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Ledare
från distriktsordföranden
Vänner - kristdemokrater!
SOMMAREN ÄR ÖVER, REGNET SMATTRAR på fönstret och det är grått och trist ute, men jag
sitter omgiven av värme och ljus. Det är lördag och utbildningsdag på
kristdemokraternas distriktskansli. Ett 20-tal trevliga kristdemokratvänner har samlats omkring ämnet demokrati, och inte vilken demokrati som helst, utan
”Kristdemokrati”.
Det är tredje dagen i rad den här veckan som jag rest från Norrköping och
Kolmården till Linköping och vårt distriktskansli. Efter en sen natt tillsammans
med ett 80-tal tonåringar i den café-verksamhet jag ansvarar för hemma i Kolmården, så måste jag erkänna att det tog emot att kliva ur sängen och åka 6 mil i ösregn
till Linköping ännu en gång denna vecka. Men, efter att ha kommit in i värmen och
fått lyssna till ideologen Per Landgren en stund, så är jag glad att jag är här!
VI SAMTALAR OMKRING den gemensamma värdegrunden, den som har grundläggande
allmängiltiga värden som de flesta människor omfattar. Det handlar om rättigheter
omkring livet, kärlek, sanning, frihet, kunskap, miljön osv. Värdegrunden i
kristdemokratisk ideologi innefattar att människovärdet är absolut och okränkbart.
Det innebär att vi människor inte är värdefulla för att vi är så ”duktiga” – för det
goda och fina arbete vi utför. Människan har ett värde just i att bara vara människa!
Efter sommarens OS har vi verkligen fått uppleva att det inte är en självklarhet
att människovärdet är absolut och okränkbart i
Kina, men tänk efter – hur är det i vårt land?
Visst är det ett ganska hårt klimat där effektivitet och att ha ett arbete till varje pris för
många människor innebär att de känner sig
värdelösa, och också ses som mindre värda i
andras ögon.
I VÅRT PRINCIPPROGRAM står det att vi ska skapa
ett så gott samhälle som möjligt för hela gemenskapens skull. Målet är det gemensammas bästa
och det förverkligas utifrån gemensamma värden. Kristdemokrat – just du behövs i din nämnd
eller styrelse med den kristdemokratiska
människosynen som en ledstjärna vid alla beslut.
MARGARETHA ERICSSON
DISTRIKTSORDFÖRANDE
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ger information

Nya nätverk!
PÅ SENARE ÅR HAR Kristdemokraterna i Östergötland inrättat ett antal nya nätverk kring olika
politikområden. Det finns numera ett socialpolitiskt nätverk och ett kulturpolitiskt nätverk.
Ett nytt skolpolitiskt nätverk är precis på gång.
Sedan tidigare finns ett nätverk för miljö- och
lantbrukspolitik, ett för polis- och rättsväsende
och ett för näringslivsfrågor. Nätverken ordnar
träffar där förtroendevalda på lokal och regional
nivå kan utbyta erfarenheter, diskutera aktuella
frågor och helt enkelt lära känna varandra bättre.
Det ordnas också studiebesök, bjuds in intressanta talare inom området och skrivs artiklar och
motioner till partiets riksting. Genom nätverken
kan vi öka kompetensen hos de förtroendevalda
och utveckla den kristdemokratiska politiken
inom de olika områdena, men också stärka
Kristdemokraternas profil gentemot allmänheten. Nätverken är helt enkeolt viktiga instrument
för att utveckla Kristdemokraterna i Östergötland inför framtiden!

PER LARSSON REDAKTÖR
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Rapport
från vårens utbildningsdagar

Kristdemokraternas partipresidium i begrepp att avlägga röster i partistyrelsevalet under rikstinget.

Stor succé för rikstinget i Norrköping!
Sällan har ett riksting varit så välorganiserat
som Kristdemokraterans riksting i Norrköping
2008 - om vi får säga det själva i alla fall! Vi
tror dock att de flesta gästande kristdemokrater, journalister, utställare och inbjudna
gäster håller med. Bra debatter, fint väder och
spektakulär festunderhållning bidrog också
till succén.

