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Ledare
från distriktsordföranden

Advent – ett ord som får mig och många andra att börja längta och vänta på att få 
plocka fram adventsljusstakar och stjärnor. Långa mörka höst- och vinterdagar gör 
att vi behöver dessa extra ljuspunkter som lyser upp våra i fönster. Sedan kommer 
julen och exploderar i glitter och ljus – inte bara i våra hem utan i affärer, på gator 
och torg – ja överallt man tänkas kan hänga upp något som lyser. Passa på att umgås 
med familj och vänner, men glöm inte julens budskap om fred och frid – ta det lite 
lugnt! Du måste inte göra allt. 

De traditionsenliga provvalen har avslutats och alla nomineringskommittéer ar-
betar för fullt med att sammanställa listor inför nomineringsstämmor och årsmöten. 
En del kommuner har det lite tuffare men rekryteringen av nya kandidater, men 
glädjande nog ser vi också många nya ansikten på våra listor. Kristdemokraterna i 
Östergötland kan se ljust på framtiden. 

vAlet kAn kännAs långt bortA, men det är bara 9 månader kvar fram till valdagen den 19 
september 2010. Arbetsplaner, valplaner och kommunala handlingsprogram arbetas 
fram ute i avdelningarna. Valförberedelserna är i full gång, men glöm inte bort att 
ta några vänner med ut i julruschen och bjud på värmande glögg och pepparkakor, 
någon eftermiddag eller en lördag framåt jul. Lys upp i vintermörkret.

En vacker dag kommer just den personen, som du bjöd på lite värmande glögg 
och en pepparkaka tillsammans med ett vänligt och klokt ord, ihåg dig – kanske på 

valdagen!

nu ser vi AllA frAm emot ett nytt och spännande 
valår med mycket och hårt arbete, men också 
ett år med mycket glädje och många skratt. Vi 
ligger lågt i opinionsmätningarna just nu, men 
vi ska tillsamman med Göran Hägglund fort-
sätta att visa att Kristdemokraterna är partiet 

som består av människor som bryr sig och som 
driver en politik för ”Verklighetens folk” – en po-

litik där människovärdet inte är förhandlingsbart. 
Jag är övertygad om att det ljusnar framöver, men 

tänk om det kunde explodera lite om oss!   
Tack alla vänner för 2009! Jag önskar er alla en 
riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

mArgAretHA eriCsson
DISTRIKTSORDFÖRANDE

Det ljusnar framöver!
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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 Resultatet i provvalet

15 Aktuellt från landstinget

Ett stort parti?
Så här när året snart är slut passar många 
på att blicka tillbaka på det gångna året. Några 
östgötska kristdemokrater har t.ex. gjort inte 
mindre än tre resor i Europa. Vår partigrupp i re-
gionförbundet Östsam besökte i mars München 
i Bayern i södra tyskland, där kristdemokratiska 
CSU länge har haft regeringsmakten och är det 
största partiet. Det skrev vi om i nr 2.  I juli var 
vi 34 östgötar som reste till Wien i Österrike. 
Där hälsade vi bl.a. på vårt systerparti, ÖVP, ett 
stort parti som oftast är i regeringsställning.  Det 
kunde du läsa om i nr 3. I oktober besökte en 
mindre delegation vårt systerparti CDU i tyska 
förbundslandet Baden-Württemberg. Besöket 
kan vara första steget mot ett mer formellt utbyte 
mellan våra partiorganisationer i Östergötland 
och Baden-Württemberg. Läs mer om det på 
sidan 12. I alla tre fallen handlar det om stora, 
statsbärande kristdemokratiska partier, vars 
politik vi har mycket gemensamt med. Kan våra 
meningsfränder i Europa, kan kanske också vi? 
Vi får ta första steget mot att bli ett stort parti 
i valet 2010!

Per lArsson REDAKTÖR

16 Egna tankar

11 Framgång i kyrkovalet

13 Aktuellt från Östsam

12 Besök hos systerparti i Tyskland

5 Höststämma i Norrköping

9 Kandidatutbildning våren 2010
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Riksdagsledamot och f.d. europaparlamentariker Lennart Sacrédeus (stora bilden) och från vänster (små bilder) 
Kristdemokratiska kvinnoförbundets förbundsordförande Maria Fälth, tyske honorärkonsuln i Linköping Hans 
Polzer samt riksdagsledamot och familjepolitisk talespeson Emma Henriksson var några av de medverkande.

Rapport
från regional kommun- och landstingsdag

Kompetensutveckling och diskussion!
för femte gången sedan 2004 samlades kristdemokrater från hela Östergötland till regional kom-
mun- och landstingsdag lördag 10 oktober på liljeholmens folkhögskola i rimforsa. På programmet 
stod flera intressanta föredrag och seminarier kring aktuell kristdemokratisk politik inom flera 
områden. flera medverkande från både riksplanet och lokalt plan bidrag till att stärka deltagarnas 
kunskap och initierade frågor och diskussion!

Med ett knappt år kvar till valet 2010 var för-
stås det stundande valåret ett av dagens fokus. 
Riksdagsledamot och f.d. europaparlamentari-
ker Lennart Sacrédeus var förste talare och hade 
till uppgift att beskriva Kristdemokraternas 
utmaningar inför 2010. Det gjorde han bl.a. 
genom att tala om styrkor och svagheter hos 
Kristdemokraterna och övriga riksdagspartier 
och nya partier som Feminitiskt initiativ, Pi-
ratpartiet och Sverigedemokraterna.

