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Ledare
från distriktsordföranden

Snön yr runt huSet. Vinden viner. Snökristaller på fönstren skymmer utsikten. En stor 
snödriva ligger tungt mot ytterdörren så den nästan inte går att öppna. Snön ligger 
meterhög på tomten. Det tar timmar att skotta fram bilen…På Tv och på nätet varnas 
bilisterna för snökaos och halka. Jag väljer att stanna hemma! En märklig upplevelse 
– att vara insnöad! Jag minns inte när det hände senast…

Jag har det bara bra! Inte så många saknar mig på den äldredebatt som jag skulle 
ha deltagit i. Men jag tänker på alla äldre och funktionsnedsatta som har hemtjänst 
flera gånger per dag, och som är beroende av att hemtjänstpersonalen verkligen kom-
mer med maten osv. Vårt till synes säkra servicesamhälle är ändå ganska sårbart… Då 
behövs de små nära gemenskaperna – grannar och vänner som ställer upp. 

Valåret 2010 har fått en häftig start även för ett 50-tal kristdemokrater från 
Östergötland, som kom hem från Kommun- och landstingsdagarna i Jönköping för 
en vecka sedan. Fantastiska dagar med ett 20-tal bra seminarier att välja bland. Ett 
verkligt bra utbildningstillfälle för oss alla, men bara att få se och träffa över 1000 
härliga kristdemokrater och själsfränder ger ny inspiration. Att dessutom få vara med 
och lyssna till Göran, Maria och Mats, vårt mycket kompetenta partipresidium, gör 
att åtminstone jag tänker göra vad jag kan för att kristdemokraterna ska få finnas 
kvar i regeringen. Och just nu går det spikrakt uppåt i opinionsundersökningarna! 

nomineringSkommittéerna har avslutat sitt arbete och snart är även alla kommunlistor 
fastställda på lokalavdelningarnas årsmöten. 

Kristdemokraterna i Östergötland kan glädjas 
åt att ha så många duktiga erfarna politiker 
i länet, men också åt att nya, även yngre, 
personer ställer upp i de olika valen. Nu gäl-
ler det för oss alla att utnyttja de utbildningar 
som erbjuds, så får vi, i de olika roller på de 
olika platser vi har i partiet, hjälpas åt att föra 

kristdemokraterna framåt mot en valseger.  
Glöm inte att kristdemokraterna gör skillnad! 

Vilket parti driver på för sänkt skatt för pensionä-
rerna, lyfter upp frågan om de papperslösas rätt till 

vård, lovar att driva på om lagstiftning mot vräk-
ning av barn eller fortsätter kämpa för de apatiska 

flyktingbarnen osv…?! Kristdemokraterna 
för en politik där alla människor har ett 

värde för sin egen skull – inte för 
sin nytta!    

margaretha ericSSon
DistriktsorDföranDe

Början på ett valår!
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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 Nyanställningar i distriktet

15 Kulturhelg i Helsingborg

Går du säker?
Nyligen blev jag uppringd av ett företag som 
ville sälja en säkerhetstjänst till mig. De talade 
om att skimming av bankkort och andra bedrä-
gerier kring körkort o.s.v. breder ut sig. Profes-
sionella ligor finns överallt och risken är stor att 
bli av med plånbok med kort. Med enbart ett 
stulet körkort kan ligorna lätt handla elektronik 
för tusentals kronor. Nu erbjöd den kvinnliga 
telefonförsäljaren mig att koppla alla mina olika 
kort, inklusive körkort och pass, och även min 
mobiltelefon till ett enda spärrnummer. Jag 
försökte föra fram att om jag skulle drabbas av 
en sådan olycka att förlora plånboken, skulle 
inte mitt största problem vara att ringa tre-fyra 
telefonsamtal (till bank, polismyndighet, kör-
kortsregister m.m.) istället för ett telefonsamtal. 
Men, framförallt, hoppas jag att vi tillsammans 
kan arbeta för ett samhälle där barn växer upp 
till trygga vuxna individer och inte till medlem-
mar i kriminella ligor, ett samhälle där den som 
bevittnar ett brott har civilkurage nog att ringa 
polisen! Ett mer medmänskligt samhälle!

Per LarSSon reDaktör

16 Egna tankar

11 Aktuellt från landstinget

13 Aktuellt från Östsam

12 Följ med till Almedalen

9 Kandidatutbildning våren 2010
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toppnamnen på kristdemokraternas valsedlar i landstingsvalet i östergötland. från vänster: nilsingvar Graan, 
iréne Langvik, Lena käcker Johansosn, sven Brus, Levi eckeskog och Lars eklund.

