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Ledare
från distriktsordföranden

Mitt under valåret då partierna redan kommit igång med att erbjuda bättre välfärd 
och ett gott liv till medborgarna, händer det som ingen väntat sig. Ett förhållandevis 
litet vulkanutbrott på Island drabbar Sverige och stora delar av Europa, plötsligt 
och på ett påtagligt sätt. Flygtrafiken lamslås, miljontals människor fastnar på olika 
destinationer runt om i världen, flygbolagen gör mångmiljardförluster varje dag 
med permitteringar som följd, import och export av viktiga varor lamslås som också 
gör människor arbetslösa - och vem vet hur länge askan fortsätter att välla fram ur 
jordens innandömen. 

Livet stannar upp! Vem hade kunnat tänka sig ett sådant scenario i västvärlden. 
Denna naturkatastrof kan ändå aldrig jämföras med de jordbävningar som den 
senaste tiden drabbat ett antal länder men fruktansvärda mänskliga lidanden som 
följd. Politikers makt och människans litenhet kontra naturens krafter blir synliga 
och påtagliga. Mot naturens krafter står vi oss slätt. 

Politiker har ändå en viss Makt – exempelvis makt att ta beslut om att ge bistånd som 
lindrar nöden för de människor som drabbats. Kristdemokraterna behövs för vårt 
land, men också för övriga världen! 

Jag sitter just nu i 2:a-kammarsalen på Riksdagshuset, tillsammans med distrikts-
styrelser från hela vårt land, och lyssnar på vår partiledare Göran Hägglund som säger; 
”I en tid när politiken framstår som ett spel ska kristdemokraterna vara det parti som 

står för socialt ansvarstagande”. En av talarna, 
David Lega, berättar; ”Det enda valet jag hade 
när jag var 18 år var att ta förtidspension”. 

”Kristdemokraterna som;… ”vill värna 
alla människors liv, frihet och värdighet” 
(citat ur Principprogrammet), måste bli en 
maktfaktor i Allianssamarbetet, så att vi aldrig 
får tillbaka ett socialistiskt styre som kränker 

människovärdet. Detta ska vi alla kämpa för 
inför valet 2011!

Er distriktsordförande
Margaretha ericsson

Perspektiv på livet och välfärden
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Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

[Telefon]
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Westmansgatan 25 B
582 16 LINKÖPING
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Söderut viktigast! 
Förtroendevalda från alla partier i Öst-
ergötland talar sig varma för höghastighetståg 
från Östergötland till Stockholm, den så kallade 
Ostlänken. Dessvärre har ännu ingen regering 
visat så stort intresse. För att ändra på det och 
för att nöd vändiga beslut ska fattas krävs att 
regeringen ser på frågan in i ett större samman-
hang. I Europa binds i allt större utsträckning 
länder samman med höghastighetståg. Mellan 
Danmark och Tyskland är nu alla beslut klara 
för byggnation av Fehmarn-Belt-bron, som 
kommer att korta restiden från Köpenhamn till 
Hamburg avsevärt! Därmed ansluter sig Köpen-
hamn till en lång rad europeiska huvudstäder 
som knyts samman av snabba och bekväma 
järnvägsförbindelser. Sveriges huvudstad ligger 
i det avseendet väldigt långt bort. Särskilt så här 
i askmolnets dagar ser vi betydelsen av att ändra 
på det. Om regeringen inte vill att Stockholm 
på allvar ska bli en avkrok, bör beslut snarast 
fattas om byggnation av höghastighetsjärnväg 
från Stockholm till Köpenhamn, med strategiskt 
viktiga stopp i Norrköping och Linköping!
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Rapport
från vårens kandidatutbildning

Lyckade dagar i kandidatutbildningen!
två av de tre delarna i vårens kandidatutbildning för kristdemokraterna i Östergötland har klarats 
av. lördag 6 mars var fokus på kristdemokraternas ideologi, historia och organisation. lördag 
27 mars stod våra viktigaste valfrågor i fokus. Flera intressanta och duktiga medverkande har 
bidragit till att göra dessa båda första utbildningsdagar mycket lyckade! nu återstår det sista och 
avslutande tillfället lördag 8 maj. naturligtvis är alla intresserade välkomna att deltaga då, även 
om man inte varit med vid de två tidigare tillfällena!

Ungefär 35 kristdemokratiska kandidater i 
kommun-, landstings- och riksdagsvalen 2010 
har samlats i Missionskyrkans konferensanlägg-
ning i Linköping de två marslördagarna.