Sedan följde två pass med parallella semi-
narier. Kristdemokratiska kvinnoförbundets 
ordförande Maria Fälth och organisationsse-

kreterare Christina Blom Andersson talade om 
att få ihop livspusslet. Tyske honorärkonsuln 
Hans Polzer beskrev sin verksamhet och den 
delegation som dagen innan kommit hem 
från besök hos systerpartiet CDU i Baden-
Württemberg berättade om det besöket.

dAgens AvslutAnde PAss bjöd möjlighet att höra 
riksdagsledamot och familjepolitisk talesper-
son Emma Henriksson tala om familjepoli-
tiska politikutvecklingsgruppens förslag, eller 
Östergötlands egen Lars Eklund om ”Finns 
kristdemokratisk kulturpolitik?”

Per lArsson
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Stefan Attefall, gruppledare 
i riksdagen och ordförande i 
riksdagens finansutskott talade 
(överst till vänster). Ett helt nytt 
kulturpolitikst handlingspro
gram antogs (överst till höger). 
Sång och musik inledde stäm
man på Marieborgs folkhög
skola (nederst).

Rapport
från höststämma i Norrköping

Kulturpolitik i fokus på Höststämma!
när kristdemokraterna i Östergötland samlades till höststämma lördag 21 november på marieborgs 
folkhögskola i norrköping stod kulturen i fokus. stämman antog det allra första kulturpolitiska 
handlingsprogrammet för kristdemokraterna i Östergötland! deltagarna bjöds också på kulturin-
slag i form av sång och matkultur genom lokalproducerade produkter som gåvor till medverkande 
och god mat i lunchpausen!

Efter den kulturella inledningen i form av 
sång till eget gitarrackompanjemang av Lukas 
Lind från Norrköping och en kort beskriv-
ning av Marieborgs historia av Norrköpings 
lokalavdelnings ordförande Niclas Clarén, 
väntade anförande av höststämmans inbjudne 
huvudtalare, Kristdemokraternas gruppledare i 
riksdagen och ordförande i riksdagsens finans-
utskott Stefan Attefall.

stefAn AttefAll tAlAde bland annat om det 
ekonomiska läget i landet och världen och om 
innehållet i den valplattform partifullmäktige 

antog i oktober. Efter en kortare paus följde 
sedvanliga aktuella informationspunkter från 
våra lokala östgötska representanter i riksdag, 
landsting och regionförbund.  När lunch in-
tagits gav nomineringskommitténs ordförande 
Sven Brus en kort rapport från kommiténs ar-
bete med bl.a. provvalsresultatet, och priset till 
årets lokalavdelning i Östergötland delades ut 
till dagens värd, Norrköpings lokalavdelning. 
Stämmoförhandlingarna avslutade dagen med 
en kortare debatt kring och antagande av det 
kulturpolitiska handlingsprogrammet, fyllt 
med kulturella kristdemokratiska förslag!

Per lArsson
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Aktuellt
i Distriktet

Nomineringsstämma med beslut om listor!
lördag 23 januari 2010 kl 13.00 kallas ombud 
och ersättare och bjuds alla övriga medlemmar 
in till nomineringsstämma i Missionskyrkan, 
Drottninggatan 22 i Linköping. På dagord-
ningen står beslut om valsedlar för landstings- 
och riksdagsvalen 2010 och fastställande av 
valplan för Kristdemokraterna i Östergötland.

Framtidsbildarnas årsmöte
Framtidsbildarna i Östergötland är studieorga-
nisation för Kristdemokraterna i Östergötland. 
Medlemmar är distriktets tretton lokalav-
delningar, distriktsorganisationen och de tre 
associerade förbunden i Östergötland. Två 
ombud och två ersättare från varje medlemsor-
ganisation kallas torsdag 11 februari kl 18.30 till 
årsmöte på distriktskansliet på Westmangsatan 
25 B i Linköping. Utöver årsmötesförhand-
lingar gästas årsmötet av Erika Josbrandt, 
organisationssekreterare på riksorganisationen 
med bl.a. ansvar för utbildningsfrågor och 
Framtidsbildarnas riksorganisation. Några 
veckor sedan bjuds varje medlemsorganisations  
lokala studieledare in till en träff med Fram-
tidsbildarnas styrelse måndag 1 mars kl 18.30 
på distriktskansliet. 

Kulturpolitiskt nätverk om kulturjournalistik
torsdag 18 februari kl 18.30 är 2010 års första 
träff med distriktets kulturpolitiska nätverk. 
Träffen är på distriktskansliet och inbjuden 
talare är Åsa Christoffersson, kulturredaktör 
på Östgöta Correspondenten som ska tala om  
”Morgontidningen som kulturpolitisk aktör”. 
Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 
Anmäl dig senast onsdag 17 februari till Per 
Larsson, tfn 013-22 72 84 eller via e-post per.
larsson@kristdemokraterna.se. 