Rapport
från regional kommun- och landstingsdag

Riksdags- och landstingslistor klara!
Lördag 23 januari samlades kristdemokratiska ombud från hela östergötland till nominerings-
stämma för att besluta om kristdemokraternas valsedlar i 2010 års val till riksdagen och landstinget. 
en riksdagslista och fem landstingslistor för de fem landstingsvalkretsarna klubbades på stämman!
- Det är mycket glädjande att vi idag kunnat anta listor med stor bredd av åldrar, bakgrund och 
erfarenheter - det bådar gått inför valet 19 september!, kommenterade nomineringskommitténs 
ordförande Sven Brus efter stämman.

Riksdagslistans topp tre utgörs av 1.) Yvonne 
Andersson, Kristdemokraternas nuvarande 
riksdagsledamot, 2.) Magnus Oscarsson, kom-
munstyrelsens ordförande i Ödeshög och 3.) 
Levi Eckeskog, landstingsråd och nuvarande 
ersättare i riksdagen.

- Jag är glad och tacksam till alla medle 
mmar och ombud som återigen gett mig 
förtroendet att toppa Kristdemokraternas 
riksdagslista i Östergötland, säger Yvonne An-
dersson. - Jag ser fram emot att ännu en gång 
få möta väljarna i valrörelsen – höjdpunkten i 
det politiska livet!

Magnus Oscarsson, 39 år, är ny som 

toppnamn på riksdagslistan, men har stor 
och tung erfarenhet som Kristdemokraternas 
enda östgötska innehavare av det främsta kom-
munpolitiska uppdraget, kommunstyrelsens 
ordförande.

- Jag är tacksam för förtroendet och ser det 
som en stor utmaning att också finnas med i 
främsta ledet i riksdagskampanjen, kommen-
terar Magnus Oscarsson.

Levi eckeSkog, LanDStingSråD för Kristdemokra-
terna, står också överst på alla Kristdemokra-
ternas fem landstingsvalsedlar.

- Det är med stor ödmjukhet och tacksam-
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Distriktsordförande Margaretha ericsson och ombuds
man Liselotte fager tackar nomineringskommittén för 
sitt arbete med förslag till listor. från vänster: sven 
Brus, iréne Langvik, niclas Clarén, Martina axene 
och Jan nordlöf.

het jag åtar mig uppdraget att under valrörelsen 
berätta om Kristdemokraternas landstingspo-
litik i hela Östergötland, säger Levi Eckeskog. 
– Det kommer att gå riktigt bra med det team 
av duktiga lokala kandidater på listornas andra-
plaster som jag får sällskap av. Med personer 
som Lars Eklund, Sven Brus, Lena Käcker Jo-
hansson, Iréne Langvik och Nils-Ingvar Graan 
vid min sida, har vi goda förutsättningar att 
med stor bredd av kompetens och erfarenhet 
möta medborgare i länets alla delar!, avslutar 
Levi Eckeskog.

Per LarSSon

Topp 6 på Kristdemokraternas landstingslistor

Valkrets 1, Linköping
1. Levi Eckeskog, Landstingsråd, Boxholm
2. Lars Eklund, Gruppledare, Linköping
3. Berit K-Lehnér, Sjuksköterska, Linköping
4. Tommy Sennehed, Patienttransportör, Linköping
5. Per Larsson, Politisk sekreterare, Linköping
6. Liselotte Fager, Ombudsman, Linköping

Valkrets 2, Norrköping
1. Levi Eckeskog, Landstingsråd, Boxholm
2. Sven Brus, F.d. riksdagsledamot, Norrköping
3. Noomi Nilsson, Kurator, Norrköping
4. Marita Forsman, Företagare, Vikbolandet
5. Anibal Rojas, Studerande, Norrköping
6. Anders Eksmo, Kommunalråd, Söderköping

Valkrets 3, Kinda-Åtvidaberg-Söderköping-Valdemarsvik
1. Levi Eckeskog, Landstingsråd, Boxholm
2. Lena Käcker Johansson, Sjuksköterska, Kinda
3. Anders Eksmo, Kommunalråd, Söderköping
4. Solveig Danielsson, Barnmorska, Kinda
5. Madelene Ottosson, Förskollärare, Valdemarsvik
6. Kalle Sandell, Folkhögskollärare, Kinda

Valkrets 4, Mjölby-Boxholm-Ödeshög-Ydre-Vadstena
1. Levi Eckeskog, Landstingsråd, Boxholm
2. Iréne Langvik, Undersköterska, Skänninge
3. Magnus Oscarsson, Kommunalråd, Ödeshög
4. Karin Starkhammar, Narkossköterska, Mantorp
5. Linus Dagbäck Printz, Studerande, Vadstena
6. Therese Gustafsson, Badvärd, Mjölby

