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Fortsatt utveckling och framtidstro i Ödeshög 

Annicki Oscarsson, kommunstyrel-
sens ordförande, fyra år har gått 
sedan förra valet. Vad har hänt? Hur 
ser du på utvecklingen i Ödeshög? 

Det har varit händelserika år som jag ser 
tillbaka på med glädje och tacksamhet. 
Vår ambition är att jobba målmedvetet 
för en positiv och långsiktig utveckling 
av Ödeshögs kommun. Samtidigt har vi 
också gått igenom tuffa kriser i vår om -
värld som påverkat även oss i Ödeshög. 
Det har varit en resa och jag vet vad det 
innebär att ta ansvar både i goda och 
tuffare tider.   

Vi har sett att intresset av att bo och 
verka på landsbygd har ökat. 
Vi har länge sett betydelsen av att arbeta 
för att människor vill flytta till vår kom-
mun. Jag är stolt och glad över vår goda 
plan och markberedskap som har gjort 
att vi under mandatperioden har sålt 
tomter både på landsbygden och i tätor-
terna. Vi har också duktiga privata aktö-
rer som jobbat under många år med sina 
tomter och nu fått se hur de säljs. Jag ser 
också hur betydelsefull vår satsning 
blev med de nya plus +65 lägenheterna. 

Det är väldigt glädjande att kommu-
nen har sålt nästan all den färdigplane-
rade marken vid företagspark E4:an till 

företag som vill etablera sig hos oss. Att 
Östgötaporten har ett guldläge har vi 
poängterat många gånger och har sett 
ett stort intresse under senare år.  

För att vi ska lyckas måste kugghjulen 
gå i varandra, våra företag tillsam-
mans med kommunen. Det är så vi 
utvecklar Ödeshög. 
Näringslivet är motorn i samhället och 
det är avgörande för Ödeshögs utveck-
ling att vi har ett gott samarbete med 
våra företagare. För mig är näringslivet 
en hjärtefråga och därför är jag också 
glad att kommunen fått ett ökat betyg 
vad gäller företagarnas omdöme i 
Svenskt näringslivs enkät 2022. Vi har 
stärkt upp resurserna kring näringsliv, 
besöksnäring och turism.   

Pandemin har drabbat oss alla denna 
mandatperiod. 
Pandemin har påverkat det politiska 
arbetet mycket. Det har verkligen varit 
tungt att inte kunna möta medborgare, 
företagare och medarbetare på samma 
sätt. Kommunen fick snabbt ställa om 
hela sitt arbete och våra medarbetare 
har gjort en fantastisk insats! Jag vill 
också rikta ett stort tack till alla som på 
olika sätt gjort insatser under pandemin, 
både privatpersoner, föreningar och 

kyrkor. Tillsammans blir vi starkare.  

Vi har arbetat för en ekonomi som 
ska rusta Ödeshög för investeringarna 
i välfärden och tuffare tider. 
Redan innan både pandemi och kriget i 
Ukraina har vi målmedvetet arbetat för 
att stärka Ödeshögs ekonomi, för att 
klara framtida stora investeringar i väl-
färden och yttre påfrestningar. Vi har 
gjort det bästa vi kan och ser att Ödes -
hög står rustat med en stabil ekonomi 
inför framtiden. Det har gett oss möjlig-
het att kunna amortera och minska kom -
munens lån.   
 
Något mer du vill lyfta fram från 
denna mandatperiod? 

En levande landsbygd kräver bättre 
infrastruktur. 
Vi ser hur regionen lägger ned många 
busslinjer på landsbygden och jag har 
som kommunstyrelseordförande drivit 
frågan om att Ödeshög ska få behålla 
sina linjer och att trafiken istället ska 
utvecklas och utökas även mot Jön -
köping. Speciellt har vi drivit frågan om 
Tranåslinjen 670, som är mycket viktig 
för våra gymnasieelever. 
 
 

Personligt  
Namn: Annicki Oscarsson 
Ålder: 49 
Bor: På gården Tingstad Östergård 
Familj: Gift med Magnus Oscarsson,   
barnen Esther, Louise, Emilie och Daniel 
Tidigare arbetat som undersköterska, 
affärsbiträde, egen företagare,  
värdinna och chefsassistent 
Varit ordförande i kommunstyrelsen 
 i Ödeshög sedan valet 2014



 
Vilka frågor ser du som prioriterade 
under nästa mandatperiod? 

