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Ledare
från distriktsordföranden

JAG SITTER I EN LASTBIL  på väg söderut från Umeå med ett flyttlass. Vädret är uruselt med,
blåst, snö och halka, så att koncentrera sig på skrivandet är lite svårt. För bara ett år
sedan flyttade jag och min man samma lass åt andra hållet – i halka. Så kan det vara när
man har stora barn, och har man som vi flera barn, så har det blivit ett antal flyttlass åt
olika håll i landet.

För min dotter blev det en tidigare flytt än planerat, och när planerna för flytten
pågick visste hon inte vad hon skulle göra. Så damp ett stipendium ner i mailboxen,
som möjliggör att hennes önskan nu blir uppfylld – det blir en flytt till Canada. Nu
hoppas hon på ett nytt år med nya möjligheter, men vi tänker inte köra dit med
flyttlasset!

FÖR KRISTDEMOKRATERNA INNEBÄR  2009 också ett nytt år med nya möjligheter! Vi har ett
spännande EU-val framför oss med Ella Bohlin som förstanamn på kristdemokraternas
lista. Från Östergötland har vi tre starka namn med, varav ett toppnamn på fjärde
plats; Christina Doctare från Vadstena, som fick flest röster i provvalet. Tillsammans
med Sven Brus och Lars Eklund blir det en stark trio att lansera i valrörelsen för oss
östgötar. Här får vi alla kristdemokrater vara med och dra lasset så att vi kan flytta fram
positionerna i partiet.

Årets kommun- och landstingsdagar i Örebro blir en uppstart med som vanligt
över 1000 deltagare anmälda. Bara från Östergöt-

land finns över 50 deltagare med. Vilken kraft-
samling! Ett parti med en ideologi som vilar på
en fast och orubblig grund går inte att rubba
på, även om det ibland är ett ruskigt oväder
med rejäl snålblåst. Jag läste alldeles nyss på
Navet att opponionssiffrorna för kristdemokra-
terna stiger i flera institut. Kristdemokraterna

går inte av för hackor!
Jag önskar oss alla ett gott nytt kristdemokra-

tiskt år!
MARGARETHA ERICSSON

DISTRIKTSORDFÖRANDE

Nytt år med nya möjligheter!
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Kommundagar i Örebro

Se dig omkring!

11 Utbildning inför EU-valet

Aktuellt i distriktet

Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.

[Namn]

[Adress]

[Postadress]

Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

[Telefon]

Fyll i, klipp ut och skicka din talong till:

Kristdemokraterna i Östergötland
Westmansgatan 25 B
582 16 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se

8 Nominera inför valen 2010

15 Aktuellt från landstinget

Se dig omkring!
EUROPA ÄR ORDET på allas läppar under 2009,
eller borde i alla fall vara det. Utöver valet till
Europaparlamentet 7 juni väntar Sveriges ord-
förandeskap i EU andra halvåret 2009. För
Kristdemokraterna i Östergötland väntar också
ett Europaintensivt år. Många östgötska kristde-
mokrater var på kommun- och landstingsdagar i
Örebro, där EU-valet var ett viktigt tema. Här
på hemmaplan väntar EU-utbildning i tre delar
21 februari, 7 mars och 18 april, med bland
annat medverkan av tre östgötska kandidater i
EU-valet, Christina Doctare som också är en de
fyra toppkandidaterna samt Sven Brus och Lars
Eklund. Läs mer om utbildningen på sidan 11.
Även på vårstämman 21 mars gör sig EU-valet
påmint genom att Kristdemokraternas första-
namn på EU-valsedeln, Ella Bohlin, är gästta-
lare! I sommar, 13-21 juni, blir det Europaresa
igen, i år till Wien.  (Se sidan 12!) Alla intresse-
rade, medlemmar eller ännu inte medlemmar i
Kristdemokraterna, är varmt välkomna att följa
med!

PER LARSSON  REDAKTÖR

16 Egna tankar

12 Följ med till Wien i sommar!

13 Aktuellt från Östsam

10 Maria Larsson i Motala



4

Rapport
från kommun- och landstingsdagar 2009

Trygghet och EU var teman i Örebro
De sista dagarna i januari 2009 gick Kristde-
mokraternas traditionsenliga kommun- och
landstingsdagar av stapeln. Årets upplaga
återvände till konferensanläggningen Con-
ventum i Örebro, där 1150 kristdemokrater
från hela landet lyssnade både på Göran
Hägglund och toppkvartetten i EU-valet, lik-
som deltog i seminarier, knöt kontakter och
gick på fredagskvällens fest!

