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Ledare
från distriktsordföranden

RIKET. Ett spännande år med Alliansen vid makten har gått till ända!
Jag får ibland frågan om det blivit så stor skillnad med en Allians-
regering, och vad kristdemokraterna egentligen fått igenom av sina
hjärtefrågor. Att det tar tid att vända skutan ”Sverige” förstår nog de
flesta, men alla har nog inte uppfattat att regeringen välplanerat och
metodiskt genomfört vallöfte efter vallöfte. Just idag har jag fått Alli-
ansens vitbok i min hand, och där kan jag se exakt vad Alliansen
uppfyllt, och är på väg att genomföra, av överenskommelserna från
valmanifestet – och det är en hel del!

Kristdemokraternas fråga nummer ett, vårdnadsbidraget, genom-
förs nästa år. Det är en verklig seger, som vår Göran Hägglund fått
kämpa hårt för. Visst ville vi kristdemokrater starta med en högre summa
än 3000 kr, men det är en bra början. Jag mötte en kvinna häromda-
gen som sa, att 3000 kr skattefritt är mycket för en barnfamilj som
vårdat sitt barn hemma och inget bidrag fått tidigare.

REGIONEN. Kristdemokraterna i Östergötland har lämnat in ett remis-
svar på Ansvarskommitténs förslag. Vi påpekade bland annat, att det
är angeläget att stärka patientens ställning och öka tillgängligheten till

vård och omsorg genom en ny samlad patient-
rättighetslag.

Distriktsordförandena i Östergöt-
land, Kalmar, Kronoberg och Jönkö-
ping har träffats vid några tillfällen och
samtalt omkring regionindelningen.
Den 5 oktober träffas vi en utökad
grupp, åtta personer från varje distrikt,

för ett nytt spännande samtal i Eksjö.

DISTRIKTET. Nya fräscha lokaler, ny trevlig
ombudsman och en fantastisk Höstfest

den 6 oktober att se fram emot – vad kan
man önska mer?

MARGARETHA ERICSSON
DISTRIKTSORDFÖRANDE

Vänner – kristdemokrater
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Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.
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Fyll i, klipp ut och skicka din talong till:

Kristdemokraterna i Östergötland
Drottninggatan 24
582 25 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se
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Nya gränser?
I DESSA TIDER står remissvar på anvarskommitténs
slutbetänkande högt på dagordningen i länets
kommun, i landstinget och i regionförbundet
Östsam. Olika folkvalda församlingar tar ställ-
ning till kommitténs förslag om hållbar samhälls-
organisation med utvecklingskraft. Den del som
röner mest uppmärksamhet i såväl media som
hos länets politiker, är hur eventuella nya regio-
ner ska se ut rent konkret. Vart ska gränsen gå?
Olika modeller för gränsdragning diskuteras. Här
i Östergötland har vi viss vana att vända oss sö-
derut. Vårt nuvarande län är den nordligaste
utposten i landsdelen Götaland, den geografiska
indelningen av Svenska kyrkan med djupa his-
toriska rötter binder samman Östergötland med
delar av Jönköpings län och Kalmar län och se-
dan många år är just de tre länen en välfung-
erande sjukvårdregion. I våra egna sammanhang
i Kristdemokraterna har vi vant oss vid att åka till
Jönköping på regionala konferenser. Det känns
alltså mest naturligt att bryta upp gränsen i sö-
der!

PER LARSSON  REDAKTÖR

16 Egna tankar
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Aktuellt
i Distriktet

Kampanj med landstingsmajoriteten
Söndagen den 17 september 2006 gav östgötar-
na Kristdemokraterna, de tre övriga allians-
partierna och Vrinnevilistan mandat att tillsam-
mans styra landstinget. Ett drygt år därefter möter
landstingsmajoriteten medborgare i länets två
största städer för att samtala om året som gått.
Vad här hänt? Vad har blivit bra? Finns missnöje
med något? I Linköping har aktiviteten redan
klarats av när Östergyllen delas ut, men Lördag

29 september  kl 12.00-16.00 kan du möta
landstingsmajoriteten på torget vid Prästgatan i
Norrköping. Välkommen dit!