Skolan och förskolan kommer stå i 
centrum nu när vi ska bygga nya loka-
ler. Utbildnings- och arbetsmarknads -

frågor både inom offentlig och privat 
verksamhet kommer vara viktiga. 
Frågor som krisberedskap, energi- och 
klimat kommer vara prioriterade. Att 
Ödeshögs kommun är attraktiv och 
arbetar för tillväxt ser jag som viktigare 
än någonsin för att fler ska vilja bo, leva 
och verka här. Det handlar bl.a. om att 
planera för fler bostäder och ny verk-
samhetsmark. Tillgång till bredband är 
en annan viktig fråga för landsbygden. 
Vi vill fortsätta att arbeta för utbyggnad 
av fiber i kommunen.  

Jag ser positivt på framtiden och att vi 
politiker i kommunen kan arbeta till-
sammans för kommunens bästa. Vi krist -
demokrater är redo att fortsätta ta 
ansvar och skapa framtidstro för Ödes -
hög.  
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Traditionsenligt nationaldagsfirande på 
Ödeshögs torg.

Återinvigning av Vätternrummet i 
Hästholmens hamn.

”För att vi ska lyckas måste kugghjulen gå i varandra, våra företag tillsammans 
med kommunen. Det är så vi utvecklar Ödeshög.”

Vi är stolta över vår skola och barnom -
sorg i Ödeshög, med dess engagerade 
och duktiga medarbetare. Under flera år 
har vi glädjande sett att barn och unga 
ökar i Ödeshög. Samtidigt har vi stora 
behov av att renovera och bygga om 
våra förskole- och skollokaler, och det är 
en stor och prioriterad investering 

under kommande mandatperiod. 
En viktig del i det fortsatta arbetet blir 

också att inrymma fritids, Café Lyset 
och Kulturskolan. Vi vill göra vårt bästa 
för att det ska fungera så bra som möj-
ligt för våra elever och våra medarbe -
tare under ny- och ombyggnationen. 

 

”Vi vill skapa en förskola 
och skola med den bästa 

miljön för våra barn  
och unga.” 

  
Vi har sett att skolans behov av resurser 
har ökat. Därför vill vi fortsätta att stärka 
skolans verksamheter. Våra barn och 
unga är framtiden och att de klarar sko-
lan ger dem förutsättningen till ett gott, 
meningsfullt och självständigt liv. 

För att stärka och effektivisera den 
politiska styrningen av skolan, i alla de 
utmaningar vi står inför, så tror vi på 
förslaget att lägga barn- och utbildnings -
nämndens verksamhet under kommun-
styrelsen. Vi samlar då alla frågor under 
ett tak och kan agera mer effektivt och 
det gagnar skolan att processerna kan 
gå fortare framåt. Det innebär en nämnd 
mindre i kommunen men inga ned -
dragningar i någon verksamhet. 

Vi vill satsa på skolan!  

Lysingskolan, en av Ödeshögs skolor.
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Det är viktigt med ett levande centrum 
och det har vi aktivt arbetat för. För att 
utveckla och möjliggöra för nya etable -
ringar köpte bostadsbolaget in fastighe-
ter runt torget. Vi är glada över de eta-
bleringar som skett och vill fortsätta 
arbeta för fler. Vi ser också ett behov av 
att tillskapa fler lägenheter i centrum. 

Centrumutveckling  

Vi vill fortsätta arbeta för tillväxt och utveckling  
Marken vid företagspark E4:an är nästan slutsåld   

Vi vill arbeta för ett levande centrum.

En viktig fråga för oss i KD är att vi 
under många år har jobbat med att 
kunna servera närproducerade livsme-
del i kommunens kostverksamhet. Det 
ger våra barn, unga och äldre mat med 
god kvalitet. Vi vill fortsätta köpa in 
från lokala, regionala och svenska pro-
ducenter. För oss är det viktigt att främja 
den svenska livsmedelsproduktionen. 

Närproducerade 
livsmedel

Närproducerat.

Mycket positivt har hänt i Hästholmen. 
Badplatsen har blivit större, hela ham-
nen har fräschats upp, Vätternrummet 
har återinvigts och det byggs nya 
bostäder. Vi vill fortsätta utveckla Häst -
holmen för både boende och turism.

