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VITSIPPSBLADET
Kalmar län Våren 2021

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Jimmy Loord

Visst har vi alla mött sammanhang där något eller någon inte varit det man utgett sig för att
vara. Det kan vara såväl i medmänskliga relationer som i förhållandet till politiken. Blir
KD KALMAR LÄN
diskrepansen allt för stor mellan det beskrivna och det överensstämda riskerar
förtroendeklyftor slita isär oss dit vi till slut inte vågar visa tillit till någon.
Ordförande: Jimmy Loord
När tilliten brister, frodas egoismen och bidrar till ett nytt slags utanförskap som vi inte 1:e v. Ordf: Chatrine Pålsson
Ahlgren
är vana att tala om. Risken är att en sådan utveckling drar oss isär och isolerar oss
2 :e v. Ordf: Gudrun Brunegård
ytterligare från varandra. Bristen på tillit till samhället och varandra riskerar att skapa
många negativa konsekvenser för samhällsbygget och blir därmed också en politisk fråga. Kassör: Kalle Kyrk
Vad kan då göras? Politiskt handlar om att skapa trygga miljöer för våra barn få växa upp i. Distriktsombudsman:
Madeleine Rosenqvist
Miljöer där du blir sedd och bekräftad. I takt med att andra partier hånar
Organisationssekreterare:
kristdemokraterna för talet om familjen, gemenskaper och civilsamhällets viktiga roller så
Margreth Johansson
stiger den psykiska ohälsan hos både barn och dess föräldrageneration. Polisen måste få
Organisationsutvecklare Sydost:
rätta resurser att upprätta säkerhet, trygghet och ordning. Socialtjänst och skola måste få Christina Landoff
resurser till att tidigt motverka utanförskap och förebygga psykisk ohälsa. Politiken ska
skapa förutsättningar för en växande tillit men vi har också ett medmänskligt ansvar dit
politikens gränser inte når in. ”No man is an island”, sa John Donne. Men för att våga visa
tillit så måste jag kunna lita på att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej och att både samhället
och vi finns där när vi behöver det.
Vi Kristdemokrater ska ägna oss åt de verkliga samhällsutmaningarna och presentera goda
lösningar. Det är så vi bygger ett bättre samhälle och stärker förtroendet., så kan vi låta
andra ägna sig åt politiska pseudodiskussioner.
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KRISTDEMOKRATER TAR ANSVAR
Riksdagsledamot rycker in

Gudrun Brunegård
Riksdagsledamot
gudrun.brunegard@kristdemokraterna.se

När riksdagsledamot Gudrun Brunegård fick reda på att vården sökte
personal för vaccinering mot covid-19, var det ett enkelt beslut att
anmäla sig.
- Vårdpersonalen är väldigt sliten efter ett år med pandemin. Nu läggs
ytterligare en uppgift på dem – och här sitter jag som har vaccinerat
tusentals personer och jobbar hemifrån nästa hela tiden. Jag kände att
jag vill göra vad jag kan för att få bukt med pandemin, det är en
samhällsplikt.
Gudrun Brunegård kommer att arbeta under två dagar i veckan i
anslutning till hälsocentralen i Vimmerby fram till midsommar, och
eventuellt längre än så om vaccinationen inte hinner slutföras till dess.
Hittills har vaccindoserna inte levererats i den mängd man planerade
för.
- Vi har knappt kommit igång med den stora insatsen än. Planeringen
har blivit kraftigt förskjuten. Personalen har gång på gång fått besked
om att tilldelningen blir minskad och framskjuten. Det är väldigt
frustrerande. Alla vill ju komma igång.
I riksdagen har Gudrun Brunegård nyligen bytt uppdrag, från
skolpolitisk till biståndspolitisk talesperson. Hur ser hon på att rika
länder har skaffat stora mängder vaccin samtidigt som fattiga länder
knappt har någon tillgång alls? Borde de rika länderna dela med sig?
- Tyvärr har solidariteten skjutits åt sidan. Alla ser bara till sin egen
situation. Det är inte bara det att de fattiga länderna ligger längre bak i
kön till vaccin, frågan är också hur de ska finansiera det. Om det finns
länder där man inte har påbörjat vaccinering kan de bli smitthärdar där
fjärde, femte och sjätte vågen bildas och nya mutationer uppstår.
Världssamfundet behöver gå in och styra upp detta, säger Gudrun
Brunegård.

VÅRDPERSONALEN BEHÖVER VILA
Frågan om återhämtning för personalen efter den påfrestande tiden med covidsjukvård är en av de viktigaste i regionen
just nu. Kristdemokraterna engagerade sig tidigt i den och Chatrine Pålsson Ahlgren föreslog redan vid årsskiftet extra
lediga dagar.