Nytt kommunpolitiskt nätverk träffas
Distriktsstyrelsen har beslutat att skapa ett nytt
nätverk för Kristdemokraternas gruppledare i
länets tretton kommuner, landstinget och Öst-
sam, med den landstingspolitiske sekreteraren
som praktisk samordnare. Den första träffen för
nätverket är fredag 5 oktober  kl 12.00 på det
nya distriktskansliet.

Regional kommun- och landstingsdag
Lördag 6 oktober  är det dags för årets höjd-
punkt i Kristdemokraternas östgötadistrikt! För
tredje gången arrangerar distriktet tillsammans
med Framtidsbildarna en regional kommun- och
landstingsdag - denna gång också med höstfest!
Evenemanget går av stapeln i Missionskyrkan
och bjuder såväl på intressanta föredrag, under-
hållning i ord och ton och avslutande festmid-
dag! Läs mer på sidan 7 och anmäl dig bums!!

Nytt nätverk för socialpolitik i distriktet
Distriktsstyrelsen beslutade på sitt sammantärde
6 september att inrätta ett nytt nätverk för social-
politik. Målgruppen för nätverket är förtroende-
valda kristdemokrater i nämnder, beredningar
och utskott i länets kommuner och i landstinget
som ansvarar för sociala-, omsorgs-, vård- och
folkhälsofrågor. En första träff för nätverket är
planerat till tisdag 6 november  kl 18.30 på det

nya distriktskansliet. Ett tema vid första tillfället
blir hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Utbildning i First Class 8 november
Kristdemokraterna har ett intranät med e-post-
funktion, chat, diskussionsforum och möjlighet
till informationsutbyte inom olika grupper (en
lokalavdelning, en distriktsstyrelse, alla kommun-
gruppledare i landet o.s.v.). Torsdag 8 novem-

ber  kl 18.30 erbjuder Framtidsbildarna utbild-
ning i First Class på det nya distriktskansliet.
Tommy Bernevång Forsberg, kommunpolitisk
sekreterare på riksorganisationen håller i utbild-
ningen. Boka in i almanackan redan nu!

Höststämma med partisekreteraren
Lördag 17 november  kallas alla ombud och er-
sättare och inbjuds alla andra kristdemokrater i
distriktet till årets höststämma. Utöver sedvan-
liga stämmoförhandlingar innehåhller höst-
stämman denna gång tal av partisekreterare Len-
nart Sjögren. Mer information och kallelse kom-
mer första dagarna i november.

Seminarium om äktenskapsfrågan
Under våren var abortfrågan aktuell i debatter
och diskussioner i partiet och i media. Fram-
tidsbildarna anordnade då ett seminarium för
möjlighet till information och diskussion i frå-
gan. Under hösten kommer frågan om eventu-
ellt förändrad äktenskapslagstiftning att vara
mycket aktuell. Därför bjuds onsdag 28 no-

vember kl 18.30 in till ett seminarium om
äktenskapsfrågan på det nya distriktskansliet.
Medverkar gör bland annat riksdagsledamot
Yvonne Andersson, som representerat Kristdemo-
kraterna i utredningen om ny äktenskapslagstift-
ning.

Följ med till Berlin i adventstid!
Som politiskt aktiv eller intresserad måste man
ibland höja blicken och vigda vyerna utanför
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 29 september kl 12.00-16.00
Landstingsmajoriteten på kampanj vid Präst-
gatan i Norrköping. Läs mer på sidan 4.

Torsdag 4 oktober kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Fredag 5 oktober  kl 12.00
Distriktets nystartade kommunpolitiska nätverk
träffas på nya distriktskansliet. Läs mer på sid 4.

Fredag 5 oktober  kl 18.00
Överläggningar med granndistrikt i söder om
ansvarskommitténs förslag. Läs mer på sidan 2.

Lördag 6 oktober  kl 09.30-21.00
Regional kommun- och landstingdag med
avslutande höstfest. Läs mer på sidan 7,

Fredag 19 oktober
Partifullmäktige i Stockholm.

Torsdag 25 oktober  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Tisdag 6 november  kl 18.30
Distriktets nystartade nätverk för socialpolitik
träffas på nya distriktskansliet. Läs mer på sid 4.

