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Hej kära kristdemokrater i Östergötland
Jag tänkte i dessa tuffa tider som det nu blivit med
Corona-viruset skicka ut en hälsning till att medlemmar
i Östergötland.

Partidistriktsordförande
och riksdagsledamot
Magnus Oscarsson

Det är mycket speciella tider för oss alla och tyvärr slår det
även oerhört tufft mot våra företag. En fråga som dock har
fått flera att tänka till är vårt lands självförsörjning av livsmedel. Idag är Sverige endast självförsörjande på morötter,
socker och vetemjöl, det gör oss oerhört sårbara. Trots att
riksdagen antog en livsmedelsstrategi för tre år sedan, där
en av de viktigaste punkterna var att självförsörjningen av
livsmedel ska öka, så händer det tyvärr inget.

Under totalförsvarsövning som vi hade i riksdagen den 5
mars tog jag tillfälle att fråga våra närvarande myndighetschefer hur deras myndigheter arbetar med frågan om att främja en minskad sårbarhet
och att stärka självförsörjningsgraden för livsmedel. Svaret från Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för Samhällsberedskap, var mycket allvarligt och anmärkningsvärt: ”ingen arbetar med frågan” sa generaldirektörens. Det duger naturligtvis inte.
Sverige behöver en ökad livsmedelsproduktion. Jordbruket är grunden för en nations
överlevnad. Kristdemokraternas vill inrätta ett nationellt råd för att genomföra livsmedelsstrategin. I ett genomföranderåd samlas och stärks samarbetet mellan berörda myndigheter, jordbruks- och trädgårdsnäringens branscher, livsmedelsindustrin, handeln,
forskarsamhället, utbildningsväsendet och andra berörda intressen. Dessa kan driva
frågans vikt på samma sätt som det Klimatpolitiska rådet driver klimatfrågan.
Sverige måste byggas starkt och behöver samling kring våra kärnuppgifter. Våra bönder spelar en nyckelroll kring produktionen av mat – en verklig kärnuppgift för vårt lands
stabilitet och förmåga att klara även svåra tider.
Kristdemokraterna har under dessa svåra tider tagit fram flera konstruktiva förslag som
kan stärka företagen, förbättra vården och vårt lands självförsörjning. Här i Östergyllen
kommer du nu att få läsa om vad vi gör på riks-, region-, och kommunal nivå.
Ta hand om er och varandra!
- Magnus Oscarsson, partidistriktsordförande

VAD HÄNDER I REGIONEN?
I den märkliga och ovanliga tid vi befinner oss i,
påverkas vi alla på många olika sätt. Sjukdom, sorg,
oro och ovisshet, men samtidigt glädje över all medmänsklighet, generositet och omtänksamhet som
visas. Precis som i resten av samhället, har den
politiska vardagen i Region Östergötland, förändrats
av den pågående Coronapandemin. Sammanträden, konferenser och studiebesök har ställts in,
andra sammanträden blir digitala eller genomförs
med minskat antal deltagare. Partipolitiska utspel
får stå tillbaka för gemensamma krafttag över partioch blockgränser för att hantera konsekvenserna av
pandemin.
För Region Östergötland är det förstås sjukvårdens
stora insatser för att vårda och stötta medborgare
som själva drabbats eller är oroliga för smittspridningen, som främst står i fokus. Sedan flera veckor
tillbaka råder förstärkt sjukvårdsledning. Än så länge
är läget under kontroll i regionen, det finns fortfarande kapacitet att möta ett ökat behov av vårdplatser,
även inom intensivvården, och de viktiga skyddsmaterialen finns ännu i tillräcklig mängd. Det arbetas
dock hela tiden på att säkra upp mer personal och
mer skyddsmaterial, för att klara ökade vårdbehov.
Regionen är också huvudman för kollektivtrafiken i
Östergötland, och där har insatser behövt göras för
att hantera minskat resande och säkra upp trygg
arbetsmiljö för t.ex. busschaufförer. Antalet resande
har minskat med uppåt 70 procent, och en tidtabell

som ungefär motsvarar sommartidtabell har från och
med denna vecka införts.
Region Östergötland har också det regionala utvecklingsansvaret, och samordnar många insatser
för att stötta företag som drabbats hårt av Coronapandemin. Regionens anslag till Almi, Företagsjouren och Nyföretagarcentrum har ökats, och framförallt Almi gör stora insatser genom att helt ställa om
sin organisation och fokusera på utlåning till företag
som drabbats av pandemins konsekvenser.
Sedan vi kristdemokrater hamnade i opposition i regionen efter valet 2014, har vi drivit en aktiv oppositionspolitik, lagt motioner och agerat i nämnder och
styrelser. Vi ser fram emot när vi får återvända till ett
normalläge igen, när vi kan fortsätta att förverkliga
den politik som vi gick till val på 2018. Men, än så
länge, lägger vi allt fokus på att tillsammans med
övrig politik, bidra konstruktivt till att föra regionen
genom krisen.
Har du frågor och funderingar
om regionpolitik, hör gärna av
dig!
Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare, Region
Östergötland

INSPIRATION FRÅN KD I LINKÖPING
Nyligen gick jag och kommunalrådskollegan Åsa Wennergren (L) ut med att gymnasielever som genomför fjärr- eller distansundervisning och är folkbokförda i Linköpings kommun samt asylsökande gymnasieelever med Linköping som vistelseort
ska tilldelas lunchkuponger med ett värde på 75 kronor (inklusive moms) per dag,
gällande måndag till fredag under april månad 2020 under ordinarie skoldagar med
undervisning. Beslutet verkställdes 1 april 2020.
Syftet med beslutet är att säkerställa att gymnasielever får en lunchmåltid. Ett
välkommet beslut, det är ett viktigt stöd till branschen och det lokala näringslivet.
Det vore väldigt olyckligt om denna kris leder till att Linköpings restauranger tvingas stänga ner, vilket skulle
innebära förlorade arbetstillfällen, minskat företagande och försämrad livskvalitet för invånarna i Linköpings
kommun.
Jag hoppas ni tar hand om er och håller er friska i dessa svåra tider.
Håll humöret uppe så vi ses igen! Låt det goda segra. Alltid.
				
