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Ledare
från distriktsordföranden

GLADAST VINNER!  Valrörelsens anspänning kan fortfarande kän-
nas i kroppen och sinnet hos många av oss. Känslorna är
blandade och vår partiledares sammanfattning är träffsäker:
”Resultatet blev bättre än vi befarat men sämre än vi hop-
pats.” Partistyrelsen har gjort en grundlig och ärlig valanalys
och utifrån denna har partifullmäktige lagt ut kursen till
2010. Från en position med större inflytande än någonsin
på olika nivåer blickar vi nu framåt.

Framgångsfaktorerna kan vara många. Låt mig få peka
på en – kanske den viktigaste. Den kan enkelt uttryckas så
här; Gladast vinner!  Trivsel och arbetsglädje gör att tunga
uppgifter känns lättare och glada miljöer har en stark drag-
ningskraft på andra.

Verksamhetsplanen för de närmaste åren fokuserar på
väljarna, politiken och organisationen. Allt är viktig, inte minst
det sista; vår egen organisation. Det handlar om varje
lokalavdelnings betydelse för partiets framgång. Uttrycket
kanske är slitet men sant; ingen kedja är
starkare än dess svagaste länk. Därför måste
partiets inre miljö vara en högprioriterad
arena den närmaste tiden.

ORGANISATIONEN BEHÖVER STÄRKAS,  arbetsfor-
merna moderniseras och göras öppnare.
Men det viktiga kittet är en miljö som präg-
las av glädje och sammanhållning. Inte all-
tid samma åsikter, den interna debatten är
viktig. Men alltid med respekt och en ge-
mensam målsättning att stärka vår kristde-
mokratiska rörelse. Inte för dess egen skull
men för att den behövs för att göra livet
lättare för människorna runt omkring.

En del människor tycker att politik är
tråkigt. Tänk om man kommer att säga;
det verkar inte gälla för kristdemokraterna.
Låt oss jobba på det! Var så säker att det
kommer att ge utslag i valet 2010.

SVEN BRUS
FÖRSTE VICE DISTRIKTSORDFÖRANDE
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Kom igen!
NU DRÖJER DET INTE LÄNGE förrän de börjar dyka
upp. Snart invaderas skogsgläntor från söder till
norr. Vitsipporna är på frammarsch! Varje vår
kommer de igen. Kristdemokraterna försöker
också komma igen. Oavsett om vi är ödeshögs-
bor som kan fira den största valframgången nå-
gonsin eller är linköpingsbor som backar för an-
dra valet i rad, behöver vi komma igen. Både
varje vår och varje val. Vi måste ut på gator och
torg, bland brevlådor och mitt i människors var-
dagssysslor. Fler måste ges tillfälle att upptäcka
Sveriges bästa politik! När alliansen fortsätter re-
gera efter nästa val ska inte Kristdemokraterna
vara det minsta partiet som nu. Varför inte satsa
på största? Riksorganisationens valanalys frågar
sig i sin rubrik: ”3,3 eller 21,0 procent?”. Jag
tycker det senare låter bäst. Vad säger du? Om vi
ska klara det behöver vi liksom vitsipporna dyka
upp lite överallt nu i vår - men till skillnad från
sipporna måste vi hålla ut, stanna kvar över tre
vintrar och ända fram till valdagen 2010. Kom
igen!

PER LARSSON  REDAKTÖR

13 Aktuellt från landstinget

16 Egna tankar
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Aktuellt
i Distriktet

Utbildning för förtroendevalda
Under våren 2007 anordnar Kristdemokraterna
i samarbete med studieorganisationen Framtids-
bildarna i Östergötland en utbildningsserie för
förtroendevalda. Första utbildningstillfället är
redan avklarat. Två tillfällen återstår och alla som
var med vid första tillfället och alla andra är varmt
välkomna att delta lördag 3 mars  då Stefan Atte-
fall, Tommy Bernevång och Acko Ankerberg
medverkar och lördag 21 april  då Gudrun
Brunegård, Sven-Åke Svensson, Henrik Ehren-
berg och Ola Sigvardsson är föreläsare. Du kan
läsa mer om utbildningen på sidorna 10-11.
Anmäler dig gör du till Per Larsson, tfn 013-22
72 84 eller per.larsson@kristdemokraterna.se

Vårstämma 17 mars
Lördag 17 mars samlas Kristdemokraterna till
vårstämma. I år är stämman förlagd till kultur-
huset i Åtvidaberg. På programmmet står bl.a.
motioner till rikstinget och val av ny distriktssty-
relse. Höjdpunkten kommer dock redan i vår-
stämmans inledning då Kristdemokraternas EU-
parlamentariker Anders Wijkman talar. Ombud
och ersättare får särskild kallelse till stämman, men
naturligtvis är alla intresserade varmt välkomna
att delta. Se sidan 9!