Hästholmen

Vi vill fortsätta utveckla Hästholmen.

Bostäder är A och O för att Ödeshög ska 
kunna utvecklas. Vi ser att fler vill flytta 
ut på landsbygden och det ger oss stora 
möjligheter. Tomter har sålts i 
Hästholmen, Trehörna och tätorten. 
Tillsammans med privata aktörer vill vi 
ta fram fler tomter i hela kommunen. Ett 
gott exempel är att det sålts tomter för 
bostäder utmed Vättern både i 
Kråkeryd och Öninge. Attraktiva, sjönä-

ra lägen är något vi i Ödeshög kan locka 
nya invånare med. Därför är området i 
Sväm viktigt för framtida bostäder, det 
ligger dessutom nära både service i 
tätort och nära E4:an för pendling. Idag 
finns flera aktörer som är intresserade 
av att bygga bostäder i området.  

Vi vill också satsa på nya lägenheter i 
kommunen för olika skeenden i livet, 
bl.a. fler +65 lägenheter.  

Bygg mer bostäder i Ödeshög 

Vi har långsiktigt arbetat med att ta fram 
mark, både för bostäder och företags -
etableringar. Nu ser vi resultatet av de 
satsningarna när marken har sålts. Vi vill 
fortsätta att arbeta för att ta fram mark 
för olika etableringar i kommunen, både 
i tätort och på landsbygd. 
  

Varför är det viktigt med tillväxt?  
Utveckling och tillväxt kommer att ha 
betydelse för Ödeshögs fortsatta själv-
ständighet som kommun. Kugghjulen 
måste gå i varandra; en ökad befolkning 
ger möjlighet till ökad service i form av 

handel, det ger också våra företagare 
möjlighet till arbetskraft och kompetens -
försörjning, det ger också våra förening-
ar ett större underlag för verksamhet 
och engagemang. Detta tillsammans ger 
ökade intäkter för framtida kommunal 
service och god välfärd. 
  
Det vi gör idag får vi skörda frukten av 
om ett år, tio år eller rentav så får nästa 
generation se frukten av vårt arbete. Vi 
i KD tror på Ödeshög, nu och för fram-
tiden.

Annicki vid Företagspark E4:an.

Det byggs nya bostäder i Hästholmen.
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Nej till gruva – skydda Vättern och dess unika  
natur- och kulturmiljöer

Vättern är vår livsviktiga dricksvatten-
täkt och den kan inte äventyras av en 
gruva i Norra Kärr. Därför säger vi nej 
till gruva och kommer arbeta för att den 
inte etableras. Vi vill också skydda de 
värdefulla natur- och kulturmiljöer som 
finns i området. 

Vi har under denna mandatperiod sett 
ett ökat arbete kring krisberedskap och 
återuppbyggandet av det civila försva-
ret, vi har därför inlett samarbeten med 
Mjölby och Boxholm angående kris be -
red skap och säkerhet. Att fortsätta stärka 
tryggheten och krisberedskap i Ödes -
hög kommer vara en viktig och priorite-
rad fråga under kommande mandatpe-
riod. 
En del i detta arbete är att vi i närtid 
installerar ett reservkraftverk på Sol -
gården och Fyrväpplingen som ger 
trygghet vid en kris som t.ex. ett längre 
strömavbrott. 

Vi vill också stärka det brottsförebyg-
gande arbetet och arbeta för en ökad 
polisnärvaro i Ödeshög. 

Ökat arbete med 
trygghet och kris-
beredskap

Ingen gruva i Norra Kärr!

Viktigt med ökad polisnärvaro i Ödeshög.

För våra barn och unga är det viktigt 
med en aktiv och meningsfull fritid. Vi 
vet att många engagerar sig och jobbar 
hårt för att få våra föreningar att fungera 
och därför ökade vi under mandatpe -
rioden både verksamhets- och an lägg -
 ningsbidrag till våra barn- och ungdoms -
föreningar. Vi vill fortsätta satsa på våra 
föreningar.

Vi är tacksamma över att vi har en så fin 
kulturskola och vi vill värna och ut veckla 
den.