Valkrets 5, Motala-Finspång
1. Levi Eckeskog, Landstingsråd, Boxholm
2. Nils-Ingvar Graan, Reporter, Motala
3. Jessica Antebrink, Behandlingsassistent, Motala
4. Ingo Alander, Skolledare, Finspång
5. Sofie Drake, Företagare, Finspång
6. Martina Axene, Undersköterska, Motala

Topp 10 på Kristdemokraternas riksdagslista

1. Yvonne Andersson, Riksdagsledamot, Linköping
2. Magnus Oscarsson, Kommunalråd, Ödeshög
3. Levi Eckeskog, Landstingsråd, Boxholm
4. Margaretha Ericsson, Oppositionsråd, Norrköping
5. Anders Eksmo, Kommunalråd, Söderköping
6. Martina Axene, Undersköterska, Motala
7. Patrick Vigren, Läkare, Linköping
8. Iréne Langvik, Undersköterska, Skänninge
9. Linus Dagbäck-Printz, Student, Vadstena
10. Lena Käcker Johansson, Sjuksköterska, Kinda

Distriktsordförande Margaretha ericsson gratulerar 
riksdagsledamot Yvonne andersson till förstaplatsen.
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Aktuellt
i Distriktet

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.

Träff med lokala studieledare
Framtidsbildarna i Östergötland är studie-
organisation för Kristdemokraterna. Alla 
lokalavdelningar i Östergötland, distriktet och 
de tre associerade förbunden är medlemmar. 
Varje medlemsorganisations lokala studieledare 
bjuds in till en träff med Framtidsbildarnas 
styrelse måndag 1 mars kl 18.30 på distrikts-
kansliet. Träffen inleds med besök av Cecilia 
Halldner, regionchef för Sensus Östergötland-
Norra Småland, som är Framtidsbildarnas 
samarbetsorganisation. Även andra intresserade 
är varmt välkomna att deltaga i träffen!

Kandidatutbildning våren 2010
För alla kandidater som vid nominerings-
stämma och årsmöten i januari och februari 
har blivit valda till kandidater i något av 2010 
års tre val (och andra intresserade) anordnar 
Framtidsbildarna i Östergötland en kandi-
datutbildning 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!

Kvinnoförbundet bjuder in
Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Öster-
götland bjuder in till ett halvdagsseminarium 
om våld i nära relationer lördag 13 mars kl 
09.30-13.00 i lokalen Elsa Brändström, Södra 
entrén, Universitetssjukhust i Linköping. Det 
blir medverkan från bl.a. polisen, Östergöt-
lands läns nykterhetsförbund, Adina Trunk 
(KD-K) och Johan Birath (S).

Vårstämma i Ödeshög
Kristdemokraterna i Östergötland kallar om-
bud och ersättare och bjuder in alla medlem-
mar till vårstämma lördag 20 mars kl 09.30 i 
Ödeshög. Utöver sedvanliga stämmoförhand-
lingar med bl.a. val av distriktsstyrelse, gästas 
vårstämman av Kristdemokraternas Europa-
parlamentariker Alf Svensson.

Kulturhelg i Helsingborg 10-11 april
Kristdemokraternas kulturpolitiska nätverk 
i Östergötland anordnar i samverkan med 
Framtidsbildarna lördag-söndag 10-11 april 
kulturhelg i Helsingborg. På programmet kom-
mer som vanligt att stå intressanta studiebesök, 
träff med lokala kristdemokratiska kulturpoli-
tiker och minnesvärda kulturupplevelser. Läs 
mer på sidan 11.

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.
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Kalendarium
för hela distriktet

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 27 februari kl 10.00
kristdemokratiska kvinnoförbundets årsmöte.

måndag 1 mars kl 18.30
träff med lokala studieledare och framtidsbil
darnas styrelse. Läs mer här intill.

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

Lördag 13 mars kl 09.30-13.00
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 Helsingborg. 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.

Seniorförbundet - något för dig? 
Bland medlemmarna i Kristdemokraternas 
Seniorförbund finns det allt fler som noterat att 
dagens nyfödda kommer att ha genomsnittligt 
100 år på sig innan de uppnår den ålder som 
med ett bibliskt uttryck karakteriseras av att 
man blivit ”mätt på att leva”. Allt fler inser 
också att det finns fler skäl än detta att hålla sig 
informerad om - och genom sina erfarenheter 
och kunskaper vilja påverka den framtid  som 
vi alla hoppas få vara med om. Såväl ungdomar 
som människor mitt uppe i ”livet”och seniorer 
börjar i ökande grad inse att  Seniorförbundet 
sysslar med något som inte enbart intresserar 
”äldre”.