Torsdag 8 november  kl 18.30
Utbildning i First Class på nya distriktskansliet
med Tommy Bernevång. Läs mer på sidan 4.

Lördag 17 november
Distrikets höststämma med bl.a. medverkan av
partisekreterare Lennart Sjögren.

Onsdag 28 november  kl 18.30
Seminarium om äktenskapsfrågan. Läs på s. 4.

Torsdag 6-Söndag 9 december
Framtidsbildarna anordnar studiresa till Berlin.
Läs mer på sidan 11.

Onsdag 12 december
Kommun- och landstingsledningsdag i Stock-
holm för gruppledare och politiska sekreterare i
kommun och landsting.

Fredag 25-Lördag 26 januari 2008
Kommun- och landstingsdagar i Uppsala.

www.e.kristdemokrat.se

den egna kommunen, länet, landet och få in-
tryck utanför landets gränser. Därför har Fram-
tidsbildarna de senaste åren arrangerat studiere-
sor till flera europeiska huvudstäder. Bryssel,
London, Berlin och Paris har hittills besökts. Se-
nast kosan styrdes till Berlin var hösten 2005 -
en lyckad och innehållsrik resa. Dock finns mer
att se, upptäcka och lära i Berlin. Därför arrang-
eras i år en resa torsdag 6-söndag 9 december .
Läs mer på sidan 11, anmäl dig och följ med!

Ny resa med biogaståg?
Som du kan läsa om på sidorna 8-9 tog östgöta-
distriktet biogaståg till årets riksting i Sundsvall.
Ressättet gav mersmak och tanken väcktes redan
på hemresan om möjlighet fanns att nyttja det
miljövänliga färdsättet även till kommun- och
landstingsdagarna i Uppsala 25-26 januari 2008 .
Distriktsstyrelsens verkställande utskott har ini-
tierat en utredning om möjligheten till en sådan
resa. Kommun- och landstingspolitiker uppma-
nas hålla utkik framöver efter mer information!

Seniorförbundets höstprogram 2007
Under hösten anordnas fem gemensamma sam-
mankomster. Varje träff består av något politiskt
och något på annat sätt trevligt/roande. Och så
kaffe och angenämt umgänge förstås. Återstå-
ende träffar i höst är:

Måndag 29 oktober: Vi samlas i nya kansliet
och träffar Yvonne Andersson.

Måndag 26 november. Nya kansliet, där Levi
Eckeskog engagerar oss.

I början av december har vi tänkt oss en träff
i G:a Linköping, där vi räknar med att bli guidade
av Gunnar Elfström. Det pratar vi om närmare
vid någon träff.

Normalt träffas vi klockan 14.00 på nya
kansliet med ingång från Westmansgatan 25.
Styrelsens ordförande är Sven E Andersson och
nås på telefon 0142-184 61.
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Nyheter
på distriktskansliet i Linköping

Distriktsordförande Margaretha Ericsson hälsar Liselotte Fager välkommen på plats på nytt distriktskansli.

Ny ombudsman på nytt distriktskansli!
Vi från distriktsledningen hälsar Liselotte Fa-
ger välkommen som vår nya ombudsman! Vi
hoppas du Liselotte ska trivas tillsammans
med oss i verkställande utskottet och i dist-
riktsstyrelsen.

Du har fått vara med från början och tillsam-
mans med oss forma vårt nya kansli, och det tror
jag ger goda förutsättningar för en bra arbetsge-
menskap. Det känns jättebra att ha dig på plats!

Liselotte är anställd på 50 %, men kommer
under valen gå upp på 100 %. Tisdagar och
onsdagar mellan 09.00 – 12.00 finns Liselotte
på plats och kan ta emot och svara i telefon. Ar-
betstiden kommer att vara mycket flexibel, ef-
tersom distriktsstyrelsen och andra möten är på
kvällstid.

Per Larsson, politisk sekreterare på Lands-
tinget som fungerat som ombudsman på 25 %,

kommer att gå bredvid en tid för att introducera
Liselotte. Vissa uppgifter, som exempelvis redak-
tör för Östergyllen, kommer att ligga kvar på Per.