Miljöseminarium 24 mars
Lördag 24 mars  kl 11.00 bjuder Kristdemokra-
ternas lokalavdelning i Linköping in till ett miljö-
seminarium i lokalen Ängen i Missionskyrkan
på Drottninggatan 22 i Linköping. Temat är
energipolitik och medverkar gör professor i ener-
giteknik Björn Karlsson, miljöpolitiker från Krist-
demokraterna samt representant från näringsli-
vet. Seminariet är öppet för alla intresserade och
ingen föranmälan krävs.

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting (samman-
slagningen av kommunförbundet och
landstingsförbundet) har sin första kongress som

ett förbund och för den nya mandatperioden
tisdag 27 mars  i Stockholm. Från Kristdemo-
kraterna i Östergötland  heter ombudet Levi
Eckeskog, gruppledare i landstinget och lands-
tingsråd. Vid kongressen, som är en valkongress
(ordinarie kongress kommer senare i höst), ska
representanter i styrelse och beredningar väljas.

Familjedag 12 maj
Under fyra år har Kristdemokraterna i Linkö-
ping lagt beslag på den riktigt röda dagen första
maj och anordnat familjedag på Valla fritidsom-
råde i Linköping. I år har första maj hamnat i en
riktig långhelg, och riskerar att bli använd för
längre utflykter. Därför ligger årets upplaga av
familjedagen lördag 12 maj . Självklart är alla åld-
rar från hela Östergötland välkomna att ta del av
korvgrilling, tipspromenad, femkamp och trol-
leri med ballongkonstnär Mr. Goran. Vid 11.00
sätter det hela igång!

Följ med till Paris i juni!
Kristdemokraternas studieorganisation Framtids-
bildarna i Östergötland har de senaste åren ar-
rangerat studieresor till europeiska huvudstäder
som Bryssel, London och Berlin. Nu är det dags
igen! 17-24 juni 2007 bär det av till Frankrikes
huvudstad Paris. På programmet står intressanta
studiebesök, stor rundtur i Paris, midsommarfi-
rande i Versailles slottsträdgård och mycket mer.
På vägen från Sverige till Paris passar vi dessutom
på att besöka Europaparlamentet i Bryssel. Läs
mer om studieresan och hur du anmäler dig på
sidan 15.

Aktuellt i Seniorförbundet
Med senior menas envar som anser sig vara det.
Med denna vaga formulering hälsas alla intresse-
rade, medlemmar i seniorförbundet eller ej,
mycket välkomna till våra sammankomster. Lätt
att komma ihåg - sista måndagen i varje månad,
kl. 14, Kristdemokraternas kansli på Drottning-
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 3 mars
Utbildning för förtroendevalda på Lunnevads
folkhögskola utanför Linköping. Läs mer på
sidan 11.

Lördag 17 mars
Kristdemokraterna i Östergötland har vår-
stämma i Åtvidaberg. Läs mer på sidan 9.

Lördag 17 mars
Distriktsstyrelens konstituerande sammanträde
efter vårstämman i Åtvidaberg.

Lördag 24 mars
Miljöseminarium i Linköping med Björn Karlsson,
Nina Ekelund och Stig Holm. Läs mer här intill!

Tisdag 27 mars
Valkongress för Sveriges Kommuner och
Landsting. Läs mer här intill!

Torsdag 26 april kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 12 maj , kl 11.00
Familjedag på Valla fritidsområde i Linköping.

Torsdag 14 juni  kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Torsdag 14 juni  kl 19.00
Rikstingsträff för ombud och ersättare från
Östergötland till rikstinget i Sundsvall.

Söndag 17-Söndag 24 juni
Studieresa till Paris. Läs mer på sidan 15.

Torsdag 28-Lördag 30 juni
Kristdemokraternas riksting i Sundsvall.

Tisdag 10 juli
Kristdemokraternas dag i Almedalen på
Gotland.

Lördag 25 augusti
Framtidsbidlarna anordnar ideologidag.