Just ledighet och vila är genomgående i Kristdemokraternas syn på frågan.
Majoriteten i Region Kalmar län presenterade under mars ett antal åtgärder till en total
kostnad av omkring tio miljoner kronor. Att garantera personalen möjlighet att vara
ledig var dock inte en av dem.
- Den större delen av pengarna, åtta miljoner av tio, kommer från ett statligt bidrag
som ska gå till just den här typen av åtgärder, samtalsstöd och så vidare. Men sedan
skjuter regionen själv till två miljoner kronor, och de – menar vi – skulle istället kunna
användas för att se till att personal får möjlighet att vara ledig, säger Jimmy Loord.
Och han fortsätter:
- Vi vet att vårdpersonalen ställer upp och är oerhört lojala mot varandra och sin
arbetsgivare. Men just därför tycker vi att det nu är viktigt att regionen också markerar
att man ser behovet av vila, att inte bara få stöd på arbetsplatsen utan också få
komma bort från arbetsplatsen.
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KD drivande i frågor kring funktionsrätt
Riksdagsledamot Pia Steensland på besök
- Samtliga assistansgrundande behov ska vara assistansgrundande i
sin helhet. I grunden menar vi att det egentligen inte skulle behöva
göras någon detaljbedömning av personers behov.

Länsfärdtjänst en frihetsfråga!

Det sa Pia Steensland, riksdagsledamot och Kristdemokraternas
talesperson, vid ett webbseminarium som arrangerades av
Funktionsrätt Kalmar län tillsammans med Kristdemokraterna i
länet den 22 mars. Under en och en halv timme diskuterade ett 30tal deltagare frågor gällande LSS, arbetsmarknad och länsfärdtjänst.
Pia Steensland berättade bland annat om det rörliga politiska
landskapet i riksdagen.
- En oerhört angelägen fråga är det här med huvudmannaskapet.
Många har ramlat ur statens skyddsnät och hänvisas till
kommunerna. När det handlar om personlig assistans kan det bli
stora kostnader, inte minst svårt för små kommuner – det finns då
en överhängande risk att kommunens budget avgör hur omfattande
insatsen blir.
- Under förra året la KD tillsammans med M och V utskottsinitiativ

Citat från artikel i Barometern/OT

om att staten ska vara ansvarig för all assistans. Var man bor ska

torsdag 18 mars.

inte avgöra, ska inte bli omprövning varje gång man flyttar, sätter
orimliga hinder i människors liv. Vi fick stöd av SD och majoritet i
riksdagen förra året. Dessvärre röstade januaripartierna nej – det
står i Jöken att huvudmannaskapet ska utredas, men både Centern
och Liberalerna är för att staten ska ha ansvaret.
Pia Steensland beskrev LSS som ett stort framsteg men talade
också om en allt strängare rättspraxis som har gjort att de
ursprungliga intentionerna med LSS inte längre efterlevs. Lagen
måste göras om och ändras för att syftet med lagen ska
återupprättas.

"Den färdtjänst vi har i Kalmar län ger
rätt till resa inom den egna kommunen
plus max fyra mil utanför. Det är inte
rätt att människor med
funktionsnedsättning ska behöva leva
ett liv i kommunarrest" säger Anders
Andersson (KD) regionråd.
Under fem-sex år har regionrådet
Anders Andersson (KD) envist och
träget gång på gång lyft förslag om att

- Det är också viktigt att se den
personliga assistenten i
samhällsekonomiskt perspektiv. När
assistansen dras in måste anhöriga ta
tjänstledigt och då kostar det
skatteintäkter. Det kan också vara så
att en person kan arbeta tack vare
assistans eller att den psykiska ohälsan
ökar när assistansen dras in. Det är
otroligt viktigt att se vad insatsen ger i
form av livskvalitet och positiva
samhällsekonomiska effekter, sa Pia
Steenland.

införa en länsfärdtjänst i hela Kalmar
län, konstaterar Barometern i en
nyhetsartikel.
Vi ger inte upp bara för att s-ledningen
är avvisande. Personer med
funktionsnedsättning och behov av
färdtjänst ska kunna resa i hela länet.
Därför fortsätter vi i KD-gruppen att
driva kravet på länsfärdtjänst, säger
Anders Andersson.
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KD I KALMAR VILL BEVARA DEN UNIKA
KULTURMILJÖN VID BYGGNATIONER
Bananmuren, Foppahotellet, universitetet i hamnen och
padelhallar som byggs på mark avsedd för annat… I
Kalmar är stadsbyggnadsfrågor heta och
Kristdemokraterna engagerar sig starkt.
- Medborgarna har mycket åsikter, det är få frågor som får
så mycket uppmärksamhet, säger gruppledare Christopher
Dywik.
Kristdemokraterna har tydliga ingångar i frågorna. När
det gäller bostäder ska man sträva efter att blanda
bostadsrätter, hyresrätter och småhus. Och när det gäller
byggnation på Kvarnholmen gäller det att bevara så
mycket av den unika kulturmiljön som möjligt.
- Det är 1600-talsstaden som är det starka, ingen kommer
till Kalmar för att titta på fyrkantiga lådor, säger
Christopher Dywik.
I stadsbyggnadsfrågorna finns ett nära samarbete mellan
Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Man
har tät kommunikation och är överens, även om
utgångspunkterna kan skilja sig åt.

