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Ledare
från distriktsordföranden

HELGERNA ÄR ETT MINNE  blott och arbetet i våra olika uppdrag för oss
kristdemokrater rullar vidare. En bra start på ett nytt arbetsår är för mig som
kristdemokrat att komma på de årliga Kommun- och landstingsdagarna –
som detta år 2008 var i Uppsala. Att få träffa över tusen kristdemokrater
under två dagar, gå på jättebra seminarier, titta på utställningar och lyssna på
”Speakers corner”, mingla runt, träffa vänner från hela Sverige och prata med
folk är jätteroligt. Festen på fredagskvällen med god mat och bra underhåll-
ning, med bl.a. Carola Häggqvist som gäst, var en höjdare! Men de riktiga
höjdarna var ändå att få lyssna till lysande tal av vår partiledare Göran Hägg-
lund och de två vice partiledarna Maria Larsson och Mats Odell.

WIDAR ANDERSSON, LEDARSKRIBENT  för Folkbladet i Norrköping, raljerade gan-
ska friskt över oss kristdemokrater efter Kommun- och landstingsdagarna.
Han ansåg att 18 applåder under Göran Hägglunds tal var lite malplacerat
för ett parti som vacklar på ruinens brant och som lyckats med bedriften att
hamna på kollisionskurs med väljarna och den egna alliansregeringen.

”Vi förbehåller oss rätten att vara glada”, skrev jag bland annat som svar
till Widar Andersson. Och jag är verkligen glad över att vi kristdemokrater
inte ger upp och viker oss när det blåser. Vi fortsätter att träffas i stora skaror

vid våra årliga konferenser. Alla som vill får
komma med – inte vissa utvalda som i en
del partier. Vi håller fast vid våra grund-
läggande värderingar och frågor trots väx-
lande opinion. Så har vi gjort sedan par-
tiet startade 1964, och det ska vi fort-
sätta med. Visa av erfarenhet vet vi att
trägen vinner!

KÄRA KRISTDEMOKRATER! När det kallas till
årsmöten, stämmor och andra samlingar –

slut upp, försök att prioritera!  Partiet behö-
ver dig! Vi ska visa att kristdemokraterna inte

vacklar på ruinens brant!
MARGARETHA ERICSSON
DISTRIKTSORDFÖRANDE

Vi förbehåller oss rätten att vara glada
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Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

[Telefon]
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Westmansgatan 25 B
582 16 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se
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Giftigt värre!
EN KONTAKTANNONS är denna spalt inte tänkt att
vara denna gång, även om jag inledningsvis ska
avslöja att jag ännu inte är gift... Många av er
andra som läser är gifta. När vi skickar ut Öster-
gyllen är det många gifta par på adressetiketterna.
Den som bläddrat i tidningar, tittat på TV och
lyssnat på radio den senaste tiden har lätt kun-
nat få intrycket att det mest trendiga man kan
göra i dagsläget är att gifta sig. Intresset hos me-
dia är omättligt! Vad är det som är så trendigt
och intressant? Om alla myndiga människor i
Sverige har samma juridiska rättigheter och skyl-
digheter vad gäller formell, hos skatteverket re-
gistrerad samlevnad, om Svenska kyrkan och  fle-
ra andra kristna samfund välkomnar alla dessa
människor att välsigna ingången av denna sam-
levnad i sina kyrkor och om vi är överens om att
ingen kärlek är mer värd än någon annan - är det
då något problem att kalla den tvåkönade sam-
levnaden för äktenskap och den enkönade för
partnerskap? Nej, det ycker inte jag!

PER LARSSON  REDAKTÖR
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Rapport
från invigning av nytt distriktskansli

Distriktsordförande Margaretha Ericsson prickar in kansliet på stort flygfoto över Linköping, som bygg-
nämndens ordförande i Linköping, Jan Widmark (till vänster) överlämnade till det nya kansliet. På bilden
skymtar också (till höger) ombudsman Liselotte Fager och Kdu:s distriktsordförande Dag Elfström.

Lyckad invigning av nytt distriktskansli
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Fredagen den 11 januari bjöds in till högtid-
lig invigning av Kristdemokraternas nya kans-
li på Westmansgatan 25 B i Linköping. Krist-
demokrater från hela länet, alliansvänner och
fastighetsägare bidrog till en mycket lyckad
invigning!