Torsdag 30 augusti  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

www.e.kristdemokrat.se

gatan 24. Måndag 26 februari: Ung,
kristdemokrat och kommunalråd för första
gången. Hur det känns berättar Magnus Oscars-
son, Ödeshög. Efter kaffet blir det årsmöte.

Måndag 26 mars: Vad vet vi om Östsam?
Förhoppningsvis mer efter att ha lyssnat till Anna
Lindberg, som med internationellt ansvar säkert
har mycket att berätta om.

Måndag 30 april är det Valborgsmäss.
Yvonne Andersson kommer och berättar om hur
Riksdagen har reagerat på maktskiftet efter valet.

Måndag 28 maj har vi tänkt oss företa en
vårlig utflykt/studieresa. Vi har fått förslag som
vi tänker diskutera med er under tiden fram till
dess.

Utöver planerade politikerframträdanden
ger vi oss tid att samtala om vad som har med
livet som senior att göra - och mycket annat.

Styrelsen består av Sven E Andersson, 0142-
18461, Lars Malmbjörk, 013-131276 och Tor-
björn Lindelöf, 013-121030

PS. På förekommen anledning vill kassören
påpeka att medlemsavgiften, kr 70, till Senior-
förbundet inte ersätter medlemsavgiften till par-
tiet. Likväl skickar vi distriktets tidning Öster-
gyllen till alla Seniorförbundets medlemmar, även
till dem som inte är med i Kristdemokraterna.

TORBJÖRN LINDELÖF

Kristdemokraterna i Östergötland söker

Ombudsman
med 50 procents tjänstgöring

För mer information om tjänsten och hur du
skickar din ansökan, besök vår hemsida

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från kommun- och landstingsdagarna

Partiledare och socialminister Göran Hägglund inledningstalade vid kommundagarna i Linköping.

Första kommundagarna i regering!
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Första helgen i februari invaderades Linkö-
ping av kristdemokrater från hela Sverige.
Totalt 1100 kommun- och landstingspolitiker
samlades för att lyssna på tre statsråd, delta
i intressanta seminarier, utbyta erfarenheter,
knyta kontakter och ha trevligt tillsammans.
Linköpings lokalavdelning med Lisbeth Fors-
berg i spetsen stod för det praktiska värdska-
pet för kommun- och landstingsdagarna.

Redan hösten 2004 skickade Linköpings lokalav-
delnings styrelse in en ansökan om att få vara
värdar för Kristdemokraternas och ett av Sveri-
ges största politiska arrangemang - de nationella
kommun- och landstingsdagarna. För 2005 på-
gick då redan planeringen i Örebro och valåret
2006 var vikt för huvudstaden, men 2007 blev
det Linköpings tur. Partiets kommunpolitiske
sekreterare Tommy Bernevång hade full koll på
planeringen drygt ett år i förväg, men framfö-

rallt de sista månaderna innan har de slutliga
praktiska bestyren varit påtagliga, för framförallt
Linköpings lokalavdelnings ordförande Lisbeth
Forsberg. När så portarna slogs upp fredag 2
februari gick arrangemanget som på räls! Alla
värdar var på plats i slipsar och scarfar, Göran
Hägglund kom i tid och Linköpings Konsert &
Kongress fylldes snart av kristdemokrater!

EFTER INLEDNING MED TAL  av Göran Hägglund,
välkomsthälsningar från Linköpings kristdemo-
kratiske kommunalråd Jan-Willy Andersson och
Kristdemokraternas landstingsråd i Östergötland,
Levi Eckeskog väntade två seminariepass där de
”kristdemokratiska” departementen med Hägg-
lund, Larsson och Odell i spetsen presenterade
sig och aktuella poltiska förslag inom respektive
område. Från Socialdepartementet berättade man
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Lisbeth Forsberg instruerar östgötska värdar, bland dem Lars-Johan Sunnerberg, Motala. Gudrun Eklund
lämnar i registreringen ut konferensmaterial till en deltagare. Stående ovationer efter Göran Hägglunds
inledningstal. Paneldebatt på lördagen med, från vänster, Karin Johansson, Lennart Sjögren, Stefan
Attefall, Ella Bohlin och Emma Henriksson.

bland annat om arbetet med att underlätta större
valfrihet i vården, med förslag om startlag, vård-
garanti och avknoppingsstöd. Vidare presente-
rades satsningar på mer kvalitet med öppna jäm-
förelser, kvalitetsregister och förändrad lagstift-
ning för att ge patienter tillgång till sin egen jour-
nalinformation.