Vid första tillfället, 6 mars, fick de möta 
Patrick Vigren, tidigare förbundsordförande 
för Kristdemokratiska Studentförbundet, som 
talade om Kristdemokraternas ideologi, el-
ler politiska filosofi, som Patrik hellre säger. 
Därefter talade Stig Nyman, landstingsråd i 
Stockholms läns  landsting och tidigare parti-
sekreterare om partiets historia och organisa-
tion. Oppositionsråd och distriktsordförande 
Margaretha Ericsson och landstingsråd Levi 

Eckeskog presenterade på eftermiddagen kom-
mun- och landstingsarbete.

vid andra tillFället, 26 mars, talade Anders 
Andersson, riksdagsledamot och ledamot i so-
cialutskottet om hälso- och sjukvårdspolitiken; 
Ewa Samuelsson, äldreborgarråd i Stockholm 
om äldrepolitiken; Malin Appelgren, kom-
munalråd i Solna om familjepolitiken och 
Lars Eklund, politisk talesperson för bl.a. 
kultur inom Regionförbundet Östsam om 
kulturpolitiken. Alla talare vid båda tillfällena 
har bjudit på välförberedda, intressanta och 
lärorika föredrag!

Per larsson

Några av de med
verkande i vårens 
kandidatutbildning: 
Patrick Vigren, An
ders Andersson och 
Ewa Samuelsson, 
Stig Nyman, Malin 
Appelgren.
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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
Anders Andersson,
Ewa Samuelsson,
Malin Appelgren,

Lars Eklund

Pris & Anmälan
Deltagaravgiften inkluderar förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, medverkande och material.
Pris för deltagare som deltar vid 1-2 tillfällen är 300 kr per person och tillfälle.
Pris för deltagare som deltar vid samtliga tre tillfällen är 800 kr per person för alla tillfällen.
Paketpris för 5 deltagare från en lokalavdelning som deltar vid samtliga tre tillfällen är 3 500 kr.
Paketpris för 10 deltagare från en lokalavdelning som deltar vid samtliga tre tillfällen är 6 900 kr.

Anmäl dig till kandidatutbildningen 8 maj via mail till per.larsson@kristdemokraterna.se eller telefon 013-
22 72 84 eller 0702-88 21 34, senast torsdag 6 maj 2010.

Lokal
Alla utbildningstillfällen går av stapeln i 
Missionskyrkans konferensanläggning, 
Drottninggatan 22, Linköping.

Lördag 8 maj kl 09.30-16.00

Att möta väljare
och media
i valrörelsen
09.30 Kaffe och rågfralla serveras
10.00 Så arbetar en stor morgontidning 

Rebecka Fredriksson, journalist på Östgöta Correspon-
denten.

11.10 Kort paus
11.20 Så möter vi väljarna i valrörelsen 

Camilla Brodin, organisationssekreterare på Kristde-
mokraterans riksorganisation.

12.30 Lunch serveras
13.30 Praktisk övning
 Vi promonerar gemensamt från Missionskyrkan till 

Lilla Torget där vi praktiserar våra lärdomar från 
förmiddagens utbildningspass med Camilla Brodin.

14.20 Kaffe och kaka serveras
14.40 Hur använder vi sociala medier i valrörelsen? 

Jessica Nyberg, grundare av den kristdemokratiska 
nätrotsrörelsen FFFF, gruppledare för Kristdemokra-
terna i Lidingö, borgarrådssekreterare i Stockholm.
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Aktuellt
i Distriktet

Lilla valrörelsen i maj
vecka 19 repeterar Kristdemokraterna valrörel-
se över hela landet i form av ”Lilla valrörelsen”. 
Runtom i landet planeras för olika kampan-
jaktiviteter för att berätta för medborgarna om 
den vinnande kristdemokratiska politiken! I 
Östergötland kommer ett team från distrikts-
kansliet att göra kampanjnedslag på ett antal 
orter i Östergötland under måndag, tisdag och 
onsdag i kampanjveckan. Därutöver planeras 
i lokalavdelningarna egna aktiviteter. Vi ses 
bland flygblad, ballonger och kaffemuggar! 

