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HEJ FRÅN PD-ORDFÖRANDE

Nu är hösten här och riksdagsarbetet är igång igen. Tyvärr ställer fortfarande Corona till det
så många möten blir med Skype eller Zoom. Det fungerar, men jag längtar efter att få träffas
som ”vanligt” igen.
Efter det ovanliga öppnandet av Riksmötet så är vi just nu i full fart med att
arbeta fram ett budget från oss kristdemokrater. Vi lägger extra pengar på
vården, äldreomsorgen och att motverka kriminaliteten i vårt land. Jag är glad
över att vi kristdemokrater även satsar på landsbygdsfrågorna i vår budget.
Tänk vad fort tiden går, det är nu redan halvtid, bara 2 år kvar till nästa valdag.
Därför utvecklar partiet hela tiden sättet att arbeta. Som exempel erbjuds
webinarier, utbildningar och youtubeﬁlmer till alla medlemmar för att ta del av
Partidistriktsordförande Kristdemokraternas arbete. KD Östergötland bjuder också in till webinarier.
och riksdagsledamot Den 7 oktober kl.18 kommer ni kunna lyssna till Riksdagsledamoten från JönMagnus Oscarsson
köping Acko Ankarberg Johansson, den 4 november kl.18 är det min riksdagskollega från Kalmar, Gudrun Brunegård som berättar om aktuella frågor
på hennes bord och den 9 december kl.18 är det jag som dyker upp i Zoom-fönstret.
Jag önskar er alla vänner i länet en fortsatt ﬁn höst och vara rädda om er så ses vi framöver!

AKTUELLT FRÅN REGION ÖSTERGÖTLAND

Efter en sommar där många av oss ﬁck möjlighet att upptäcka nya och gamla favoriter bland
alla förträfﬂiga besöksmål Östergötland har att
bjuda, har nu hösten kommit igång på allvar.
Under våren, när läget för Coronapandemin var
som allvarligast, förändrades vardagen för oss
alla.

Glädjande nog har vi alla gemensamt bidragit till att
minska smittspridningen av Covid-19 och det är i
nuläget få nya smittade i Östergötlan, ytterst få som
behöver sjukhusvård och enbart enstaka dödsfall.
Dock är det fortsatt viktigt att vi att följer myndigheternas rekommendationer, för att hålla smittspridningen på en så låg nivå som möjligt!
Den förbättrade situationen när det gäller pandemin,
har också bidragit till att vardagspolitiken i regionen mer och mer har kommit tillbaka. Beslutet om
treårsbudget för regionen har framskjutits till Regionfullmäktige i november. Därför pågår nu för fullt
budgetarbetet.
En stor utmaning för den östgötska vården de kommande månaderna är att hantera den stora mängd
operationer och behandlingar som sköts upp under
våren på grund av pandemin. Det som ytterligare

försvårar läget är att köerna i sjukvården redan innan pandemin var alldeles för långa. Dessutom var
det ekonomiska resultatet för hälso- och sjukvården
2019 det sämsta någonsin.
Vi från Kristdemokraterna och Moderaterna har
under de senaste åren lagt fram en lång rad förslag
för att komma till rätta med både ekonomi och tillgänglighet. Dessvärre har våra förslag alltför sällan
vunnit bifall hos de styrande partierna.
I höstas påbörjade Kristdemokraternas regiongrupp
arbetet med att ta fram politiska förslag till vårt kommande regionpolitiska handlingsprogram inför valet
2022. Även det arbetet har fått vila lite under våren,
men nu ﬁnns planering för att åter sätta igång. Vilka
frågor tycker du att vi ska lyfta fram inför valet 2022?
Kom gärna med tips och
idéer för vårt fortsatta arbete!
Och har du andra frågor och
funderingar om regionpolitik,
hör gärna av dig!
Per Larsson, oppositionsråd
och gruppledare, Region
Östergötland