MARGARETHA ERICSSON DISTRIKTSORDFÖRANDE

Fakta om:
Liselotte Fager
Ålder:  33 år
Familj:  Maken Jonas, barnen Rasmus (9 år),
Cornelia (7 år) och Alfred (3 år)
Utbildning:  Nationalekonomi
Senast lästa bok:  Camilla Läckberg ”Olycksfågeln”
Såg senast på bio:  ”Underbar och älskad av alla”
Lyssnar på:  Viktiga saker.
Ser på TV:  Morden i Midsomer
Politiska uppdrag:  Nämndeman i Linköpings
Tingsrätt, ersättare i valnämnden i Linköpings
kommun och ledamot i Kristdemokraternas
lokalavdelningsstyrelse i Linköping
Varför kristdemokrat:  En politik som ser den lilla
människan.
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Regional
Kommun och
landstingsdag

med höstfest!

Årets
 höjdpun

kt!

En heldag
med föredrag,
underhåll-
ning, fest och
gemenskap!

09.30 Kaffe och registrering
10.00 Hur får vi ihop organisation och politik

för god valframgång 2010?
Helena Höij, Kristdemokraternas organisa-
tionschef, tidigare riksdagsledamot och vice
talman.

11.00 Kort paus
11.10 Kristdemokraternas framtidspolitik i det

nya miljöpolitiska programmet!
Sven-Gunnar Persson, riksdagsledamot och
ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

12.10 Lunch
13.00 Vilket inflytande har Kristdemokraternas

systerpartier i våra europeiska grannlän-
der på regional och lokal nivå?
Sofia Damm, Kristdemokraternas internatio-
nella sekreterare.

14.00 Kaffe
14.30 Vilket roll har Östergötland inom

forskning och utveckling i Europa?
Göran Felldin, chef för avdelning för externa
relationer vid Linköpings Universitet.

15.30 Kort paus
16.00 Bland tjuvar och banditer i Östergötland

Johan Birath, TV-stjärna, folklivsforskare och
Boxholmare.

16.45 Helgdagskväll i timmerkojan
Roine Lindström, trubadur och Dan
Andersson-kännare på gitarr och sång.

17.30 Förmingel till festmiddagen.
18.00 Festmiddag med underhållning av

kristdemokratiska estradörer . . .

Lördag 6 oktober 2007, kl 09.30-21.00

Anmäl dig!

i Missionskyrkans konferensanläggning, Drottninggatan 22 i Linköping

genom att skicka e-post till per.larsson@kristdemokraterna.se, ringa 013-22 72
84 eller 0702-88 21 34 senast måndag 1 oktober 2007 .

KOSTNAD FÖR HELA DAGEN; kaffe, lunch, festmiddag, föredrag, underhållning och lokaler: 550 kr.
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Rapport
från rikstinget i Sundsvall

Östgötarna tog biogaståg till rikstinget!

Kristdemokraternas förste vice ordförande, äldre- och folkhälsominister Maria Larsson mötte östgötarna på
perrongen i rikstingsstaden Sundsvall. Här i samspråk med Svenk Biogas VD Carl Lilliehöök och distriktsord-
förande Margaretha Ericsson.
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Kristdemokraterna i Östergötland valde att
resa miljövänligt till årets riksting i Sunds-
vall. Med biogaståg från linköpingsföretaget
Tekniska Verkens dotterbolag Svensk Biogas
AB gick färden i arla morgonstund från Öst-
ergötland mot motionsbehandling, miljöse-
minarium och god gemenskap i Sundsvall!

Redan 03.40 på morgonen rullade biogaståget
Amanda ut från Linköpings Resecentrum. Med
på tåget fanns utöver östgötar också tio resenärer
från Kalmardistriktet. Efter ytterligare påstig-
ningar i Norrköping och några tågmötesstopp
på vägen (tåget var inte prioritet ett på rälsen...)
var första längre stoppet i Tierp, där Amanda
fick ny biogas och resenärerna kunde njuta av
medhavd matsäck i solskenet. I Hudiksvall klev
några lokala kristdemokrater på tåget och Sveri-

ges Radio hann göra några intervjuer. Väl framme
på perrongen i Sundsvall mötte äldre- och folk-
hälsominister Maria Larsson, journalister och
kameramän från både SVT och TV4, med poli-
tiske reportern KG Bergström i spetsen! Under
resan och dagarna i Sundsvall delades rese-
tidningen ’Rätt spår’ ut till deltagare och media.