Enda sedan flytten i september har förberedel-
serna pågått för att få det nya distriktkansliet i
invigningsskick till invigningsdagen. Och när
fredagen den 11 januari infann sig lyste flytt-
kartongerna med sin frånvaro, och efter en sista
dammsugning kunde snacks, cider, tårtor med
kristdemokratisk logotyp och invigningsband
ställas fram och sättas upp. Vid tvåtiden började
de första gästerna anlända. Distriktsstyrelsen,
lokalavdelningsordföranden, gruppledare i kom-
munerna, representanter från de associerade för-

bunden fanns bland de inbjudna, liksom repre-
sentanter från andra partier. Av de sistnämnda
deltog Gösta Gustavsson, distriktsordförande för
Centerpartiet och Karolina Stridh, politisk se-
kreterare för Folkpartiet i Landstinget.

PÅ KLOCKSLAGET  14.30 förrättade så distrikts-
ordförande Margaretha Ericsson invigningen av
det nya distriktskansliet, och tackade bland an-
nat fastighetsägaren Sankt Kors, representerad
genom Bengt Jansson. När de blågula banden
fallit åt sidan väntade de inte bara
kristdemokratiskt vackra utan även mycket gida
tårtorna på att bli uppätna, under god samvaro
och beskådande av bildspel med kavalkad över
aktiviteter i distriktet under det gångna året!

PER LARSSON
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Liselotte Fager och Sven Brus förbereder. Snacks väntar på anstormning av gäster...

Liselotte Fager och Levi Eckeskog tar de första bi-
tarna av de för tillfället framtagna Kd-tårtorna.

Alliansvännerna Gösta Gustavsson, Centerpartiet
och Karolina Stridh, Folkpartiet uppvaktade.

Från Åtvidaberg kom Jan Nordlöf, Gunnel Nordlöf
och Sofia Bortkiewicz.

Ingrid Eriksson, Norrköping och Lisbeth Forsberg,
Linköping.

Doris Andersson, Ydre. Tommy Sennhed, Linköping. Eric Lundqvist, Norrköping och Levi Eckeskog.
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Aktuellt
i Distriktet

Medlemsvärvningstävling
Strax innan årsskiftet upptäcktes att distriktet
hade strax under 1300 medlemmar. Om vi inte
skulle nå upp till 1300 innan årsskiftet (då med-
lemsantalet mäts), skulle distriktet förlora ett om-
bud till rikstinget. Detta hade inneburit mins-
kat inflytande för östgötadistriktet när det gäller
formandet av partiets politik, vilket självklart inte
hade varit bra. Nu lyckades emellertid ett par
energiska medlemmar att värva ett antal nya
medlemmar under årets sista dagar, vilket fick
upp medlemsantalet till strax över 1300 och riks-
tingsrepresentationen var räddad! Inför nästa
årsskifte måste vårt mål vara att istället för att
vara på gränsen att förlora ett ombud, att istället
öka med ett - d.v.s. få minst 100 nya medlem-
mar under året! För att klara det drar vi nu i
februari igång en ny medlemsvärvningskampanj
med mycket fina priser till duktiga värvare. Läs
mer om tävlingen och priserna på sidan 12.

Nytt kulturpolitiskt nätverk
Distriktsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde
i december att inrätta ett nytt kulturpolitiskt
nätverk för kristdemokratiska politiker inom kul-
tur- och fritidsområdet i Östergötland. Kristde-
mokraternas gruppledare i Östsam och politisk
talesperson för bl.a. kultur, Lars Eklund utsågs
till ordförande och politisk sekreterare Per Lars-
son till samordnare. Nätverket träffas för första
gången tisdag 19 februari kl 19.00 med bl.a.
information om Norrköpings strävanden att bli
Europas kulturhuvudstad 2014.

Utbildning i vår
Nu är programmet klart för de två utbildnings-
dagar som Framtidsbildarna anordnar i distrik-
tet under våren. Lördag 1 mars  är temat retorik,
anförande- och sammanträdesteknik, och lördag
19 april står medie- och kommunikationsfrågor
på programmet. Läs mer om program, tider och
medverkande på sidan 10.