Alla valsedlar klara och registrerade
Nu är alla Kristdemokraternas valsedlar för 
kommun-, landstings- och riksdagsvalen 2010 
helt klara och registrerade hos länsstyrelsen. 
Förhoppningsvis är alla kandidatnamn nu 
rättstavade och rätt titel och hemort ditskrivna 
efter kandidatens namn. Den som vill studera 
valsedlarna (och spana in konkurrenternas 
valsedlar) kan titta in på valmyndighetens 
hemsida, www.val.se.

Värva nya medlemmar fram till valet!
Medlemmarna utgör grunden för att Krist-
demokraterna som parti ska fungera. Utan 
medlemmar ingen politik, inga kandidater, 
inga valarbetare o.s.v. Därför är det alltid vik-
tigt att värva nya medlemmar. Ett valår som 
i år är det extra viktigt, men dessutom extra 
lätt att värva! Intresset för politik är större än 
normalt och de politiska samtalen blir fler. 
Glöm inte bort att fråga: ”Vill du medlem i 
Kristdemokraterna?” På vårstämman startade 
årets stora medlemsvärvningstävling. Läs mer 
om tävlingen och de fina priserna på sidan 12.

Kandidatutbildning våren 2010
För alla Kristdemokraternas kandidater på 
valsedlarna som nu finns registrerade hos läns-
styrelsen, pågår en kandidatutbildning i tre 
delar. Två delar har redan klarats av. De De 

som var med då, de som inte hade möjlighet 
att vara med då och alla andra intresserade är 
förstås varmt välkomna att vara med vid det 
sista och avslutande tillfället, lördag 8 maj. Läs 
mer om kandidatutbildningen på sidan 4-5!

Träff med Alliansens landstingskandidater
De fyra allianspartierna i landstinget; Krist-
demokraterna, Moderaterna, Centerpartiet 
och Folkpartiet, bjuder in alla sina respektive 
kandidater i landstingsvalet 2010 till en träff 
onsdag 26 maj kl 18.00 på Valla folkhögskola i 
Linköping. Under kvällen blir det kort infor-
mation om landstinget, en titt på Alliansens 
gemensamma valplattform för landstingsvalet, 
trevlig gemenskap och förstås något att inmun-
diga. Anmäl dig till Per Larsson, tfn 010-103 
72 84, mobil 0702-88 21 34 eller via e-post 
till per.larsson@kristdemokraterna.se

Följ med till Stockholm 29 maj!
lördag 29 maj anordnar Framtidsbildarna i 
Östergötland på uppdrag av Kristdemokra-
terna i Östergötland en bussresa till Stockholm 
med intressanta studiebesök på Socialdepar-
tementet och i Sveriges Riksdag. Stabschef 
Henrik Ehrenberg tar emot på departementet 
och riksdagsledamot Yvonne Andersson i riks-
dagen. Läs mer om resan och hur du anmäler 
dig på sidan 9.

Rikstingsträff och riksting
Kristdemokraternas riksting 2010 går av 
stapeln torsdag-lördag 1-3 juli i Örebro. På 
dagordningen står bl.a. behandling av tre 
propositioner från partistyrelsen; om jobb 
och ekonomi, om politikens gränser och 
om välfärdens kvalitet. Kristdemokraterna i 
Östergötland har 14 rikstingsombud och 14 
ersättare för dessa. Hela delegationen samlas 
tisdag 22 juni kl 18.00 till rikstingsträff för att 
förbereda distriktets ställningstaganden till de 
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Kalendarium
för hela distriktet

torsdag 6 maj kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

lördag 8 maj kl 09.30
Kandidatutbildning del 3. Läs mer på sidan 4.

onsdag 26 maj kl 18.00
Träff med Alliansens landstingskandidater. Läs 
mer här intill.

lördag 29 maj
Bussresa till Stockholm med besök på Socialde
partementet och i riksdagen. Läs mer på sid 9.

torsdag 3 juni kl 18.30
Valledarträff på distriktskansliet.

torsdag 10 juni kl 18.30
Träff med distriktets kommunpolitiska nätverk.

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

onsdag 23 juni kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

torsdag 1 juli-lördag 3 juli 
Riksting i Örebro.

tisdag 6 juli-tisdag 13 juli
Researrangemang till Politikerveckan i Almeda
len. Läs mer här intill.