RIKSTINGET BJÖD PÅ  många och långa debatter inom
en mängd politikområden. Längst tid och mest
uppmärksamhet i media fick de många motione-
rna kring abortfrågan.

Miljöfrågorna fick också mer fokus genom
ett miljöseminarium med östgörnas medresenär
på tåget, Svensk Biogas VD Carl Lilliehöök, samt
europaparlamenterariker Anders Wijkman och
gruppledaren i riksdagen Stefan Attefall.

PER LARSSON
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Morgonpigga resenärer: Lars Eklund, Margaretha
Ericsson och Carl Lilliehöök.

Iréne Langvik och Nils-Ingvar Graan inledde tågre-
san med frukost.

Vid stopp i Hudiksvall blev Margaretha och Carl in-
tervjuade av Sveriges Radio om biogastågresan.

Vid slutmålet i Sundsvall mötte såväl statsråd Maria
Larsson och media med KG Bergström i spetsen.

På fredagen under tinget ordnades miljöseminarium med Carl Liliehöök, Anders Wijkman och Stefan Attefall.

Östgötar väljer partistyrelse: Jessica Antebrink, Ing-Marie Arwidsson, Anders Eksmo och Iréne Langvik.
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Rapport
regionalt gruppmöte

Kristdemokratiskt i Almedalen i Visby
Socialminister Göran Hägglund var den ende av Alliansens partiledare som talade i Almedalen 2007.
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Tisdag 10 juli var det Kristdemokraternas dag
i Almedalen. Till skillnad från de två tidigare
dagarna bjöds på solsken från blå himmel
och några östgötska kristdemokrater fanns
på plats för att delta i de kristdemokratiska
arrangemangen i Visby denna dag.

Kristdemokraterna inledde med torgmöte på
förmiddagen vid Österport med äldre- och folk-
hälsominister Maria Larsson och kommun- och
finansmarknadsminister Mats Odell. Statssekre-
terare Jakob Forssmed modererade.

Efter lunch bjöds in till seminarium i Visbys
nya kongressanläggning. Temat var rättvisa och
medverkade gjorde bl.a. biskop Lennart Koskinen
och gruppledaren i riksdagen Stefan Attefall.

Dagen avslutades traditionsenligt med tal av
partiledaren, socialminister Göran Hägglund
inför en månghövdad publik!

PER LARSSON

Mats Odell
vid torgmöte
tillsammans
med Jakob
Forssmed.

Maria Larsson i
samspråk med
Karin Svens-
son Nygren
från Linköping.

Visbybiskopen
Lennart Koskinen
medverkade vid
Kristdemokraternas
seminarium om
rättvisa.
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Följ med till

Berlin!
6-9 december 2007

Svenska kyrkan. Rådhuset i Steglitz. Julmarknad vid Gedächtniskirche. Julshowen Jingle Bells.

NU ÄR DET DAGS att se oss om i Europa igen! Berlin är kanske kontinentens mest spännande huvud-
stad och har mycket intressant att  bjuda på av politik, kultur, sevärdheter och förstås resgemenskap!

Program i korthet
Torsdag 6 december  - Resa med buss och färja till Berlin. Seminarium ombord på färjan.
Fredag 7 december  - Studiebesök på Svenska skolan och Svenska kyrkan, studiebesök i
kristdemokratiskt styrda Berlin-distriket Steglitz-Zehlendorf, rundtur till julmarknaderna vid
Gedächtniskirche i Charlottenburg och Schlossplatz i Mitte.
Lördag 8 december - Fri tid för enga upptåg och strövtåg. De som vill går tillsammans på
julshowen ”Jingle Bells” på Friedrichstadtpalast.
Söndag 9 december - Hemfärd med buss och färja. Seminarium ombord på färjan.