Vårstämma i Valdemarsvik
Lördag 15 mars  kl 09.30 kallas alla ombud och
ersättare till distriktstämma i församlingshemmet
i Valdemarsvik. Alla övriga partimedlemmar är
naturligtvis också välkomna att deltaga. Läs mer
om tider, program och hur du anmäler dig på
sidan 11.

Östsamgruppen åker till Bryssel
Tisdag 1 april åker Kristdemokraternas parti-
grupp i regionförbundet Östsam på studieresa
till Bryssel, med bl.a. studiebesök i Europa-
parlamentet, möte med kristdemokratiske parla-
mentarikern Anders Wijkman, studiebesök på
det östgötska Brysselkontoret, Sveriges Kommu-
ner och Landstings Brysselkontor, möten med
tjänstemän vid Europeiska kommissionen och
flera andra programpunkter. Fredag 4 april kom-
mer studieresenärerna tillbaka till Östergötland.

Miljöseminarium i Norrköping
Ett par dagar innan sommarens riksting i Norr-
köping anordnar distritkets eget nätverk för miljö-
och lantbrukspolitik in intresserade från hela lan-
det till ett miljöseminarium på Marieborgs folk-
högskola i Norrköping onsdag 25 juni  och tors-

dag 26 juni . På programmet står medverkan av
flera framstående forskare inom miljöområdet
samt Kristdemokraternas europaparlamentariker.
Lämna din intresseanmälan att delta i seminariet
senast 22 februari till nätverkets ordförande Per-
Gunnar Gunnarsson, tel 0125-320 41 eller e-
post pg.gunnarsson@gmail.com.

Rikstingskommittén arbetar på
Inför sommarens riksting i Norrköping torsdag

26-lördag 28 juni   är den praktiska planeringen
i full gång. Rikstingskommittén träffas regelbun-
det och utöver dess ordförande från riksorga-
nisationen, Leif Kennerberg, ingår från distrik-
tet Margaretha Ericsson (rikstingsgeneral), Sven
Brus, Niclas Clarén, Lars Eklund, Bengt Ek-
ström, Liselotte Fager och Per Larsson. Utöver
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Kalendarium
för hela distriktet

Måndag 18 februari kl 19.00
Första träffen för nytt kulturpolitiskt nätverk.
Läs mer på sidan 6.

Torsdag 21 februari kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 1 mars  kl 10.00-16.00
Utbildning i retorik, anförande- och
sammanträdesteknik. Läs mer på sidan 10.

Lördag 15 mars  kl 09.30-15.00
Vårstämma i Valdemarsvik. Läs mer på sid 11.

Lördag 15 mars  kl 15.00
Distriktsstyrelsens konstituerande samman-
träde i Valdemarsvik.

Tisdag 1 april -Fredag 4 april
Östsamgruppens studieresa till Bryssel. Läs
mer på sidan 6.

Torsdag 17 april  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 19 april  kl 10.00
Utbildning i medie- och kommunikationsfrågor.
Läs mer på sidan 10.

Torsdag 22 maj  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Tisdag 10 juni  kl 18.00
Rikstingsträff med ombud och ersättare inför
rikstinget i Norrköping.

Onsdag 25-Torsdag 26 juni
Miljöseminarium på Marieborgs folkhögskola i
Norrköping. Läs mer på sidan 6.

Torsdag 26-Lördag 28 juni
Kristdemokraternas riksting i Norrköping. Läs
mer på sidan 6.

Onsdag 9 juli
Kristdemokraternas dag i Almedalen, Visby.

Lördag 2-Söndag 10 augusti
Studieresa till Sankt Petersburg i arrang-
emang av Framtidsbildarna. Läs mer här intill.

