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VITSIPPSBLADET
Kalmar län Hösten 2020

ORDFÖRANDE HAR ORDET

KD KALMAR LÄN

Vi lever just nu i en ansträngd tid där vårt främsta fokus ligger på att bekämpa den
pandemi som är utbredd över hela världen. Hälso- och sjukvården gör sitt yttersta för att
hjälpa de som drabbas och riksdag, regioner och kommuner gör sitt yttersta för att stärka
upp för att lindra pandemins effekter både hälsomässigt och ekonomiskt.

1:e v. Ordf: Chatrine Pålsson

Jimmy Loord

Vi uppmanas med rätta att avstå sociala kontakter för att hindra smittspridning. Det är
förstås av yttersta vikt att alla nu följer dessa rekommendationer.
Det går dock inte att komma ifrån att den sociala isolering som vi nu tvingas in i särskilt
drabbar de som redan innan led av ofrivillig ensamhet. Över en miljon människor i Sverige
saknar en nära vän och den ofrivilliga ensamheten skapar både fysiska och psykiska
hälsoproblem.
Politiken har definitivt en läxa att göra vad gäller arbetet med ofrivillig ensamhet men vi
har alla ett medmänskligt ansvar att se till att forma att varmare och socialare samhälle
där ingen ska behöva leva ensam mot sin vilja. Kanske du ska ringa någon idag som du tror
känner sig ensam. Det är en stark rekommendation så viktig som andra!

Ordförande: Jimmy Loord
Ahlgren
2 :e v. Ordf: Gudrun Brunegård
Kassör: Kalle Kyrk
Distriktsombudsman:
Madeleine Rosenqvist
Organisationsutvecklare Sydost:
Christina Landoff
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MÖT REGIONENS NYA
POLITISKA SEKRETERARE
Daniel Braw
Daniel Braw är sedan den 18 september anställd som politisk
sekreterare för Kristdemokraterna i Region Kalmar län.
- Det har varit intressant från första början, med start rakt in i
budgetprocessen, säger Daniel.

Vill du veta mer om Regionens arbete?
Kontakta våra Regionråd
Jimmy Loord
jimmy.loord@regionkalmar.se
Anders Andersson
anders.andersson3@regionkalmar.se
eller pol.sek Daniel Braw

Han bor i norra Kalmar, är gift med Sara och har tre barn i
åldersspannet 3-7 år. På sin fritid ägnar han sig åt musik – dels
sjunger han i kör, dels har han återupptagit trumpetspelandet som han
övergav på högstadiet.
- Jag försöker också lära mig att spela tennis.
Om namnet är bekant beror det på att Daniel under åtta år har varit
ledarskribent i Barometern-OT. Han skrev där mycket om
välfärdsfrågor och offentlig ekonomi.
- Jag ser det som ett stort privilegium att nu få arbeta med dessa
frågor så att säga på riktigt, avslutar Daniel.

daniel.braw@regionkalmar.se

ETT SNABBT SMS VID PROBLEM
Det är Kristdemokraterna i Mönsterås, genom Madeleine Rosenqvist och Chatrine Pålsson Ahlgren:s förslag med
anledning av ett återkommande dricksvattenproblem i kommunen.
Att vattnet blir otjänligt på grund av en tillfällig avstängning i ett område har hänt förut. Kommunen varnar idag via
andra kanaler, men Kristdemokraterna anser att kommunen bör följa med i tiden och använda tekniken på samma sätt
som kommuninvånarna gör. Ett system som möjliggör SMS-utskick är deras förslag som vann gehör hos övriga partier
och som blivit varmt välkomnat av kommuninvånarna!
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EN SPRAKANDE HÖST
Gudrun Brunegård - Riksdagsledamot
Vänner!

Kristdemokraterna har i sin höstbudget

Vilken sprakande höst – inte bara i naturen utan också politiskt!

bl.a:

Sverige behöver en ny regering. I regeringens budget saknas
sammanhållande vision. Istället har man strösslat favoritsatsningar,

Sänkta skatter för att skapa fler jobb

så att vart och ett av samarbetspartierna ska kunna säga att ”det är

och bryta arbetslösheten.

en äkta centerbudget”, eller ”liberal budget” eller ”MP-budget”.

