CV
För Cecilia Hjorth Attefall, född 1967.
Informatör, projektledare och skribent.
Kommunpolitiker (KD).
Gift med Stefan Attefall. Bosatt i Jönköping.
Mamma till tre ungdomar (17,19 och 22 år)

Arbeten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Deltidspolitiker, Jönköpings kommun. 2019Se uppdrag nedan.
Kommunikationsarbete inom den egna verksamheten i Solidus AB, 2016(Tjänstledig på deltid för politiskt arbete.)
Vikarierande kommunalråd (KD), Jönköpings kommun. Okt 2018-jan 2019
Arbetande styrelseordförande Erikshjälpen, 2013–2018
Frivilliguppdrag (framför allt för Erikshjälpen) kombinerat med studier i
religionsvetenskap, 2010–2013. (Ordförande Erikshjälpen sedan 2010)
Informationsansvarig, Pingst Jönköping, 2008–2010
Informatör och projektledare, PMU Interlife och Pingst Jönköping, 2005–2008
Frilansarbete som journalist, 2004–2005
Författare/redaktör för Kristdemokraternas jubileumsbok ”Partiet som lyfte”,
2003/2004 (kortare projektanställning vid Samhällsgemenskaps förlags AB)
Reporter, redaktör och redigerare på Dagens Nyheter AB, 1993–2002
(praktikplats och vikariat ledde fram till en fast anställning 1996).
Under tiden på DN arbetade jag bland annat som nyhetsreporter, religionsreporter och
arbetsledare på Nyhetsredaktionen. Jag ansvarade även för ett antal olika projekt (ex.
högskoleguide och sommarläsning) och var drivande bakom uppbyggnaden av ”Tro
och Existens”, under en tid DN:s avdelning för religionsbevakning.
Reporter och redaktionssekreterare på tidningen Kristdemokraten i olika kortare
perioder (1991, 1992, 1993)
Diverse korta FN-uppdrag i Centralamerika i samband med mina tre år som
”medföljande” (min make var FN-tjänsteman). Uppdragen innefattade bl a
dokumentation och organisation av transporter i samband med repatriering av
salvadoranska flyktingar. (1989–1992)
Journalistpraktikant på tidningen Dagen (1988–1989)
Volontärarbete på kibbutz i Israel (hösten 1986)
Ett stort antal helger och sommarveckor (under min skoltid) på kontor, i kassa och i
chark vid min fars Ica-butiker i Tenhult, Taberg och Jönköping.

Uppdrag
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•
•
•
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Gruppledare (KD), Jönköpings kommun, 2019Ledamot kommunstyrelsen (KD), Jönköpings kommun, 2019Ledamot kommunfullmäktige (KD), Jönköpings kommun, 20182:e vice ordförande (”oppositionsledare”) Barn – och utbildningsnämnden,
Jönköpings kommun, 20192:e vice ordförande Personalutskottet (kommunstyrelsen), 2019Ersättare i Samordningsgruppen för Forum Civilsamhälle, 2019-
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Ersättare (KD) i kommunstyrelsen, Jönköpings kommun, 2018
Ledamot i styrelsen för utbildningsföretaget Bilda Dialog AB, 2017-2018
Ledamot i styrelsen för studieförbundet Bilda, Region Sydöst, 2016Ordförande (KD) i äldrenämnden, Jönköpings kommun, 2015-2018
(med ansvar för all äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård i kommunen)
Förste vice ordf (KD) i kulturnämnden, Jönköpings kommun, 2014
Ledamot i styrelsen för Retreatgården Wettershus, 2011–2014
Ledamot i styrelsen för Erikshjälpen Second Hand Butiker, 2012–2016
Ordförande i styrelsen för biståndsorganisationen Erikshjälpen, 2010–2018
Förste vice ordf i styrelsen för biståndsorganisationen Erikshjälpen, 2009
Ledamot i styrelsen för biståndsorganisationen Erikshjälpen, 2008
Ledamot i missionsledningsteamet, Pingst Jönköping 2005–2010
Kommunsamordnare i Jönköping för Världens barn-insamlingen 2006
(mycket aktiv i insamlingen även 2009 och 2010)
Ledamot i styrelsen för tidningsaktiebolaget Dagen, 2004–2007
Valobservatör i El Salvador (1994) och Guatemala (1995) på Sidas uppdrag.
Ledamot av Kristdemokratiska ungdomsförbundets (KDU:s) förbundsstyrelse,
1988–89, 1992-93. Internationell sekreterare i KDU, 1992-93

Utbildning
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•
•
•
•
•
•

Religionsvetenskap (1–90 poäng) vid Göteborgs Universitet och Högskolan Dalarna,
distanskurser på deltid under perioden 2010–2013
Filosofie kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna, 2013
Retreatledarutbildning, Wettershus retreatgård, 2010
Kurs i opinionsbildande arbete, PMU Interlife, Arusha, Tanzania, nov 2009
Internutbildning, biståndsfrågor, PMU Interlife
(Pingstmissionens utvecklingssamarbete)
Kurser på Korteboskolan. (Introduktion till själavård och psykologi,
introduktion till psykiatri), våren 2005
Kurser i kreativt skrivande (1–60 poäng), Växjö universitet, 2003–2005
Ledarskapsutbildning, ”Ny som chef” (Vitaegruppen), 2000
Internutbildningar på Dagens Nyheter i data, layout och språk.
Journalisthögskolan i Stockholm (inklusive praktik DN), 1992–1994, 1995, 2002
(kompletteringar)
Kurser i bland annat historia, psykologi, lingvistik och kommunikation vid
Centralamerikanska universitet (UCA) i San Salvador (1990–92).
U-landskunskap på distans (10 p) och interna biståndsutbildningar på Sida i samband
med Centralamerikavistelse (1989–1992) och uppdrag som valobservatör (1994,
1995).
Medieutbildning vid Kaggeholms folkhögskola med inriktning på press. (1987–89)
Bibelskola i Lérida i Spanien, våren 1987
Treårig humanistisk linje vid Sandagymnasiet i Huskvarna (1983–86)

Språkkunskaper
•
•

Svenska, modersmål
Engelska, mycket god

•
•

Spanska, mycket god
Franska, grundkunskaper