Socialpolitiskt nätverk om ätstörningar
onsdag 24 februari kl 18.30 träffas distriktets 
socialpolitiska nätverk för 2010 års första 

träff. Innehållet denna gång är studiebesök på 
landstingets ätstörningsenhet på Lasarettet i 
Motala. Alla intresserade är varmt välkomna att 
delta! Anmäl dig senast tisdag 23 februari till 
Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller via e-post 
per.larsson@kristdemokraterna.se. 

Kandidatutbildning våren 2010
På nomineringstämma och årsmöten fastställs 
under januari och februari 2010 Kristdemo-
kraternas olika valsedlar inför kommun-, 
landstings- och riksdagsvalen 2010. För alla 
kandidater (och andra intresserade) anordnar 
Framtidsbildarna i Östergötland en kandidat-
utbildning i tre steg under våren 2010. De 
olika tillfällena är lördag 6 mars, lördag 27 

mars, och lördag 8 maj. Läs mer om kandidat-
utbildningen på sidan 9! Därutöver anordnar 
riksorganisationen en utbildningsdag lördag 
17 april på sju platser i länet - håll utkik efter 
mer information om den dagen.

Kvinnoförbundet bjuder in
Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Öster-
götland bjuder i samverkan med Framtidsbil-
darna in till ett halvdagsseminarium om våld i 
nära relatoiner lördag 13 mars i  kl 09.30-12.30 
i Linköping. Det blir medverkan av myndig-
heter, organisationer och kvinnoförbundets 
riksorganisation. Mer information kommer 
under våren.

Kulturhelg i Malmö 10-11 april
Kristdemokraternas kulturpolitiska nätverk i 
Östergötland har i samverkan med Framtids-
bildarna de två senaste åren anordnat kultur-
helger i Göteborg och Uppsala. Våren 2010 har 
turen kommit till Sveriges tredje största stad, 
Malmö och helgen lördag-söndag 10-11 april 
bär det av. På programmet kommer som vanligt 
att stå intressanta studiebesök, träff med lokala 
kristdemokratiska kulturpolitiker och minnes-
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Kalendarium
för hela distriktet

lördag 23 januari kl 13.00-17.00
Nomineringsstämma för landstings och riks
dagsvalen 2010. Läs mer här intill!

torsdag 11 februari kl 18.30
Årsmöte för Framtidsbildarna i Östergötland. Läs 
mer här intill!

torsdag 18 februari kl 18.30
Träff med Kristdemokraternas kulturpolitiska 
nätverk i Östergötland. Läs mer här intill!

onsdag 24 februari kl 18.30
Träff med Kristdemokraternas socialpolitiska 
nätverk i Östergötland. Läs mer här intill!.

torsdag 25 februari kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

lördag 6 mars kl 09.30
Kandidatutbildning, del 1. Läs mer här intill och 
på sidan 9.

lördag 13 mars kl 09.30-12.30
Kristdemokratiska kvinnoförbundet bjuder in till 
seminarium om våld i nära relationer. Läs mer 
här intill!

lördag 20 mars 
Distriktets vårstämma i Ödeshög.

lördag 27 mars kl 09.30
Kandidatutbildning, del 2. Läs mer här intill och 
på sidan 9.

lördag 10 april-söndag 10 april 
Kulturhelg i Malmö. Läs mer här intill!

torsdag 15 april kl 18.30
Valledarträff för alla lokalavdelningars valledare. 
Läs mer här intill!

lördag 24 april 
Distriktsstyrelsekonferens för landets distrikts
styrelser i Stockholm.

torsdag 29 april kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk träffas.

torsdag 6 maj kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

tisdag 22 juni kl 18.00
Rikstingsträff för ombud och ersättare från 
Östergötland till rikstinget i Örebro.

torsdag 1 juli-lördag 3 juli 
Riksting i Örebro.

värda kulturupplevelser. Mer informaton och 
inbjudan till kulturhelgen kommer under tidig 
vår 2010. Spana efter det!

Valledarträffar 2010
Ett val betyder mycket praktiskt och organisa-
toriskt arbete för distrikt och lokalavdelningar 
inför och under valrörelse. För dem som av lo-
kalavdelningarnas årsmöten valts till valledare  
för respektive lokalavdelning anordnar distrik-
tet tre valledarträffar under året. Träffarna blir 
torsdag 15 april, torsdag 3 juni och torsdag 12 

augusti, alla kl 18.30. Innehållet blir praktisk 
information, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Almedalsveckan - extra intressant valår!
Med start söndag 4 juli 2010 anordnas tradi-
tionsenligt politikerveckan i Almedalen, Visby 
på Gotland. De senaste åren har arrangemanget 
bara blivit större och större med en stor mängd 
intressanta seminarier och aktiviteter. Valåret 
2010 kan man tänka sig att det blir än mer...
Sommaren 2009 hade Framtidsbildarna i 
Östergötland bokat upp rum för övernattning 
i Missionskyrkan i Visby. Även för sommaren 
2010 har en liknande bokning gjorts. Från tis-
dag 6 juli och en vecka framåt finns fortfarande 
rum lediga. Är du och kanske din familj intres-
serad? Utöver de rikliga aktiviteterna under 
politikerveckan är det förstås fullt möjligt att 
göra utflykter till andra delar av Gotland för 
den som vill. Vill du boka in dig för ett rum 
- hör av dig till Per Larsson, tfn 031-22 72 84 
eller e-post per.larsson@kristdemokraterna.se 
senast lördag 20 mars 2010.