Anmäl dig så fort som möjligt, dock senast 31 oktober till Per Larsson, tfn 013-22 72 84,
mobil 0702-88 21 34 eller e-post per.larsson@kristdemokraterna.se
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Rapport
från studiresan till Paris

Innehållsrik studiresa till Paris i juni!
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Den trettiofem personer stora resegruppen från Kristdemokraterna i Östergötland samlade framför slottet
Versailles utanför Paris på midsommarafton efter jordgubbar, grädde och små grodorna på samma plats!

Midsommarveckan 2007 valde 35 kristdemo-
krater från Östergötland att styra kosan till
Paris för en vecka av studiebesök, kultur-
upplevelser, sevärdheter, sommarvärme, mid-
sommarfirande och härlig gemenskap!

Under 2000-talet har Kristdemokraternas stu-
dieorganisation Framtidsbildarna i Östergötland
anordnat flera resor till europeiska huvudstäder.
Efter tidigare besök i Bryssel, London och Berlin
var det sommaren 2007 dags för Paris. Buss och
färja var färdmedlet och både på vägen dit och
hem gjordes en övernattning i den tyska staden
Hamm. Den mer studieinriktade delen av resan
inleddes med att under sista etappen med bus-
sen till Paris, stanna några timmar i Bryssel för
studiebesök på Europaparlamentet. Föredrag och
rundvisning stod på programmet. I Paris vän-
tade sedan flera studiebesök.

Den första studiebesöksdagen i Paris gjordes
besök på Svenska Ambassaden, där förste

ambassadssekretearern Carl Michael Gräns tog
emot och berättade om ambassadens verksam-
het. Nästa besöksmål var Svenska kyrkan där
mässa, lunch med sill och potatis samt informa-
tion om verksamheten väntade. Eftermiddagens
avslutande studiebesök gjordes på Svenska
kullturcentret (CCS) med rundvandring och
information. Senare i veckan gjordes också ett
studiebesök på FN-organet UNESCO, vars hu-
vudkontor finns i Paris.

En heldag ägnades åt en omfattande stads-
rundtur i centrala delar och ytterområdet La
Defance med en svensk guide bosatt i Frankrike
sedan flera år. På midsommaraftonen åkte hela
sällskapet ut till det magnifika slottet Versailles,
där jordgubbar och grädde intogs och små gro-
dorna dansades ivrigt filmat av japanska turister!
Kvällen och Paris-vistelsen avslutades med mid-
dag på Bretagnskt vis.

PER LARSSON
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Glimtar
från årets ideologidag

LÖRDAG 1 SEPTEMBER  samlades drygt tjugo per-
soner till årets upplaga av östgötadistriktets
ideologidag. Medverkande var landstings-
råd Levi Eckeskog som talade om ”Vilken
ställning borde hälso- och sjukvården ha
enligt kristdemokratisk ideologi” samt Patrick
Vigren, tidigare förbundsordförande för
Kristdemokratiska studentförbundet som
talade om ”Vad skiljer kristdemokratin från
de andra politiska ideologierna?”. Båda bjöd
på intressanta och engagerande föredrag.
Förmiddagskaffe, sopplunch och eftermid-
dagskaffe inramade den lyckade dagen i ideo-
logins tecken.

PER LARSSON
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Ruth Wallberg, Inga-Britt Johansson, Irene Sjöquist
och Knuth Sjöquist i Europaparlamentets plenisal.

Förste ambassadsekreterare Carl Michael Gräns talar
inför intresserade kristdemokrater på ambassaden.

Svensk kultur stod i fokus på Svenska kulturcentret.
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Reseledare Per Larsson och UNESCO-medarbeta-
ren Marion Tucker.
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Rapport
från Riksdagen

Ett år med kristdemokratisk politik
EN NY REGERING BRUKAR  bedömas efter sitt första år
vid makten. Ett år tycks ha blivit något slags
mått på vad man kan prestera. Det är ett fyrkan-
tigt mått, som egentligen säger väldigt lite. Men
vilka mått journalister eller andra tyckare använ-
der sig av, styr vi politiker själva väldigt lite över.