Här i Östergötland är vår yngsta medlem 
född 1973, och närmare hälften  av antalet 
medlemmar finner vi numera i blandade 
åldrar under 65 år. Jag vågar påstå att det inte 
finns någon relevans i det självomdöme jag 
understundom får höra, av innebörd att ”jag är 
långt ifrån  tillräckligt gammal för att vara med 
i Seniorförbundet”. Tvärtom finns det bättre 
anledning för de allra flesta att av personliga 
skäl  intressera sig betydligt mer för seniorlivets 
villkor än för hur samhället ordnar det för lan-
dets ungdomar. Betänk att en betydande andel 
av dagens vuxna kommer att bli seniorer förr 
eller senare, medan inga bland dessa kommer 
att bli ungdomar...

Medlemmar i Seniorförbundet får ta del 
i seniorsamhällets framväxt, inte bara genom 
att leva i det utan genom att få veta mycket 
som sällan intresserar massmedia. Förbundet 
ger ut en alltid lika läsvärd tidning Seniornytt. 
Därutöver kan alla, som har tillgång till epost, 
få direkta hänvisningar till fördjupande mate-
rial av just det slag man själv vill veta mer om.

Allt detta för bara 60 kr per år. Eposta el-
ler skriv på annat sätt till: Torbjörn Lindelöf, 
Storgatan 7, 58223 Linköping eller lindelof@
algonet.se www.e.kristdemokrat.se
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Aktuellt 
på distriktskansliet

God förstärkning på distriktskansliet!

vem är du Linus Dagbäck Printz?

Jag heter Linus Dagbäck Printz är 20 år gam-
mal och är född och uppvuxen i Vadstena. 
Mitt politiska intresse torde bottna i att jag 
kommer från en släkt med flera lokalpolitiskt 
aktiva, dock inte inom Kristdemokraterna.

Jag går in i denna min första ”riktiga” 
valrörelse som valombudsman med intentio-
nerna att göra den kristdemokratiska rösten 
starkare och tydligare i kampen mot svik-
tande opinionssiffror. Kristdemokraterna har 
idag ett tydligt stöd i Östergötland men det 
är ett stöd jag är övertygad om har potential 
att komma upp mot minst tio procent och 
då också ge oss ytterligare en kristdemokra-
tisk röst i Riksdagen under nästa mandat-
period. I arbetet mot förverkligandet av 
detta kommer jag arbeta febrilt för att värva 
medlemmar, göra annat klassiskt valarbete 
och vara våra lokalavdelningar behjälplig 
när ni känner att hjälp behövs i det lokala 
valarbetet. Jag kommer göra allt som står i 
min makt att få partiet i distriktet att växa 
och göra Kristdemokraterna till en starkare 
röst i Riksdagen, Landstinget och i samtliga 

av länets kommuner.
En grupp jag framför allt kommer att 

rikta in mig på att försöka värva och för-
medla vårat budskap till är ungdomar när 
det faller sig naturligt då jag även är ett av 
partiets ungdomsnamn på valsedlarna. Jag 
tror att de yngre väljarna lättare kan ta till 
sig våran politik om ett yngre ansikte möter 
dem i valstugorna under valrörelsen, varför 
jag är övertygad om att Kristdemokraterna 
kommer lyckas i valet den 19:e september.

Väl mött under valrörelsen.
LinuS DagBäck Printz

Martina Axene, vice ordförande i distriktet, 
har fått lägga sin arbetsträning på vårt kansli 
från och med november månad fram till och 
med mars –  i första hand. Hon har startat upp 
med några timmar i veckan och trappar upp i 
mån av ork. Martina har en bra handledare i 
vår ombudsman Liselotte. Bra att få en redan 
insatt person som kan hjälpa till med telefon-
kontakter och administrativa uppgifter som 
slukar mycket tid.    

Linus Dagbäck Printz börjar sin anställning 
på 50 % som valsekreterare den 1 mars. Han 
kommer att ingå i valledarteamet där ombuds-
mannen Liselotte Fager är valledare.  Det blir 
en god förstärkning i valrörelsen – särskilt för 
skolinformation och skoldebatter. Per Larsson 
som är informatör finns också med i valled-
ningsgruppen. 

Vi välkomnar båda två in i arbetslaget! 
margaretha ericSSon DistriktsorDföranDe



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,
Levi Eckeskog

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,
Jessica Nyberg

m.fl.

Pris & Anmälan
Pris för deltagare som deltar vid 1-2 tillfällen är 300 kr per person och tillfälle.
Pris för deltagare som deltar vid samtliga tillfällen är 800 kr per person för alla tillfällen.
Paketpris för 5 deltagare från en lokalavdelning som deltar vid samtliga tillfällen är 3 500 kr.
Paketpris för 10 deltagare från en lokalavdelning som deltar vid samtliga tillfällen är 6 900 kr.

Anmäl dig till kandidatutbildningen våren 2010 genom att maila till per.larsson@kristdemokraterna.se eller 
ringa 013-22 72 84 eller 0702-88 21 34, senast tisdag 2 mars 2010.