Under många månader innan rikstinget har den
östgötska rikstingkommittén med distriktsordförande och rikstingsgeneral Margaretha Ericsson i spetsen i en rad sammanträden och sammanträffanden planerat årets riksting i Norrköping. Norrköpingskristdemokraternas politiske
sekreterare Bengt Ekström har varit en hårt arbetande spindel i nätet för den mesta praktiska planeringen och genomförandet före, under och
efter rikstinget. En stor mängd frivilligarbetare
från Norrköping och resten av länet slöt upp för
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enastående arbetsinsatser under dagarna innan
rikstinget, och framförallt under de tre rikstingsdagarna. Utan alla dessa tjänstvilliga kristdemokrater hade inte rikstinget blivit så bra som det
blev!
bestod dels av förhandlingar där en rad propositioner från partistyrelsen skulle behandlas, dels av kringaktiviteter
som besök och samtal hos de många utställarna,
barnaktiveter med bland annat utflykt till Kolmårdens djurpark, stor festmiddag med fartfylld
underhållning, regionkonferens för förtroendevalda i landsting och regioner dagen innan rikstinget och den väl dolda hemligheten och stora
överraskningen, besök av Göran Hägglunds partiledarkollegor i allilansregeringen! Helt enkelt ett
hellyckat riksting! Försök slå det, Västerås 2009...
PROGRAMMET UNDER RIKSTINGET

PER LARSSON
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Distriktsordförande, rikstingsgeneral och delegationsledare Margaretha Ericsson vakar över östgötadelegationen.

Martina Axene var en av dem som förde östgötadelegationens talan i debatten under rikstinget.

Landstingsråd Levi Eckeskog i samspråk med journalist i foajén.

En särskild tandvårdsbil fanns parkerad utanför Louis
De Geer för att uppmärksamma på den nya tandvårdsreform som trädde i kraft några dagar efter
rikstinget.

Alliansens landstingsråd hade bl.a. bjudits in till partiledarbesöket. Från höger: Marie Morell (m), Sven
Eric Nilsson (c), Gun Jareblad (fp) och Christian
Gustavsson (m).
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Under hela rikstinget fanns en stor grupp frivilligarbetande östgötska kristdemokrater, som bland annat hade hand om reception och registrering.

Margaretha Ericsson och Lars Eklund presenterade
underhållningen på fredagskvällens festmiddag...

...som visade sig vara Cabaret Spectaculaire från
Arbisteatern i Norrköping..
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Aktuellt
i Distriktet
Framtidsgrupp som studiecirkel

När Framtidsbildarna i maj bjöd in till den första samtalskvällen på temat ”Andra partier om
Kristdemokraterna” med förre socialdemokratiske
partisekreteraren Lars Stjernkvist som talare, föreslog en av deltagarna i den diskussion som följde
efter att gästtalaren lämnat samtalet, att Framtidsbildarna skulle bjuda in till en Framtidsgrupp
för diskussion om Kristdemokraternas framtid.
Därför bjuder nu Framtidsbildarna in alla intresserade till en Framtidsgrupp i form av en studiecirkel som träffas tre lördagar under hösten,
20 september, 4 oktober och 8 november, alla
tillfällen kl 09.00-12.00. Vid varje tillfälle bjuds
en extern talare in för att under första timmen ge
sin syn på Kristdemokraternas framtida roll. Det
blir representater för näringsliv, kyrka och akademi. Därefter följer egna samtal och diskussioner, som förhoppningsvis kan få ha en mer bredare ideologisk inriktning och inte stanna vid
detaljer kring dagspolitiska frågor. Är du intresserad av att vara med, hör av dig till Per Larsson,
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se eller telefon 013-22 72 84 och 0702-88 21 34.
Resa till Stockholm och riksdagshuset
Onsdag 24 september anordnar Ydre lokalav-

delning en bussresa till Stockholm med guidning
i riksdagshuset av riksdagsledamot Yvonne Andersson samt tid för egna strövtåg bland det stora
utbudet av kultur, shopping och aktiviteter.
Kostnaden för resan är 300 kr och inkluderar
förmiddagskaffe på uppresan. Är du intresserad
av att följa med?, kontakta Doris Andersson, telefon 0140-800 47.
Utbildning i medlemsvärvning och tävling!