www.e.kristdemokrat.se

Vilka ska styra distriktet?
Har du förslag på bra namn till distriktsstyrelsen 

för Kristdemokraterna i Östergötland? Är du 
själv intresserad? På vårstämman 20 mars ska val 
till distriktsstyrelsen ske. Hör av dig till valbered-
ningens ordförande Bengt Ekström, tfn 0730-20 

45 57, bengt.ekstrom@kristdemokraterna.se 
under december 2009 och januari 2010.
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Rapport 
från nomineringskommittén

Provval inför nästa års val är klart!
nu HAr 400 medlemmAr i Östergötland sagt sin 
mening. Rekordmånga deltog i provvalen för 
riksdags- och landstingslistorna och ett sam-
mandrag av resultatet kan läsas i detta nummer. 
Alla detaljer, som hur man röstat i valkretsarna 
osv, finns att tillgå för den som önskar. Tag 
gärna kontakt med oss i nomineringskom-
mittén om du har frågor. Vi vill ha ett öppet 
arbetssätt och nära kontakt med avdelningar 
och medlemmar.

Nu arbetar vi intensivt med att utforma de 
förslag till valsedlar som avdelningarnas ombud 
ska ta ställning till i januari. Provvalet väger 
tungt men därtill har vi ett antal andra faktorer 
som också måste vägas in i vårt arbete. Kvinnor 
och män. Unga och äldre. Stad och landsbygd. 

Resultat provval landstingsvalet
1 Levi Eckeskog: 260 kryss (94 ringar)
2 Sven Brus: 216 (65)
3 Anders Eksmo: 158 (18)
4 Lena Käcker Johansson: 134 (11)
5 Iréne Langvik: 132 (19)
6 Nils-Ingvar Graan: 132 (15) 
7 Margaretha Ericsson: 128 (6) 
8 Lars Eklund: 113 (10) 
9 Tommy Sennehed: 111 (6) 
10 Per Larsson: 99 (8) 
11 Martina Axene: 93 (4) 
12 Magnus Oscarsson: 87 (7) 
13 Stefan Redéen: 72 (9) 
14 Liselotte Fager: 70 (3) 
15 Preben Bendtsen: 67 (9) 
16 Berit K-Lehnér: 67 (0) 
17 Noomi Nilsson: 66 (0) 
18 Anita Hedman: 61 (1) 
19 Karin Starkhammar: 52 (0) 
20 Marita Forsman: 46 (3) 
21 Jessica Antebrink: 44 (3) 
22 Solveig Danielsson: 44 (3) 
23 Kalle Sandell: 43 (3) 
24 Bengt Svensson: 41 (2) 
25 Sofie Drake: 40 (3) 

Resultat provval riksdagsvalet
1 Yvonne Andersson: 261 kryss (147 ringar)
2 Levi Eckeskog: 223 (34) 
3 Anders Eksmo: 197 (17) 
4 Patrick Vigren: 161 (19) 
5 Margaretha Ericsson: 161 (15) 
6 Magnus Oscarsson: 139 (21) 
7 Iréne Langvik: 126 (9)
8 Lena Käcker Johansson: 126 (7) 
9 Nils-Ingvar Graan: 123 (7) 
10 Lars Eklund: 116 (5) 
11 Per Larsson: 103 (8) 
12 Kjell O Lejon: 90 (9) 
13 Martina Axene: 88 (1) 
14 Liselotte Fager: 77 (1) 
15 Niclas Clarén: 66 (1) 
16 Maria Strömberg: 61 (6) 
17 Sofie Drake: 56 (5) 
18 Karin Starkhammar: 56 (1) 
19 Tobias Jansson: 55 (2) 
20 Marcus Ahltun: 48 (2) 
21 Bengt Ekström: 46 (2) 
22 David Högberg: 44 (3) 
23 Jessica Antebrink: 39 (1) 
24 Torbjörn Lindelöf: 35 (2) 
25 Solveig Danielsson: 35 (0) 

Infödda och nya svenskar, och så vidare. Sist 
men inte minst; trygga och erfarna förtroen-
devalda tillsammans med nya personer som 
är sugna på att driva kristdemokratisk politik. 

Att få kAndiderA På en kristdemokratisk valsedel 
är ett stort förtroende. Men det är också upp-
fordrande. Alla på valsedeln, från första till sista 
namnet, är viktiga personer och var och en är 
en del i ett arbetslag som vi räknar mycket med 
i valrörelsen 2010. 

Våra förslag blir offentliga när de skickas 
ut till ombuden i början av januari och på no-
mineringsstämman i Linköping den 23 januari 
fattar vi beslut. Väl mött då!

sven brus



Kandidatutbildning
inför valen till kommun, landsting och riksdag 2010 för alla kandidater

Lördag 6 mars
kl 09.30-16.00

Kristdemokraternas
ideologi, historia och 

organisation
Patrick Vigren, Stig Nyman,

 Margaretha Ericsson
m.fl.

Lördag 27 mars
kl 09.30-16.00

Våra viktigaste
valfrågor

i valet 2010!
Ewa Samuelsson,

Anders Andersson,
Malin Appelgren

m.fl.

