
VITSIPPSBLADET
Kalmar län Sommaren 2021

Sverige är ett välfärdsland
Vi går nu mot semestertider och lata dagar lockar på oss. Men i politiken är det allt annat
än lugnt just nu. Just nu pågår arbetet med att arbeta fram ett nytt regeringsunderlag
efter att Stefan Löfvéns regering fallit. Sverige behöver en ny regering. 

Vid skrivandets stund har jag precis nåtts av nyheten att en ung polisman blivit
ihjälskjuten i Biskopsgården, Göteborg. Det räcker inte längre med politiska floskler som
”Vi backar aldrig för gängkriminaliteten” eller ”Nu måste vi ta krafttag”. De senaste åren
har den socialdemokratiska regeringen totalt misslyckats med att få bort kriminaliteten.
Den har snarare ökat lavinartat. Sverige är ett välfärdsland och den förra regeringens
misslyckande på detta område är ett av skälen till att vi inte längre har förtroende för
den.  Idag när jag skriver detta handlar det om en ung polisman som fallit offer för
gängkriminaliteten. Det handlar om hans familj och anhörige. Imorgon och tiden
framöver så handlar det om vilket land vi vill att Sverige ska vara. Det handlar om din och
min trygghet. När krafter hotar att ta våra basala behov av trygghet ifrån oss så räcker
det inte längre med presskonferenser och politiska slogans. Vi behöver politisk
handlingskraft. Vi kristdemokrater har de skarpa förslagen och vi är redo att ta över
regeringsmakten. Sverige är och ska förbli ett välfärdsland.

Slutligen vill jag tacka alla som stöttar, arbetar och engagerar er för att driva vår politik.
Tillsammans når vi framgång. Ha nu en riktigt skön sommar!

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Jimmy Loord
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Måndagen 21 juni 2021 går till historien. Då inträffade något som aldrig tidigare skett i Sverige: En sittande statsminister röstades
bort genom en misstroendeomröstning. Det var inte oväntat. Faktum är att Vänsterpartiet förvånansvärt länge funnit sig i att vara
regeringsunderlag helt utan inflytande.  
 
Det var med stort allvar men också med en stark övertygelse som jag gick till riksdagens kammare för denna omröstning. Vi har ju
både under valrörelsen och därefter lovat våra väljare att använda våra röster för att få igenom så mycket kristdemokratisk politik
som möjligt. Inte minst inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg har vi gång på gång fått brett stöd för våra förslag i riksdagen,
men sedan har regeringen struntat i att genomföra det som en majoritet i riksdagen beslutat. Men budgetuppgörelsen med Vänstern
om en stor satsning på äldreomsorgen, som sedan fler partier ställde sig bakom, den är ett faktum, som kommer att göra avtryck i
bättre arbetsvillkor för dem som drar ett tungt lass i vård och omsorg. 
 
Men det är ju naturligtvis bättre att själva sitta i förarsätet och besluta om det som ska genomföras, än att sitta i baksätet och tjoa
om vad som borde göras och ibland tvinga fram en gir. Därför är det nu med stor spänning som vi följer talmansrunda nummer ett
och uppdraget till Ulf Kristersson att sondera möjligheterna att få stöd av en majoritet av riksdagens ledamöter. Kristdemokraterna
står bakom ett sådant regeringsalternativ och har sedan länge ett väl fungerande samarbete med Moderaterna i riksdagen. 
 
Som representant för alla i Kalmar län som röstade på Kristdemokraterna är jag redo att fullgöra min plikt och de förväntningar våra
väljare har rätt att ställa. Jag hoppas därför på att få åka till Stockholm nästa vecka och rösta fram en M+KD-regering. Ni ska då alla
känna att mitt finger på knappen bildligt talat är er förlängda arm i Sveriges parlament. Sedan vidtar hårt arbete – men det är ju en
ren glädje att slita för att genomföra det man tror på. Politiskt arbete i opposition, det är träldom, som Maria Larsson uttryckte det.  
 
Oavsett vad som händer de närmaste dagarna och veckorna så önskar jag 
oss alla en härlig och vederkvickande sommar, då vi får hämta kraft och 
inspiration inför ett spännande valår! 
 