På fredagskvällen väntade buffé med rätter
från hela världen som intogs till underhållning
av landshövding Björn Eriksson, hans fru He-
lena på sång tillsammans med manlig sångarkol-
lega och framförallt utdelningen av utmärkelsen
”Årets kristdemokrat” till östgöten och nyblivne
kommunalrådet i Ödeshög, Magnus Oscarsson
som stärkte kristdemokraternas resultat från 18,8
till 22,3 i kommunvalet 2006.

LÖRDAGEN INLEDDES MED  nio paralella nämndspeci-
fika seminarier om allt från säker sjukvård via
demokratifrågor till regional utveckling. Däref-
ter bjöds på anföranden i plenum av såväl kom-

mun- och finansmarknadsminister Mats Odell
som äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.
Förmiddagen innehöll också en intressant pa-
neldebatt under ledning av tidningen Kristde-
mokratens chefredaktör Henrik Ehrenberg.
Framtiden för partiet diskuterades med statsse-
kreterare Karin Johansson vid Socialdepartemen-
tet, partisekreterare Lennart Sjögren, gruppleda-
ren i riksdagen Stefan Attefall, Kdu:s ordförande
Ella Bohlin och Kristdemokraternas yngsta riks-
dagsledamot Emma Henriksson. Bland annat
betonades vikten av att bredda partiet, gå utan-
för invanda kretsar, våga placera unga och nya
på olika uppdrag våga göra förändringar val-
sedlarna. Utan förnyelse somnar partiet in!

Sammanfattningsvis var kommun- och
landstingsdagarna i Linköping lyckade. Lokal-
avdelningen kan vara nöjda med sitt värdskap
och alla deltagare kan vara nöjda med innehållet
i föredrag och seminarier.

PER LARSSON
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Rapport
från ministerbesök i länet

Demensboende och
alkoholpolitk

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i samspråk med an-
ställda på Aspens äldreboende i Linköping (ovan) och vid anfö-
rande om alkoholpoltik i Missionskyrkan, Linköping (till vänster).
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Onsdag 10 januari 2007 besökte äldre- och folk-
hälsominister Maria Larsson Linköping. Passande
nog var äldrefrågor och folkhälsa de två temana
för besöket.

MARIA LARSSONS BESÖK  i Linköping inleddes med
en intervju på Östgöta Correspondentens redak-
tion. Reporter och fotograf följde sedan med när
Maria i sällskap med sin pressekreterare Niclas
Thorselius och en delegation från Kristdemokra-
terna i Östergötland besökte Aspens äldreboende
i centrala Linköping, där fokus för besöket var
demensboende och dagverksamhet för såväl äldre
som yngre dementa.

Därefter följde gemensam måltid med re-
presentanter från Kristdemokraternas landstings-
grupp i Östergötland, där folkhälsopolitik stod i

fokus. Landstingsråd Levi Eckeskog, fullmäktige-
ledamöterna Iréne Langvik och Berit K-Lehnér
samt politisk sekreterare Per Larsson fick möjlig-
het att lyfta aktuella frågor inom området. Sam-
talet fick tjäna som uppladdning inför besökets
avslutande aktivitet, där folkhälsofrågor i allmän-
het och alkoholpolitik i synnerhet stod i cen-
trum. Alkoholpolitiskt forum stod som inbju-
dare till ett offentligt möte i Missionskyrkan där
Maria talade och fick svara på frågor från publi-
ken. Sammantaget en välfylld och lyckad dag!

PER LARSSON



Vårstämma
Välkommen på

Lördag 17 mars kl 09.30
i Kulturhuset, Åtvidaberg

Anders
Tal av Europaparlamentariker

Wijkman
Förhandlingar - Info - Kaffe - Lunch

Varmt
välkomna!