Fredag 9 juli
Kristdemokraternas dag i Almedalen.

torsdag 12 augusti kl 18.30
Valledarträff på distriktskansliet.

lördag 14 augusti
Valupptakt med torgmöten. Sedan varje lördag 
fram till valet.

söndag 19 september
Valdag!

torsdag 23 september kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

lördag 23 oktober kl 12.00
Regional kommun och landstingsdag med 
höststämma och höstfest.

olika propositionerna och förslagen i dem. Har 
du frågor om rikstinget och rikstingsträffen, 
kontakta ombudsman Liselotte Fager, tfn 013-
10 16 20, mobil 0703-18 33 83 eller e-post till 
liselotte.fager@kristdemokraterna.se.

Många östgötska kristdemokrater i Visby
Andra veckan i juli anordnas årets upplaga av 
politikerveckan i Almedalen. Arrangemanget, 
som tycks bli större och större för varje år, får 
förstås exeptionell uppmärksamhet ett valår 
som i år. Även Kristdemokraterna i Östergöt-
land får antagligen sin största represenation i 
Almedalen någonsin. Genom studieorgani-
satoinen Framtidsbildarna har alla övernatt-
ningsrum i Missionskyrkan i Visby bokats upp. 
För första gången är alla rum bokade och när 
Göran Hägglund talar på kvällen fredag 9 juli 

har 18 personer vandrat ned från Missionskyr-
kan till Almedalen.

Regional kommun- och landstingsdag 2010
När vi har klarat av en intensiv valrörelse 
och förhoppningsvis kan glädjas åt Kristde-
mokraternas bästa valresultat någonsin - får 
kristdemokrater från hela Östergötland samlas 
för sjätte gången samlas till regional kommun- 
och landstingsdag. Årets upplaga blir lördag 23 

oktober kl 12.00 och innehåller utöver intres-
santa föredrag, seminarier, diskussioner också 
höststämmans förhandlingar (som alltså inte 
blir vid särskilt tillfälle). Som vanligt avslutas 
dagen med höstfest, då vi förhoppningsvis kan 
fira framgångarna i höstens val!

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från kulturhelg i Helsingborg

Politik, konst, mat, sol och gemenskap
Fredag-söndag 9-11 april arrangerade för 
tredje året i rad kristdemokraternas kulturpo-
litiska nätverk i Östergötland i samverkan med 
Framtidsbildarna i Östergötland kulturhelg. 
denna gång styrdes kosan till helsingborg och 
Öresundsregionen.

Liksom vid de tidigare kulturhelgerna i Göte-
borg och Uppsala, färdades de östgötska krist-
demokraterna med minibuss från Linköping 
till slutmålet Helsingborg. Med tanke på det 
något längre avståndet denna gång genom-
fördes resan redan på fredagskvällen. På så 
sätt kunde kulturhelgens program sätta igång 
direkt på morgonen på lördagen.    

Första programpunkt på lördagen var 
sammanträffande med kristdemokratiska 
kulturpolitiker i sammanträdesrummet i Dun-
kers kulturhus i centrala Helsingborg. Anders 
Lundström, ordförande för kulturnämnden i 
Helsingborgs kommun och Rolf Tufvesson, 
ordförande i kulturnämnden för hela Region 
Skåne, berättade om arbetet i nämnderna och 
om kulturpolitiken i stort i Skåne (Bild 1). 
Efter sammanträffandet, som även innehöll 
fika, begav sig resgruppen till Kärnan, ett för-
svarstorn som är den enda kvarvarande delen 
av det medeltida slottet. Guidad visning och 
tornbestigning genomfördes i solsken (Bild 2).

resterande del av lördagen innehöll guidad vis-
ning av fotoutställning av fotografen Gunnar 
Smolianski på Dunker kulturhus, besök på 
Sofiero slott och promenad i slottsträdgården, 
komedin ”Hantverkarna” på Stadsteatern och 
god middagsmat.

På söndagen väntade sedan en båttur över 
sundet med besök på Louisiana konstmuseum 
i Humlebaek (Bild 3) och god dansk mat (bl.a. 
äeggekage på Gl. Humlebaek Kro (Bild 4), 
innan hemfärd till Sverige och Östergötland.

Per larsson

1

2

3
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Följ med på bussresa till

Lördag 29 maj

Pris & Anmälan
Pris: 200 kr per person som inkluderar bussresa tur och retur Stockholm och studiebesöksarrangemangen. 
Deltagaravgiften betalas in på Framtidsbildarnas plusgirokonto 66 48 53-9 eller faktureras i efterhand.