Gudrun Brunegård 
Din förlängda arm in i riksdagen 

HISTORISKA DAGAR I RIKSDAGEN
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Inför valåret har vi i KD en gedigen plan för hur våra nomineringen av våra valsedlar ska tas fram. Just nu har

medlemmarna i länet gett oss massor av namnförslag, säger Anders Andersson, som är ordförande i

nomineringskommittén.  Det har kommit in hela 177 namnförslag till regionvalsedlarna och 59 förslag på namn till vår

riksdagsvalsedel. De personer som är helt nya och inte tidigare varit kandidater har på olika sätt blivit kontaktade via

brev eller telefonsamtal. Flertalet har varit positiva. Innan valsedlarna fastställs på nomineringsstämman lördagen den

22 november kommer alla kandidater att bli personligt kontaktade. Fram till dess är det flera processer. En av dessa är

de rådgivande nomineringsmöten som kommer att hållas i september – 16 i Kalmar, 21 i Oskarshamn och 30 i Vimmerby

alla kvällar kl 19 och med möjlighet att delta fysiskt eller följa samtal och utfrågning via zoom länk. Vid dessa tillfällen

får alla medlemmar chans att att ställa frågor till kandidater som är nominerade och även föra fram förslag på hur man

vill att valsedlarna ska vara sammansatta. Utifrån dessa möten och andra inspel som partiavdelningarnas styrelser kan

göra kommer nomineringskommittén att lägga fram sitt slutliga förslag som ska upp för beslut på nomineringsstämman i

november. Vid det tillfället deltar och röstar alla de ombud som partiavdelningarna valde på sina årsmöten i våras. Men

övriga medlemmar har också chans att även då delta och framföra sina synpunkter.  

Du som har synpunkter på vilka som bör finnas med på våra valsedlar – du har chans att varje dag fram till 22 november

delge dina tankar till oss i nomineringskommittén. Skicka ett e-mail eller ett sms.

anders.andersson@kristdemokraterna.se eller sms 0702498212  

- Efter framgångar i senaste valet har KD hela sju ledamöter i regionfullmäktige och ledamot i Sveriges Riksdag på

Kalmar läns bänken. Vår målsättning i nomineringskommittén är att bli ännu fler i regionen och kanske är det också dags

att Kalmar län i valet 2022 sänder två KD-ledamöter till Sveriges Riksdag, säger Anders Andersson.  

Nominering av valsedlar till kommunvalet i våra tolv kommuner genomförs på liknande sätt med en

nomineringskommitté i varje kommun. Men de kommunala valsedlarna fastställs inte förrän vid partiavdelningarnas

årsmöten i februari 2022.   
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till regionfullmäktige och riksdagen
MÅNGA KANDIDATER

LÄNETS NOMINERINGSKOMMITTÉ

Andreas Margreth Daniel Chatrine Kerstin Anders 
Ordförande



 Bör Kristdemokraterna ha en skarpare framtoning i

kulturfrågor? Det anser Ola Gustafsson, ordförande i kultur-

och fritidsutskottet i Vimmerby, som i en motion till

rikstinget efterlyser att KD tar fram ett kulturpolitiskt

program motsvarande dem som finns om sjukvård och

äldreomsorg. 

- Det finns en kulturpolitisk grupp inom Kristdemokraterna

där det har påtalats att det är en brist att vi saknar ett

sådant program. I principprogrammet lyfts kultur fram som

något viktigt men vi har inget program som konkretiserar

detta. 

Ett kulturpolitiskt program skulle framför allt göra det

tydligt för väljarna vad KD vill, men även fungera som

vägledning för kristdemokratiska förtroendevalda. Det

skulle ge partiet en tydligare profil. 

- Socialdemokraterna ser sig gärna som ett stort kulturparti,

det vore bra om vi kan matcha det och visa att vi också har

en väl underbyggd kulturpolitik. För vissa väljargrupper

skulle det kunna vara viktigt, säger Ola Gustafsson. 

Om innehållet i det förhoppningsvis kommande programmet

säger Ola Gustafsson: 

- Jag är nyfiken på vad det kommer att stå! 

En som under mandatperioden har haft kulturfrågor som

uppdrag är Sven Gunnar Persson som sitter i Länsmusikens

styrelse. Han beskriver det som en mycket spännande

verksamhet och lyfter särskilt fram tre saker: 

- För det första det som händer i mötet mellan utövare och

publik, fascinationen hos barn till exempel – det finns

väldigt många bra barnproduktioner. Och sedan samspelet i

vår egen orkester, som är en kammarorkester utan dirigent.