Ett viktigt tema i distriktet i höst är medlemsvärvning! Distriktets tretton lokalavdelningar
behöver alla få fler medlemmar. Av den anledning innehåller hösten såväl utbildning i
medlemsvärvning som en tävling mellan
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distriktets lokalavdelningar i just medlemsvärvning. Utbildningen går av stapeln onsdag
1 oktober kl 18.30 på distriktskansliet i Linköping. Åsa Olsson, som arbetar med medlemsrekrytering på Svenska Scoutrådet och landstingsråd Levi Eckeskog med stor erfarenhet av
medlemsrekryterande arbete i Kristdemokraterna
medverkar. Under utbildningskvällen går också
startskottet för höstens medlemsvärvningstävling,
som du kan läsa mer om på sidan 12. Anmäl dig
till utbildningen via Per Larsson.
Regional kommun- och landstingsdag

För fjärde gången arrangerar Framtidsbildarna
lördag 11 oktober regional kommun- och landstingsdag för alla intresserade kristdemokrater i
Östergötland, och i år även angränsande distrikt.
I år anordnas dagen på Brunneby Musteri i
Borensberg. Inför nästa års val till Europaparlamentet har seminarierna i år Europatema. Bland
de medverkande finns Kdu:s tidigare förbundsordförande Ella Bohlin, Christian Juliussion,
tjänsteman på Europeiska kommisionen i Bryssel och Anna Lindberg, internationell samordnare på Östsam. Liksom föregående år avslutas
dagen med en höstfest med underhållning av
musikaliska ungdomar från Motala kommun och
spännande överraskningar från Motala lokalavdelning. Läs mer om dagen på sidan 9.
Kulturnätverket besöker Sya i Mjölby
Måndag 13 oktober kl 18.30 besöker det kultur-

politiska nätverket inom Kristdemokraterna i
Östergötland Sya Hembygdsgård utanför Mjölby. Utöver hembygdsgården finns industrimuseum och temautställningar. Hembygdsgården
har bl.a. tilldelats Mjölby kulturstipendium för
sitt arbete. Är du intresserad av att ingå i det
kulturpolitiska nätverket och delta i besöket i
Sya, hör av dig till Per Larsson.
Framtidsbildarnas höstseminarium
Torsdag 6 november kl 18.30 arrangerar Fram-

Kalendarium
för hela distriktet
tidsbildarna för första gången ett höstseminarium
öppet för allmänheten i hörsalen på stifts- och
landsbiblioteket i Linköping.Temat för seminariet är ”Hur hanterar vi främlingsfientliga partier?”. Mer detaljerad information kommer i början av hösten!
Höststämma i Ydre
Lördag 15 november

är alla kristdemokrater i
Östergötland välkomna till distriktets höststämma, som i år arrangeras i samarbete med Ydre
lokalavdelning. Utöver stämmoförhandlingar
med bl.a. beslut om budget och verksamhetsplan för 2009, gästas stämman av Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsordförande
Désirée Pethrus-Engström, som också är riksdagsledamot från Stockholms stad.

Kulturseminarium i november
Torsdag 27 november kl 19.00 arrangerar

det
kulturpolitiska nätverket ett seminarium om
kulturpolitik i riksdagen och Sveriges Kommuner och Landsting. Dan Kihlström, ledamot i
riksdagens kulturutskott och Conny Brännberg,
ledamot i SKL:s beredning för kultur och fritid
gästar seminariet. Håll utkik efter inbjudan!