Lördag 8 maj
kl 09.30-16.00

Att möta väljare
och media

i valrörelsen
Camilla Brodin

m.fl.

Mer information om lokal, delta-
garavgift m.m. kommer i början av våren 2010. 
Du kan redan nu anmäla dig genom att maila 
per.larsson@kristdemokraterna.se eller ringa 
013-22 72 84 eller 0702-88 21 34.
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Rapport
från medlemsmöte i Ydre lokalavdelning
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Kvinnoförbundet gästade Ydre!

Kristdemokratiska kvinnoförbundets ordfö
rande i Östergötland, Karin Starkhammar 
talar (överst). Kaffe med livliga diskussioner 
följde på talet (mitten). Johan och Anders 
Eksmo tackas för sång och musik av lokal
avdelningens ordförande Doris Andersson 
(nederst).

Ydre lokAlAvdelning HAde den 6 november 
besök av kristdemokraternas kvinno-
förbund i Östergötland som presente-
rade sin verksamhet.Ett tiotal personer 
hade kommit till församlingshemmet 
i Österbymo och fick lyssna till Karin 
Starkhammar, ordförande för kvinnoför-
bundet i Östergötland, därefter kaffe och 
livliga diskussioner. För underhållningen 
svarade Anders och Johan Eksmo med 
sång och musik. En mycket trevlig kväll 
trots det låga antalet deltagare.

doris Andersson
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kyrkovalet den 20 september 2009 blev en 
framgång för kristdemokrater i svenska kyr-
kan (.kr). för första gången på tio år har vi 
inom den kristdemokratiska rörelsen ökat i 
ett val. i kyrkomötet har vi gått från 17 till 18 
mandat, en ökning från 7,5 till 8,5 %. mandatet 
till kyrkomötet från linköpings stift togs av 
iréne oskarsson, Aneby med Anders eksmo, 
söderköping som ersättare. 

Kristdemokrater i Svenska kyrkan har säkert 
förlorat en del väljare till mer ”högkyrkliga 
nomineringsgrupper” men detta har vi med 
råge kompenserat genom att många tidigare 
center- och moderatväljare gått över till oss. 
Centern förlorade så många som 6 mandat 
och moderaterna 5 mandat i kyrkomötet. I 
Linköpings stiftsfullmäktige behöll centern 
sina mandat medan moderaterna förlorade ett. 
Att vi lyckades öka ett mandat i både stiftsfull-
mäktige och kyrkomötet är därför ett långt 
bättre resultat än vad antalet mandat visar. 
Frimodig kyrka som kan antas ha konkurrerat 
om våra väljare gick starkt framåt i kyrkomö-
tesvalet men fick inget mandat i Linköpings 
stiftsfullmäktige. 

ett PAr Av AnledningArnA till vår framgång är, 
tror jag, att vi som enda nomineringsgrupp på 
allvar har drivit frågan om renodlade personval. 
En starkt bidragande orsak har förstås också 
varit vår inställning i äktenskapsfrågan. Dvs 
att äktenskapet ska bevaras som en förening 
mellan en kvinna och en man. 

Sammanlagt i hela Sverige röstade 655 
000 (11,9 %) av 5,7 miljoner röstberättigade 
i kyrkovalet, vilket är en minskning med 0,1 
procent från förra valet. Alltså ett rekordlågt 
valdeltagande. 

I Linköpings stiftsfullmäktige ökade vi 
också med ett mandat, från 5 till 6. I Linkö-

pings stift ingår utöver Östergötlands län även 
Norra Kalmar län samt nordöstra delen av 
Jönköpings län. Mandaten fördelade sig så här:

domposteriets valkrets (i huvudsak Lin
köpings tätort) .Kr fick 6,69 % av väljarna. 
Vald ledamot blev Per Larsson, Linköping.

norrköpings valkrets (I huvudsak Norrkö
pings kommun) .Kr fick 12,23 % av väljarna. 
Vald ledamot blev LarsOve Pettersson Ste
ning, Tingstad.

stångå/söderköpings valkrets (Linkö
pings landsbygd, Söderköping m m) .Kr fick 
9,26 % av väljarna, Vald ledamot blev Anders 
Eksmo, Söderköping.

vedbo/Ydre/folkungabygden valkrets 
(Tranås, Aneby, Ydre, Mjölby, Skänninge, 
Ödeshög mm) .Kr fick 14,24 % av väljarna. 
Valda ledamöter blev Irene Oskarsson, 
Aneby och NilsGunnar Karlsson, Eksjö.

tjust/sevede/Aspelands valkrets (Vim
merby, Hultsfred, Västervik, Tjustbygden 
mm) .Kr fick 7,71 % av rösterna. Vald leda
mot blev Åke Sundstedt, Vimmerby.

Jag vill tacka alla er som har lagt er röst på 
Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

Min förhoppning avslutningsvis är att vi 
alla ska arbeta för att Kristdemokraterna i valen 
till riksdag, landsting och kommuner nästa 
höst följer den trend som har inletts genom 
Kristdemokraters i Svenska kyrkan framgång 
i kyrkovalet. 

kurt HedmAn

Rapport
från kyrkovalet

Framgångsval i kyrkovalet 2009!
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Rapport 
från internationella kontakter

Besök hos CDU i Baden-Württemberg
distriktsstyrelsen för kristdemokraterna i Östergötland har beslutat att undersöka möjligheten att 
etablera en vändistriktskontakt med kristdemokraternas systerparti i det tyska förbundslandet 
baden-Württemberg. delar av distriksstyrelsens råd för organisations- och internationella frågor 
åkte därför tillsammans med distriktsordförande för att besöka Cdu i baden-Württemberg.