Anmäl dig till bussresan till Stockholm senast onsdag 12 maj till Per Larsson, tfn 013-22 72 84, 0702-88 
21 34 eller e-post per.larsson@kristdemokraterna.se

StockholmStockholm
med besök i riksdagshuset och på Socialdepartementet

Följ med till ett för-
sommarvackert Stock-
holm och få möjlighet 
att ta del av intressant 
politiskt innehåll!

06.30 Avfärd från Österbymo
Upphämtning i Kisa, Rimforsa, 
Brokind, Linköping, Norrköping, 
Kolmården.

11.00 Besök Socialdepartementet 
Henrik Ehrenberg, stabschef hos 
socialministern informerar.

12.20 Besök Riksdagshuset 
Riksdagsledamot Yvonne Andersson 
visar runt i riksdagshuset.

14.00 Fri tid
17.00 Avfärd från Stockholm

Bussresan sker med Samuelssons Buss, 
Österbymo med kristdemokraten Karl-
Erik Hagström som chaufför.
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Rapport
från vårstämma i Ödeshög

Alf Svensson talade på vårstämma!
lördag 20 mars samlades ombud, ersättare 
och övriga deltagare till vårstämma för kristde-
mokraterna i Östergötland. Ödeshögs försam-
lingshem var platsen för stämman som bjöd 
på tal av europaparlamentariker alf svensson, 
stämmoförhandlingar och musikunderhållning!

När kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, 
Kristdemokraternas Magnus Oscarsson, hälsat 
välkommen till Ödeshög och presenterat den 
expansiva kommunen, och våra östgötska 
representanter i riksdag, landsting och re-
gionförbund gett sina aktuella glimtar, var 
det så dags för tal av stämmans huvudtalare, 
Europaparlamentarikern och förre partiledaren 
Alf Svensson. Alf gav förstås några glimtar från 
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Europaparabetet, men lade sitt fokus på detm 
stundande valrörelsen på hemmaplan i Sverige. 
Alfs tal inramades av sång och musik från ung 
trio med rötterna i Ödeshög.

eFter lunch väntade stämmoförhandlingar, som 
utöver de årliga valen av distriktsstyrelse och 
andra funktionärer, detta valår också innehöll 
antagande av handlingsprogram för valet för 
Kristdemokraterna i Östergötland. Efter debatt 
om bl.a. kulturbiljett i kollektivtrafiken och 
miljöbilspremie, antogs programmet, och 
stämmans ordförande, ödeshögsbon Mikael 
Brickarp, kunde förklara stämman avslutad!

Per larsson
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Många östgötar på plats i Kungsporten i Huskvarna för regional kandidatutbildning. Bakre raden från vänster: 
Bengt Ekström, Per Larsson, Levi Eckeskog, Lars Nordgren, Niclas Clarén, Jan Gyllenhammar. Mellersta raden 
från vänster: NilsIngvar Graan, Linus Dagbäck Printz, Åke Gustavsson, Anibal Rojas. Främre raden från vänster: 
Lars Eklund, Karen Magnin Andersson, Margaretha Ericsson, Yvonne Svalin, Katarina Ekström, EvaBritt Sjöberg.

Rapport
från regional kandidatutbildning

Många östgötar utbildades i Huskvarna!
utöver den egna östgötska kandidatutbildning 
(som du kan läsa mer om på sidorna 4-5) bjöd 
kristdemokraternas riksorganisation in till 
en regional utbildningsdag lördag 17 april på 
sju platser i landet. För de flesta östgötar var 
huskvarna det närmaste alternativet, och 18 
personer styrde kosan till kungsportens konfe-
rensanläggning för en givande utbildningsdag!

Ciceron för utbildningsdagen i Huskvarna 
var riksdagsledamot Anders Andersson från 
Kalmar län. Han introducerade dagens förste 
talare, Stefan Attefall, gruppledare i riksdagen 
och ordförande i finansutskottet. Stefan bjöd 
på mycket matnyttning information kring hur 
Alliansens regeringspolitik faktiskt, trots allt 
oppositionen säger, lett till att fler människor 
är i arbete i år än 2006 och till att Sveriges 
pensionärer fått sänkt skatt i en omfattning 

som aldrig skett med någon socialdemokratisk 
regering genom tiderna! Efter Stefan Attefall 
följde ett pass om organisation och kampanj 
med vikarierande kommunpolitisk sekreterare 
Andreas Carlsson.

eFter lunch ställde sig Kristdemokraternas 
kommunikationschef Cina Gerdin på po-
diet och talade om mediekontakter, sociala 
medier m.m. Vidare innehöll eftermiddagen 
fördjupning i landstingspolitiska frågor med 
landstingsråd Gudrun Brunegård från Kalmar 
län och kommunpolitik med Acko Ankarberg 
Johansson, kommunstyrelsens ordförande i 
Jönköpings kommun. Förstås hanns också 
fikapaus med, med möjlighet till gemenskap 
och kontaktknytande över länsgränserna!