Lördag 6 september
Ideologidag på distriktskansliet i Linköping i
arrangemang av Framtidsbildarna.

www.e.kristdemokrat.se

rikstingsförhandlingar planeras för smidiga prak-
tiska arrangemang, spektakulär underhållning på
rikstingsfesten och spännande barnaktiviteter för
medföljande barn. Till de många praktiska arbets-
uppgifterna under rikstinget behövs många ar-
betsinsatser. Skulle du kunna tänka dig att göra
en insats på rikstinget, hör av dig till Bengt Ek-
ström, tfn 011-15 27 89 eller via e-post till
bengt.ekstrom@kristdemokraterna.se

Följ med till Sankt Petersburg i augusti!
Framtidsbildarna i Östergötland fortsätter tradi-
tionen att anordna intressanta och trevliga stu-
dieresor till spännande resmål i Europa. Efter
tidigare resor till Bryssel, London, Berlin och Paris
är det i år, närmare bestämt 2-10 augusti , dags
att styra kosan österut över Östersjön till Sankt
Petersburg. Som vanligt blir det intressanta stu-
diebesök, trevlig gemenskap och goda möjlighe-
ter att uppleva stadens historiska arkitektur och
spännande moderna utveckling. Håll utkik efter
mer information om resan, eller hör av dig med
frågor till Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller e-
post per.larsson@kristdemokraterna.se

Seniorerförbundet har årsmöte!
Seniorförbundet träffas som vanligt klockan 14
den sista måndagen i månaden, alltså den 25

februari . Vi får lyssna på Lisbeth Forsberg, som
med bilder berättar om en resa till bl.a. Burundi.
Efter fika avhåller vi vårt årsmöte, då vi bland
annat påminner oss om vad vi gjorde under
2007.

TORBJÖRN LINDELÖF  KASSÖR
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Rapport
från kommun- och landstingsdagarna i Uppsala

Vision, leverans, Carola och tågäventyr
Sista helgen i januari samlades drygt 1000
kristdemokratiska kommun- och landstings-
politiker till kommun- och landstingsdagar i
Uppsala. Utöver ministertal, paneldebatt och
seminarier på temat ”Vision och leverans”
bjöds festmiddag med sång av Carola,
många möten med andra kristdemokrater,
och för tolv östgötar en äventyrlig hemresa...

Som vanligt inleddes dagarna med ett inspire-
rande, innehållsrikt och humofyllt tal av social-
minister och partiledare Göran Hägglund. Ett
viktigt tema i talet var en rad förslag på det miljö-
politiska området - en upptagen tråd från parti-
ets första år, då miljöpolitiken med ”En ny livs-
stil” som paroll var i fokus.

Såväl på fredagen som på lördagen bjöds en
lång rad seminarier på temat ”Vision och leve-
rans” med medverkan av såväl statsråd som le-
dande kristdemokratiska kommun- och lands-
tingspolitiker. I pauserna fanns möjlighet att

Självaste Carola Häggkvist var en mycket uppskattad hemlig gäst under fredagens festmiddag. Hitlåtarna
”Evighet” och ”Genom allt” framfördes bland annat.
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besöka de många utställarna från olika organisa-
tioner, företag och myndigheter.

PÅ FREDAGSKVÄLLEN BJÖDS  som brukligt festmid-
dag. Denna gång med mycket god mat, serverad
vid borden - inget buffékrångel! Eftersom ingen
sångkunnig landshövdingfru fanns att tillgå i
Uppsala hade en inte helt okänd artist engage-
rats. Som mycket uppskattad hemlig gäst dök
Carola upp och rev av några hits och lite gospel!

Efter kommundagarnas avslutning var kal-
lat till extra rikstingting i stadgefrågor. Förhand-
lingarna gick snabbt och smärtfritt efter en nå-
got kaotisk registrering.

Hemresan gick säkert bra för de flesta. För
tolv av östgötarna blev den ett antal timmar för-
senad med inslag av pendeltåg och buss i Stock-
holms norra förorter, McDonald’s-supé på
centralen, men god gemenskap och många skratt!

PER LARSSON
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Göran Hägglund inledningstalade på fredagen. Efter talet hyllade Kdu:are med Hägglund-plakat!

På lördagen bjöds panelsamtal lett av journalisten
Johan Hakelius med Acko Ankerberg-Johansson,
Anders Andersson, Monica Selin och Bengt Ger-
mundsson.

Efter kommundagarnas avslutning på lördagen stod
extra riksting på programmet med beslut om stad-
geändring. Ett visst kaos utbröt i samband med re-
gistreringen av ombud till det extra tinget...

Per Larsson i samspråk med Niclas Clarén, Lars-
Göran Arvidsson och Göran Karlsson.