Stämmoombud får särskild kallelse med hand-
lingar. Alla deltagare meddelar deltagande till Per
Larsson, tfn 013-22 72 84, fax 013-10 11 06
eller e-post per.larsson@kristdemokraterna.se
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Rapport
utbildning på Lunnevads folkhögskola

Profilfrågor, majoritet och opposition

Kristdemokrater från Östergötland samlade till vårens första utbildningstillfälle på Lunnevads folkhögskola.
Stora bilden: Lars Eklund hälsar välkommen. Lilla bilden till vänster: Bengt Germundsson, kommunstyrelens
ordförande i Markaryd talar om att driva politik i majoritet. Lilla bilden till höger: (från vänster) Jessica
Antebrink, Nils-Ingvar Graan, Liselotte Fager, David Högberg, Dag Elfström, Magnus Engström, Percy Odell

Lördag 13 januari startade vårens utbildnings-
serie för förtroendevalda kristdemokrater i
Östergötland. Temat var våra profilfrågor:
äldre, familj, sjukvård och folkhälsa samt tips
om majoritets- och oppositionsarbete.

När Lars Eklund hälsat välkommen i egenskap
av både studieorganisationen Framtidsbildarnas
ordförande och nyvald ordförande i styrelsen för
landstingsägda Lunnevads folkhögskola - plat-
sen för vårens utbildningar. Första passet tog se-
dan upp vallöften i valrörelsen och genomför-
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ande av dem i regering när det gäller äldre, fa-
milj, sjukvård och folkhälsa. Allt presenterat av
landstingsråd Levi Eckeskog och Iréne Langvik,
ordförande i omsorgs- och socialnämnden i
Mjölby. Efter lunch berättade Margaretha Er-
icsson, oppositionsråd i Norrköping, om kon-
struktivt oppositionsarbete. I det avslutande pas-
set bjöd Bengt Germundsson, kommunstyrel-
sens ordförande i Markaryd på exempel på fram-
gångsrikt majoritetsarbete.

PER LARSSON
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Utbildning
för förtroendevalda

23
09.30-10.00 Kaffe och registrering
10.00-12.00 Kristdemokratisk ideologi

för idag och i morgon
Stefan Attefall, gruppledare för
Kristdemokraterna i Riksdagen

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Hur fungerar den

kristdemokratiska organisationen?
Tommy Bernevång Forsberg,
kommunpolitisk sekreterare på
riksorganisationen.

14.00-14.30 Kaffe
14.30-15.30 Hur blir de framtida regionerna i

Sverige?
Acko Ankarberg Johansson,
kommunstyrelsens ordförande i
Jönköpings kommun och
ledamot i ansvarskommittén.

09.30-10.00 Kaffe och registrering
10.00-12.00 God kommunikation för lyckade

möten i politiken
Gudrun Brunegård, Vimmerby
och Sven-Åke Svensson,
Emmaboda.

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Hur gör vi media till en medspe-

lare?
Henrik Ehrenberg, chefredaktör
för tidningen Kristdemokraten.

14.00-14.30 Kaffe
14.30-15.30 Hur arbetar en stor morgontid-

ning?
Ola Sigvardsson, chefredaktör
för Östgöta Correspondenten.

Kristdemokraterna i Östergötland och Framtidsbildarna i Östergötland bjuder in
till utbildning för förtroendevalda under våren 2007. Tre utbildningstillfällen stod
på programmet när vårterminen satte igång. Ett är redan avklarat med fokus på
profilfrågor och hur det är att sitta i opposition och i majoritet. Ytterligare två
utbildningstillfällen erbjuds, båda lördagar mellan 09.30 och 15.30 på Lunnevads
folkhögskola utanför Linköping. Du kan delta vid alla båda två tillfällena eller vid
bara ett tillfälle. Du väljer själv! Varmt välkommen att anmäla dig!

Anmäl dig!
Maila, faxa, ring eller skicka in din anmälan senast onsdag 28 februari 2007 när det gäller
utbildningen 3 mars och senast onsdag 18 april när det gäller utbildningen 21 april, till
per.larsson@kristdemokraterna.se, tfn 013-22 72 84, fax 013-10 11 06, Kristdemokraterna i
Östergötland, Drottninggatan 24, 582 25 Linköping
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Rapport
från Riksdagen

Våra löften infrias!
VÅRA VALLÖFTEN BLIR VERKLIGHET.  Vi har hittills på-
börjat arbetet i ca 75 procent av de löften som vi
gav i vårt valmanifest. På 44 av 57 punkter kan
vi visa våra väljare att de löften vi gav blir verklig-
het.

Vi gick till val på att skapa trygga familjer. Vi
genomför en politik präglad av valfrihet   mellan
olika barnomsorgsformer där förutsättningar ges
för mer tid mellan barn och förälder. Det kom-
munala vårdnadsbidraget är på gång.