Ska man då trots allt mäta effektivitet och
handlingskraft, så är jag nöjd med mitt parti. Av
de löften som vi kristdemokrater hade med i vårt
garantibevis inför valet, är 75 procent av löftena
infriade eller på god väg att infrias. Det är – som
Göran Hägglund sade då kristdemokrater från
hela landet samlades under kommun- och
landstingsdagarna här i Linköping – ”en myt att
mindre partier har svårt att påverka politikens
innehåll i samarbete med ett större parti. Eller så
är vi undantaget som bekräftar regeln.”

ALLIANSSAMARBETET ÄR ETT  medel, inte ett mål. Det
innebär att man precis som i vilken koalitionsre-
gering som helst måste kompromissa. Att få ige-
nom sin politik i en förhandling, eller att lång-
siktigt verka för att få andra med på den, är för-
utsättningen för att regera ett land, som de se-
naste åren endast sett minoritetsregeringar vid
makten. Hur mycket jag och många andra än
skulle vilja det, kommer kristdemokraterna inte
att bli något 50 procentsparti de närmsta åren ...
Alternativet hade alltså varit att inte regera alls;
det hade inneburit att sällan eller aldrig få ige-
nom något.

Det är ett viktigt perspektiv att ha i åtanke
när väljarna undrar vad just vi åstadkommit.
Utan kristdemokraterna vid makten hade inget
allianssamarbete kommit till stånd och utan oss

vid makten hade förstås ingen kristdemokratisk
politik kunnat genomföras.

JAG TÄNKER DÅ SÄRSKILT på vårdnadsbidraget, som
ger fler människor möjligheten att umgås mer
med sina barn, om fastighetsskatten – vars av-
skaffande nu är ett faktum och de 1,3 miljarder
regeringen tillfört för att förbättra inom äldre-
vården. Det sistnämnda är en oerhört viktig re-
form som handlar om att förbättra läkartillgången
i både vanligt och särskilt boende, om att för-
bättra såväl det medicinska som det sociala mot-
tagandet inom både äldrevården och demens-
vården.

Jag är övertygad om att ingen annan politi-
ker hade drivit dessa frågor med den kraft som
de drivs med av våra kristdemokratiska minist-
rar.  Så, mina vänner, vi kan med högburet hu-
vud vara glada över det som hittills klarats av och
kämpa vidare med de löften som ännu inte infri-
ats.

YVONNE ANDERSSON RIKSDAGSLEDAMOT



Rapport
från Landstinget

NU HAR DET GÅTT ETT ÅR  efter valet 2006 då vi med
väljarstödet i ryggen kunde ingå i en ny majori-
tet i landstinget. Det kan därför vara bra att upp-
repa de ledord som fanns med redan i vår första
budget hösten 2006 och som vi nu arbetar för
fullt med att förverkliga.

Alldeles enkelt är det inte. Den tidigare ma-
joriteten har lämnat ett arv efter sig som inte är
alldeles lätt att hantera. Man hade genomfört
förändringar som stundtals var hårdhänta med
motivet att rigga den vårdorganisation som skulle
kunna möta framtiden på ett sätt som skulle
kunna svara mot medborgarnas behov. Nu visar
det sig att detta inte lyckades utan vi har ärvt en
ekonomi med stora underskott i vård-
verksamheten och vi måste försöka klara
verksamheterna utan nya tillskott. Ekonomin
visar sig vara mycket kärv.

DELAKTIGHET.  Vi har nu att tillsammans med våra
duktiga medarbetare ta tillvara deras ideer för att
trots detta förbättra vården och söka möta med-
borgarnas behov på ett bra sätt. Ansvaret ligger i
verksamheten och vi ska som politiker inte gå in
och peta i verksamhet som vi inte har kompetens
till. Däremot kommer våra medarbetare att ak-
tivt se över sin verksamhet för att utifrån
kostnadseffektivitetsprincipen ge så mycket vård
som möjligt utifrån givna resurser. Det är bättre
med förändringar i dialog med medarbetarna än
att från ett uppifrånperspektiv trycka på föränd-
ringar som kanske till och med raserar god verk-
samhet.