Iréne Langvik och Martina Axene diggar Carola under
fredagens festmiddag.
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Liselotte Fager och Lars Eklund på ett pendeltåg i
nordstockholmsk förort, där de inte alls planerat vara.
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Östgötska resenärer njuter(?) av en oplanerad kuli-
narisk höjdpunkt sen lördagkväll på Stockholms C.
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Utbildning
för förtroendevalda

12
09.45-10.15 Kaffe och registrering
10.15-10.30 Välkommen och presentation
10.30-12.30 Retorik i politiken

Jonas Vikman, politisk
sakkunnig hos socialministern
och lärare i retorik.

12.30-13.15 Lunch
13.15-14.15 Att tala inför politik

Medverkan av skådespelare.
14.15-14.40 Kaffe
14.40-16.00 God sammanträdesteknik för bästa

möjliga politiska resultat
Levi Eckeskog, landstingsråd
och Nils-Ingvar Graan,
kommunfullmäktiges ordfö-
rande i Motala kommun.

09.30-10.00 Kaffe och registrering
10.00-10.15 Välkommen och presentation
10.15-11.15 Hur arbetar vi strategiskt med

media?
Catrin Rising, pressekreterare för
Kristdemokraterna i riksdagen.

11.15-11.25 Kort paus
11.25-12.25 Hur gör jag media av lokal och

regional politik?
Anders Andersson, gruppledare
för Kristdemokraterna i Sveriges
Kommuner och Landsting och
landstingsråd i Kalmar län.

12.25-13.10 Lunch
13.10-14.30 Hur arbetar ett lokalt medieföretag i

Östergötland?
Representant från media.

14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.00 Praktiska övningar

Framtidsbildarna i Östergötland bjuder in till utbildning för förtroendevalda un-
der våren 2007. Två utbildningstillfällen står på programmet, båda lördagar mellan
ca 10.00 och 16.00 på Kristdemokraternas nya distriktskansli på Westmansgatan
25 B i Wahlbecks företagspark i Linköping. Du kan delta vid  båda två tillfällena
eller vid bara ett tillfälle. Du väljer själv! Varmt välkommen att anmäla dig!

Anmäl dig!
Maila eller ring och anmäl dig senast måndag 25 februari 2007 när det gäller utbildningen 1 mars
och senast måndag 13 april när det gäller utbildningen 19 april, till Per Larsson, tfn 013-22 72 84
eller 0702-88 21 34, e-post per.larsson@kristdemokraterna.se.

Lördag 1 mars Lördag 19 april

Pris Priset för deltagande vid ett av tillfällena är 250 kr, för båda tillfällena 450 kr. Priset
inkluderar förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, medverkande och material.
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Vårstämma
Välkommen på

Lördag 15 mars kl 09.30
i Församlingshemmet, Valdemarsvik

Tal av Maria Folkegård, Generalsekreterare för
Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC)

Aktuell politisk information
Information om medlemsvärvningstävling

Förhandlingar - Kaffe - Lunch

Varmt välkomna!
Stämmoombud får särskild kallelse med hand-
lingar. Alla deltagare meddelar deltagande till
Liselotte Fager, tfn 013-10 16 20, fax 013-10 11
06 eller e-post ostergotland@kristdemokraterna.se
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Värva dig ända till
Sankt Petersburg
Nu är det åter dags  för en stor medlemsvärvningstävling för Kristdemokraterna i
Östergötland. Vi behöver bli många fler medlemmar för att lägga grunden till ett
bra valresultat i valen 2009 och 2010. För att alla ska bli sporrade att lägga mycket
energi på medlemsvärvandet, har vi fantastiskt fina priser, både till enskilda värvare,
och till den lokalavdelning som når bästa resultat! Det är bara att sätta i gångoch
värva på en gång! Tävlingen pågår till och med 11 april. Har du frågor hör av dig till
rådet för organisations- och internationella frågor, sekreterare Per Larsson, tfn 013-
22 72 84, 0702-88 21 34, e-post per.larsson@kristdemokraterna.se

Enskilda priser Lokalavdelningspris
För varje värvad medlem:  Gratis deltagande i ut-
bildningsdag 19 april (se sidan 10).
För fem värvade medlemmar:  Gratis deltagande i
festmiddag vid regional kommun- och landstings-
dag med höstfest 11 oktober.
För tio värvade medlemmar:  Gratis deltagande i
rikstingsfest 27 juni i Norrköping.
För femton värvade medlemmar:  Gratis deltagande
i studieresa till Sankt Petersburg 2-10 augusti
vad gäller i researrangemanget ingående kostna-
der.