Redan våren 2007 väcktes för första gången 
tanken i distriktsstyrelsens verkställande ut-
skott om att eventuellt kunna knyta kontakt 
med ett distrikt i ett stort kristdemokratiskt 
parti i Europa, t.ex. Tyskland. Rådet för or-
ganisations- och internationella frågor fick 
uppdraget och efter olika kontakter, bl.a. med 
hjälp av tyske honorärkonsuln i Linköping, 
Hans Polzer, kunde det första sammanträf-

Östgötska och tyska kristdemokrater vid regeringsbyggnaden (överst), på CDU:s hu
vudkontor (till vänster) och i möte med generalsekreterare Thomas Strobl (till höger).

fandet ske i Baden-Württembergs huvudstad 
Stuttgart 7-9 oktober 2009. Besöket innehöll 
överläggningar med CDU-ledningen i Baden-
Württemberg, studiebesök i regeringsbyggna-
den, i förbundslandsparlamentet Landtag och 
hos regionförbundet i Region Stuttgart. Mötet 
var mycket positiv och planer finns nu på att 
formalisera vändistriktskontakten, och ett 
eventuellt tyskt besök i Sverige 2010.

Per lArsson
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”två städer, som i grund och botten inte är helt 
lika och som har vandrat lite olika vägar tidi-
gare i livet, tillsammans blir vi större, starkare 
och intressantare. Kompletterar och stärker 
varandra. Kort och gott, hämtar det bästa 
från två världar och skapar ett rikt utbud för 
regionens alla medborgare

Samverkan mellan städerna ger regionen 
kraft att utvecklas till ett av landets mest attrak-
tiva områden att bo, leva och verka i. En plats 
där landsbygd och storstad hänger ihop och som 
erbjuder såväl boende i genuin stadsmiljö som 
naturnära boende. En region där invånarna rör 
sig fritt och enkelt över kommungränserna. En 
region rik på mångfald som gör att alla kan leva 
det liv som de själva önskar.”

det ovAn är sAxAt direkt från en sprillans ny 
broschyr om samarbetet mellan Norrköping 
och Linköping. Städerna upptäcker fler och 
fler möjligheter till utvecklande samarbete och 
det unika är att det finns inga så stora städer i 
Sverige som ligger så nära varandra. Det skapar 
en regional arbetsmarknad, skapar underlag för 
effektiva kommunikationer, skapar underlag 
för dynamiskt företagande och blomstrande 
handel. 420 000 invånare, 36 000 företag, 170 
000 jobb inom 45 minuters pendlingsavstånd 
och 26 000 studenter vid Linköpings Univer-
sitet. Talar inte detta sitt tydliga språk, så säg?

Universitetet ja, den förmodligen viktigaste 
faktorn för vår regions utveckling. Utbildning 
och kompetensutveckling lägger grunden 
för tillväxt i vår region. Där universitetets 
tre uppgifter fungerar och integreras med 
samhällsutvecklingen, där sker mänsklig och 
ekonomisk tillväxt. Grundutbildning, forsk-
ning och resultatspridning är tändvätska för 
kunskapsbaserade innovationer. Exempel kan 
tas från Mjärdevi Science Park i Linköping 

eller Ideon i Lund. Närheten till universiteten 
är ofta viktig. Men kom ihåg: En dator i ett 
hörn av ett ombyggt stall i Godegård kom-
municerar lika snabbt med kunderna som den 
som står intill en larmande storstadsgata! Du 
väljer, med andra ord, själv var du vill placera 
dig och din verksamhet. Regionen bjuder på 
olika livsbetingelser och kvaliteter.

kulturen kAn skAPA livskvalitet, öppna män-
niskors sinnen och sätta guldkant på tillvaron; 
det känner alla till. Men att kulturen också kan 
skapa nya jobb och välstånd i en region med en 
tynande arbetsmarknad kom som en överrask-
ning för forskarna, med professor Göran Cars i 
spetsen, vid institutionen för samhällsplanering 
och infrastruktur vid Tekniska Högskolan i 
Stockholm.

Dessa forskare som tidigare varit fullt upp-
tagna av att studera råvarornas och den goda 
hamnens betydelse för ett samhälles tillväxt 
och blomstring fick så många rapporter om 
kultursektorns snabba tillväxt att de till slut 
fick starta kulturprojekt.

En ort med många yrkesverksamma kul-
turarbetare blir också attraktiv för helt andra 
yrkeskategorier. ”Var är det trevligast att bo, var 
mår man bäst, var finner jag min livskvalitet? – 
blir samhällsforskarnas retoriska fråga. Vi som 
bor i Östergötland, i Fjärde Storstadsregionen, 
har svaret eller…

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Större, starkare och intressantare tillsammans

lArs eklund
GRUPPLEDARE I ÖSTSAM



Rapport
från Riksdagen 93% av valmanifest genomfört!