Lördag 20 september kl 09.00-12.00
Framtidsbildarnas framtidsgrupp. Se sidan 6.
Onsdag 24 september
Bussresa till Stockholm i arrangemang av Ydre
lokalavdelning. Läs mer på sidan 6.
Onsdag 1 oktober kl 18.30
Utbildning i medlemsvärvning på distriktskansliet och start för höstens medlemsvärvningstävling. Läs mer på sidan 6.
Torsdag 2 oktober kl 18.00
Träff med kommunpolitiskt nätverk.
Lördag 4 oktober kl 09.00-12.00
Framtidsbildarnas framtidsgrupp. Se sidan 6.
Lördag 11 oktober kl 12.30-22.00
Regional kommun- och landstingsdag med
höstfest på Brunneby Musteri i Borensberg.
Läs mer på sidan 6.
Måndag 13 oktober kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk besöker Sya
hembygdsgård i Mjölby. Läs mer på sidan 6.
Torsdag 23 oktober
Kristdemokraternas riksorganisation bjuder in
till socialpolitisk rikskonferens med bl.a. Maria
Larsson.
Fredag 24 oktober
Partifullmäktige i Stockholm med bl.a. beslut
om valsedel för Europaparlamentsvalet 2009.
Torsdag 6 november kl 18.30
Framtidsbildarnas höstseminarium.
Lördag 8 november kl 09.00-12.00
Framtidsbildarnas framtidsgrupp. Se sidan 6.

Hösten i seniorförbundet

Under hösten träffas vi åtminstone tre gånger,
sista måndagen i månaden kl 14.00 på distriktskansliet, Westmangatan 25B i Linköping. Yvonne Andersson har varit i Australien, och har säkert mycket att berätta om detta och om sitt riksdagsarbete när vi ses 29 september. I oktober
och november tänker vi fokusera litet på hälsan.
I oktober kommer friskvårdsföretaget Nautilus
och informerar om muskelträning för seniorer. I
november planerar vi besök av några som kan ha
mycket att berätta om läkemedel förr och nu.
Utöver detta tänker vi oss ett besök vid ett
”omsorgsboende” i Linköping, möjligtvis i mitten av december. Välkomna till Seniorförbundets
träffar med trivsamt umgänge.

Onsdag 11 november kl 18.00
Träff med distriktets socialpolitiska nätverk.
Lördag 15 november
Distriktets höststämma i Ydre kommun med
bl.a. besök av Dèsirée Pethrus-Engström.
Torsdag 27 november kl 19.00
Kulturpolitiskt seminarium med meverkan av
Dan Kihlström och Conny Brännberg.
Torsdag 4 december kl 18.00
Träff med kommunpolitiskt nätverk.

www.e.kristdemokrat.se

TORBJÖRN LINDELÖF
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Rapport
från extra distriktsstämma

Christina Doctare, stämmoombud från Vadstena och också en av provvalskandidaterna, lägger sin röst i
provvalet inför Europaparlamentsvalet 2009 under överinseende av rösträknare Niclas Clarén, Norrköping.

Extra stämma med provval och musik!

För de stämmodeltagare som hade möjlighet att
ta sig i god tid till den extra distriktsstämman
gavs en timme innan officiell stämmostart möjlighet att delta i visning av ortens hembygdsgård och 1100-talskyrka. När så väl timmen var
slagen hälsade distriktsordförande Margaretha
Ericsson välkommen och efter ett anförande av
riksdagsledamot Yvonne Andersson på temat ”Är
EU bra för Sverige?” var det dags för själva provvalet, där bl.a. sju av kandidaterna kom från
Östergötland. Kvällen avslutades sedan med god
mat och underhållning från delar av dansbandet
Max Rogers, som också underhöll på rikstinget.
PER LARSSON
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Onsdag 20 augusti samlades kristdemokratiska stämmoombud från hela Östergötland
i Östra Skrukeby missionshus utanför Linköping för att genomföra provval inför europaparlamentsvalet 2009. Stämman bjöd också
på tal, sång, musik, god mat och gemenskap!
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Regional

Kommun- och
landstingsdag
Kdu:s tidigare förbundsordförande
Ella Bohlin är en av gästtalarna.

med höstfest!

Lördag 11 oktober 2008, kl 12.30
på Brunneby Musteri, Borensberg

Program
12.30 Lunch med kaffe på maten 13.30 Välkommen och presentation
13.45 Vilken uppgift har Kristdemokraterna i EU?
Ella Bohlin, tidigare förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, Kdu.
15.15 Kaffe och kaka
15.45 Vad kan vi ha för nytta av EU i Östergötland?
Christian Juliusson, vid EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik..
16.45 Vad gör Östergötland i EU?
Anna Lindberg, internationell samordnare på Regionförbundet Östsam.
17.45 Gunnar Kjellin berättar om Brunneby Gårds historia. Möjlighet till inköp i gårdsbutik.
18.30 Höstfest med middag och underhållning av förmågor från Motala kommun.