En meningsfull fritid för våra barn och  
ungdomar 

Kulturskolan 

Det är livsnödvändigt med god och 
nära vård till våra medborgare och där-
för är vi glada för att regionen i samar-
bete med kommunen startat arbetet för 
att bygga en ny vårdcentral i centrala 
Ödeshög.  

Ända sedan 2016 har vi på olika sätt 
utvecklat Solgården till äldrecenter och 
vi vill fortsätta det viktiga arbetet. Vi vill 
att samarbetet med regionen kring en 
äldremottagning på Solgården fullföljs.

Vård och äldreomsorg 
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Från vänster första ledet: 
Magnus Oscarsson, Jonni Harrius, Jonny Stålknapp, Annicki Oscarsson
Mellersta raden: 
Inger Kroon, Heléne Thunberg, Charlotte Gustafsson, Emma Henrysso
Översta raden: 
Arne Apelklint, Lennart Åberg, Peter Olofsson, Mattias Petersson, Urba
Foto: Gunilla Bodemo Lindahl. 

Det här vill vi iFamiljen är vår viktigaste byggsten och 
barnen vår framtid. 

Stärk våra förskolor och verka för att 
privata förskolor kan finnas kvar och 
utvecklas i vår kommun.

De äldre har byggt vårt samhälle och 
ska ha en god och värdig ålderdom. 

Fortsätt satsa på Solgårdens  
äldrecentrum. 

Kommunens medarbetare är vår  
viktigaste resurs. Vi höjde friskvårds-
bidraget till det dubbla. Vi vill satsa 
ännu mer på att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

Vi vill fortsätta att arbeta för att det 
byggs mer lägenheter i kommunen och 
satsa på fler seniorlägenheter i 
centrum. 

Ödeshög har en god äldreomsorg med 
duktiga och engagerade medarbetare. 
Vi är glada för att vi infört skobidrag till 
vård- och omsorgspersonal.

Vi vill inte ha vindkraftsutbyggnad i 
skogsbygden. 

Vi vill fortsätta arbeta för ett ännu  
bättre näringslivsklimat. 

Ödeshög har en rik och mångfaldig  
kultur med många duktiga konstnärer 
och kulturutövare. Vi vill vara med och 
stötta kultursatsningar. 

Vi är stolta över vår översiktsplan som 
är en gemensam långsiktig strategi för 
Ödeshögs utveckling.

Vi vill vara med och skapa en ny och fin  
vårdcentral för våra medborgare  
i Ödeshög.
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n, Barbro Landstedt, Frida Ekviva 

n, Margot Petersson, Pia Bark, Anders Rydberg 

an Forss, Robert Wahlström, Chatrine Rydberg 

i KD arbeta för

Utveckla Klockargårdsängen med 
konstfrusen is.

Stötta föreningslivet i kommunen.

Bevara våra kulturmiljöer såsom  
hamnstugan i Hästholmen. 

Vi vill fortsätta att bygga ut bredbands-
nätet.

Vi kommer fortsätta att driva frågan om 
bättre kollektivtrafik.

Vi vill arbeta för ett tryggt Ödeshög.  
Vi vill ha ökad polisnärvaro och en väl 
fungerande räddningstjänst.

Fortsätt se över trafiksäkerheten på 
kommunens gator, förbättra belysning 
vid mörka gångbanor, passager och 
parkeringar.  

Ödeshög har en fantastisk och levande 
landsbygd som vi vill värna och  
utveckla.

Vi vill fortsätta rusta upp kommunens 
gator och vägar.

Bygg gång- och cykelväg utmed 
Grännavägen.

 Kommunens arbete med Agenda 2030 
och klimatfrågorna måste stärkas och 
prioriteras. 

Ödeshög har fantastiska natur- och  

kulturmiljöer. Vi har alla ett ansvar  

att värna miljön och klimatet för  

kommande genera tioner.

RÖSTA  
KD P

VAL 2022

Vill du kontakta oss eller bli medlem, ring eller maila Annicki Oscarsson på 073-083 50 17  
eller annicki.oscarsson@odeshog.se 



Kollektivtrafiken – nerven i Landsbygdens utveckling
Ödeshög står inför många utmaningar 
för att kunna utvecklas som kommun 
och att vi ska kunna fullfölja det kom-
munala uppdraget på den nivå som 
våra kommuninvånare vill. 