-

Spänningarna i regeringsunderlaget är dock monumentala. Mest

Införandet av en nationell

missnöjda är förstås V, som är utestängda från samarbetet men

vårdförmedling för att garantera

ändå förväntas stödja regeringen. För att uttrycka sitt missnöje

vård i tid till alla.

hotar Jonas Sjöstedt med misstroendeförklaring, om man
genomför de LAS-förändringar som finns med i JÖK:en.
Samtidigt driver C och L på för att de ska genomföras.
Kristdemokraternas partistyrelse och riksdagsgrupp är överens

Höjd medicinsk kompetens med
fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.
Stärkt åklagarväsende och fler

om att ställa oss bakom en misstroendeförklaring.

poliser på gatorna.

Förra söndagen var det partiledardebatt. Nyamko Sabuni och

Vi satsar mer på välfärden än vad

Ebba Busch snarare omfamnade varandra än duellerade. Man

regeringen och dess stödpartier gör.

fick nästan känslan att L går och önskar sig att komma loss ur

KD:s budgetmotion lägger 4,4

JÖK.
Kristdemokraternas budgetmotion prioriterar de fyra mest
akuta samhällsproblemen. Vi har kraftfulla förslag för att ta
Sverige ur den ekonomiska krisen och få fram fler jobb, beta av
vårdskulden, korta vårdköerna, förbättra äldreomsorgen och

miljarder kronor mer på
äldreomsorgen under 2021 och 1,8
miljarder mer på vården.
Äldreomsorgssatsningen skulle
sannolikt bli den största som
någonsin gjorts i Sverige.

bryta brottsutvecklingen.
De senaste dagarna har en annan fråga blossat upp. MP vill
avskaffa det kommunala vetot mot vindkraftverk och har
uppenbarligen stöd från S. Jag kan försäkra att
Kristdemokraterna står benhårt fast vid det kommunala vetot.
Det är viktigt att utveckla fossilfria alternativ, men Stockholm
ska inte köra över landsorten och förstöra boende- och
naturvärden.
Med dessa noteringar kan vi konstatera att arbetet rullar på, om
än med de flesta möten på distans.

Gudrun.brunegard@riksdagen.se
Vänliga hälsningar, Gudrun Brunegård, Riksdagsledamot

Gudrun Brunegård, Vimmerby,
Riksdagsledamot KD
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KD VÄRNAR DE DEMENSSJUKA
I Västervik är frågan om särskilda boenden och
dess utbyggnadstakt en aktuell fråga.
Kristdemokraternas Maud Ärlebrandt är en
drivande kraft för att kommunen skall se över sina
boenden och att särskilt personer med
demenssjukdom skall beaktas. Den aktuella
statistiken över demenssjukdomar visar på en
ökande trend och för denna grupp är det oerhört
viktigt med möjlighet till ett boende där det finns
utbildad personal. Att hänvisa till eget boende,
trygghetsboende eller hemtjänst för denna grupp.
Demenssjukdomar påverkar även anhöriga stort.
– Vi tycker att det är viktigt att slå vakt om de

Maud Ärlebrandt
Kristdemokraterna i Västervik

demensavdelningar som finns i kommunen, och att
man har med behovet av demensboenden i
planeringen för framtiden, säger Maud Ärlebrant

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

INTRODUKTIONSUTBILDNING
...för Nya och Gamla medlemmar
Nu planerar vi för en grundutbildning för nya medlemmar och
medlemmar som är sugna på att damma av sina gamla
kunskaper igen. Tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan erbjuder vi en utbildning i tre steg. Den kan
genomföras live eller digitalt och kan anpassas utifrån olika
behov.
Är du intresserad att gå? Hör av dig till ombudsman Madeleine
Rosenqvist så planerar vi utifrån inkomna önskemål!
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EN BORGERLIG FEMINISM
I slutet av februari 2020 valdes Margreth Johansson
till ny ordförande i KDK i Kalmar län. Margreth bor i
Kalmar och har arbetat de senaste 19 åren på
Vårdförbundet. Hon har varit medlem i partiet sedan
2000
- Det blir bara mer spännande utspel i politiken,
säger Margreth. För mig föll det naturligt att det var
KD som var det bästa partiet med familj-, skol- och
äldre-fokus.
Margreth har haft ett flertal politiska uppdrag i
kommunen och regionen. I början av året föreslogs
hon till ny ordförande för KDK.
- Jag blev otroligt glad för att få frågan, funderade en
stund och tackade sedan ja, vilket fantastiskt
förtroende jag fått! Det är en glädje att tillsammans
med styrelsen arbeta med KDKs jämställdhetspolitik
samt de riktade aktiviteter som vi kan erbjuda våra
medlemmar.