Pris och anmälan

Priset för deltagande i hela kommun- och landstingsdagen är
endast 350 kr per person och inkluderar alla måltider,
medverkande och material. Anmäl dig så snart som möjligt,
dock allra senast måndag 6 oktober till Per Larsson, e-post per.larsson@kristdemokraterna, tfn 013-22 72
84. Om du bara vill delta under dagen är priset 100 kr och deltagande i enbart höstfesten kostar 275 kr.
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Rapport
från ideologidag

Årets upplaga av ideologidagen lockade flera intresserade kristdemokrater från hela distriktet. De medverkande bjöd på mycket intressant och matnyttigt, men även tillfällen till skratt. Nedre bildraden från vänster:
Per Landgren, Monica Selin (som avtackas av Lars Eklund) och Nils-Eric Hallström.

Årets ideologidag hade tema demokrati
Lördag 6 september samlades ett tjugotal
kristdemokrater från olika delar av länet till
ideologidag på distriktskansliet i Linköping.
Temat för dagen var demokrati och för ändamålet hade tre intressanta gäster bjudits in.

Förste talare under årets ideologidag var Per Landgren, tidigare riksdagsledamot från Göteborg och
medförfattare till Kristdemokraternas principprogram. Passet handlade om kristdemokratisk
demokratisyn och gav också tillfälle till frågor
och samtal mellan föreläsare och deltagare.
Efter en välsmakande lunch bestående av
god smörgåstårta från konditori i Åtvidaberg,
väntade nästa talare, Monica Selin, regionråd i
Västra Götalandsregionen, som förra mandatperioden var ordförande i Sveriges Kommuner
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och Landstings Demokrati- och självstyrelseberedning. Monica talade om SKL:s stora demokratiprojekt ”Brytpunkt”, som initierades under
förra mandatperioden. Projektet mynnade ut i
en hel del idéer och förslag på hur den demokratisk processen kan förnyas i kommuner och landsting.
DAGENS SISTE GÄSTTALARE var statsvetaren Nils-Eric
Hallström, vars uppgift var att tala om demokratins utveckling i Sverige med sikte på framtida
regioner. Passet bjöd på en historisk exposé över
regionfrågan och de olika synpunkter och tankar som funnits på vägen mot dagens situation.
Sammantaget en intressant och givande dag!
PER LARSSON

Vilken lokalavdelning tycker du ska bli

Årets
Lokalavdelning
i Östergötland

NU HAR DU CHANS att nominera den av Östergötlands tretton lokalavdelningar som du
tycker ska få den fina utmärkelsen ”Årets lokalavdelning i Östergötland” år 2008. Skriv ned
lokalavdelningens namn och en bra motivering och skicka in till distriktskansliet senast
tisdag 30 september 2008. De lokalavdelningar du kan välja mellan är: Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.
Skicka din nominering via e-post till liselotte.fager@kristdemokraterna.se, ring in den till
013-10 16 20, faxa den till 013-10 11 06 eller skicka den med vanlig post till ”Årets
lokalavdelning i Östergötland 2008”, Kristdemokraterna i Östergötland, Westmansgatan
25 B, 582 16 Linköping.
Distriktsstyrelsen kommer efter beredning av sitt verkställande utskott att besluta i frågan
och prisutdelning kommer att ske vid höststämman i Ydre lördag 15 november 2008.
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Värva en ny medlem!
Alla kristdemokrater i Östergötland bjuds in till höstens stora medlemsvärvningstävling, där din lokalavdelning kan bli den stora vinnaren!
Start: Vid utbildningskväll i medlemsvärvning onsdag 1 oktober kl 18.30 på distriktskansliet
Tävlingsperiod: Från och med 1 oktober till och med 9 november
Regler: Maximalt en värvning per nuvarande medlem får räknas, men så många som möjligt av

de som är medlemmar vid tävlingens start ska värva en ny medlem under tävlingsperioden.
Vinnare: Det finns två prisklasser, dels den lokalavdelning som värvar flest nya medlemmar

under tävlingsperioden (där flest medlemmar värvar varsin ny medlem, minst 10 nya), dels den
lokalavdlening som genom nyvärvade medlemmar procentuellt ökar sitt medlemsantal mest
(minst 5 nya medlemmar).
Prisutdelning: Vid distriktets höststämma lördag 15 november