Det går bra för Ödeshög just nu, före-
tag vill etablera sig, människor vill flytta 
hit, men att resa kollektivt blir svårare 
och svårare. Med ökade bränslepriser 
och försämrad kollektivtrafik riskerar 
utvecklingen att stanna upp eller i värsta 
fall gå i fel riktning. 

Kommunen har invånare som anting-
en inte kan, inte får, inte har råd eller vill 
köra bil. Många unga får svårare och 
svårare att ta sig till gymnasieskolan och 
är beroende av föräldrarna för att kunna 
hålla på med kultur och idrott. 

Jag kommer att arbeta för att alla ska 
ha möjlighet till kollektivtrafik oavsett 
var i regionen de bor. 

Inför en rättvis bedömningsmodell 
av kollektivtrafiken 
Ödeshög har en stor andel som pendlar 
till och från gymnasieskolor och arbets -
platser både i och utanför kommunen.  

När Regionen idag planerar linjerna 
för kollektivtrafiken baserar man det på 
antal resenärer och inte hur långt man 
åker. En resa mellan två hållplatser i  
Lin köping likställs med en resa mellan 
Ödes hög och Linköping. Detta synsätt 

missgynnar oss som bor på landsbyg-
den och våra linjer riskerar att läggas ned. 

Vi Kristdemokrater vill se en reform 
av regelverket för bedömning av vilka 
linjer som ska läggas ned och vilka som 
ska satsas på där man till högre grad tar 
hänsyn till landsbygden där bilen idag 
ofta är det enda alternativet. 

Inför väntetidsgaranti för sjukresor  
En ofta livsviktig del av den särskilda 
kollektivtrafiken är sjukresor. Ett vård-
besök kan i sig innebära en hel del oro 

och osäkerhet, och det är därför särskilt 
viktigt att minska risken för oro kring 
transporten till besöket. Det är nödvän-
digt att den enskilde kan vara säker på 
att komma fram i tid till besöket i vår-
den, men också att hemresan efter besö-
ket ska kunna ske så snart efter avklarat 
vårdbesök som möjligt.  

Därför vill vi från Kristdemokraterna 
se en reform av regelverket för sjukresor 
som innebär att en så kallad väntetids-
garanti införs som stipulerar hur lång 
väntetid som kan accepteras oavsett 
resans längd. 

Inrätta expressbusslinje mellan 
Linköping och Jönköping 
Utbyggnaden av järnvägen mellan Lin -
köping och Jönköping har försenats och 
det känns idag mycket oklart hur fram-
tiden ser ut för nya järnvägsspår. Därför 

krävs en annan fungerande lösning. Det 
är idag inte möjligt att pendla till och 
mellan Linköping och Jönköping, trots 
att det är ett angränsande län och en stor 
arbetsmarknads- och utvecklingsregion.  

Vi föreslår därför att en expressbuss-
linje inrättas mellan Linköping och Jön -
köping, som också skulle möjliggöra 
effektiva stopp vid exempelvis Ödeshög 
och Gränna, och därmed förbättra 
pendlingsmöjligheterna från och till 
dessa orter.
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Jonni Harrius.Viktigt med kollektivtrafik oavsett var i länet man bor.

Personligt  
Namn: Jonni Harrius 
Ålder: 59 
Bor: Renstad Gård 
Familj: Hustrun Anna plus tre barn 
Har tidigare arbetat som: IT-konsult 

Kryssa Jonni till regionen!

x



Familjen har alltid legat KD:s förre 
partiledare Alf Svensson varmt om 
hjärtat. Både sin egen familj med tre 
barn och sju barnbarn och familjen 
i allmänhet. 

– Vi måste våga tala om barns upp-
växtvillkor, säger han. 

TEXT OLA NILSSON 
FOTO TOMMY HVITFELDT 
 
Jag träffar den 83-årige Alf Svensson en 
solig dag i hemmet i Gränna. Rummet 
där vi sätter oss för att dricka kaffe, 
badar i sol från de höga fönstren där 
man har utsikt över Vättern. I det här 
huset har Alf och Sonja bott alltsedan de 
gifte sig. 