Lokal
Alla utbildningstillfällen 
går av stapeln i Missions-
kyrkan, Drottninggatan 
22, Linköping.
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Rapport
från kommun- och landstingsdagar i Jönköping

Marcus Birro talade på kommundagar!

Poeten Marcus Birro, känd från kvällsöp
pet, Let’s Dance och På spåret, talade 
till drygt 1100 kristdemokrater på kom
mun och landstingsdagar i Jönköping.
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Sista helgen i januari samlades kristdemo-
kraterna traditionsenligt till kommun- och 
landstingsdagar. Denna gång i Jönköping på 
konferensanläggningen elmia. tal av göran 
hägglund, många intressanta seminarier och 
rika tillfällen till möten med kristdemokrater 
från hela landet bjöds för de drygt 1100 del-
tagarna.

Drygt 50 östgötska kristdemokrater hade 
med bil, buss eller tåg färdats till Smålands 
största stad, och ett av Kristdemokraternas allra 
starkaste fästen. De två snörika och mycket 
kalla (20 minusgrader) dagarna blev fästet om 
möjligt än starkare när kristdemokrater från 
hela landet efter lunch på fredagen bänkade 
sig i Hammarskjöldssalen för att lyssna till 
partiledare och socialminister Göran Hägg-
lund. Stämningen var verkligen på topp och 
sedvanliga applådkaskader kompletterades 
detta år med skyltar med kristdemokratiska 
slagord som ”Trygghet”, ”Medmänsklighet” 
och ”Valfrihet”. Göran Hägglund talade bland 
annat om att pensionärerna nu måste stå först 
på tur för nästa skattesänkning, och att mak-

ten i än större utsträckning måste flyttas från 
politikerna till medborgarna.

BåDe freDagen och LörDagen bjöd på en rad 
intressanta seminarier som på olika sätt för-
beredde deltagarna inför 2010 års valrörelse. 
Fredagskvällens festkväll var något av en succé 
och väl genomförd både innehålls- och arrang-
emangsmässigt. På lördagen väntade vid sidan 
av seminarierna också en teaterföreställning 
av teatergruppen Freja, med ungdomar med 
autism och ADHD. Dagarna avslutades med 
ett bejublat framträdande av Marcus Birro, 
som bjöd på både skrattframkallande humor 
och djupt allvar, och besvarades med stående 
ovationer, samt till sist en paneldebatt med 
de tre kristdemokratiska statsråden och några 
ledande kommun- och landstingspolitiker ledd 
av journalisten Ulf Wickbom. Temat var hur 
Kristdemokraterna ska lyckas få ökat väljarstöd 
och kunna fortsätta vara med och regera lan-
det! Inspirerade och fortbildade väntade sedan 
hemfärd till fortsatt vardagsarbete!

Per LarSSon
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Rapport
från Landstinget

Att främja hälsan
är en viktig investering

SPänningen ökar. Valet närmar sig. Hur ska det 
gå? Kommer kristdemokraterna att flytta fram 
positionerna ell er tryckas tillbaka? Situationen 
formar sig till en stor utmaning för oss som vill 
främja de värderingar som kristdemokraternas 
politik vilar på. För oss som fick nomine-
ringsstämmans förtroende att finnas med på 
listorna blir det extra viktigt att tillsammans 
med alla medlemmarna göra vårt bästa för ett 
bra valresultat. 

Vårt bästa val hittills var 1998. Då fick vi 
nära 12 % av rösterna i september. Vem kunde 
ana detta i början av året då opinionssiffrorna 
pekade på en bra bit under spärren till riks-
dagen. Men idogt arbete och en valvind som 
vände till vår fördel gav detta resultat. Samma 
möjlighet finns 2010. Nu gäller det att vi ser 
denna möjlighet och med friskt mod och 
kampvilja ger oss in i valarbetet.

åretS överSkott 2009 i landstinget innebär 
att landstingets negativa egna kapital som i 
början av året var 1 478 miljoner kronor har 
minskat till minus 1 033 miljoner kronor. 
Oerhört glädjande är att landstingets resultat 
trots finnanskris blev 445 miljoner kronor. 
Det finns kvarstående obalanser i landstingets 
verksamheter på minus 131 miljoner kronor 
och det blir en stor utmaning under detta år att 
återställa detta. Kostnaderna får inte överstiga 

intäkterna om vi långsiktigt skall klara verk-
samheten och värna en god sjukvård.