Som brukligt inledde partiledare och socialmi-
nister Göran Hägglund kommun- och lands-
tingsdagarna med att hålla inledningsanförande.
Talet innehöll bland annat vision för Kristdemo-
kraternas politik fram till valet 2010 med devisen
”Trygghet i det lilla är trygghet i det stora”. Gö-
ran uppehöll sig också kring den aktuella äkten-
skapsfrågan och det flerpunktiga energipolitiska
förslag som presenterats samma dag.

Efter paus för frukt och möjlighet att besöka
alla de utställare som slagit upp sina montrar i
Conventum, väntade utfrågning av Kristdemo-
kraternas fyra toppkandidater i valet till Europa-
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Partiledare och socialminister Göran Hägglund inledningstalar på kommundagarna i Conventum, Örebro.

parlamentet i juni; Ella Bohlin, Sofia Modigh,
Per Landgren och Christina Doctare. Därefter
fick förstanamnet Ella Bohlin scenen för sig själv
för ett anförande, där hon lyfte sina prioriterade
frågor inför EU-valet, där framförallt klimtfrågan
stod ut.

EFTER ETT SEMINARIEPASS  där ett stort antal intres-
santa seminarier inom vitt skilda kommun- och
landstingspolitiska ämnen erbjöds, väntade på
kvällen fest med mat, musik, underhållning av
spexgrupp och uppvaktning av Göran Hägg-
lund, som tidigare i veckan firat sin 50-årsdag.

På lördagen bjöds utöver ytterligare två semi-
nariepass med brett urval, tyst teater på tecken-
språk och utfrågning av statsråden Maria Lars-
son och Mats Odell av journalisten och krönikö-
ren Johan Hakelius.

Återigen ett värdefullt arrangemang för fort-
bildning, kunskapsinhämtning och framförallt
möten med andra kristdemokrater!

PER LARSSON
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Luc Vandeputte, biträdande generalsekreterare för
kristdemokratiska EPP talade på EU-seminarium.

Mats Odell och Maria Larsson utfrågades av journa-
listen och krönikören Johan Hakelius.

Percy Odell och ombudsmännen Stina Sinclair och
Liselotte Fager besökte Vårdförbundets monter!
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Fyra i topp på EU-listan utfrågades: Christina Doc-
tare, Per Landgren, Sofia Modigh och Ella Bohlin.

Kristdemokraternas förstanamn i EU-valet, Ella Boh-
lin, tackades med blommor efter anförande.
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Östgötska festdeltagare på fredagens festkväll.Göran, nyss 50 år, uppvaktades med gyllene skor.
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Aktuellt
i Distriktet

Medlemsvärvningstävling pågår!
Sedan årsskiftet pågår vårens medlemsvärvnings-
tävling med upplägget att så många nuvarande
medlemmar som möjligt värvar varsin ny med-
lem. Det är inte enskilda värvare som tävlar, utan
hela lokalavdelningar.  Tävlingen  pågår fram till
16 mars. Det finns två prisklasser, en för stora
lokalavdelningar och en för små. I båda klasserna
är förstapriset en vårfest för hela lokalavdelningen.
Se alltså till att värva på för fullt fram till 16 mars!

Utbildning för nya medlemmar
För nya medlemmar i distriktets lokalavdelningar
anordnar Framtidsbildarna onsdag 18 februari

kl 18.30 en utbildning för nya medlemmar.
Under kvällen blir det fokus på kristdemokratisk
ideologi och organisation. Självklart är även
”gamla” medlemmar välkomna, för att uppda-
tera sina kristdemokratiska kunskaper. Medver-
kande är Patrick Vigren, tidigare förbundsord-
förande för Kristdemokratiska Studentförbundet
och Iréne Langvik, ordförande för omsorgs- och
socialnämnden i Mjölby kommun. Anmäl ditt
deltagande senast tisdag 17 februari 2009 till
Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller via e-post
per.larsson@kristdemokraterna.se.

Studiecirkel inför EU-valet
Som du kunde läsa i förra numret av Östergyllen
anordnar Framtidsbildarna  under våren en stu-
diecirkel i tre delar inför valet till Europa-
parlamentet 7 juni, närmare bestämt lördag 21

februari , lördag 7 mars  och lördag 18 oktober .
Läs mer om innehåll och hur du anmäler dig på
sidan 11 i det här numret av Östergyllen!