Denisé Cassel, Kommunalråd Linköping

INSPIRATION FRÅN KD I NORRKÖPING
Det har funnits en bred samsyn bland sånär alla partier i
såväl Kvartetten som i oppositionen att försöka lägga konflikter och stridsfrågor åt sidan
i nuläget och sätta coronafrågan i främsta rummet. Norrköpings kommun har sedan ett
par veckor halverat antalet ledamöter i kommunfullmäktige, samt att beslut enbart
tas i de frågor där det redan finns en samsyn bland
partierna. Stridsfrågorna tar vi när läget är förbättrat!
Här följer några exempel på hur Norrköpings kommun har valt att arbeta för att lindra de negativa
följderna av denna pandemi.
•

Norrköping inledde tidigt ett samarbete med
Frivilligcentralen och Svenska kyrkan för att underlätta handlande åt de äldre som ej kan ordna
sådan hjälp på egen hand.

•

Norrköpings kommun erbjuder sen en tid även
anstånd med betalningar av kommunala avgifter
åt de företag som anser sig behöva detta. Viktigt

att påpeka är att det inte är efterskänkningar,
utan anstånd.
•

Som ansvarig för folkhälsofrågor, har Norrköpings kommunalråd Eva-Britt Sjöberg initierat ett
arbete kring hur vi från kommunen och Region
Östergötland skall hantera den ökade psykiska
ohälsan som sannolikt kommer i coronapandemins spår. En hearing tillsammans med representanter från civilsamhället sker i slutet av april
och arrangeras genom det regionala folkhälsonätverket.

•

Från kommunens sida gick det även relativt
tidigt i pandemin ut en riktad förfrågan till studenter sjuksköterskeprogrammet på stadens
universitetsfilial om möjlighet till timanställningar,
främst inom hemtjänsten. Tidigare var det enbart
Region Östergötland som hade gått ut med liknande förfrågningar till studenter och då främst
riktat till läkarprogrammet.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!
Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd i Norrköping

KD FÖRSLAG SOM FRAMFÖRTS TILL REGERINGEN
UNDER CORONA-KRISEN
I denna kris har Sveriges partier beslutat att försöka enas i samförstånd. Varje vecka träffas partiledarna
och för konstruktiva samtal där förslag för att mildra krisen diskuteras. Ebba Busch har framfört många förslag och synpunkter på krishanteringen. Häromveckan, till exempel, föreslog vi att inkomsttaket för studenter skulle slopas, så att fler kunde rycka in och arbeta i samhällsviktiga yrken utan att straffas av Centrala
studiestödsnämnden. Ett par dagar senare beslöt regeringen ungefär så.
Vår politik har fokuserats på vård och ekonomi, exempelvis på fler offensiva ekonomiska stimulansåtgärder.
KD sätter alltid vården och behoven främst. Vi har tyvärr den senaste tiden sett att vården inte räcke till,
och organisationen med 21 regioner och 21 olika vårdsystem har visat sig dysfunktionell. Därför driver vi på
för en nationell vårdgeneral – ett lite förenklat men tydligt sätt att visa riktningen.

FLER FÖRSLAG SOM FRAMFÖRTS TILL REGERINGEN UNDER KRISEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slopat karensavdrag
Övertagande av sjukveckor företag
Kreditgaranti för företagare
Korttidsarbete
Korttidsarbete upp till 90%
Utvidgat korttidsarbete familjeföretagare
Utvidgat korttidsarbete konsulter/bemanning
Utvidgat korttidsarbete visstidsanställda mfl
Höjt lönetak korttidsarbete till 50 000 kr
Stöd för hyreskostnader
Sänkt ränta på anstånd (borttagen anståndsav-

•
•
•
•

gift 0,3% per mån)
Pausa företrädaransvaret
Förbättrad A-kassa (dubbelräknade månader)
Utökad möjlighet att pausa företaget för att få
a-kassa
Borttaget fribelopp för studerande som arbetar

Följ partiet på facebook för mer information: https://www.facebook.com/
Kristdemokraterna/

WEBBINARIUM
Nu möts vi via webben!
Under April anordnar KD webbaserade seminarium för medlemmar. Våra politiker berättar om deras arbete. Mycket tid avsätts för
frågor.
Nästa webbinarium:
Torsdag 16/4 kl.16.30-17.00
ANDREAS CARLSSON, riksdagsledamot (KD)
Tisdag 21/4 kl.17.30-18
ACKO ANKARBERG JOHANSSON, riksdagsledamot (KD)

Andreas Carlsson

Hur går det till?
Tjänsten som används heter Zoom och det går bra att titta via dator
(även utan app, rekommenderad webbläsare är Chrome), surfplatta eller mobiltelefon och för bästa upplevelse rekommenderas
att ladda ner zoom som app. Se länkar nedan. Publikfrågor ställs i
chatten och läses upp av moderatorn.
Länk till mötet:
https://zoom.us/j/804340517?pwd=Q0FJUTRXdS9vQ1lYSC9HdTdicUJ4QT09

Acko Ankarberg Johansson

Om du inte kan vara med via webb eller app kan du alltid ringa in
men då finns inte möjligheten att ställa frågor. Ring då till 08-505 200 17 och anslut med mötesid
804 340 517 och lösenord 013154.
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