Per larsson
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Medlemsvärvning
fram till valet 2010!

Det är valår! Kristdemokraterna 
ska göra sitt bästa valresultat 
någonsin!  För att klara det be-
höver vi många nya medlemmar. 
Därför bjuder Kristdemokraterna 
i Östergötland in alla nuvarande 
medlemmar till medlemsvärv-
ningstävling! Ta chansen och fråga 
familj, släkt, vänner, grannar, 
arbetskamrater och andra om att 
stödja Kristdemokraterna genom 
att bli medlem!

Så här går det till :
Start: Lördag 20 mars 2010
Mål: Söndag 19 september 2010

Regler: Värva så många nya 
medlemmar som möjligt som 
blir medlem i någon av Kristde-
mokraternas tretton lokalavdel-
ningar i Östergötland och betalar 
medlemsavgift för 2010 senast 
30 september 2010.

Priser: 1:a pris (dock minst 20 nya medlemmar): 
Deltagande för en person med plats i dubbelrum i 
Framtidsbildarnas studieresa i Europa 2011.
2:a pris (dock minst 15 nya medlemmar): Deltagande 
för en person i kulturhelg 2011.
3:e pris (dock minst 10 nya  medlemmar): Logi i 
Missionskyrkan, Visby under Almedalsveckan 2011 för 
1 person.
Alla som värvar (dock minst 3 nya medlemmar): 
Deltagande i regional kommun- och landstingsdag 23 
oktober 2010.

www.e.kristdemokrat.se
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FolkhälsoPolitisk Policy. Nu ligger förslaget till 
Folkhälsopolitisk policy för Östergötland 2011 
– 2014 klar för att skickas ut på remiss till länets 
alla kommuner och landsting. En styrgrupp 
bestående av region- och landstingspolitiker, 
tillsammans med ett regionalt tjänstemannanät-
verk, har arbetat fram förslaget. Förslaget utgår 
från de nationella målen att ”skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen”. Regionförbundet Östsam 
engagerar sig gärna i folkhälsofrågorna därför 
att dessa bl a har stor betydelse för regional 
utveckling och är en betydelsefull del i samhälls-
planeringen. Visionen är att Östergötland skall 
vara ett hälsolän 2020. För att komma dit behövs 
konkreta, gemensamma och mätbara mål. Tre 
sådana mål gäller för närvarande: Förbättra för-
utsättningarna i samhället för en god och jämlik 
hälsa; Öka antalet levnadsår med god hälsa och 
livskvalitet; Öka jämlikheten i hälsa.

Minska den digitala klyFtan. Biblioteken i Öster-
götland har beslutat att bidra till att allt fler 
skall använder datorer och internet. Den slogan 
som gäller är ”Internet för alla – nytta och nöje 
i vardagen”. Biblioteken tar nu upp en idé som 
lanserades nationellt redan 2002, men som aldrig 
genomfördes. I augusti 2008 var en delegation 
från Östergötland, bestående av folkbildare, 
biblioteksfolk och regionpolitiker, i bl a Tam-
merfors i Finland. Där visade finska folkbildare 
en modern buss som var anpassad för 5 – 8 data-
studieplatser och med en lektionssal för ett 10-tal 
studerande. Bussen for runt till de arbetsplatser 
eller institutioner där man behövde datautbild-
ning, ett företag, en skola, ett äldreboende etc. 
I Östergötland behöver vi ingen buss, vi har ett 
väl förgrenat nät av folkbibliotek. Målet är nu 
att minst 1 600 östgötar skall få grundläggande 
datautbildning på biblioteken runt om i Öster-
götland. Det blir ju allt viktigare att vi alla kan 
kommunicera via internet med Försäkringskas-
san, Landstinget, Östgötatrafiken, Banken m fl.