Lokalavdelning med bästa resultat  får ett medlems-
möte arrangerat av distriktet någon gång under
2008 med Alf Svensson
som talare och smör-
gåstårta till alla delta-
gare.
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VI BÖRJAR BLI VANA NU!  Pengarna räcker inte. Vem
minns inte de kaosartade försöken under förra
mandatperioden att rädda Länsmuseet när detta,
bildligt talat, var på väg över stupet. Ett försök
var att skrämma iväg den sittande styrelsen för
att utkräva någon form av kollektivt ansvar. Nu
lyckades ju inte det. Medicinen som behövdes
var en ny ledning, både politiskt och
verksamhetsmässigt. I dag finns både arbetsglädje
och framtidstro i länsmuseet och en fungerande
ekonomi.

Bildningsorganisationerna har under en följd
av år uppvisat minskande volymer i sina olika
verksamhetsgrenar. Generella bidrag har dock
utbetalats av Östgötarnas skattepengar via
landstinget och Östsam och pengarna har varje
år uppräknats med gällande index. Inför 2008
är det slut med det. Bidraget har sänkts kraftigt
(omkr 12 %) och tydliga krav är förknippade
med de kvarvarande pengarna. Bildnings-
organisationerna kommer hädanefter att tydligt
bidra till vår regions utveckling därför att en stor
del av pengarna kommer att gå till utvecklings-
projekt inom bildningsorganisationernas regio-
nala verksamheter.

Detta är två exempel på insatser under vårt
första regeringsår i Östam. Men det måste komma
mer!

ÖSTGÖTATEATERN LARMAR:  ”Ge oss 10 miljoner, el-
ler åtminstone 6 miljoner, nu är smärtgränsen
nådd!” Under åren 2002 – 2009 bedömer tea-
tern att de har ‘tappat’ 11 miljoner i minskade
anslag.” Ja, det går att räkna på många sätt, men
visst har det skett förändringar över tiden med,

framförallt, de statliga anslagen. Styrelsen och
teaterns ledning får dock aldrig glömma sitt an-
svar att förhålla sig till och anpassa verksamhe-
tens ramar till givna resurser. Östsam kommer
naturligtvis att tillsammans med de regionala/
lokala huvudmännen ge teatern så goda förut-
sättningar som möjligt. För att tillfredställa tea-
terns önskemål just nu, krävs det en trollkonst-
närs förmåga, men varken jag eller tjänstemän-
nen på Östsam har några höga hattar med tillhö-
rande trollspö – vi får nöja oss med en penna
som kan räkna fram några få procents uppräk-
ning!

PÅ TUR STÅR att hantera ytterligare två svåra
ekonomier under 2008: Östgötamusiken och
Norrköpings Symfoniorkester. Låt mig åter-
komma till dessa vid ett annat tillfälle. Min am-
bition är att vi skall få ett attraktivt och blomst-
rande kulturliv i Östergötland med de resurser
som vi har till hands. Självklart får kulturen kosta,
den är viktig för både den sociala sammanhåll-
ningen i vår region, men också viktig för folk-
hälsan. Därför skall vi förvalta väl de drygt 90
miljonerna till kulturen som står till förfogande!

LARS EKLUND
GRUPPLEDARE FÖR KRISTDEMOKRATERNA I ÖSTSAM

TALESPERSON FÖR KULTUR, NATUR OCH FRITID
SAMT FOLKBILDNING

Rapport
från Östsam

Hur mycket får kulturen kosta?