Julen står fÖr dÖrren. Med vintern kommer advent 
och julmarknaderna som sprider en speciell stäm-
ning. Runt om i Östergötland pågår traditionsen-
ligt julmarknader där försäljare erbjuder hantverk 
av alla de slag. Julmarknaderna visar vilken stor 
betydelse hantverket och den praktiska kunskapen 
har. Därför är det glädjande att det sedan i somras 
finns en yrkeshögskola där hantverkskunnandet 
kan utvecklas.  

Yrkeshögskolan kom till efter starka kristdemo-
kratiska påtryckningar. Yrkeshögskolan var ett av 
löftena i vårt garantibevis som vi skrev inför valet 
2006. Idag kan vi konstatera att av de 57 punkterna 
som fanns i Garantibeviset så är 29 helt klara, 24 
delvis klara eller på gång och endast 4 punkter har 
vi ännu inte fått gehör för eller fått igång en process 
som vi kan säga går i rätt riktning. Hela 93 procent 
av valmanifestet är alltså genomfört eller på gång! 

AndrA lÖften vi fått igenom är satsningar på den högre 
utbildningen. I budgetpropositionen för 2009 
framgick att antalet platser på landets universitet 
och högskolor kommer öka med 10 000, varav 
hälften av de nya platserna på läkarutbildningen 
hamnar vid Linköpings universitet. För att förbättra 
studenternas situation kommer studiemedlen att 
höjas med cirka 430 kronor i månaden, 40 kronor 
bidrag och 390 kronor lån. En student med fullt 
studiemedel kommer, trots den svaga prisutveck-
lingen, att få 350 kronor mer i plånboken varje 
månad. Studenter från länder utanför EES-området 
kommer från och med höstterminen 2011 att få 
betala för utbildningen. Jag är övertygad om att 
Alliansens satsningar på den högre utbildningen 
är långsiktiga investeringar, både för individen och 
för samhället, som kommer att stärka Sverige som 
en framstående forsknings- och kunskapsnation. 

Vi har även genomfört satsningar på att skapa 
fler bostäder. Den första maj i år infördes ägarlä-
genheter som en ny bostadsform, vid sidan om 
hyresrätten och bostadsrätten. Ägarlägenheter finns 
än så länge enbart i nyproducerade hus. Kristdemo-
kraterna arbetar dock för att ägarlägenheter även ska 
kunna bildas i befintliga flerbostadshus. 

En ägarlägenhet innebär att man faktiskt äger 
sin lägenhet. I en bostadsrätt äger man en del i en 

förening och det är krav på att den som innehar 
bostaden också bor i den. I en ägarlägenhet är man 
fri att hyra ut till vem man vill och man har också 
möjlighet att renovera och bygga om på ett sätt man 
inte har i bostadsrätt eller hyresrätt. Ägarlägenheter 
är ett viktigt instrument för att vi ska klara den 
lågkonjunktur som vi befinner oss i och är just 
den flexibla bostadsform som Sverige saknar. Det 
har vi vår bostadsminister Mats Odell att tacka för.

vi HAr även genomfÖrt åtgärder för de långtidssjuk-
skrivna. Från och med årsskiftet ska den som är så 
sjuk att den inte kan gå tillbaka till arbete eller delta 
i några aktiviteter på arbetsförmedlingen, kunna få 
fortsatt ersättning från sjukförsäkringen på samma 
nivå som tidigare tills personen tillfrisknat. Det är 
något jag och kristdemokraterna arbetat länge för. 
De långtidssjukskrivna är en grupp som allt för säl-
lan fått mycket uppmärksamhet och ofta lämnats 
i passiv sjukersättning. Det kan det äntligen bli 
ändring på nu. 

När vi inför valet 2006 utfärdade vårt garan-
tibevis så skrev vi att vi ”kommer sannolikt inte 
få egen majoritet utan kommer därför tvingas 
kompromissa, men vi är övertygade om att vi kan 
komma långt med goda argument, starkt engage-
mang och kunskap”. Vi fick alltför låga valsiffror 
men har ändå lyckats påverka politiken.  

De senaste tre åren har vi sett hur vallöfte 
efter vallöfte gått i uppfyllelse och förvandlats till 
praktisk politik. Våra kärnfrågor om avskaffad 
fastighetskatt och vårdnadsbidrag har redan infriats.  

Efter elva år i Riksdagen känns det roligt att 
äntligen få se fråga efter fråga gå i rätt riktning. 
Vi har idag inte bra siffror i opinionsmätningar, 
vilket kan oroa mig. Men jag vet att vi har påverkat 
regeringens politik i några väldigt väsentliga frågor 
och därför har jag modet att återigen låta väljarna få 
chansen att rösta på oss. Jag vill fortsätta att jobba 
för ett bättre och tryggare Sverige.

Yvonne Andersson 
RIKSDAGSLEDAMOT
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Rapport
från Landstinget

Tillsammans för ett
varmare, tryggare Sverige!

fÖrst vill JAg tACkA för det stöd som jag fått i 
provvalet. Det känns mycket hedrande att av 
sina partimedlemmar få stöd för att fortsätta 
arbeta för de värderingar som kristdemokra-
terna vilar på. Efter provvalet har nomine-
ringskommittén det viktiga arbetet att med 
provvalsresultatet som en utgångspunkt även 
väga in andra delar när de arbetar fram de 
förslag som vår nomineringsstämma slutligen 
kommer att besluta om. Trots allt är ändå 
politik ett teamarbete och det är tillsammans 
vi kan flytta fram positionerna för Kristdemo-
kraterna i länet.