Christoffer Dywik
Kristdemokraterna i Kalmar

Under de senaste åren har såväl Linnéuniversitets nya
byggnader som glascylindern vid gamla brandstationen i
Kalmar nominerats till Kasper Kalkon-priset,
Arkitekturupprorets pris för Sveriges fulaste hus.
- Det enda fokus man har i Kalmar är ofta att det ska
byggas. Det finns en rädsla för att framstå som en
nejsägare som bara gnäller, säger Christopher Dywik.
Men gensvaret från invånarna är stort, säger han också.
- Det finns ett väldigt stort engagemang. Förutom
”cykelställsfrågor” är det inga frågor som väcker så
mycket intresse som stadsbyggnadsfrågor.

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
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HEJ BJÖRN! VÄLKOMMEN TILL PARTIET!

Hej Björn! Kan du berätta lite om dig själv?
- Jag fyller 46 år till sommaren. Bor med min fru Maria i en
villa på Ljungnäs i Mönsterås och är pappa till Lilja, snart
18, Lotus 16 och Lillebror som fyller 14. Bonuspappa till
Ella 16 och familjehemspappa till en liten kille på nio
månader.
Hur kommer det sig att du har engagerat dig i
Kristdemokraterna?
- Jag blev kristdemokrat på grund av värderingar, åsikter
och politiska sakfrågor. Det har att göra med allt från synen
på barn och familj, skola och ungdomar till hur man blir
omhändertagen när man blir gammal. KD för mig är en
följeslagare genom livets alla stadier.
Vilka är dina hjärtefrågor?
- De viktigaste frågorna för mig är barnens bästa,
utbildning och vården.
Du har gått Stora politikerskolan. Vad har den betytt för
dig?
- Stora politikerskolan är en fantastisk möjlighet för mig
som ny. Jag har träffat allt från nykläckta politiker till
politiker med lång erfarenhet som utstrålar karisma,
säkerhet och som villigt delat med sig av erfarenheter och
roliga historier.
Vad har du för förväntningar när det gäller partiet inför
valet nästa år?
- Inför valet 2022 vill jag försöka hitta vägar till att partiet
växer. Att KD visar upp en trygghet i var man står politiskt,
att man pratar sakfrågor och tar debatten.
Och för egen del, hur ser du på ditt politiska engagemang
framöver?
- Jag ser fram mot resan jag påbörjat och längtar efter att
efter valet få möjligheter att börja jobba politiskt.

BJÖRN ÖSTMAN, KD MÖNSTERÅS

KONTAKTA DIN PARTIAVDELNING
Emmaboda: Torgny Karlsson
Hultsfred:
Anders Andersson
Högsby:
Heléne Danielsson
Kalmar:
Junita Karlsson
Mönsterås: Chatrine Pålsson
Nybro:
Lisbeth Karlsson
Oskarshamn: Ingemar Lennartsson
Torsås:
Anna Larsdotter
Vimmerby: Gudrun Brunegård
Västervik: Jorge Chavez Baez
Öland:
Marwin Johansson

torgny.karlsson77@gmail.com
anders.andersson@kristdemokraterna.se
helene-danielsson@live.se
junita.karlsson@kristdemokraterna.se
chatrine.palsson@kristdemokraterna.se
carlsson.lisbeth@gmail.com
ingemar.lennartsson@telia.com
anna.gb.larsdotter@gmail.com
gudrun.brunegard@kristdemokraterna.se
jorge.chavez.pol@vastervik.se
marwin.johansson@gmail.com