Utbildning för nomineringskommittér
Trots att våren 2009 kommer att präglas av valet
till Europaparlamentet i juni, är det ändå dags
att börja förbereda de tre valen 2010. Ett inslag
är att utbilda ledamöter i nomineringskommittér
inför det kommande nomineringsarbetet.

Framtidsbildarna ordnar därför torsdag 19 mars

kl 18.30 en utbildningskväll. Medverkar gör Sven
Brus, ordförande i distriktets nomineringskom-
mitté och Levi Eckeskog, landstingsråd och stor
erfarenhet av nomineringsarbete och komposi-
tion av valsedlar. Anmäl dig senast måndag 16
mars till Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller e-
post per.larsson@kristdemokraterna.se

Näverk tittar på kulturutredningen
Torsdag 12 februari presenteras den statliga
kulturutredningen, som kan komma att ha stor
betydelse för kultlurliv och kulturpolitik lokalt
och regionalt. Med anledning av det ägnar
distrikets kulturpolitiska nätverk årets första träff
torsdag 26 februari  kl 18.30 åt kulturutrednin-
gen. Mia Frisk, kristdemokratisk kulturpolitiker
från Jönköpings län, presenterar utredningen och
ger kristdemokratiska synpunkter. Även du som
ännu inte ingår i nätverket, är självklart välkom-
men till träffen! Anmäl dig senast onsdag 25
februari till Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se

Vårstämma med Ella Bohlin!
Årets vårstämma, anordnas lördag 21 mars  på
Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa, Kinda
kommun. Gästtalare är passande nog Kristdemo-
kraternas förstanamn på valsedeln i valet till
Europaparlamentet, Ella Bohlin. Missa inte!

Följ med på studieresa till Wien i sommar!
Nu är det klart att 2009 års kristdemokratiska
studieresa i Europa går till Österrikes huvudstad
Wien! Som tidigare meddelats är det 13-21 juni

som är tiden för resan. Mer information om re-
san, pris och hur du anmäler dig finns på sidan
12 i den här tidningen!

Nu är det dags att nominera till provval!
På mittuppslaget i det här numret av Östergyllen
finns talonger för nominering av personer till
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Kalendarium
för hela distriktet

Onsdag 18 februari kl 18.30
Utbildning för nya medlemmar. Läs mer i notis
på sidan 6.

Torsdag 19 februari kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 21 februari kl 09.00
Studiecirkel inför EU-valet. Del 1. Läs mer i
notis på sidan 6 och på sidan 11.

Onsdag 25 februari kl 18.30
Träff med distriktets kulturpolitiska nätverk.

Torsdag 26 februari kl 18.30
Träff med distriktets kulturpolitiska nätverk.

Måndag 2-Fredag 6 mars
Östsamgruppen gör studieresa till München i
delstaten Bayern i Tyskland.

Lördag 7 mars kl 09.30
Studiecirkel inför EU-valet. Del 2. Läs mer i
notis på sidan 6 och på sidan 11.

Onsdag 11 mars kl 18.30
Träff med distriktets kommunpolitiska nätverk.

Måndag 16 mars
Sista dag i vårens medlemsvärvningstävling!
Läs mer i notis på sidan 6.

Torsdag 19 mars kl 18.30
Utbildning för ledamöter i nomineringskommit-
tér. Läs mer i notis på sidan 6.

Lördag 21 mars kl 09.30
Distriktets vårstämma på Liljeholmens
folkhögskola i Rimforsa, Kinda kommun.

Onsdag 22 april  kl 18.30
Träff med distriktets skolpolitiska nätverk.

Torsdag 23 april kl 18.30
Träff med distriktets kulturpolitiska nätverk.

Onsdag 29 april kl 18.30
Träff med distriktets socialpolitiska nätverk.

Lördag 9 maj
Kampanjstart för valkampanjen inför valet till
Europaparlamentet. Aktiviteter i alla lokal-
avdelningar på dagen. Gemensam EU-fest för
hela distriktet på kvällen.

Söndag 7 juni
Val till Europaparlamentet.

Lördag 13 juni-Söndag 21 juni
Studieresa till Wien. Läs mer på sidan 12.

www.e.kristdemokrat.se

provvalen inför kommun-, landstings- och riks-
dagsvalen 2010. Det finns också information
från nomineringskommittén om hur nomine-
ringsprocessen går till. Missa alltså inte mitt-
uppslaget, och ta chansen att delta i aktivt i nome-
ringsarbetets första viktiga del!