Vi vill också ge medborgarna stöd för att ta
ansvar för sin egen hälsa  på ett bättre sätt. Där-
för kommer en egenvårdsguide att tas fram som
ska ge enkla svar på enkla frågor som rör den
egna hälsan. Detta hoppas vi skall vara klart un-
der hösten.

Tillgänglighet, kvalitet, delaktighet

LEVI ECKESKOG   LANDSTINGSSRÅD

KVALITET. Arbetet med att auktorisera vårdcen-
tralerna fortsätter. Avsikten är att uppvärdera
vårdcentralernas arbete och ta tillvara de specia-
lister och medarbetare som finns där på så bra
sätt som möjligt. Det andra syftet är att kvalitets-
säkra vårdcentralerna så att de på ett bättre sätt
kan erbjuda tillgänglighet och vård som ökar
medborgarnas trygghet.

TILLGÄNGLIGHET.  I början av september hade jag
nöjet att inviga en ”fristående vårdlots” som är
till för att hjälpa patienter som av olika anled-
ningar har svårt att få den vård som de behöver.
Den når man på tel. nr. 0771 – 84 85 86, 10.00
– 12.00 och 13.00 – 16.00. Det kan handla
om väntetider eller att patienten av olika anled-
ningar hamnat mellan stolarna och skickas fram
och tillbaka mellan olika delar av sjukvården.

En viktig uppgift är att minska utanförska-
pet. Just nu pågår arbetet med att starta ännu ett
Samordningsförbund i Linköping för att reha-
bilitera personer som är i behov av samordnade
insatser. Detta sker tillsammans med Landstinget,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Linköpings kommun. Politiskt ansvarig för
Landstinget ingår i min roll som landstingsråd.
Linköpings ansvarige är kommunalrådet Jan-
Willy Andersson. Visst är det fint att det nu är
kristdemokrater med och formar vårt samhälle
på ett aktivt sätt.
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Egna tankar
från en kristdemokrat

Kultur = Livskvalitet?
INOM VÅR ÖSTGÖTAREGION har vi tagit fram en
regional utvecklingsplan. I den beskriver vi
styrkor och svagheter och vilka framtida mål
vi vill sträva mot. En styrka är kulturen och
alla de kreatörer som är verksamma inom re-
gionen. I Östergötland arbetar i dag ungefär
var tionde person med att skapa kultur eller
med att göra den tillgänglig. Ja, vi har till
och med gått så långt att vi numera nästan
enbart talar om den ”kreativa sektorn”. Som-
liga försöker definiera ordet kultur – det är
inte lätt. Men när vi talar om och beskriver
den kreativa sektorn, då tar vi vida svep.

I Östergötland ser vi de komplicerade
sammanhang som krävs för att skapa kultur.
Det handlar om mänsklig- såväl som ekono-
misk tillväxt. Det kreativa skapandet är inte
längre enbart knutet till originella konstnärs-
själar, utan vi ser tillväxtpotentialen i den
kreativa sektorn, och kan konstatera en snab-
bare tillväxt här, än i många andra sektorer i
vårt samhälle. Och jag upprepar: det hand-

lar inte bara om ekonomisk tillväxt utan också
om mänsklig tillväxt.

NÄR DU GÅR OMKRING  och upplever våra konst-
närers skapelser – tänk då gärna på alla de
insatser och kompetenser som har krävts och
som krävs för att åstadkomma och synliggöra
våra kreatörers uttryck. Det är ingenting som
har kommit till genom en fingerknäppning,
det inser var och en.

Men inse också, att du, som har tagit dig
till teatern eller konserten för att uppleva ett
klassiskt- eller modernt konstnärskap, du är
en del av den kreativa sektorn. Du påverkas
och förmedlar konstnärskapets påverkan och
förändring av samhället. Vi behöver kreatöre-
rna, likaväl som kreatörerna behöver oss, sin
publik. Den dynamik som uppstår i det mö-
tet påverkar vårt samhälle och våra livsbe-
tingelser, förmodligen mer än vad vi anar. Det
är inte lätt att definiera ordet kultur, men
visst innehåller det en stor del livskvalitet!

LARS EKLUND
TALESPERSON NATUR & FRITID,

KULTUR OCH FOLKBILDNING I ÖSTSAM