Just nu pågår ett arbete för att vi i Öster-
götland ska bli överens om 

- En gemensam policy för det folkhälsopo-
litiska arbetet i Östergötland

- En hållbar struktur för regional samver-
kan kring folkhälsopolitiken

Det har vi kristdemokrater varit med och 
initierat.

viSionen är öStergötLanD ett hälsolän. Policyn 
ska utgå från det nationella målet för hälsopo-
litiken i den kristdemokratiska hälsoministern 
Maria Larssons folkhälsoproposition – att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Bra vård och bättre hälsa med tillgänglig-
het – kvalitet – delaktighet ska finnas för hela 
befolkningen. Rutiner för hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser måste integre-
ras i all verksamhet i kommuner och landsting 
men också i det civila samhället och tillsam-
mans med näringsliv och ideella organisationer. 
Så byggs det goda samhället.

Levi eckeSkog
LanDstinGsråD oCH GruPPLeDare
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Från tisdag 6  juli 2010

AlmedalenAlmedalen
Följ med tillFölj med till

För andra året i rad erbjuder Framtidsbildarna i Öster-
götland möjlighet att boka övernattning i Missionskyrkan 
i Visby i samband med politikerveckan i Almedalen, 
Visby på Gotland.

Rummen är av vandrarhemsstandard och du behöver 
ha med dig lakan, handduk m.m. Toaletter och duschar 
finns i korridor.

De rum vi har reserverat och som du kan boka genom 
Framtidsbildarna är enligt lista nedan. Rummen är 

reserverade från tisdag 6 juli till tisdag 13 juli. Du kan välja hur många nätter du stannar 
inom den perioden. Efterfrågan är stor, så se till att höra av dig så snart du kan om du är 
intresserad!

5 st tvåbäddsrum. Grundpris: 1 000 kr. Däutöver pris per person: 350 kr.

1 st fembäddsrum. Grundpris: 1 000 kr. Därutöver pris per person: 350 kr.

2 st fembäddsrum (motionssalar). Pris 100 kr per person och natt.

Boka ditt rum  genom att maila till per.larsson@kristdemokraterna.se 
eller ring 013-22 72 84 eller 0702-88 21 34 senast 30 mars 2010. Först till kvarn...
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Det är roLigt att vara Kristdemokratisk kultur-
politiker just nu! Det känns som om vi fått flytta 
fram till politikens framsida. Före rikstinget i 
Västerås sommaren 2009 och Almedalen samma 
år var kulturpolitiken i partiet knappast priori-
terad. Kristdemokratiska kulturpolitiker höll till 
på politikens bakgård. Annat var viktigare. Nu 
är det skillnad! Regeringens kulturutredning 
offentliggjordes våren 2009, kulturpropositio-
nen kom hösten 2009. Däremellan höll vår 
partiordförande Göran Hägglund sina stora 
kulturtal både under rikstingsdagarna i Västerås 
och i Almedalen i Visby. Dessutom eldade Göran 
under diskussionen ytterligare med att identifiera 
den vänsterradikala kultureliten som mästrande 
och nedvärderande av tycke och smak hos dem 
som Göran kallade ”verklighetens folk”. Ja det 
gick t o m så långt att vissa av dessa radikaler 
kallade föreställande konst för nazistinfluerad. 
Kulturdebatten under hösten 2009 har varit 
tuff, ibland frän, men uppfriskande. Jag tror att 
den vänsterradikala kultureliten har blivit mest 
omskakad. Göran Hägglund har från många håll 
blivit applåderad för sitt tilltag att lyfta fram och 
värdera vanligt folks tycke och smak. 

nu är Det 2010 och kulturfrågorna står högt upp 
på den politiska agendan, också i Östergötland. 
Vi har noggrant följt statens kulturutredning, 
remissomgången och kulturpropositionen från 
regeringen. Ett framträdande förslag i propo-
sitionen är att regionerna skall få mera makt 
även över statliga bidrag till kulturen i regionen. 
Ytterligare en utredning arbetar inom kulturom-
rådet; Kultursamverkansutredningen. Den skall 
klargöra hur ”portföljmodellen” skall fungera, 
dvs hur samverkan skall gå till mellan staten 
och regionen då det gäller att fördela de statliga 
pengarna till kulturområdet. Detta är mycket 
intressant, eftersom vi i regionen aldrig fått vara 
med om fördelningen av de statliga bidragen 
tidigare. Nu kommer vi i Östergötland att skriva 

en avsiktsförklaring tillsammans med Kulturrådet 
(som fördelar de statliga kulturpengarna) under 
2010. Vi kan se år 2010 som ett ”träningsläger” 
för framtida samverkan mellan regionen och 
Kulturrådet. Nästa år, 2011, är det skarpt läge. Då 
fördelas kulturpengarna enligt ”portföljmodellen” 
dvs ur portföljens olika fack till olika kulturföre-
teelser i vår region Östergötland. Dessutom har 
vi ju själva utrett Östergötlands scenkonst för att 
säkerställa livaktiga och utvecklande kulturupp-
levelser för alla Östgötar och andra. Så lämpligt: 
parallellt med statens kulturutredningar. 