Man står upp och ser varandra, det samspelet är väldigt

starkt. Och till sist är det satsningen på Talentcoach, att

fånga upp unga utövare som vill utvecklas med sin

begåvning och bli utövande professionella artister. 

 Vad är då den kristdemokratiska ingången i kulturfrågor?

Sven Gunnar Persson säger: 

- Kultur är så starkt förknippat med människans identitet,

kulturen är ett med människovärdet och människosynen.

Människor har i alla tider uttryckt sig genom skapande,

avbildning, berättelser, de har satt ord och toner på

upplevelser. Kulturen berör både människors utveckling och

samhällets utveckling, det är en dynamisk kraft. 

I politiken talar många om kulturens värde samtidigt som

den inte riktigt tas på allvar när det väl gäller, säger Sven

Gunnar Persson. 

- Kultur är viktigt men annat är viktigare. Det har också att

göra med att man ofta ser kultur som underhållning och

konsumtion. Synsättet domineras av producent-konsument-

perspektivet. 

Kultur är dock så mycket större än så, menar han: 

- Mer behöver göras för att lyfta upp kulturens kraft i

formandet och utvecklingen av samhället. 

 

KD OCH KULTUREN
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Ola Gustafsson
Kristdemokraterna i Vimmerby

Sven Gunnar Persson



Berätta lite om dig själv? 
Jag heter Marcus Carlsson är 43 år och bor i en by som heter
Mjösebo i Högsby kommun. Där bor jag i en villa tillsammans
med min sambo och våra barn. Jag arbetar på Saab Scania i
Oskarshamn och arbetar med frågor som handlar om
miljöansvar. Jag är uppvuxen och har min barndom i
Mönsterås kommun. 
Hur kommer det sig att du blev kristdemokrat? 
Från början var det min pappa Rune som var och fortfarande
är engagerad i KD under min uppväxt och där väcktes mitt
intresse för politik. Sedan tog det några år innan jag bestämde
mig för att engagera mig i politiken. Jag blev medlem i partiet
för ca ett år sedan genom kontakter med andra engagerade
kristdemokrater i Högsby som ville ha med mig och då var
valet inte svårt att aktivt bli medlem i KD.  
Vilka är dina hjärtefrågor? 
Jag tycker att KD har bra värderingar och mycket som jag kan
stå upp för. Partiet värnar familjen och sjukvårdsfrågorna som
är viktiga. Jag är väldigt intresserad av politik och vill kunna
vara med att påverka för ett bättre samhälle. 
Vad vill du göra framöver? 
Jag vill jobba mer med politiken och få fler uppdrag efter
nästa val. I dag har jag förtroendet att vara nämndeman i
tingsrätten och har även ett uppdrag i valnämnden. Det är
intressant när man kan vara med och påverka och tycker om
att möta människor och föra samtal. Jag ser fram emot
valrörelsen när den än blir och det är första gången som jag är
med till 100 %. 
Jag vill jobba för att Högsby och partiet på alla nivåer ska göra
ett ännu bättre val nästa gång. Det ska bli spännande att vara
med på riktigt! 
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VÄLKOMMEN TILL PARTIET MARCUS!

MARCUS CARLSSON, KD HÖGSBY

Sara Havneraas Förbundsordförande  KDK

Vill du ha uppdateringar och inspiration från Kristdemokraterna?
Har du ett Facebookkonto? Då är det en utmärkt idé att följa
Kristdemokraterna på Facebook! Kristdemokraterna i alla länets
kommuner och i regionen finns med på Facebook och delar
uppdateringar och debattartiklar. 
Och dela gärna vidare! 
Sociala medier är en av de viktigaste nyhetskanalerna idag. Här
kan vi alla bidra till att Kristdemokraterna syns och hörs så att
fler får ta del av vår politik. 

GILLA KRISTDEMOKRATERNA 



Faran med ensamhet och isolering, inte minst för äldre, har

uppmärksammats under coronapandemin. Men ofrivillig

ensamhet var en folkhälsoutmaning långt före pandemin. Vårt

parti har varit ledande i denna fråga. I en riksdagsmotion

uppmärksammade Jakob Forssmed att allt fler begravningar

sker utan en enda vän eller anhörig närvarande. 