Rapport
från Riksdagen

Vuxna ska våga vara vuxna
ALLTSEDAN JAG BÖRJADE  som riksdagsledamot för
snart tio år sedan har jag skrivit motioner och
artiklar om hur skolan bör ta sitt ansvar för att
lära elever att visa respekt för varandra. Jag har
skrivit om föräldrarnas roll och om värdegrund-
ens betydelse för samhällsklimatet. Men det ver-
kar inte bli bättre.Nu går jag ett steg längre, vi
behöver återerövra vuxenansvaret. I veckan kom
nämligen ännu en larmrapport om hur psykiskt
dåligt våra unga mår. Varje år tar 70 människor i
åldern 15-24 år livet av sig. Kvinnor i denna
åldersgrupp är också överrepresenterad då det
gäller självmordsförsök och självskador. Men
larmen i veckan har varit många och av olika
slag: En rapport från Skolverket tog upp frågan
om långtidsskolket. 1600 barn skolkade under
förra året längre än en månad och så många som
5000 ströskolkade. Från Datainspektionen kom
en rapport om att mer än hälften av alla ungdo-
mar mellan 14 och 18 år har blivit mobbade på
nätet och nästan lika många har varit med om att
falska uppgifter spridits om dem. Allt det här
hänger förstås ihop – även om inte alla som
skolkade blev nätmobbade, så ökar risken för-
modligen avsevärt.

Vi lever i ett land med god materiell stan-
dard och avsevärd materiell trygghet för de allra
flesta. Men ont i själen verkar svårt att bota. Tar
verkligen vi vuxna vårt ansvar för den unga ge-
nerationen, är vi de förebilder som de har rätt
till?

ATT GE BARN OCH UNGDOMAR  trygghet redan från
starten är det bästa vi kan göra för att förebygga
psykiskt lidande i senare år. Trygghet, god själv-
känsla och självtillit grundläggs både i hemmet
och i skolan. Vuxna i hemmet och utanför är alla
ansvariga för att skapa trygghet kring barnen.
Samtidigt kan det aldrig vara meningen att allt
ska läggas till rätta. I ivern att ge barn ”allt”, kan

vuxna gå till överdrift, så att barns självtillit i
själva verket skadas. Ordet curling utanför sports-
ammanhang har plötsligt blivit ett begrepp som
stämmer in på allt fler vuxnas beteenden. Inget
ska lämnas åt slumpen och alltid kan man göra
mer för sitt barn, tycks ”curlingföräldrarna” mena.
I all sin välmening glömmer de att barn måste
uppmanas och uppmuntras till att försöka själva.
Ett barn som känner att den vuxne finns där då
de försöker och misslyckas, vågar mer. Gränserna
måste få testas och inte enbart sättas av välme-
nande vuxna innan barnet ens försökt själv.

VUXNA KAN VARA TILL HJÄLP  genom att svara på svåra
frågor kring identitet och vuxenblivande och
genom att själva visa vägen framåt. Vuxna måste
helt enkelt våga vara vuxna inför den yngre ge-
nerationen och vara den auktoritet som den unge
kan luta sig mot. Ungas behov av att bli själv-
ständiga ska inte förväxlas med vikten av att ha
förebilder. Det är de som lämnas vind för våg
och som för tidigt ges för mycket självständighet
utan trygghet, som i det långa loppet misslyckas
med ett självständigt och ansvarstagande vux-
enliv. Det är hög tid att vi tar vårt ansvar som
goda förebilder. Även om samhällstrenden inte
uppmuntrar vuxna förebilder så bör vi vuxna
ha modet att vara det. Trenderna ändras från tid
till tid med den unga generation som finns nu
kan inte vänta på att trenderna ska ändras för att
få tillgång till goda förebilder

YVONNE ANDERSSON RIKSDAGSLEDAMOT



Rapport
från Landstinget

Landstingets överskott räcker inte!
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LANDSTINGETS PRELIMINÄRA bokslut för 2007 visar
på ett positivt resultat på ca 60 miljoner kronor.
Varför kan vi då inte slå oss till ro och konstatera
att det egna kapitalet stärks om än marginellt i
en verksamhet som omsätter ca 10 miljarder kro-
nor?

På samma sätt som under den tidigare majo-
riteten så är det finansmarknaden som hjälpt upp
resultatet. För att kunna möta kostnaderna för
våra anställdas pensioner så har landstinget av-
satt pengar för att täcka upp sitt ansvar för deras
framtida pensionsutbetalningar. En del av dessa
medel förvaltas på börsen och då givit en förhål-
lande god avkastning som hjälpt upp landsting-
ets resultat.