Kulturhelg i Uppsala i september
Efter förra årets lyckade kulturhelg i Göteborg i
september, anordnar distriktets kulturpolitiska
nätverk i samverkan med Framtidsbildarna en
kulturhelg även i år, närmare bestämt helgen 12-
13 september. Målet för kulturhelgen denna
gång är Sveriges fjärde största stad, den kultur-
historiskt intressanta staden Uppsala! På pro-
grammet står sammanträffande med lokala
kristdemokratiska kulturpolitiker och kultur-
upplevleser av olika slag. Håll utkik efter inbju-
dan senare under våren!

Seniorförbundet i Östergötland
Som vanligt ordnar vi gemensamma samman-
komster den sista måndagen varje månad framö-
ver. Viktigt är förstås att vi får information om
allt som vi bör ”lägga oss i”, om inte annat så
genom att hålla oss informerade. Lika viktigt är
att vi har trevligt tillsammans, med  kaffe och
angenäm samvaro. I Östnytt skriver vi om vad
som närmast är på gång i vårt distrikt.

Måndag 23 februari : Dags igen för årsmöte
med val av styrelse. Till kaffet lovar vi lite under-
hållning, och varför inte med  ”hjärngympa”(som
ju ”pyssel” numera kallas).

Måndag 30 mars :  Vad vet vi om second-
hand-verksamheten ”Hjärta till hjärta”? Kanske
inte lika mycket som vi kommer att veta sedan vi
fått lyssna till Sture Kårén.

Har du frågor och funderingar kring senior-
förbundets träffar, eller kanske vill du bli med-
lem? Kontakta ordförande Sven E Andersson,
tfn 0142-184 61 eller kassör Torbjörn Lindelöf,
lindelof.t@comhem.se eller tfn 013-12 10 30.
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www.e.kristdemokrat.se

Valen 2010 närmar sig
Det är dags att nominera kandidater till provvalet

som äger rum under hösten 2009.

Alla medlemmar i Kristdemokraterna i Östergötland samt medlem-
mar i de associerade förbunden, Kdu, Kd-S och Kd-K får nominera
kandidater till provvalen.

Det är viktigt att alla lämnar in namnförslag till deltagande i prov-
valet! Börja tänk redan nu!

Under våren 2009 kommer tidningen Kristdemokraten ut med ett
medlemsnummer. Där finns också information om hur du nomine-
rar och talonger för det. Men redan nu kan du med hjälp av nedan-
stående talonger nominera kandidater till kommun-, landstings- och
riksdagsval 2010.

Sista dag att lämna in din nominering är fredag 15 augusti 2009. Lämna
eller skicka in din nomineringsblankett (eller samma uppgifter på
annat papper) till distriktskansliet i Linköping:

Kristdemokraterna i Östergötland
att: Nomineringskomittén
Westmansgatan 25 B
582 25 LINKÖPING

fax 013-10 11 06, e-post ost

Har du frågor, kontakta distriktskansliet, tfn 013-10 16 20, e-post
ostergotland@kristdemokraterna.se eller nomineringskommitténs
ordförande Sven Brus, e-post sven.brus@kristdemokraterna.se, tfn
0703-94 14 78.
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Dessa personer vill jag nominera till Landstingsvalet 2010

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

Dessa personer vill jag nominera till Riksdagsvalet 2010

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

Dessa personer vill jag nominera till Kommunvalet 2010

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]

[Namn] [Telefon bostad]
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Rapport
från statsrådsbesök

Äldreminister Larsson besökte Motala
ONSDAG 28 JANUARI  förärades Motala med statsråds-
besök. Äldre- och folkhälsominister Maria Lars-
son besökte trygghetsboendet Motala Väster
71:an. Utvecklingssamordnare Jaan Noor infor-
merade om utveckling av trygghetsboende som
en mellanform mellan traditionell hemtjänst och
särskild boende. I mottagningskommittén fanns

Maria Larsson hälsar på äldre Motalabor.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson blev mottagen av Martina Axene och Nils-Ingvar Graan.

Maria Larsson prövar träningsutrustning.

förstås också kommunfullmäktiges ordförande i
Motala, Nils-Ingvar Graan, men även Martina
Axene, ordförande i kommunstyrelens välfärds-
beredning i Motala och andre vice distrikts-
ordförande för Kristdemokraterna i Östergöt-
land.