Vi gick till val på en kraftig kvalitetsförbätt-
ring inom vården och omsorgen. Vi satsar drygt
1,3 miljarder kronor för att utveckla och höja
kvaliteten inom äldrevården.

Införandet av boendegaranti för alla över 85 år
förbereds . Grunden läggs för fler platser i sär-
skilt boende. Vi inför  en värdighetsgaranti inom
äldreomsorgen.

Vi gick till val på sänkt skatt på arbete,  bättre
villkor för företagen och en arbetsmarknad där
alla ryms. Den 1 januari i år trädde jobbavdraget
i kraft vilket ökar hushållens handlingsfrihet.
Arbetet pågår med att minska regelkrånglet för
mindre företag.

För att motverka  ungdomsarbetslösheten
läggs förslag om att kostnaderna för att anställa
ungdomar sänks. Planer på ett utvecklat lärlings-

system finns med i den kommande utredningen
om gymnasieskolan. Alla barn ska kunna läsa,
skriva och räkna när de lämnar skolan och den
kristna värdegrunden ska genomsyra skolarbe-
tet. Vidare är fastighetsskatten nu på väg att av-
skaffas.

ETT VARMT OCH OMTÄNKSAMT  samhälle förutsätter
personligt ansvar, solidaritet och empati. Den
civilkuragelag som vi lanserat och som får stöd av
en stor del av tillfrågade svenskar närmar sig ett
genomförande. En storsatsning på polisväsen-
det sker.

Vi kan således visa att den kristdemokratiska
politiken får ett tydligt genomslag i den nya re-
geringens politik. Bara genom långsiktighet, an-
svarstagande och ett gemensamt värderings-
grundat arbete har vi styrkan att skapa ett bättre
och varmare Sverige.

YVONNE ANDERSSON RIKSDAGSLEDAMOT
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Rapport
från Landstinget

SEDAN 1 JANUARI HAR  den nya majoriteten i
landstinget installerat sig. Många samtal och dis-
kussioner blir det då de fem partierna ska prata
sig samman och enas om hur vi skall förbättra
vården för våra medborgare. Vi har i majoriteten
tillsammans 56 mandat medan oppositionen har
45 mandat. Det kan tyckas vara en betryggande
majoritet men man bör samtidigt notera att alla
fem partier behövs för att det ska bli majoritet.

Vi har delat upp arbetet i ansvarsområden,
där Kristdemokraterna ansvarar bl.a. för
hälsosamverkansfrågor inom Hälso- och
sjukvårdsnämnden, där vi också har en av
ordförandeposterna . Det innebär till stor del att
arbeta med samverkansfrågor mellan kommu-
ner och landstinget men också med Samord-
ningsförbund där även Försäkringskassa och
Arbetsförmedling finns med. Syftet är bl.a. att
minska utanförskapet så att alla våra medborgare
får plats i samhällsgemenskapen. Moderaterna
har bl.a. ordförandeposten i landstingsstyrelsen,
Vrinnevilistan ordförandeposten i Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Centerpartiet ansvarar för
regionala frågor och Folkpartiet för personalfrå-
gor.

LANDSTINGSSTYRELSEN TILLTRÄDDE  redan i novem-
ber vilket innebar att vi kunde lägga fast vår nya
majoritetsbudget i landstingsfullmäktige i no-
vember. Nyckelorden där är Tillgänglighet, Kva-
litet och Delaktighet. Den enskilde patientens
bästa skall alltid stå i fokus. Valfriheten ska beto-
nas samtidigt som samverkan skall fungera så att
patienterna inte skall behöva snubbla på
övergångsställena mellan olika vårdgivare. Sam-
tidigt med förbättrad tillgänglighet skall också
kontinuitet eftersträvas för att man skall kunna
känna trygghet när man blir sjuk.

I den nya majoriteten har vi lagt ut 18 olika
uppdrag till landstingsdirektören för att göra

Tillgänglighet, kvalitet och delaktighet

LEVI ECKESKOG   LANDSTINGSSRÅD

förbättringar i vården. Vi vill återupprätta för-
troendet och skapa dialog med våra medarbe-
tare. Deras kunskaper ska kunna bidra till att vi
ser uppdraget att ge bra sjukvård som ett ge-
mensamt uppdrag. Det är inte någon slags
återställandets politik som vi skall föra, men väl
justeringar av det som blev fel då den förra majo-
riteten drev igenom strukturförändringarna.