Priser i medlemsvärvningstävlingen
Första pris: Julfest för lokalavdelningen med tal av Alf

Svensson, gröt, skinksmörgås, kaffe och pepparkaka samt
underhållning med Nisse och Tomtekvartetten.
Andra pris: Heliumtub och ballonger till ballongutdelning vid
kampanjaktiviteter.
Tredje pris: Kampanjkit till glöggkampanj (glögg, pepparkakor, ballonger, handpump)
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Rapport
från Östsam

Regional tillväxt - sjudande samverkan
SÅ VAR DEN HÄR sommaren slut. För min egen del
blev sommaren intensiv med många inspirerande
aktiviteter. Almedalsveckan är verkligen speciell!
Jag tänker emellanåt att det tillhör politisk allmänbildning att någon gång varit där och deltagit. Fjärde Storstadsregionen var mycket framträdande i år med flera seminarier. Journalisten
Lars Adaktusson intervjuade partiledarna och
imitatören Göran Gabrielsson fick till många
skratt. Den vackra Skonaren Linden låg vid kaj
och var vår bas under hela veckan. Vissa dagar
var ordföranden i marknadsbolaget i Linköping,
Karin Svensson-Nygren (Kd) ”sjörövardrottning”. Hoppas många Kristdemokrater från länet kan delta 2009. Logi är redan bokad!
Vårt fortsatta regionala arbete ligger nu i startgroparna. Mycket skall göras den närmaste tiden. Arbetet för Ostlänken får inte förtröttas.
Regeringens infrastrukturproposition och budgetbeslut är avgörande. Regionfrågan går in i ett
lugnare tempo nu när vi inte kommer med i den
första omgången av regionkommunbildningar .
Men vi har bildat arbetsgrupper som Östergötland, Kalmar och Jönköping kommer att delta i.
Tre teman ska behandlas: Hälso- och sjukvård,
regionbildning och regionens förhållande till staten. Sven Brus är ledamot i ”stat-gruppen” och
jag själv i ”region-gruppen”.

vidare för att få uthållig ekonomi i Östgötateatern. En ekonomikonsult går nu in och analyserar teaterns kostnader i förhållande till verksamhetens omfattning.
Teaterns styrelse arbetar också med att minska
kostnaderna genom att säga upp ett antal personer. Senare i höst hoppas jag att vi kommer igång
med ett omfattande utredningsarbete som syftar till att hitta ny organisation för kulturinstitutionerna i länet. Som det nu är får vi minst en
ekonomisk kris varje år i någon institution - det
går inte! Andra regioner har alternativa lösningar,

PÅ KULTUROMRÅDET JOBBAR VI

de skall vi studera noggrant och försöka lära av.
Budgetarbetet inför 2009 är påbörjat. Det
blir tufft, men jag räknar med att vi skall få ihop
kulturbudgeten. Vi skall givetvis förvalta vårt
evenemangs- och kulturarv på bästa sätt, men vi
skall också försöka utveckla våra institutioner och
ge fria kulturgrupper möjligheter. I detta ligger
utmaningar att göra vår region än attraktivare.
tills vidare fått ansvar för
som ordförande i Östsvenska Turistrådet AB, satsar på stora och spännande projekt framöver.
Göta Rike kan beskrivas som historiens fortsättning efter Arn på den Östgötska sidan. Här är
det Birger Jarl från Bjälbo som framträder som
den store samhällsbyggaren och som påbörjade
formandet av Sverige och grundlade Stockholm.
2010 planeras 800 årsjubileum efter Birger Jarls
födelse. Firandet hoppas vi skall kunna ske tillsammans med Västra Götaland och Stockholm.
Marknadsföring av Östergötland pågår hela
tiden. Vi gör det tillsammans med Småland när
det gäller flygpassagerare som kommer från Tyskland och landar i Jönköping. I slutet av september flyger en delegation från Östergötland med
Visit Sweden till Holland för att marknadsföra
Östergötland då vi har direktflyg till Amsterdam.
Regionarbetet är en dynamisk process, den
sjuder verkligen av liv, med målet att skapa goda
förhållanden för regionens invånare.
TURISTOMRÅDET, SOM JAG