ostlänken – än en gång. Vad händer med höghas-
tighetstågen och Ostlänken? Läget är osäkert 
efter att regeringen presenterat sin stora infra-
struktursatsning häromdagen, utan att nämna 
höghastighetsbanorna med ett ord. Tydligen är 
regeringen inte överens om satsningen. Centern 
och Maud Olofsson vill utreda mer, moderaterna 
sägs vara allmänt skeptiska. Det är i alla fall 
förhoppningsfullt att höra kristdemokraternas 
gruppledare i riksdagen, Stefan Attefall, säga 
på kandidatutbildningen i Huskvarna nyligen: 
”Ostlänken skall byggas!” Nu gäller det se till 
att vi får en riksdagsledamot från Östergötland i 
trafikutskottet nästa mandatperiod som kan driva 
Ostlänken, helst en kristdemokrat. Självklart 
måste infrastrukturprojekt bygga på hållbara 
kalkyler. Dessa kan dock aldrig bli hundrapro-
centigt säkra. Regeringen måste våga se bortom 
kronor och ören och betrakta snabbtåget som ett 
strategiskt framtidsprojekt, precis som våra före-
gångare gjorde i slutet på 1800-talet. Ostlänken 
är början på den strategin!

resurser till kulturen i Östergötland. Jag fick 
häromdagen en jämförande statistik mellan 
landstingen/regionerna om regionala satsning-
ar till kulturen: Västra Götaland i topp med 
506 kronor per invånare. Skåne 294 kronor 
per invånare, Östergötland 169 kronor per 
invånare och på sista plats Stockholm med 131 
kronor per invånare). Om regionbildningen 
skapar nya resurser till kulturen hoppas jag vi 
snart kan etablera Östra Götalandsregionen!

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Regional utveckling på flera fronter

lars eklund
GRuPPLEDARE I ÖSTSAM 

TALESPERSON FÖR KuLTuR OCH KREATIVITET



Rapport
från Riksdagen

Det ni har gjort mot en av dessa...
Jag har alltMer FÖrdJuPat Mig i den värdegrund 
som vårt parti vilar på och hur den ska kunna 
realiseras inom politikens kompetensområde. 
Inte så att jag tidigare har glömt bort den, den 
är alldeles för viktig för mig för att glömmas. 
Men jag önskar att jag kan bidra till att den 
ännu mer lyfts fram. Låt mig ta ett exempel.

I torsdags behandlade utskottet en Skrivelse 
från Riksrevisionen om överförmyndare och 
deras verksamhet. Skrivelsen innehåller två 
tillkännagivande som Riksrevisionen vill att 
Riksdagen beslutar om. Dessa handlar om 
skärpning vad gäller Länsstyrelsernas tillsyn 
och om att utreda verksamheten närmare. 
Nog borde regeringen ta tag i detta utan dessa 
tillkännagivanden.

Den här verksamheten handlar om de allra 
svagaste i samhället. Så svaga att de fråntas 
rätten att handha sina egna tillgångar. De som 
samhället förordnar en ställföreträdare för, en 
god man, för att säkra att deras rättigheter 
tillgodoses. Ändå är det just denna verksamhet 
som vi saknar grepp om. Riksrevisionen riktar 
skarp kritik vilket också JO har gjort under 
flera år och många anmälningar har skett utan 
att tillräckliga åtgärder vidtagits.

länsstyrelsen har tillsynsansvar för Överför-
myndaren som tillsätts av kommunen. En del 
kommuner går samman om en överförmyn-
dare och andra kommuner har istället för en 
överförmyndare en överförmyndarnämnd. 
Länsstyrelsen ska förordna gode män och 
förvaltare till dem som behöver ställföreträdare 
men i praktiken är det ofta överförmyndaren 
själv som förordnar. Tidigare var det i framför 
allt människor som hade en utvecklingsstör-
ning eller demens som fick gode män. Nu 
omfattas också psykiskt sjuka människor, de 
med dubbeldiagnoser och ensamkommande 
flyktingbarn. Verksamheten är mångfasetterad 
och komplex. Ändå finns det inga som helst 
krav på utbildning eller kompetens för att bli 
överförmyndare eller gode man. Detta vänder 

jag mig mot. I alla människovårdande arbeten 
krävs någon form av utbildning, varför ska 
vi inte göra det för dem som handhar dessa 
svaga människors olika livsvillkor?  Detta är 
rättsosäkert för den enskilde! Alla människor 
har samma höga värde i vår värdegrund därför 
måste vi kämpa för dem som inte kan föra sin 
talan själva!