DÅ DEN NYA BUDGETEN  beslutades, fanns inte heller
några nya beslut om utbudsminskningar som
förra mandatperioden ransonerade bort medi-
cinskt motiverade behandlingar. Nu är utma-
ningen att vi ska arbeta för att göra den goda
vården bättre. Det finns tillgänglighetsproblem
som måste åtgärdas. Kvaliteten behöver upprätt-
hållas och förstärkas. Delaktigheten behöver ut-
vecklas både vad gäller att ge patienterna förstå-
else och inflytande över sin behandling men också
för vårdpersonal så att de känner att deras kun-
nande tas tillvara för att vården ska bli bättre.

Allt är inte lätt men nu ska vi göra vårt bästa
för att Kristdemokraternas betoning av män-
niskovärdesprincipen ska tillämpas så bra som
möjligt.



Rapport
från Östsam

SÅ HAR DEN borgerliga alliansen kommit igång med
Östsamarbetet. Det känns väldigt bra. Vi fyra
gruppledare har en god personkemi. Vi ser att vi
kan göra mycket för vår region och det är vår
ambition.

Kontakten med länsstyrelsen och landshöv-
dingen har under tidigare majoritet varit mycket
sparsam. Redan nu har vi en plan för hur de
kontakterna skall förbättras. Vi har mycket täta
kontakter med oss själva och med tjänstemän-
nen på Östsams kansli. Det är naturligtvis nöd-
vändigt om den politiska styrningen skall få ge-
nomslag.

VI ÄR FYRA GRUPPLEDARE  som var och en har sitt
eget ansvarsområde. I korthet så har moderate-
rna hand om infrastruktur och näringsliv. Folk-
partiet har hand om utbildningsfrågorna, cen-
terpartiet hanterar landsbygdsfrågorna. Vi
Kristdemokrater ansvarar för Natur & Fritid,
Kultur och folkbildning. Som ni nog förstår
passar dessa frågor mig som hand i handske.
Landstingsgruppen har ju också gett mig förtro-
endet att vara ordförande för Lunnevads folk-
högskola, en verklig kulturskola med många es-
tetiska ämnen på sitt schema.

På detta lilla utrymme går det naturligtvis
inte att redogöra för vad jag har ägnat mig åt

under de två första månaderna, men något: Över-
läggningar med Norrköpings symfoniorkester
med önskemål om ökad regional närvaro. När-
varo vid Linköpings balettförenings uppvisning
med ca 150 barn och ungdomar. Minnesstund
på Lunnevads fhs över förintelsens offer. Delta-
gande i seminarium vid Göteborgs filmfestival
om den Kreativa sektorn. Debattartikel under
rubriken Den Kreativa Sektorn mm, mm. Dess-
utom har vår kristdemokratiska östsamgrupp
börjat arbeta.

NÄRMAST MÅSTE VI  hantera landstingets ambition
att minska sina insatser i Östsamarbetet med 5
miljoner inför 2008. Det blir naturligtvis en ut-
maning …..

LARS EKLUND  GRUPPLEDARE

Ny majoritet igång i Östsam

Kristdemokraternas uppdrag i Östsam
Lars Eklund Gruppledare i fullmäktige, Östsams talesperson för natur och fritid, kultur, folkbild-
ning, ledamot i Östsams styrelse och dess arbetsutskott
Margaretha Ericsson  Ordförande i fullmäktige
Nils-Ingvar Graan  Ledamot i fullmäktige, ersättare i Östsams styrelse, ordförande i natur- och
fritidsrådet
Jan-Willy Andersson  Ledamot i fullmäktige
Lena Käcker Johansson  Ersättare i fullmäkige, ledamot i internationella beredningen
Doris Andersson, Magnus Oscarsson, Tommy Risarp  Ersättare i fullmäktige



Följ med
till Paris!

Snabbfakta om studieresa till Paris

När? Från söndag 17 juni till söndag 24 juni 2007.

Var? Från Östergötland till Paris via Tyskland och Bryssel.

Hur?Med buss från Gunilla Buss i Linköping.

Reseprogram
Söndag 17 juni 2007
Avfärd från Östergötland söderut över Danmark via Helsingborg-Helsingör och Rödby-
Puttgarden. Ankomst till tyska Hamm på kvällen, med middag på Mercure Hotel.