FRAMTIDSTRO I EN TUFF TID
Kära kristdemokrater! En extraordinär vår gick över i en annorlunda sommar.
Coronoapandemin har präglat såväl det svenska samhället som världen i
stort i ett drygt halvår nu. Linköpings kommun är inget undantag. Det har
varit en tuff tid för många och alldeles särskilt för dem som blivit sjuka, deras
anhöriga liksom personal inom äldreomsorgen.
Nu är vi åter i en vardag. Skolorna har börjat och storsemestern är slut. Det
är en utmaning för oss alla att hantera, om vi inte ska få en ökad samhällsspridning av smitta igen. Vi måste fortsätta att hålla i, hålla avstånd, hålla
händerna rena och stanna hemma om man har symptom.
För oss Kristdemokrater i Linköping har ett intensivt arbete genomförts med
att ta fram vårt förslag till kommunbudget för 2021 med plan för åren 2022
och 2023. Det har inte varit en enkel uppgift med tanke på de stora frågetecknen kring ekonomins utveckling i spåren av pandemin.
Vi Kristdemokrater har krävt stora investeringar i vår viktigaste resurs: personalen. Satsningarna som
presenterats handlar bland annat om att utbilda äldreomsorgens personal genom ett s.k. ”äldrelyft”. Vi har
även krävt investeringar i ökad trygghet för Linköpingsborna. Linköpings kommun har anställda trygghetsvakter som patrullerar centrala delar av staden. Dessa kommer nu få ett utökat uppdrag.
I det tuffa läget som rått – och som fortfarande råder – kan vi alla vara tacksamma över att Kristdemokraterna ingår i det politiska styret. Genom målinriktat arbete har vi stärkt kommunens ﬁnanser och möjliggjort
historiskt ojämförbara ekonomiska tillskott till välfärden. Vi måste fortsätta sätta välfärd och trygghet främst
och förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Arbetet är inte slutfört. Vi ser fram emot en intressant
budgetdebatt i kommunfullmäktige i slutet av september.
Denisé Cassel, kommunalråd och förste vice ordförande av Kommunstyrelsen i Linköpings Kommun

GÖR SKILLNAD - SKRIV MOTIONER
Nästa år, 2021, är det återigen dags för Kristdemokraternas Riksting. Denna gång hålls Rikstinget i
Norrköping och det är då som partiets politik och organisation utformas och utvecklas. Här har du
som medlem i Kristdemokraterna möjlighet att bidra med dina goda idéer - genom att skriva motioner!
Under Rikstinget brukar flera hundra motioner behandlas. Motioner skrivna av KD-medlemmar runt om i
landet. Innan motionen debatteras i plenum på Rikstinget så har motionen passerat ett partiavdelningsårsmöte (senast v.8 2021), ett distriktsårsmöte och behandlats av Partistyrelsen. Därför är det hög tid att
redan nu börja skriva motioner och skicka in till din partiavdelning.
LILLA MOTIONSSKRIVARSKOLAN
1) Vad är en motion?
-Förslag på något man vill förändra
-Förslag på ett uttalande
-Förslag på ett ställningstagande
-Förslag på något man vill utreda
2) Hur skriver man en motion?
-Rubrik
-Inledning
-Brödtext
-Att-sats (ex. att uppdra åt partiet att verka för....)

3) Viktigt!
- Viktigt med faktakoll
och källhänvisning om
man hänvisat till fakta.
-Alla medlemmar har
motionsrätt
-Alla motionärer har talartid på rikstinget även om
man inte är ombud

VAD ÄR REGION SYDOST?
Under 2019 beslutades om en ny organisation på riksnivå. Den nya organisationen innebär att 6 nya distrikt
bildades där Östergötland ingår i Sydost tillsammans med Kalmar län och Jönköpings län. Syftet med den
nya organisationen är att skapa en tydligare länk mellan det lokala politiska arbetet i kommun och region
och det nationella och att stärka vår politiska organisation i hela landet.
En organisation består av de människor som verkar i den – och för att stärka organisationen arbetar vi för
att stärka individer och grupper. Genom att samverka mellan distrikt kan vi skapa fler och bättre möjligheter
till utveckling genom utbildningar, nätverkande och erfarenhetsutbyte, lokala utvecklingsinsatser, gemensamt kampanjarbetet etc. Det är Ni i partiavdelningarna som vet vilket behov som ﬁnns hos just Er – och
med den nya organisationen har vi större möjlighet att fånga upp det och göra olika insatser.
Följande utbildningskoncept kan nu vår Organisationsutvecklare
Christina Landoff erbjuda din partiavdelning:
Introduktionsutbildning (ABC): För nya och gamla medlemmar. En
uppdaterad utbildning i fyra steg. Genomförs på uppdrag av partiavdelning och/eller distrikt i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.
Regional Kommun- och Regionpolitisk ledningsdag: diskussionsoch utbytesforum för nämndsrepresentanter tillsammans med KRP:
Kommun- och regionpolitiska rådet.
Lokal strategi 2022: Lokalt utvecklingsarbete för den egna partiavdelningen. En gruppövning med sikte på valet 2022.
Kul med politik: En kväll med egna partiavdelningen – vi pratar
politik och grundläggande värderingar. Hur syns vår KD-ideologi i det
vardagliga politiska arbetet i nämnder och beredningar?
Har du tankar/idéer och funderingar kring detta – hör av dig till vår
organisationsutvecklare Christina på
christina.landoff@kristdemokraterna.se tel: 076-5272574

