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Resumé

Julia Kronlid är uppväxt på småländska landsbygden utanför 
Vetlanda men bor nu i Täby med sin make David Kronlid och tre 
barn. Hon har främst arbetat inom vård och omsorg, först som 
undersköterska och skötare inom olika verksamheter och senare som 
socialpedagog efter examen på Örebro universitet. Julia Kronlid har 
även arbetat med biståndsverksamhet i Papua Nya Guinea. 

Julia Kronlid valdes till riksdagsledamot 2010. Åren 2010–2016 var 
hon sitt partis talesperson i utrikes- och biståndsfrågor, ledamot i 
utrikesutskottet samt mellan 2014–2020 ledamot i Utrikesnämnden. 
Julia Kronlid arbetade i utrikesutskottet med frågor som mänskliga 
rättigheter, demokratisk utveckling i utvecklingsländer och 
värnandet av minoriteters rättigheter. Prioriterade frågor inom 
biståndet var flyktinghjälp till krisers närområde och Julia Kronlid 
besökte flyktingläger i Jordanien och mötte flyktingar och besökte 
FN-organ i Libanon. Hon har även varit ledamot i krigsdelegationen 
sedan 2014.

2017 valdes Julia Kronlid in i Socialförsäkringsutskottet och 
blev 2018 talesperson i socialförsäkringsfrågor. Där har hon varit 
aktiv i arbetet att värna en trygg och human sjukförsäkring och 
har också varit ansvarig för pensionsfrågor och den ekonomiska 
familjepolitiken. 
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Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ och består av 349 ledamöter som väljs i allmänna val 
vart fjärde år. Talmannen leder riksdagsarbetet och är riksdagens främste företrädare. 
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I riksdagen har Julia Kronlid också varit ersättare i riksdagsstyrelsen 
2018–2022. 

Inom Sverigedemokraterna valdes Julia Kronlid 2013 till ledamot 
i partistyrelsen år 2013 och till vice partiordförande 2015. Sedan 
2019 är hon andre vice partiordförande och har även varit andre vice 
gruppledare mellan 2014–2022.

Utanför riksdagen har Julia Kronlid främst varit aktiv inom kyrko  - 
politiken och började sin politiska resa i Glanshammars kyrko
fullmäktige och Strängnäs stift 2009. 2014 valdes hon in i kyrko-
mötet där hon främst var aktiv i ekumenikutskottet som hanterar 
internationella och interreligiösa frågor. Kronlid var 2017–2019 
ersättare i kyrkostyrelsen. 

Julia Kronlid är ordförande i Sverigedemokraternas partianknutna 
biståndsorganisation insamlingsstiftelsen Hepatica. Stiftelsen 
bedriver insamlingsverksamhet för att stötta flyktingar i Libanon, 
ett apoteksbygge i Syrien, fattigpensionärer och utsatta familjer i 
Stockholm samt med hjälpsändningar till Ukraina under kriget. 