– För mig spelade mina föräldrar en 
oersättlig, absolut oersättlig roll, säger 
Alf på sitt karaktäristiska sätt där varje 
stavelse betonas. Jag fick det ett barn vill 
ha, och har behov av, nämligen kärlek. 
Detta är alls inte något unikt för mig. Jag 
tror att familjen betyder ofantligt mycket 
för alla. 

Den stora bokhyllan i arbetsrummet 
dignar av böcker. Här blandas skönlitte-
ratur och fakta. Alf oroas över att politi-
ken i dag inte styrs av faktakunskapen 
kring barnets behov av anknytning och 
tryggad föräldratid. 

– Det vore rimligt, att forskningen om 
barnets behov av anknytning och vad 
den betyder för barnet senare i livet kom 
mer i fokus. Det finns experter, forskare 
som säger ungefär så här: som de två-tre 
första åren är, så blir livet! Jag tror det 
ligger väldigt mycket i det. 

Detta sätt att knyta ihop vardagsliv 
med fakta till politiska lösningar har på 
många sätt karaktäriserat Alf Svenssons 
politiska gärning. Att många föräldrar 
vill sköta barnomsorgen lite längre, 
backas i dag inte upp av rikspolitikens 
majoritet. 

– Vi ska inte tro, säger Alf med efter-
tryck, att vi får det trygga samhället, om 
vi inte värderar familjegemenskapen 
och den lilla, nära, naturliga gemenska-
pens roll för anknytning. Det finns så 

pass välgrundad forskning på området, 
att detta är något som varje politiskt 
parti behöver ta till sig. 

– Jag tror inte att skjutandet upphör 
om vi byter regering. Ärligt tror jag att 
det krävs en lång period, kanske 20 år. 
Därför måste vi också tala om barns 
uppväxtvillkor. 

– Finns det inte föräldrar som visar sin 
kärlek och ömhet, och bryr sig och tar 
sitt ansvar, kan vi inte vända situa-
tionen. Nu kan politiker inte kommen-
dera fram kärleksfulla föräldrar, men 
politikerna måste skapa den arkitektur i 
samhället, där människor kan bygga 
denna typ av relationer, avslutar en av 
svensk politiks verkliga veteraner.
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– Vi ska inte tro att vi får det trygga samhället, om vi inte värderar familjegemenskapen, säger Alf Svensson.

Personligt  
Namn: Alf Svensson 
Ålder: 83 
Bor: Gränna 
Familj: Fru Sonja, tre barn och  
sju barnbarn 

71 % säger nej till kvoterad föräldraförsäkring. 
 

Låt föräldrarna bestämma! 
 

7 av 10 vill att föräldrarna själva ska få bestämma över  
hur de fördelar föräldraförsäkringen sinsemellan. 

Det visar en SIFO-undersökning som presenterades i maj.  
Familjerna själva vill försöka få ihop livspusslet utan politikers klåfingrighet.

SIFO



Magnus Oscarsson

Magnus Oscarsson, du är talesper-
son för jord och skogsbruk för 
Krist  demo kraterna, vad har varit 
viktigt under de fyra åren som gått? 

Det som verkligen aktualiserats under 
pandemin och nu under Rysslands krig 
i Ukraina är vårt lands livsmedelsbered-
skap. När jag började i riksdagen 2014 
så var en av mina första debatter om 
vårt lands livsmedelsberedskap. Situa -
tio nen var då och är fortfarande så att vi 
endast är självförsörjande på vetemjöl, 
socker och morötter. Sverige livsmedels-
beredskap är under femtio procent, var -
annan tugga vi äter kommer inte från 
Sverige. Efter debatten fick jag till svar 
från en ledamot från ett annat parti att 
”du behöver inte tala mer om det, vi har 
ju EU”. Idag är det en helt annan ton och 
de flesta förstår att vi måste ha en högre 
livsmedelsberedskap och öka landets 
livs medelsproduktion. Ett bra exempel 
är Finland, de har en livsmedelsbered-
skap på minst 6 månader. Sverige har 
idag en beredskap för en vecka, det 
duger inte. Här vill vi i KD att Sverige 
ska öka livsmedelsberedskapen till 
minst 75 procent.  
 

Du besöker jordbrukare runt om i 
Sverige, varför är det viktigt? 
  
Ja det har blivit många besök hos bön-
der runt om i landet under dessa år i riks -
dagen. Det känns väldigt meningsfullt 
och viktigt att få lyssna och ta med mig 
viktiga saker till riksdagen. 