Måndag 18 juni 2007
Avfärd från Hamm mot Bryssel för studiebesök i Europaparlamentet. Framåt kvällen är
vi så framme i målet för resan - Paris. Där väntar incheckning på Hotel Ambassadeur.

Tisdag 19 juni 2007
Vi gör gemensamt studiebesök på Svenska kulturcentret och Svenska Ambassaden.

Onsdag 20 juni 2007
Dags att upptäcka alla Paris sevärdheter! Med hjälp av vår buss och svensk guide får vi
se och höra om Paris historia, samtid, konst, arkitektur m.m. m.m.

Torsdag 21 juni 2007
Heldag för möjlighet att besöka fler sevärdheter, shoppa, njuta av atmosfären...

Fredag 22 juni 2007 - Midsommarafton
Vi börjar dagen med ett besök på FN-organet UNESCO. Vi fortsätter dagen med att ta
bussen ut till slottet Versailles, där vi äter jordgubbar och firar midsommar i slotts-
trädgården. Framåt kvällen äter vi gemensam middag tillsammans.

Lördag 23 juni 2007
Avfärd från Paris på morgonen. På vägen mot Hamm i Tyskland stannar vi till och tittar
på den magnifika katedralen i Reims och gör ett kort stopp i Luxembourg. På kvällen
middag och incheckning på Mercure Hotel i Hamm.

Söndag 24 juni 2007
Avfärd från Hamm på morgonen. Innan vi lämnar Tyskland hinner vi med att ta en titt
på hansestaden Lübeck. Via Danmark återvänder vi till Sverige och når så småningom
östgötaslätten igen.

5 200 kr
Tillägg för boende i
enkelrum: 2000 kr.

Pris per person

Priset inkluderar buss-
resa tur och retur Pa-
ris, alla färjeförbindel-
ser, två hotellövernatt-
ningar i Hamm, två
middagar i Hamm,
Tyskland, studiebe-
sök på Europaparla-
mentet i Bryssel, fem
hotellövernattningar i
Paris, samtliga studie-
besök i Paris, buss-
rundtur med guide i
Paris, buss till Versail-
les och tillbaka, rese-
ledning och rese-
handlingar.

Anmälan! Anmäl dig till studieresan senast 28 februari via e-post till per.larsson@kristdemokraterna.se,
fax 013-10 11 06, vanlig post: Kristdemokraterna i Östergötland, Drottninggatan 24, 582 25
Linköping eller ring tfn 013-22 72 84 eller 0702-88 21.
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Egna tankar
från en kristdemokrat

Proportionens reaktion
I DESSA TIDER DÅ DE ”progressiva” krafterna stundom inneha monopol på
sanningen är det inte alltid så lätt att beskriva samhället i annat än
materialistiska termer. Där har i sanning vi kristdemokrater en roll att
spela i svensk politik i allmänhet och i alliansen i synnerlighet. En intres-
sant fråga, just ur ett icke-materialistiskt perspektiv, är rymdfrågan.

Den extrema uppståndelse som kretsade kring Christer Fuglesangs
rymdtur verkar nu slutligen ha lagt sig. I flera veckor pumpade medi-
erna ut information om allt från Christer Fuglesangs favoritgodis till
hur man går på toaletten i rymden. ”Rymdminister” Maud Olofsson
åkte över till USA för att lära sig mer om den amerikanska rymd-
teknologin. Ja, Herr Fuglesang fick till och med träffa Konungen.

FÖR MIG ÄR DETTA HÖGMODIGT, allt detta rymdvurmande. När människan
visar sig helt oförmögen att sköta ens de enklast världsliga tingen gör
hon anspråk på rymden. Vid denna tid i världsutvecklingen, då tom-
rummet gapar som störst mellan vår teknologiska nivå å ena sidan och
vår sedliga, politiska och kulturella standard å andra sidan – ja då börjar
vi vända våra resurser och intressen till kosmos.

Tekniska framgångar i all ära, jag nedvärderar dem inte. Men kan
Du i ärlighetens namn säga att bakmaskinen, ipoden och rymdfärjan
gjort människan till en bättre, ärligare, sedligare och mer osjälvisk var-
else?

ÄR DETTA EN REAKTIONÄR  betraktelse? Det överlåter jag till läsaren.  Mitt
mål är dock inte baksträveri, jag vill bara i all ödmjukhet påpeka den
moderna människans totala brist på proportionalitet.

DAG ELFSTRÖM