OPERATION RÄTTVISA
KD FÖRESLÅR OMFATTANDE ÅTGÄRDER MOT UNGDOMSBROTTSLIGHETEN .
Kristdemokraterna vill se stora förändringar för kriminalpolitiken som rör ungdomar och presenterade idag ett paket
med åtgärder under namnet operation rättvisa.
Kristdemokraterna föreslår till exempel:
•
•
•

Fler unga brottslingar ska dömas till sluten ungdomsvård
Alla brott ska utredas och klaras upp
Överför sluten ungdomsvård till kriminalvården

Dessutom behövs fler preventiva insatser så som att förändra
sekretesslagstiftningen för bättre samverkan mellan socialtjänsten, skolan och polisen samt att utreda skolplikt från 18
år.
Då regeringen kapitulerat är det oppositionens roll att föra offrens och medborgarnas talan. Vi lovar att vi kommer att driva
på regeringen för att få stopp på våldsvågen. Vi kommer göra Gruppledare Andreas Carlson och Partiledare Ebba Busch
allt i vår makt för att få till stånd en förändring.
addresserar den eskalerande ungdomsbrottsligheten.

BLI MÅNADSGIVARE
Bli månadsgivare idag om du vill ha en ny regering
Vill du bidra till Kristdemokraternas framgång i valet 2022?
Sverige behöver ett starkt kristdemokratiskt parti och en ny
regering. KD är en viktig pusselbit för att detta ska bli verklighet.
KD behöver stärka vårt inflytande och därför behövs du. Bli
månadsgivare - det har aldrig varit enklare att bidra till framgång!
https://forms.kd.nu/bli-manadsgivare/

AKTUELLA UTBILDNINGAR OCH WEBINARIUM
Stora Politikerskolan start 24-25 oktober. Deltagare enligt särskilt urval efter ansökan och nominering.
”Att leda möten” 26/9 Uppsala utbildning för ordförande i nämnder och beredningar (några platser kvar)
Anmälan direkt till organisationsutvecklare Öst: anders.tholerud@kristdemokraterna.se
Medlemsregister-utbildning 24/9, 28/9 och 29/9 kl.18-19: Digitalt för registeransvariga.
Webinarium 7 oktober kl.18: Zoom-träff med Riksdagsledamoten Acko Ankarberg Johansson
Webinarium 4 november kl.18: Zoom-träff med Riksdagsledamoten Gudrun Brunegård
Kassörsutbildningar: Hålls löpande digitalt.
Ekonomi- och budgetutbildning 28/9: För kommunalråd, regionråd, gruppledare, politisk sekreterare och
nämndsordförande. Anmälan https://forms.kd.nu/kdekonomiutbildning/
Inspirationsdag 23/1: för medlemmar och förtroendevalda - SAVE THE DATE!

KONTAKTA OSS

Fler utbildningar och utvecklingsinsatser presenteras löpande. För mer information, bokning och eller förfrågningar kontakta organisationsutvecklare Region Sydost Christina Landoff på E-post: christina.landoff@
kristdemokraterna.se tel: 076-5272574
Partidistriktsordförande
Magnus Oscarsson			

0705-64 24 09		

magnus.oscarsson@riksdagen.se

Ombudsman
Elvira Wibeck				0725-39 61 13		elvira.wibeck@kristdemokraterna.se
Organisationsutvecklare sydost
Christina Landoff			

0765-27 25 74

christina.landoff@kristdemokraterna.se

Partidistriktet
Epost					ostergotland@kristdemokraterna.se
Kansliet				
013-10 16 20		
Gränden Duvan 2, 582 26, Linköping