PER LARSSON
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VÅREN 2009 BLIR EN MYCKET VIKTIG VÅR för Kristdemokraterna. Det är då vi ska lägga
grunden för ett bra valresultat i valet till Europaparlamentet. Att få in minst en person i
Europaparlamentet är nödvändigt, dels för att säkra Kristdemokraternas närvaro och
inflytande i Europasamarbetet, men också som en första positiv start på valrörelsen inför
valen till riksdag, landsting och kommun 2010. Det är alltså mycket som står på spel, och
det är viktigt att vi är många som är väl rustade inför valkampanjen. Därför bjuder vi nu
in till en studiecirkel i tre delar, med viktigt och intressant innehåll. Anmäl dig till alla de
tre tillfällena, eller de eller det du har möjlighet att deltaga i. Varmt välkommen!

Förbered dig

Studiecirkel med utbildning inför Kristdemokraternas
valkampanj inför valet till Europarlamentet 7 juni 2009

Lördag 21 februari kl 09.30-15.30
Valplattform, kampanj och kommunikation. Medverkande: Jens Davidsson,
organisationssekreterare Kristdemokraternas riksorganisation och valledare för
EU-valet. Liselotte Fager, ombudsman och valledare för Östergötland. Markus
Jonsson, journalist på tidningen Kristdemokraten.

Lördag 7 mars kl 09.30-12.00
Främlingsfientliga partier lokalt och i Europa. Medverkande: Gunnar Elfström,
historiker och stadsantikvarie i Linköping.

Lördag 18 april kl 09.30-12.00
Valfrågor och kandidater. Medverkande: Christina Doctare, Vadstena, topp-
kandidat för Kristdemokraterna i EU-valet. Sven Brus och Lars Eklund, lokala
kandidater från Östergötland i EU-valet.

Pris & Anmälan Priset för deltagande i hela studiecirkeln är 200 kr. Pris för
deltande i ett eller två tillfällen är 80 kr per tillfälle. Priset

inkluderar lunch (endast 21 februari), förmiddagskaffe, medverkande och material. Deltagaravgifter
faktureras i efterhand. Anmäl dig  senast torsdag 19 februari till Per Larsson, tfn 013-22 72 84, 0702-88
21 34, per.larsson@kristdemokraterna.se

inför EU-valet!

Alla tillfällen på distriktskansliet, Westmansgatan 25 B, Linköping.
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Följ med tillFölj med till
Wien

13-21 juni 2009

ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS för en ny kristdemokratisk Europaresa med Framtidsbildarna!
Denna gång styr vi efter mångas önskemål kosan till Österrikes huvudstad Wien.
Det blir som vanligt flera intressanta studiebesök i bl.a. det österrikiska parlamen-
tet, hos vårt systerparti, på svenska ambassaden och i den stora FN-anläggningen. I
Wien vill man förstås inte heller missa att lyssna till musik av någon av alla framstå-
ende kompositörer som verkat i Wien genom tiderna, äta äkta Wienerschnitzel och
Sachertårta! På vägen till Wien stannar vi för övernattning i den mysiga tyska hanse-
staden Greifswald och i Tjeckiens huvudstad Prag. På hemresan stannar vi i Berlin.

Låter det intressant? Det förmånliga priset för studieresan är

5 600 kr per person för resa i modern helturist-
buss t.o.r. Östergötland-Wien, fem övernattningar på ho-
tell i Wien, en övernattning på hotell i Greifswald, en över-
nattning på hotell i Prag, en övernattning på hotell i Berlin,
åtta frukostar, alla studiebesök i Wien, längre stadsrundtur
i Wien, stadsrundtur i Prag, reseledning och guidning.

Är du intresserad av att följa med på studiere-
san till Wien 13-21 juni 2009? Anmäl dig så
snart som möjligt, dock senast torsdag 16 april
till Per Larsson,  tfn 013-22 72 84 eller e-post
per.larsson@kristdemokraterna.se. Mer infor-
mation finns på www.e.kristdemokrat.se
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OSTLÄNKEN.  Järnvägsutredningen är nu utställd.
Den finns tillgänglig i Linköping och Norrkö-
ping fram till 15 februari 2009. Passa på att ta
del av utställningen. Många frågor blir ställda:
Vilken korridor blir bäst; Hur skall resecentra
utformas; Hur skall trafikflödena till och från
klaras av. Men det räcker inte att ha synpunkter
på bara de egna anläggningarna. Hur det kom-
mer att fungera hos oss kan komma att bero på
hur och vilken sträckning Ostlänken får genom
Sörmland. Därför kommer samtal att föras med
Sörmlänningarna innan Regionförbundet skri-
ver ett remissyttrande på järnvägsutredningen.