Ett exempel var när jag deltog på en 
bondefrukost utanför Nässjö. Jord bru -
karna berättade om hur stor och tung 
byråkratin är inom jordbruket. En mjölk -
bonde som också har växtodling har ca 
650 regler att förhålla sig till. En av dem 
sa att varje morgon när han vaknar så 

Personligt  
Namn: Magnus Oscarsson 
Ålder: 52 
Bor: På gården Tingstad Östergård 
Familj: Gift med Annicki Oscarsson,   
fyra barn 
Tidigare arbetat som snickare,  
sågverksarbetare, slöjdlärare,  
bonde och kommunalråd. 
Har suttit i riksdagen sedan valet 
2014

Det har blivit många besök hos jordbrukare runt om i Sverige.
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”I grunden är det en attitydförändring som behövs. Jag vet inget 
annat land i världen som kallar det miljöfarligt att odla  

livsnödvändig mat”
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tänker han; ”vilken regel ska jag bryta 
mot idag”. Dessutom så berättade de att 
de reagerade starkt över att det i miljö-
balken står att jordbruksproduktion är 
en miljöfarlig verksamhet. Skulle vårt 
arbete med att ta fram livsmedel vara 
miljöfarligt, frågade de mig? 

Det fick mig att arbeta för att ändra 
ordalydelsen i miljöbalken. Vad som är 
bekymmersamt är att inspektörer utbil-
das i att jordbruk är en miljöfarlig verk-
samhet, det märks när det inspekteras 
på gårdar runt om i landet. I grunden är 
det en attitydförändring som behövs. 
Jag vet inget annat land i världen som 
kallar det miljöfarligt att odla livsnöd-
vändig mat. Det har tagit tid, med 
mängder av insändare och debatter 
med olika ministrar, men till slut fick vi 
nu igenom förslaget i riksdagen. Det 
känns väldigt bra. 

Problem som många jordbrukare tar 
upp är att lönsamheten är dålig och det 
ökade kostnadsläget. Undersökningar 
som nyligen gjorts bland aktiva jordbru-
kare, visar att var fjärde bonde har mins-
kat eller tänker minska på sin verksam-
het under året. Tyvärr är fakta från jord-
bruksverket tyd lig. Antalet mjölkbön-
der har halverats på 10 år, från ca 6000 år 
2010 till idag under 2900. Här har vi i 
KD förslag på åtgärder, för vi vill ha mer 
svensk mat och därmed öka livsmedels-
beredskapen. 

Att bensin- och dieselpriset har rusat 
i höjden har nog ingen missat, hur 
vill KD minska bränslepriset? 

De höga bränslepriserna, bland de 
högsta i världen, drabbar alla som lever 
och verkar på landsbygden. Många är 
helt beroende av att kunna köra bil till 
arbetet eller till olika fritidsaktiviteter. Vi 
i KD vill sänka reduktionsplikten från 
dagens 30,5 procent till EU-snittet som 
är 6 procent och dessutom sänka ener-
giskatten. Vi är naturligtvis för att vi ska 
kunna få fram mer fossilfria drivmedel 
från Sverige, men så är det inte idag. 
Cirka 90 procent importeras från andra 
länder och mest kommer det från 
Brasilien och Indonesien. 

Finns det aktuella skogsfrågor? 
  
Ja, skogen har verkligen blivit en het 
politisk fråga. Det har tagits flera beslut 
både från svenska myndigheter och från 

EU som hindrar skogsägaren att bruka 
sin egen skog. Många av landets 320 000 
skogsägare, som har brukat skogen i 
generationer, känner oro över politiska 
beslut och upplever att ägande och bru-
kanderätten är i fara. Vi i KD vill att 
skogspolitiken ska bygga på frihet 
under ansvar och att det är en självklar-
het att skogsägaren ska känna trygghet i 
att äga och bruka sin skogsmark även i 
framtiden. 
 

  
 

Sänk de höga bränslepriserna.

Skogsfrågorna har blivit mycket aktuella i riksdagen.

Magnus har engagerat sig mycket i frågan 
om att stoppa hundsmugglingen.

Kryssa Magnus till riksdagen!