LARS EKLUND
GRUPPLEDARE FÖR KRISTDEMOKRATERNA
I REGIONFÖRBUNDET ÖSTSAM
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Rapport
från Riksdagen

Med oss kristdemokrater
blir det skillnad!

har nu gått. Sen valet har
vi sett hur vallöfte efter vallöfte gått i uppfyllelse
och förvandlats till praktisk politik. Löften som
avskaffad fastighetskatt och vårdnadsbidrag har
redan infriats. I dagarna har vi sett ytterligare
löften förvekligats. Inför höstens budgetproposition har regeringen lovat skattesänkningar för
pensionärer och införandet av en yrkeshögskola.
För de sämst ställda pensionärerna, de så kallade garantipensionärerna, handlar det om en
skattesänkning på 2 600 kronor om året. Även
äldreförsörjningsstödet och det särskilda bostadstillägget för pensionärer höjs så att äldre som har
hela eller delar av sin försörjning via dessa system
får del av förbättringen.
HALVA MANDATPERIODEN

DET ÄR OERHÖRT GLÄDJANDE att kristdemokraternas
mest prioriterade förhandlingsfråga inför budgeten ger utslag på det här sättet. Det är ett förslag
som vida överträffar förbättringen för pensionärer partiledarna diskuterade i våras. Som kristdemokrater kan vi vara stolta och glada över detta.
Alliansregeringens besked är efterlängtat och
kommer ge våra äldre möjlighet till ett bättre liv.
Idag har många pensionärer svårt att få ekonomin att gå ihop. Nästan 800 000 svenskar över
65 år – de flesta kvinnor – lever på en pension
som oftast inte ger mer än 5 000 kronor i månaden efter skatt.
Pensionärerna har tidigare fått stå tillbaka då
regeringen satsat på jobbskatteavdrag för dem
som arbetar. Pensionärerna var också de som kanske fick ta den hårdaste smällen när Sveriges finanser sanerades efter 1990-talets krisår. Då drabbades många äldre hårt av nedskärningar och
minskade pensioner.
Med regeringens besked kommer mer än 90
procent av landets pensionärer få en skattesänkning. Tyngdpunkten ligger på de pensionärer
som har de allra lägsta pensionerna och i regel de
allra minsta marginalerna. Satsningen på pensio-

närerna är en trygghetsreform, en rättvisereform
och en jämställdhetsreform som genomförs tack
vare kristdemokraterna i regeringen.
TIDIGARE HAR REGERINGEN meddelat att budgeten
också kommer innehålla en satsning för att inrätta en yrkeshögskola med start 1 juli 2009.
Det innebär att de eftergymnasiala yrkesutbildningar som i dag erbjuds av olika organisationer
och företag får ett gemensamt regelverk och nationell kvalitetssäkring.
Det är efterlängtat, och en fråga som vi
kristdemokrater drivit länge. Vår syn har alltid
varit att en yrkesutbildning är lika mycket värd
som en teoretisk utbildning. Alla som vill och
har förmåga bör kunna studera vidare på universitet och högskola. Men med en yrkesutbildning öppnas också dörrar till arbete för fler.
Sverige är dessutom i stort behov av personer med gedigen yrkesutbildning. Idag råder stor
brist på människor med hantverkskunnande. En
yrkeshögskola är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Det kommer stärka Sverige som
framgångsrik industri- och tjänstenation, men
också som välfärdssamhälle.
Det känns roligt att efter tio år i Riksdagen få
se fråga efter fråga gå i vår riktning. Med oss
kristdemokrater i landets styrning blir det skillnad. Pensionärer får det bättre, föräldrar får valfrihet i barnomsorgen och unga människor får
möjlighet till utbildning också inom praktiska
yrken, och möjlighet att nå sina drömyrken.
YVONNE ANDERSSON RIKSDAGSLEDAMOT