När restriktionerna lättas får vi inte glömma att det finns

många människor i vårt land som i socialt avseende inte

kommer att märka så stor skillnad alls. Det går fortfarande lång

tid mellan besöken. 

Enligt Statistiska centralbyrån levde var tionde person i åldern

75 år och äldre i social isolering 2019. Det betyder att man bor

ensam och inte träffar anhöriga, vänner eller bekanta mer än

någon gång i månaden. Bland ensamboende män i åldern 55 år

och äldre är 26 procent socialt isolerade. 

ENSAMHET - ETT STORT SAMHÄLLSPROBLEM
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Ensamhet uppfattas till skillnad från många andra hälsohot inte riktigt som en politisk fråga. Mot ensamhet finns

vare sig planer eller åtgärder. Som Jakob Forssmed har skrivit: ”Det är uppenbart att vi här under lång tid haft en

alltför snäv syn på människan när vi utformat reformer. Människans fysiska behov har dominerat i förhållande till

de sociala, själsliga och andliga. Vi har sällan vägt in hur politiska beslut påverkat relationer och mellanmänsklig

gemenskap.” 

Vi har föreslagit social aktivitet på recept, gemenskap som mervärde i offentliga upphandlingar, fler

äldreboenden, förbättrad kontinuitet i hemtjänsten och äldresamtal – allt för att motverka ofrivillig ensamhet. 

Människan är till sin natur är en social varelse. Ofrivillig ensamhet går emot människans natur. Människan

utvecklas och mår bäst av att leva i en gemenskap som präglas av omtanke, ansvarstagande och solidaritet.

Människan behöver andra och har ett ansvar för sina närmaste och för andra människor. 

varna för ensamheten som en underskattad
hälsorisk 
tala oss varma för gemenskapen 
utveckla en politik som inte enbart ser människan
som en varelse med fysiska behov utan också som
en person med sociala och själsliga behov. 

Därför gäller det att:

 

Chatrine Pålsson Ahlgren



Den 29 maj anordnades ett extra förbundsting där ett nytt handlingsprogram antogs som fokuserar på

jämställdhet ur ett kvinnoperspektiv. Tillsammans har vi tagit fram 187 politiska förslag och åtgärder på de

problem som verklighetens kvinnor möter. Femton olika områden berörs där bl.a. kan nämnas *Kvinnors

hälsa och vård* där vi vill att det inrättas ett forskningsprogram avseende kvinnors hälsa och sjukdomar

som ska stimulera forskning om sjukdomar, skador och besvär som främst drabbar kvinnor. Vi behöver

förbättra villkoren för ”Kvinnors företagande”, framför allt småföretagande. Det ska vara lätt för både

kvinnor och män att kombinera företagande och föräldraskap. 

Margreth Johansson 

ordförande, KD-K Kalmar län 

Kanske har du sett att regionfullmäktige i Kalmar län under våren har haft flera riktigt långa möten? En

anledning till det är att det har funnits mängder av interpellationer, nästan 20 vid varje tillfälle.  

Kristdemokraterna har bidragit med många av dem. Vi har ställt frågor om planen för vaccineringen mot

covid-19, samverkan med civilsamhället för att förebygga psykisk ohälsa, säkerhet vid järnvägsövergångar,

tillgången till rehabbassäng i Mönsterås och om att låna in intensivvårdspersonal från nordiska länder –

och mycket mer! 

Att ställa interpellationer är ett sätt att lyfta viktiga frågor och att få igång det politiska samtalet. Det är

också ett sätt att visa vad Kristdemokraterna står för. Även om sammanträdena kan bli långa tror vi att allt

detta är viktigt, och kommer att fortsätta att ställa interpellationer under hösten! 

 

VI BEHÖVER DIN
MAILADRESS!!!