Sara Havneraas Förbundsordförande KDK
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HÖG TID ATT NOMINERA
Vilka ska företrädare Kristdemokraterna i valen nästa år? Som medlem har du möjlighet att påverka detta genom
att nominera kandidater. När det gäller nominering till kommunval har partiavdelningarnas årsmöten tillsatt
nomineringskommittéer. För nominering till region- och riksdagsval har partidistriktet tillsatt en
nomineringskommitté där Anders Andersson är ordförande.
- Kommitténs uppdrag är att skapa listor som väcker väljarnas intresse och förtroende. Vi ska komma ihåg att
väljarna inte bara röstar på den bästa politiken utan också på människor som de har förtroende för, säger Anders
Andersson.
Nytt för riksdagsvalet 2022 är att Kristdemokraterna kommer att ha en rikslista, det vill säga att människor
kommer att kunna rösta på samma kandidater över hela landet. I Kalmar län kommer nomineringskommittén dock
samtidigt att ta fram en lista med kandidater från länet som väljare också kommer att kunna rösta på.
- Rikslistan och den egna valkretslistan kommer att spridas likvärdigt till hushåll och finnas tillgängliga på
samma sätt i vallokalerna. På detta sätt kommer vi att kunna kombinera nationellt kända namn med lokala
företrädare, säger Anders Andersson.
- Vi har idag en regiongrupp med sju mandat i fullmäktige och en lång rad förtroendeuppdrag i styrelse,
nämnder och beredningar. Sannolikt kommer vi att gå fram med en valsedel för varje valkrets i regionvalet.
Självklart är det viktigt med bredd, kompetens och förtroende också när vi nominerar till regionfullmäktige,
därför är alla nomineringar välkomna, säger Anders Andersson.
Partidistriktet i Kalmar län har valt att inte hålla en medlemsomröstning. Däremot kommer rådgivande
medlemsmöten att hållas i början av höstterminen.
- Vår inriktning i nomineringskommittén är att kandidaterna är ett av de två starkaste skälen att rösta på
Kristdemokraterna. Genom att sträva efter att skapa bra ”team” av kandidater, med en kombination av
erfarenhet och förnyelse, hoppas vi att kunna maximera antalet röster för Kristdemokraterna och därmed också
maximalt inflytande för kristdemokratisk politik, säger Anders Andersson.

VÅGAR DU KANDIDERA?
Nominera till:

För frågor kontakta

Ombudsman

Ordförande länets
nomineringskommitté

madeleine.rosenqvist
@kristdemokraterna.se

anders.andersson
@kristdemokraterna.se

https://nominering.kd.nu/
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NYRENOVERAD KANSLILOKAL
KD:s kanslilokaler är renoverade
Margreth Johansson berättar om renoveringen av lokalerna i Kalmar
Vad är det som har gjorts och hur kom det sig?
- Tidigare bestod kansliet av två rum, ett inre rum med kopiator, två skrivbord och bokhyllor och det yttre
rummet med ett konferensbord och bokhyllor. Det var ganska trångt. Fastighetsägaren meddelade oss att en
renovering skulle ske inom kort på våningen där vi har våra lokaler. Frågan kom från distriktet om vad det skulle
kosta att samtidigt renovera våra lokaler med nytt golv och att ta ner väggen mellan de två rummen. Beslutet om
renoveringen bestämdes torsdagen den 19 november och den 23 november sattes renoveringen av våra lokaler
igång. I samband med beslutet fick jag uppdraget att leda processen. Den 3 december var det helt klart. Många
har hjälpt till!
Hur tycker du att det blev?
- Det blev jättefint. När pandemin är över ska vi träffas och färdigställa med möbler och göra mer fint, men det är
fullt brukbart nu. Det blev ljust, trevligt och luftigt. Konferensbordet kan förlängas om man blir flera och det finns
flera möjligheter nu.
Hur är förhoppningen att lokalerna kan användas när omständigheterna tillåter det?
- Jag tror att det är ett stort behov av att träffas fysiskt och nu har vi en mötesplats som är mer ljus och
välkomnande än den var tidigare. Det är snyggt och inbjuder till en trevlig mötesplats.
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Trångt men hjärtligt

EFTER
fräscha luftliga lokaler
som vi längtar efter att
fylla med partivänner...
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UTBILDNINGAR...
Partiet genomför regelbundet en mängd olika
utbildningar. under våren har en
Introduktionsutbildning för nya och gamla
medlemmar hållits för medlemmar i Sydost. Ca 80
personer fullföljde utbildningen.
Utbildning för partiavdelningsordförande och
ordförande för nomineringskommittéer har också
hållits och snart ges en utbildning för kassörer.
Stora politikerskolan arbetar hårt och träffas
digital ett par gånger per månad.
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

MISSA INTE VÅRA
WEBBINARIER SYDOST

KOMMUNDAGARNA
2021
ANMÄL DIG NU!
https://kommundagarna2021.squarespace.com/

LYCKAD
KAMPANJ!
Vår medlemsvärvningskampanj i december
blev väldigt lyckad! på tre veckor värvade vi ca
20 nya medlemmar. Vi nådde inte riktigt målet
med 1000 medlemmar till årsskiftet, men totalt
har vi det senaste halvåret fått över 40 nya
medlemmar! Dt är en väldigt positiv
utveckling!
Välkomna alla nya!- och Ni som värvade lotter från cancerfonden kommer inom kort... !