ALMI:s framtid. Sveriges framtid är bero-
ende av innovationer och företagande. En ut-
redning har kommit från Näringsdepartementet
om det. Östsam har fått möjlighet att ge synpun-
kter på utredningen. Med hänvisning till rådande
konjunkturläge är det oerhört viktigt att ALMI:s
resurser kraftfullt förstärks och att fokusering sker
mot mindre- och medelstora företag.

MEDLEMSKAP I EARLALL.  Östsam vill försöka öka re-
gionens kontaktytor mot Europeiska nätverk som
utvecklar frågeställningar och åtgärder inom livs-
långt lärande och arbetsmarknadsfrågor. Nät-
verket bedriver lobbyarbete och påverkar EU-
politiken. Målsättningen med regionförbundets
medlemskap under 2009 är att skapa en ökad
delaktighet i de aktuella internationella frågorna
samt att få ny kunskap och kunna påverka frå-
gorna som berör regionförbundets mål och verk-
samhet. (Vad förkortningen betyder? Om du
orkar: European Association of Regional and
Local Authorities for Life Long Learning. Puh!)

Östsvenska Turistrådet AB. Under hösten
2008 och under min ordförandetid i bolaget
har det pågått en diskussion inom Östsam att
avveckla bolaget och lägga in Turistrådets verk-
samhet som en del av Östsams egen verksamhet.
Uppenbarligen har Östsam haft svårt att hitta

bra samverkansformer med sitt helägda bolag.
För min egen del, som ordförande i bolaget, har
jag sett flera möjligheter att förbättra förhållan-
dena, men ingen har velat lyssna på det örat,
varken mina kollegor politiker eller Östsams
kansli. Nu är bolaget tömt på sitt turistiska inne-
håll och styrelsen skingrad. Avsikten är att styrel-
sen skall ersättas med en referensgrupp, men
denna är ännu inte utsedd. Som läsaren nog kan
ana mellan raderna så är jag inte nöjd med den
handläggning som skett omkring Turistrådet.

ÖVERSYN AV SCENKONSTEN i Östergötland. Östergöt-
land är ”institutionstungt” i förhållande till om-
givande regioner. En översyn behövs för att finna
nya och stabila samverkansformer mellan insti-
tutionerna, men också med dess huvudmän.
Kulturutredningen kommer med ett förslag i
februari 2009 som bl a handlar  om hur staten
tänker finansiera kulturen. Det är viktigt att
huvudmännen i Östergötland bestämmer sig för
en inriktning. De institutioner som det gäller är
Länsteatern, Symfoniorkestern (SON), Östgöta-
musiken och Vadstena Akademin. En nationellt
erkänd utredare, Sven Nilsson från Malmö, är
engagerad för att arbeta fram förslag. En politiker-
grupp på regionförbunds- och kommunstyrelse-
nivå är konstituerad som styrgrupp. Arbetet är
just påbörjat och utredningsförslagen skall pre-
senteras den 30 september. Detta anser jag är
mandatperiodens mest spännande kulturarbete!

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Gott och blandat från regionförbundet

LARS EKLUND
GRUPPLEDARE FÖR KRISTDEMOKRATERNA

I REGIONFÖRBUNDET ÖSTSAM



Rapport
från Riksdagen

Ta ett steg framåt!
EFTER JUL- OCH NYÅRSHELGERNA  har riksdagen nu
återsamlat sig. För oss kristdemokrater innebär år
2009 att det är dags att ta ett steg framåt, och
tydligt visa vad vi vill inför framtiden. Som ni
säkert vet har ett antal politikutvecklingsgrupper
arbetat under den gångna hösten, och deras för-
slag håller nu på att läggas fram. Det finns många
nyfikna väljare som gärna vill se nya, skarpa för-
slag som kan göra skillnad i deras vardag.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
presenterade under mellandagarna Kristdemo-
kraternas förslag till en mer flexibel pensionsål-
der. I dagens samhälle tror jag detta är en reform
som är både välbehövlig och välkomnad. En del
människor kan känna sig utslitna efter ett långt
arbetsliv och vilja trappa ned på arbetstakten,
medan andra känner att de fortfarande har
mycket att ge i arbetslivet trots att man passerat
ordinarie pensionsålder.