viSSt är Det en ny maktdelningsprincip som in-
träder på kulturområdet! Subsidiaritetsprincipen 
brukar vi kalla det, när staten delar med sig av 
sin makt. I överenskommelsen mellan regionen 
och staten kommer det att vara vissa villkor som 
skall uppfyllas. Staten blir inte helt frånvarande 
i kulturpolitiken. Ökad samverkan inom kultur-
området är viktigt, utveckla och förnya konst och 
kultur skall göras. Stärka och utveckla formerna 
för samverkan mellan kommunal-, regional- och 
nationell nivå skall också göras. Det kan låta 
byråkratiskt, men avsikten är ju att kulturen 
skall betyda allt mer för regioninvånarna, det fria 
kulturlivet utanför institutionerna skall utvecklas, 
ökad mänsklig och ekonomisk tillväxt främjas. 
Allt fler blir överens om att ett rikt kulturliv med 
stora upplevelser skapar en allt bättre hälsa bland 
befolkningen. En prioriterad kristdemokratiskt 
valfråga att lägga ner all kraft på i valrörelsen!

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Vad finns i portföljen?

LarS ekLunD
GruPPLeDare i östsaM 

taLesPerson för kuLtur oCH kreatiVitet

Almedalen



Rapport
från Riksdagen

Fortsatt arbete för ett tryggare Östergötland
förra LörDagen avslutades Kristdemokrater-
nas nomineringsstämma. Jag är tacksam och 
ödmjuk inför det oerhörda stöd jag fick av 
Östergötlands kristdemokrater att få stå som 
förstanamn på Krisdemokraterna lista till Riks-
dagen. Stämmans beslut var ett kvitto på att 
många delar min politiska ambition, att jobba 
för ett samhälle med kristna grundvärderingar 
där alla är med och ingen halkar efter. Där etik 
och moral uppvärderas och där de långsiktiga 
perspektiven får genomslag. 

Under mina 11 år i Riksdagen har jag 
försökt vara en röst för den som inte kan göra 
sin röst hörd. Efter regeringsskiftet 2006 har 
jag och Kristdemokraterna fått möjlighet att 
förverkliga det vi lovat i många år. Det handlar 
om satsningar på de äldre, för de sjuka och 
inte minst för att ge småbarnföräldrarna mer 
tid med sina barn. 

Jag kan konStatera att av de 57 punkterna som 
vi lovade att uppfylla i vårt Garantibevis så är 
29 helt klara, 24 delvis klara eller på gång och 
endast på 4 punkter har vi ännu inte fått gehör 
för. Hela 93 procent av 2006 års valmanifest 
är alltså genomfört eller på gång! 

Forskning och skuldsanering är två av de 
frågor jag själv arbetat hårt för. Alliansregering-
en har under den här mandatperioden satsat 15 
miljarder kronor på den högre utbildningen. 
Bland annat kommer antalet platser på landets 
universitet och högskolor öka med 10 000, 
varav hälften av de nya platserna på läkarut-
bildningen hamnar vid Linköpings universitet. 
Jag är övertygad om att dessa satsningar är 
långsiktiga investeringar, både för individen 
och för samhället, som kommer att stärka 
Linköping som en framstående forsknings- och 
kunskapsregion. 

Forskning handlar om att visa på de lång-

siktiga perspektiven. Jag har därför initierat en 
debatt om etiska frågeställningar och värde-
ringar inom forskarsamhället. Den värdegrund 
och etik som ligger till grund för forskningen 
är viktig eftersom den har stor påverkan på 
samhället. Forskningens resultat måste sättas 
i relation till mänskliga behov och de värden 
som har sin bas i vår demokrati. Det är viktigt 
att forskning och innovationer medverkar till 
att skapa ett gott samhälle.   

Livet BLir inte aLLtiD som man har tänkt sig. 
Den finansiella och ekonomiska krisen har 
inneburit växande arbetslöshet och människor 
far illa. Många är oroliga för att inte kunna 
betala sina räkningar. En halv miljon männis-
kor har idag så stora betalningssvårigheter att 
de beräknas vara överskuldsatta. Åtskilliga har 
förlorat framtidshoppet, mår psykiskt dåligt 
och livsutrymmet begränsas. Så kan vi inte ha 
det längre. Därför är det viktigt att det införs 
en tydlig gräns för när en skuld har löpt ut. 

Skuldsaneringslagen infördes 1994, under 
dåvarande civilminister Inger Davidson (KD).  
Skuldsanering innebär att en låntagare helt 
eller delvis befrias från ansvar för betalning av 
de skulder som omfattas av skuldsaneringen. 
Skuldsanering får beviljas en låntagare som är 
så skuldsatt att han eller hon inte har förmåga 
att betala sina skulder inom överskådlig tid, ca 
10-15 år. Det ska också göras en allmän skä-
lighetsbedömning om låntagarens personliga 
och ekonomiska förhållanden. 