Vi saknar mailadresser till våra medlemmar - 
du som har koll i din Partiavdelning - påminn alla att maila

madeleine.rosenqvist@kristdemokraterna.se

NYTT HANDLINGSPROGRAM FÖR KDK
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INTERPELLATIONER – ETT SÄTT ATT
LYFTA SÅDANT VI TYCKER ÄR VIKTIGT 



Få hjälp med att skriva insändare/artiklar till media, samt interpellationer och motioner 

Medlemsvärvning 

Behov av fler personer som vill engagera sig  

Stöd och hjälp på olika sätt vid kampanjande  

Utbildningsinsatser (kassör, hemsidor, sociala medier mm) 

Inför regelbundna gruppledare/PA ordförande digitala träffar med distriktet, region och riksdag där man

får talas vid och lyssna in vad som är aktuellt och få lite tips och idéer. 

Hur vinner vi förstagångsväljarna? 

Bjud in fler riksdagsledamöter till länet (vilket varit svårt med Covid-19) 

På riksnivå infördes för drygt ett år en tydlig ambition att knyta starkare band mellan riks, distrikt och

partiavdelningar ute i landet. Man ville sätta större ljus på arbetet som utförs av alla engagerade medlemmar i

partiavdelningarna runt om i landet.  

Under våren har jag Madeleine som ombudsman tillsammans med Christina Landoff, organisationsutvecklare i

Region Sydost haft förmånen att få träffa alla partiavdelningar runt om i länet.  Det har varit så lärorikt och ni

har gett oss idéer, tankar och inspiration och era önskemål är noterade över hur arbetet kan göras ännu bättre.

Ni gör ett fantastiskt jobb och utan era insatser skulle KD vara ett betydligt mindre parti. Det som samtalats

om i princip alla avdelningar är äldrepolitik, ensamhet, barn och unga samt psykisk hälsa för befolkningen. Vi

kommer nu att jobba vidare med det som framkommit vid våra möten. Nedan kan du se ett axplock av de

synpunkter och önskemål som kom fram. 

 

Madeleine Rosenqvist, ombudsman och Christina Landoff, organisationsutvecklare 

ETT STORT TACK, ALLA LÄNETS PA
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KONTAKTA OSS GÄRNA

Organisationsutvecklare Christina Landoff
christina.landoff@kristdemokraterna.se

Ombudsman Madeleine Rosenqvist
madeleine.rosenqvist@kristdemokraterna.se



UTBILDNINGAR...
Under hösten kommer vi fortsätta med

webbinarium. Efter fokus på rikpolitik och

regionpolitik är det nu dags att fördjupa oss i

kommunala frågor.  

Tanken är att lyfta upp det kommunala arbetet i

nämnder och styrelser och sätta strålkastaren på

områden som är viktiga i kommunpolitiken. Det kan

handla om socialnämnd, barn- och

utbildningssnämnd, tekniska frågor och mycket

annat. Tanken är att alla som har uppdrag men även

de personer som är intresserade ska ha möjlighet

att delta.  Nytt för hösten är att det kommer finnas

tid efter Webbinariet att diskutera i mindre

grupper via breakoutrooms. Detaljerat schema

kommer efter sommaren men principen är samma

som förut - en onsdag i månaden med start kl 18.00.  

Riks kommer också att fortsätta med sina

webbinarier. Dessa hålls varannan tisdag kl 17.00 -

17.30 med uppehåll nu under sommaren. Håll gärna

ett öga på KD tips & idéer på facebook så missar du

inget.  

 
 

 Partiet ger regelbundet utbildningar till funktionärer och
förtroendevalda. Under hösten kommer fokus ligga på dig

som kandiderar på någon av våra listor till valet. 
Vi kommer också att ge en ny introduktionsutbildning för

nya (och gamla) medlemmar. 
Vill du veta mer, anmäla dig till en utbildning eller har du

idéer på vad vi bör utbilda mer i gå in på vår
utbildningssida 

https://kristdemokraterna.se/utbildning/
 

eller maila organisationsutvecklare Christina Landoff på
christina.landoff@kristdemokraterna.se
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 WEBBINARIER...

VÄLKOMSTMÖTE 
 
 

Är du ny medlem i partiet?
Välkommen på ett digitalt

välkomstmöte dne 26 augusti kl 18.00
Då får du en kort introduktion i vårt

parti, vår politik och vår organisation.
Efter mötet träffar du några lokal

företrädare som kan öppna dörrar för
dig lokalt

RIKSTING 2021 
ANMÄLAN ÖPPNAR

17 AUGUSTI
https://kristdemokraterna.se/riksting/