VI FÖRESLÅR DÄRFÖR  att det införs en lagstadgad
rätt att stanna kvar i arbetslivet till 72 års ålder.
Samtidigt föreslår vi också en lagstadgad rätt att
gå ned till deltid vid 61 års ålder. Med denna
konstruktion har man från 61 års ålder möjlig-
het att välja hur man vill kombinera arbetstid
och pensionsuttag. Rätten att arbeta deltid i bör-
jan av pensionen skulle göra det möjligt för fler
att delta längre i arbetslivet, något som kan gynna
både den enskilde och samhällsekonomin. För
trygghetens skull är det samtidigt viktigt att det
finns en tydlig övre åldersgräns som berättigar
till pension.

Ett annat kristdemokratiskt förslag som lan-
serades under riksdagsuppehållet är att lagstifta
om äldrelotsar i kommuner och stadsdelar. Äldre
med stora vård- och omsorgsbehov kommer ofta
i kontakt med såväl sjukhus och vårdcentral som
den kommunala äldreomsorgen. Samordningen
mellan de olika instanserna är ofta bristfällig, och

både för den äldre själv och för anhöriga kan
vårdbyråkratin vara svårnavigerad. En äldrelots i
varje kommun som kan hjälpa de sköraste äldre
att hitta rätt är därför ett mycket bra förslag, som
kan hjälpa många människor.

Som ett komplement till äldrelotsarna vill vi
förse de äldre som har de största vårdbehoven
med ett ”guldkort” till vården. Detta skulle till
exempel innebära att de sköraste äldre inte be-
höver vänta i timtal på akuten, utan snabbt får
komma i kontakt med en läkare.

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG  gärna beröra äktenskaps-
frågan. I denna fråga har vi inom den kristdemo-
kratiska riksdagsgruppen nu enats om ett fram-
åtsyftande förslag till civilrättslig samlevnadsbalk,
som skulle ge Sverige en lagstiftning som anslu-
ter till europeisk tradition. Genom att skilja på
juridik och symbolik undviker vi att genom lag-
stiftning ändra ett kulturellt och religiöst djupt
rotat begrepp, samtidigt som myndighetsutöv-
ningen blir lika för alla. Detta är ett konstruktivt
förslag som visar hänsyn mot vår egen utgångs-
punkt, samtidigt som vi också tar ansvar för dem
som har andra infallsvinklar.

2009 är det år då Kristdemokraterna visar
att vi är oumbärliga i svensk politik! Med trygg-
het, valfrihet och gemenskap som ledord, kom-
mer Kristdemokraterna att leverera nya lösningar
på problemen som berör oss i vår vardag.

YVONNE ANDERSSON
RIKSDAGSLEDAMOT



Rapport
från Landstinget

Tufft att säkra vården för framtiden!
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TACK VARE ETT FÖRTJÄNSTFULLT  arbete av våra med-
arbetare blev resultatet för landstinget 114 mil-
joner kronor för 2008. Det är nödvändigt att ha
balans i landstinget för att vården ska kunna
säkras inför framtiden. Vi fick väljarnas förtro-
ende att ta över ledningen av landstinget då den
gamla majoriteten startat en kostnadsutveckling
som det var oerhört svårt att få hejd på. Resulta-
tet 2007 blev därför ett minus på 328 miljoner
kronor. Ett positivt resultat 2008, om än bara
på 114 miljoner kronor, är därför mycket bra.
Det handlar om ett lokalt arbete i organisatio-
nen, och vi behöver fundera på hur det lokala
mandatet ska stärkas för att få en fortsatt god
utveckling med god kvalitet, tillgänglighet och
delaktighet även framåt.

Nyligen har nytt avtal träffats med ambu-
lanssjukvården. Här har patientperspektivet va-
rit vägledande. Uppdraget har varit att med bi-
behållna resurser lägga upp verksamheten på ett
ännu bättre sätt så att den bättre motsvarar med-
borgarnas behov, utifrån den erfarenhet vi har
inom området. Det har inneburit förändringar
även för en del av våra medarbetare, men fokus
har varit på att bättre målstyra efter medborgar-
nas behov. Något som kännetecknar föränd-
ringar, om än små, är att de ofta föranleder stora
diskussioner just runt det egna lilla lokala områ-
det. Så även i detta fall, även om själva SOS-
styrningen på bästa sätt sker utifrån ett totalt
regionalt perspektiv där alla enheter samarbetar.