Sänka priset på diesel och bensin 

Öka Sveriges livsmedelsförsörjning 

Minska kostsam och onödig byråkrati 

Inför tjänstemannaansvar 

Slå vakt om ägande- och brukanderätten 

Värna Vättern, nej till gruva i Norra Kärr

Det vill jag arbeta för

x



- Vi har fått nog av denna rekordrege ring, 
som gett oss rekordlånga vård köer, 
rekord  många skjutningar, och rekord  höga 
elpriser. 

Den fråga som kanske ligger hennes 
parti och Ebba varmast om hjärtat idag är 
vården. Kan andra länder klara av att ge 
vård utan långa köer kan Sverige också 
göra det. KD vill avskaffa regionernas 
ansvar för sjukvården. Det systemet är 
inte anpassat efter dagens verklighet. 
Istället vill KD se en reform likt den som 
genomförts i Norge 2002 och Danmark 
2007, som tidigare hade sys tem liknande 
det svenska. 

- Sveriges sjukvård är i världsklass – när 
man väl får den. Personalen gör ett enormt 
jobb med att hjälpa patienterna efter bästa 
förmåga. Men vårt sjuk vårds system är 
ålderdomligt och byråkratiskt. Lands tings -
 system var bra när det skapades för 160 år 
sedan, men tiden har tagit ut sin rätt. 

- Vården ska inte fungera som ett post-
kodlotteri där du drar vinstlotten om du 
bor på rätt ställe. Om man behöver en 
knäprotesoperation i Sörmland så är vän-
tetiden 133 dagar, men bor man i Väst -
manland är den 497 dagar. Vi har idag 160 
000 personer som väntat olagligt länge på 
vård – 160 000 lidande patienter. Sedan 
2014 har köerna mer än tredubblats – och 
de var rekordlånga redan innan corona-
pandemin. 

Även när det gäller gängkriminaliteten 
sneglar Ebba gärna åt grannlandet 

Danmark. Där gick rikspolischefen till 
partierna med en lång lista på åtgärder 
han ansåg sig behöva. Alla partier från 
höger till vänster slöt upp och gav polisen 
det de bett om. Även i Sverige gick rikspo-
lischefen, hösten 2019, till parti erna med 
förslag på reformer polisen ansåg sig 
behöva för att klara sitt uppdrag. Men till 
vänster började V, S, MP och C – de fyra 
rödgröna partierna – förhandla 
bort punkt efter punkt. Skill na den 
i hur våra länder har hanterat 
gängkriminaliteten är slående. I 
Danmark har gängbrottsligheten 
minskat med 40 %. Men här biter 
sig gängbrottsligheten fast. 

- Det går att finna många brister 
i svensk rättspolitik. Men det finns 
få brister hos våra svenska poliser. 
De har kompetensen. De har vil-
jan att pressa tillbaka gäng brotts -
ligheten. Att återta kontrollen och 
ge oss trygghet i våra bostads -
områden. 

Ebba är en naturmänniska och 
växte upp på landet utanför Upp -
sala. I naturen tycker hon om att 
ta promenader på de små grusvä-
garna med sin familj, och hemma 
i trädgården odlar hon gärna 
familjens grönsaker. 

- För oss kristdemokrater är det 
viktigt att hela landet ska leva. Vi 
får inte glömma det svenska hjärt-
landet. 

- Runt om i landet frågar sig folk: kan 
jag bo kvar här? Finns det en framtid för 
mig här? Kommer mina barn att kunna 
växa upp här? Så ska det inte vara, men 
det finns hopp. I höst finns en möjlighet 
till förändring. Då kan vi byta ut den här 
regeringen och ge Sverige en ny start så att 
hela landet ska kunna fungera och leva, 
konstaterar Ebba till sist. 
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Partiledaren: Redo för en ny regering

Ebba Busch har målet klart för sig. Hon vill ha en ny regering i Sverige. En regering som vänder landet åt rätt håll. 

Personligt  
Namn: Ebba Busch 
Ålder: 35 år 
Familj: Barnen Birger och Elise 
Yrke: Partiledare för KD, tidigare  
kommunalråd i Uppsala med ansvar 
 för äldrefrågor 

Rösta KD i kommunvalet!

Besök vår hemsida https://wp.kristdemokraterna.se/odeshog/ och vår facebooksida Kristdemokraterna Ödeshög