MARGRETH JOHANSSON, ORDFÖRANDE KDK

Sedan början av hösten arbetar Margreth också som
administrativ resurs för Kristdemokraterna Kalmar
län.

Kontakt: margreth.johansson@kristdemokraterna.se

Utdrag från ”Kristdemokratisk Feminism”:
Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och villkor för att
utveckla sin fulla potential, vi tillsammans hjälps åt att
underlätta livet för varandra. Jämställdhet är att människan,
oavsett kön, har makt att forma sitt liv utifrån sina egna
önskemål.

KDK erbjuder flertalet digitala mötesplatser.
Bland annat var förbundsordförande Sara
Havneraas inbjuden till KDK Kalmar i oktober på
ett välbesökt Webbinarium
Är du intresserad?
Gilla KDK Kalmar län på Facebook för mer
information och
Välkommen att bli medlem!

Sara Havneraas Förbundsordförande KDK
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WEBBINARIER SYDOST
I Region Sydost ingår Kalmar län, Jönköpings
län och Östergötlands län. Tillsammans med vår
Organisationsutvecklare Christina Landoff
genomför vi utbildningar och
utvecklingsinsatser efter behov och önskemål!
Missa t.ex. inte vår egna Webbinarieserie. Den
7 oktober gästades vi av Acko Ankarberg
Johansson. Den 4 november var det vår Gudrun
Brunegård som var föredragande. Den 9
december gästas vi av Magnus Oscarsson,
landsbygdspolitisk talesperson. Koppla upp dig
via Zoom strax före 18:00!
Webbinarierna fortsätter under våren!

LÄNK TILL WEBBINARIET 9/12
https://us02web.zoom.us/j/87688097034?
pwd=TkRyK1F5T2M1T3kvR0FGazA1di9jZz09
Meeting ID: 876 8809 7034
Passcode: 720183

NÄMNDSNÄTVERK
Inom kort kommer Du som är verksam i en
nämnd att få en inbjudan till nätverksträff. Det
blir åtta nätverksgrupper inom Region Sydost,
utifrån medlemsregistrets uppdelning.
Nätverksträffarna syftar till erfarenhetsutbyte
och möjlighet till inspel till KRP, Kommun- och
Regionpolitiska ledningsgruppen. Inbjudan
skickas ut till de som har e-post registrerad i
medlemsregistret.

KDU-ORDFÖRANDE NY NÄMNDEMAN
Sveriges yngsta nämndeman finns i Kalmar
Efter 21 år som nämndeman I Göta Hovrätt har
Chatrine Pålsson Ahlgren sagt upp sitt uppdrag för att
lämna vidare till en yngre generation. Den yngre
generationen kommer nu att representeras av 54 år yngre
KD kollegan Andreas Salomonson. Som 19-åring blir han
nu den yngste nämndemannen i landet!
Andreas är redan en kunnig, engagerad och
driven politiker och vi önskar honom all lycka och välgång
i sitt nya uppdrag!
ANDREAS SALOMONSSON, KDU
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STORA POLITIKERSKOLAN SYDOST
Nu har stora politikerskolan startat! Från Kalmar
län deltar 11 engagerade lokalpolitiker från våra
olika kommuner. Under 6 månader ska de nu
drillas till att bli ännu vassare politiker!
Första tillfället i Gränna gästades av Alf
Svensson, Jakob Forssmed, Acko Ankarberg

Del

taga

re

Johansson, Maria Maric och Andreas Sturesson.
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