Däremot går alltför många av landstingets
verksamhetsenheter med underskott. Samman-
lagt ligger dessa underskott enligt preliminära
beräkningar på över 300 miljoner kronor. Detta
är ett stort bekymmer. Man har skrivit under
avtal om att hålla en verksamhet för givna kost-
nader men sedan utan att begära godkänt för
detta drivit verksamheterna med underskott. För
att verksamheterna skall bli långsiktigt hållbara
måste intäkterna/anslagen vara större än kostna-
derna och detta är alltså inte fallet.

VÅRA CENTRUMCHEFER  har ansvaret för att vidta
åtgärder för att se över sina verksamheter, effek-
tivisera och få verksamheten i balans samtidigt
som det skall ske utan att viktiga behov som
medborgarna behöver få tillgodosedda inte skall
drabbas.

Det resultat/överskott som blir i ett bokslut
förs över till eget kapital. Således förs ändå 60
miljoner över till eget kapital men då skall man
också betänka att landstinget har ett minus i egna
kapitalet på  ca 1600 miljoner kronor. Dessa
pengar har landstiget lånat från de medel som är

avsatta till pensioner, det kan kallas intern upp-
låning.

Även om landstinget i Östergötland har en
förhållandevis låg landstingsskatt, endast tre
landsting har lägre, så är det ingen långsiktig lös-
ning att höja denna skatt. Vi kan se att den tidi-
gare majoriteten lämnat oss ett arv med alltför
hög kostnadsökning och långa vårdköer. Det är
därför viktigt att få kostnads- och verksamhet-
skontroll så att varje krona används effektivt. Vi
har lyckats korta väntetiderna och i den senaste
medarbetarenkäten visar medarbetarna ökad
arbetstillfredsställelse. Det är bra förutsättningar
för att nu också ta tag i kostnadsutvecklingen.
Det är våra medarbetare som har kunskapen för
att åtgärderna skall bli effektiva och bra. Samti-
digt som god behovsstyrd vård skall ges.

KANSKE KOMMER DET att bli en tid då rykten om för-
slag kommer att cirkulera, en del som inte kom-
mer att genomföras och andra som kommer att
genomföras. Viktigt är att vårdverksamheten sta-
biliseras för att ni skall kunna fortsätta med att
förbättra och förstärka vården på områden som
ännu inte fungerar tillräckligt bra.

Vi har kommit en bit men behöver fortsätta
arbetet för ökad tillgänglighet, kvalitet och del-
aktighet.

LEVI ECKESKOG LANDSTINGSRÅD
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Egna tankar
från en kristdemokrat

Att vara med
HUR KOMMER DET SIG att vi ägnar oss åt politik, sitter i sam-
manträden, håller årsmöten, arbetar med insändare eller
motioner, åker på kurser och konferenser för att lära mera,
samtalar med människor, skriver förslag och argumente-
rar för vår åsikt?

Vi har en tro på att det gör skillnad, att det har bety-
delse för samhällets utveckling att kristdemokrater är med
och bidrar.

JAG TYCKER DET ÄR VIKTIGT  att många är med och bygger ett
samhälle där alla människor har lika värde (och känner att
det är så), där alla blir rättvist bemötta, får vård, omsorg,
undervisning på lika villkor, känner trygghet och kan,
och vill, bidra till att vi alla får det bättre.
Om många däremot känner sig utanför, av en eller annan
anledning, är det stor risk att det där goda samhället ho-
tas. Om det bara är någon annan som ska fixa och ordna
med allting, kvittar det ju vad jag tycker och gör. Då är
det inte viktigt att betala skatt, hushålla med kommu-
nens resurser, vara rädd om våra gemensamma miljöer, ja
kanske inte ens alla människor får lika rätt att finnas.
Därför är det så viktigt att känna delaktighet.

DET ÄR ALLT FÄRRE I SVERIGE  som är medlemmar i ett politiskt
parti och antalet förtroendevalda har alltsedan mitten av
förra seklet minskat. Jag tror inte det här är en bra utveck-
ling. Det måste bli mer viktigt att vara med och forma
framtiden och att vi är flera som hjälps åt.

Då har det betydelse att du och jag är med och att vi
uppmuntrar ännu fler att delta.

LENA KÄCKER JOHANSSON