EN ANNAN BEHOVSSTYRD  förändring är att resurser
för hjälpmedel omfördelats. Större behov har fått
mer resurser och mindre behov har fått mindre.
Det har t.ex. inneburit att personer i behov av
rollator nu endast får en rollator. Vill man ha fler
så får man bekosta detta själva. Vi vet också att
många redan idag använder samma rollator inne
och ute. En del har haft en rollator för innebruk

och en rollator för utebruk. Kanske är det mer av
rättvisa om alla i behov av rollator får samma
tilldelning. Lätt är det inte, men det behövs också
resurser till andra hjälpmedel för de som har större
behov.

I år är det valår igen. Denna gång gäller det
EU-valet. Vi har haft omfattande diskussioner i
vårt parti. Vi tycker olika och det är rimligt i ett
parti som har ambitioner att växa och utvecklas,
för att med ännu större slagkraft föra en politik
utifrån den kristdemokratiska värdegrunden som
är unik och oumbärlig i svensk och internatio-
nell politik. En del i nomineringsprocessen hade
kunnat gjorts bättre. Men nu ska vi stödja arbe-
tet för ett stort kristdemokratiskt inflytande i EU-
parlamentet. EU är fortfarande det viktiga freds-
projekt som bland annat kristdemokraterna Schu-
mann och Addenauer så ivrigt arbetade för efter
andra världskriget. Fortfarande finns utmaningar
inom detta område men också bl.a. vad gäller
mänskliga rättigheter, miljö och klimat. I Öster-
götland har vi också representanter på valsedeln.
Långt fram finns Christina Doctare på fjärde plats.
Vi ska hjälpas åt att marknadsföra henne. Vi har
också Sven Brus och Lars Eklund på listan.

ETT KRISTDEMOKRATISKT  inflytande är inte ett
ensamarbete, det är ett lagarbete och nu får vi
alla dra vårt strå för en värdegrund med en män-
niskosyn som Sverige, Europa och världen be-
höver.

LEVI ECKESKOG
LANDSTINGSRÅD
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Egna tankar
från en kristdemokrat

Alla röster räknas
POLITIK FÖR MIG handlar främst om
att kunna skapa och upprätt-
hålla goda relationer med min
omgivning, detta kräver ofta att
jag både måste kunna samarbeta
och åstadkomma, för alla inblan-
dade, acceptabla kompromisser.
Det är lika viktigt att jag kan
skapa en god atmosfär där män-
niskor trivs som att jag i sak kan
göra rätt prioriteringar i de frå-
gor vi arbetar med, jag vet ju fak-
tiskt redan från början att jag
inte kan få allt precis som jag vill.
Vårt parti är mig veterligen det
enda parti som har begreppet
samarbete inskrivet i vårt prin-
cipprogram, det passar mig för
jag är en dialogmänniska som
älskar det goda samtalet.

KRISTDEMOKRATERNA TILLHÖR  en
värdeorienterad rörelse som ut-
går från vissa grundläggande po-
sitiva värden som t.ex. liv, hälsa,
gemenskap, sanning, frihet. Jag
ser som en stor utmaning att i
mitt arbete som kommunalråd i
Söderköping i varje beslut och
sammanhang försöka lyfta in
dessa viktiga värden. Det är min

tro och förhoppning att vi Krist-
demokrater gör skillnad när vi
engagerar oss i arbetet med att
forma ett samhälle som skapar
förutsättningar för dessa univer-
sella värden och goda värde-
ringar. Demokratin som metod
är alldeles tom i sig själv därför är
det ännu viktigare att vi är
många som vill arbeta för dessa
goda värden när vi bygger vårt
Sverige.

DEN KRISTDEMOKRATISKA  solidari-
tetsprincipen utgår från att vi,
du och jag, har ett ansvar att stå
på de svagas sida och stå upp för
den lilla människan. Jag har för
mitt politiska arbete en devis som
lyder att alla röster räknas. Detta
leder mig fram till slutsatsen att
jag alltid, vid varje beslutstillfälle
som politiker, måste våga tala ut
och ge röst åt den människa som
av olika skäl inte har någon röst
själv.

Att vara den svages röst vill
jag hoppas och tro ska ge ett
Kristdemokratiskt eko i besluten.
Ett eko som hörs länge och som
inger förtroende för vår politik.

ANDERS EKSMO