För att ge människor en andra chans i livet 
är skuldsanering ett viktigt instrument. Om 
fler fick ta del av skuldsanering skulle fler ha 
möjligt att komma tillbaka. Att människor 
fastnar i en skuld som bara växer gynnar ingen. 

I Finland finns det sedan några år tillbaka 
en så kallad absolut preskriptionstid för skul-
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yvonne anDerSSon 
riksDaGsLeDaMot

der. Den innebär att långivaren förlorar rätten 
att kräva ut sin skuld. En skuld preskriberas tio 
år efter tillkomsten, om inte preskriptionen 
dessförinnan avbryts. Införandet av en absolut 
preskriptionstid i Sverige skulle ge många män-
niskor en chans till ett nytt liv. 

BetaLningSmoraLen i Sverige är hög, de allra flesta 
vill göra rätt för sig och många mår dåligt och 
känner skam för att de inte kan betala sina 
skulder. Därför måste vi mjuka upp skuldsane-
ringslagen. Den lagstiftning som gäller idag är 
inte tillräcklig. Lagen ska gälla för dem som 
inom de närmaste åren, inte inom överskådlig 
tid som det är idag, inte kan betala sin skuld 
och betalningsperioden måste kortas från tre 
till fem år.  

Att vara offer för omständigheterna eller att 
genom okloka val hamna i överskuldsättning 
är en förödande situation. Livsmöjligheterna 
begränsas väsentligt. 
Jag utgår från att Regeringen i sin aviserade 
proposition föreslår en lagändring som tänder 
hopp hos de överskuldsatta och anvisar en väg 
för dem att hantera sin situation.

Jag går med glädje in i valrörelsen och jag 
kommer att fortsätta arbeta för att på bästa sätt 
tillvarata Östgötarnas intressen. Kristdemo-
kraterna har idag inte så bra siffror i opinions-
mätningarna, vilket kan oroa mig. Men jag är 
beredd att arbeta hårt för att trenden ska vända. 
Jag hoppas att Östergötland efter valet den 17 
september ska kunna erbjuda Riksdagen minst 
två ledamöter.

Kulturhelg
I hELSINGBORG     10-11 APRIL

Efter lyckade kulturhelger i Göteborg och 
Uppsala 2008 och 2009, väntar Öresundsre-
gionen, Skåne och Helsingborg 2010.

Intressanta studiebesök
Spännande kulturupplevelser

Möte med lokala kristdemokrater
Trevlig gemenskap

Är du intresserad av att följa med? Hör av 
dig till Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller 
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se

Vårstämma
med Alf Svensson

KRISTDEMOKRATERNAS
EUROPAPARLAMENTARIKER

Lördag 20 mars kl 09.30
i Ödeshög
Mer information kommer i kallelse till 
ombud och ersättare, samt på distriktets 
hemsida, www.e.kristdemokrat.se



PoSttiDning B

Östergyllen
Westmansgatan 25 B
582 16 Linköping

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning returneras 
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat

vårt SamhäLLe skapas av var 
och en av oss som bor i det.
Ett uppdrag som politiker 
innebär inte att vi ska ändra 
på alla de andras “felaktiga” 
uppfattningar om hur de bör 
leva sina liv.

Samtidigt ser jag ett stort 
problem med attityder i Sve-
rige. Många tycker att ”sam-
hället” ska ta hand om var och 
en. Det tycker inte jag. Min 
verklighet är att varje människa 
är värdefull och har något att 
tillföra samhället, och att vi 
inte ska dela in människor i 
”värdeskapande” och ”parasi-
ter”. En sån verklighetsbild är 
främmande för mig. Att sen 
de flesta människor behöver 
samhällets stöd vid olika tid-
punkter i livet är en annan 
poäng. Till exempel startar vi 
alla helt hjälplösa, vi behö-
ver föräldrars omsorg för vår 
överlevnad. Men människor 
är inte hjälplösa tills de hittar 
fast anställning eller bildar 
eget företag osv. De slutar hel-

ler inte att tillföra värde bara 
för att de fyllt 65. För mig 
är kristdemokratin viktig i 
Sverige eftersom vi ser till hela 
människan, hela livet.

ett gott SamhäLLe byggs av 
trygga individer, trygga fa-

miljer, som alla älskar sitt 
samhälle. Det är inte politiker 
som skapar samhället, eller 
rättare, politiker bör inte tro att 
de är samhället. Det är bara i 
totalitära stater man har sådana 
föreställningar.

eLLinor PeterSen