Rapport
från Landstinget

Mer makt till medborgarna
genom vårdval!
EN AV DE FÖRSTA REFORMERNA som vi genomförde i
den nya majoriteten var att inrätta en fristående
vårdlots. Den hjälper medborgare som behöver
behandling hjälp att komma till en behandlande vårdinrättning. Landstingets fristående
vårdlots nås via e-post: vardlotsen@lio.se
telefon: 0771-84 85 86, vardagar klockan 1012, 13-16. I dagarna har vårdlotsen fyllt ett år.
Egenvårdsguiden är ett annat stöd som vi
inrättat för att våra medborgare med den skall
känna trygghet i att själva hantera enklare åkommor. Den är gratis och finns på vårdcentraler
och vårdinrättningar.

, stärka kvaliteten och
öka våra medborgares delaktighet arbetar vi nu
med projektet vårdval. Närvården som finns nära
medborgaren är den naturliga första linjens sjukvård. Den skall stärka medborgarnas trygghet
genom att i närmiljön vara den naturliga kontakten när man behöver vårdens viktiga
medarbetares hjälp. Genom att patienten ska få
verklig makt att själv välja vilken vårdcentral som
man vill vända sig till hoppas vi få en positiv

konkurrens som skall främja patientens behov.
Upphandlingen av vårdverksamhet i Motala
går nu in i en ny fas. Vi har nu haft ett möte med
vårdpersonalen och de har uttryckt i stort en
samstämmig önskan om att vi skall fullfölja tanken om upphandling. Ett möte har också hållits
med vårdföretagare. Genom detta hoppas vi att
upphandlingen ska kunna få en sådan uppläggning som främjar vårdens utveckling.
och delaktighet är
våra ledord när vården formas för att möta vårdtagares framtida behov.
ÖKAD TILLGÄNGLIGHET, KVALITET

FÖR ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN

LEVI ECKESKOG LANDSTINGSRÅD
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Egna tankar
från en kristdemokrat

Ger jobbet avtryck?

REDAN PÅ SIDAN TVÅ hade jag två
förslag som givit avtryck:
- verka för drogfria aktiviteter
- stödja och uppmuntra mångkulturell verksamhet.
Bakom dessa mål finns tankar om att skydda ungdomarna
för alkohol- och drogkultur och
i stället uppmuntra till meningsfull livsstil utan droger. Och frågor om möte mellan våra in-

vandrare och oss ”infödingar” i
Mjölby kommun. Det känns
livsviktigt att vi lär känna varandra och får omtanke om varandra. Får målsättningarna avtryck
i praktiken?
Under ett par år har jag och
kulturschefen mött de 14
hembygds- och bygdegårdsföreningarna i dialog och studiebesök. De bevarar ett viktigt kulturarv för nya generationer.
Mycket ideelt arbete. Kan samhället ge stöd och uppmuntran
till dem?
hade
Kristdemokraterna fått avtryck.
Vårt förslag att inrätta en bidragsform med syfte att stödja
samtliga hembygds- och bygdegårdsföreningar skall inrättas
fr.o.m 2009. De får dela på 250
000 kr.
Det politiska jobbet ger avtryck till hopp och glädje för
människor i Mjölby kommun.
Lönen gör mödan värd!
I MITT NYA BRUNA KUVERT

LARS MAGNUSSON

FOTO: ALLAN OLSSON

DET KOM ETT BRUNT BREV. Om några
dagar skall jag delta i Kultur- och
Fritidsnämndens sammanträde
i Mjölby Stadshus. Kuvertet
innehöll kallelse, föredragningslista och handlingar. Mitt speciella intresse fick ”Verksamhetsplan och budget 2009 samt ELP
2010-2011.”
Jag är Kristdemokrat som
verkar i min tredje valperiod i
lokalpolitiken i Mjölby kommun. Kultur- och Fritid är mitt
ansvar tillsammans med nämnden. Det är spännande att få vara
med i dialogen, lägga förslag och
sedan se om de ger avtryck i verkligheten.