I landstinget har vi nyligen beslutat om 
finansplan för de kommande tre åren. Trots 
tuffa utmaningar, där vissa verksamheter 
går med underskott, kan vi trots allt se att 
vi förmodligen får ett positivt resultat även 
detta år. Framför allt kan vi se en del positiva 
utvecklingstendenser mitt i finanskrisen. 

1. Vi har nu en utveckling där tillgäng-
ligheten blir bättre. Köerna blir kortare inte 
minst med hjälp av den kömiljard som vår 
socialminister Göran Hägglund tagit fram. 
Även vårdvalet tyck nu ge effekten att även 
vårdcentralerna blir mer tillgängliga.

2. Produktiviteten ökar. Vi får ut mer vård 
för insatta resurser. 

3. Vårdkvaliteten blir bättre. Vårdrelaterade 
infektioner minskar och antalet återinlägg-
ningar av äldre personer minskar genom att 
de får rätt behandling på rätt plats redan från 
början.

dettA gÖr vi utAn Att höja skatten. Oppositionen 
däremot är splittrad och har olika förslag om 
skattehöjningar. Mot vårt nuvarande samar-

bete i en samlad majoritet står en splittrad 
opposition som inte har något tydligt alternativ 
inför nästa års val.
I Östergötland har vi nu också initierat en 
folkhälsoprocess där vi nu tillsammans med 
kommuner och landsting och även övriga 
aktörer som ideella organisationer och ar-
betsmarknadsorganisationer ska söka vägar 
att ge våra medborgare en så hälsofrämjande 
livsmiljö som möjligt. En del av oss ledande 
kristdemokrater finns med både i styrgrupp 
och folkhälsopolitiskt nätverk som är med och 
driver processen. Viktigt att ni i varje kommun 
engagerar er i detta arbete.

fÖr oss kristdemokrAter är det viktigt att 
forma ett samhälle där de små nära relationerna 
och sammanhangen får ett utrymme för att bli 
det viktiga fundament som samhällsbygget vi-
lar på. Därför ska vi i nästa års valrörelse begära 
mer makt genom fler väljare för att därmed öka 
vårt inflytande. Vi begär makt för att skapa ett 
samhälle som ger alla värme, trygghet och en 
meningsfull tillvaro för vår vision där ingen 
lämnas efter och ingen hålls tillbaka.

levi eCkeskog
LANDSTINGSRÅD OCH GRUPPLEDARE
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Egna tankar
från en kristdemokrat

ska minska statens inflytande 
över våra liv och ekonomi 
och samtidigt bevara välfärd-
staten och skyddsnätet för 
de svaga. Har ni tänkt på att 
bibelns Daniel, Josef och Ester 
var politiker? De välsignade 
sina länder med kloka beslut, 
samtidigt som de försvarade 
rätten för judar att vara judar. 
Vi måste på samma sätt hitta 
lösningar på dagens problem, 
ur visdomen från vår judisk-
kristna tradition. Lösningen 
på jämställdhet, behöver inte 
vara vänsterns kommunism. 
Lösningen på misslyckad in-
tegrationspolitik, behöver inte 
vara Sverigedemokraternas 
fascism. Den politik vi tror på 
är äldre och mer beprövad än 
något annat partis filosofi och 
har visat sig fungera.

olof JoHAnsson

Att vArA konservAtiv betyder 
inte att man inte vill förändra, 
utan att man vill tänka efter 
innan man förändrar. Sam-
hället har förändrats så fort 
att kristdemokratisk politik 
blivit konservativ. Vi vill be-
vara starka familjer och behålla 
respekten för livet. Att behålla 
de värderingarna kan göra oss 
radikalt konservativa, som 
när Kristdemokraterna var 
ensamma om att kräva beslut 
mot barnpornografi under 
sjutiotalet.

Samtidigt måste vi föränd-
ra, för att omvärlden förändras. 
Men förändringarna måste 
ta en utgångspunkt i partiets 
hjärtefrågor. Om feminismen 
leder till att barnen kan rela-
tera och knyta band till bägge 
föräldrarna måste vi stödja den, 

om den leder till att barnen 
förlorar bägge föräldrarna, 
måste vi ifrågasätta den. Om 
kapitalismen och globalisering 
lyfter människor ur fattigdom 
måste vi stödja den - om den 
förstör jorden lever vi lever på 
måste vi ifrågasätta och reglera 
den.

kristdemokrAternA är inte bara 
konservativa utan också libe-
rala. Det är viktigt att bevara 
rätten att gå till en kyrka, mos-
ké eller i ett pride-tåg. Bevara 
rätten för individer, föreningar 
och kyrkor att tycka olika. Det 
är inte statens sak att rösta fram 
kyrkors teologi eller begränsa 
människors val av partner. Vi 
måste stödja kvinnor som vill 
välja livet och samtidigt ge 
kvinnan rätt till sin kropp. Vi 