en ÖverFÖrMyndare soM har ansvar för alla gode 
män i kommunen ska ha både juridisk, ekono-
misk och beteendevetenskaplig kompetens att 
tillgå. Dessutom menar jag att en god man ska 
ha grundläggande kompetens så han har insikt 
och förståelse för den svages utsatta situation 
samt att han kan uppvisa respekt för dennes 
liv och tillgångar. Jag vet att många gode män 
gör ett fantastiskt arbete för en ringa ersätt-
ning. Jag vet också, tyvärr, att alla gode män 
inte drivs  av samma osjälviska kraft att hjälpa, 
i så fall skulle inte rättsfallen vara så många. 
Vi måste säkra nolltoleransen när det gäller 
olika typer av övergrepp mot de svaga. Inte en 
enda ska behöva utsättas för misshantering. En 
granskning är inget hot mot dem som gör ett 
bra jobb, men den kan hindra att någon gör 
ett dåligt jobb. 

Därför hävdar jag att utöver kompetens-
kravet ska granskningen öka från kommunen 
och verksamhetens kvalitet öka så att den blir 
det den borde vara – ett mått på välfärdssam-
hällets heder. 

Jag skulle vilja ha rapport från varje öst-
götsk kommun om hur denna verksamhet 
organiseras, genomförs och säkras. Detta är 
ett sätt att hantera värdegrunden i det politiska 
arbetet.

yvonne andersson 
RIKSDAGSLEDAMOT
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Rapport
från Landstinget

Kristdemokraterna 
- det oumbärliga valalternativet

sverige BehÖver en fortsatt ledning och styrning 
av en politik som stödjer den enskilda män-
niskan, främjar behov av trygghet, frihet och 
utveckling. Därför är det viktigt att vi nu kraft-
samlar för röster på Kristdemokraterna i höst. 
Kristdemokraternas starka värdegrund behövs 
i fortsatt regeringsstyre, inte minst för fokus 
på de mest utsatta. Som kristdemokrater ska 
vi vara beredda att ta på oss ledartröjorna och 
tillsammans ska vi klara detta på ett bra sätt. 

I landstinget har vi nyligen behandlat årsre-
dovisningen. Vi har börjat få den stora skutan 
som omsätter ca 11 miljarder åt mer rätt håll 
men det finns mer att göra. Allt tydligare ser 
vi alternativen inför valet. En rödgrön vänster-
koalition som vill ”ta bort vård”, höja skatten 
och likt elefanter storma in i den känsliga 
vårdverksamheten som lekmän och tala om för 
proffessionen vad som ska göras. Mot detta står 
en mjukare men målmedveten ledningsfilosofi 
där medarbetarnas kompetens ska tas tillvara 
också i lednings- och förändringsarbetet.

resultatet är Positivt men som under hela 
2000-talet så går en del vårdverksamheter med 
underskott som behöver åtgärdas parallellt 
med utveckling och en varsamhet som främjar 
patienternas och medborgarnas behov. Efter 
att snart regerat i fyra år kan jag konstatera 
att mycket positivt skett inte minst inom mitt 
ansvarsområde.

1. Genombrott folkhälsoarbetet. Vi är 
nu på väg att forma en struktur för regional 
samordning av länets samlade folkhälsoarbete.

2.Samordningsförbund. Alla kommuner 
i Östergötland förutom Ydre, som valt att 
stå utanför, är nu inne i eller på väg in i sam-
ordningsförbund. Där arbetar vi särskilt för 
att möta behoven hos medborgare som har 

en sammansatt problematik och har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. Många goda 
resultat har minskat utanförskapet för dessa 
grupper.

3. Familjecentraler. Nu har alla länsdelar 
familjecentralsverksamhet som möter barnens 
behov tidigt gemensamt från kommuner lands-
ting och där många församlingar är engagerade.

4. Tillgängligheten till specialicerad barn- 
och ungdomspsykiatri ökar. 2011 kortas tiden 
till besök, fördjupad utredning och behandling 
till högst 30 dagar.

5. Ohälsotalet har minskat kraftigt under 
perioden.

6. Barnuppdraget, som handlar om att 
möta och stödja barn och ungdomar, särskilt de 
med särskilda behov, från början före födseln 
till 18 år är nu ivardande.

7. Antalet undvikbara vårdskador (skador 
som uppkommer i vården) minskar och det 
arbetet ska fortsätta och intensifieras.

detta är några axPlock som vi kan ta med oss 
när vi nu går in i valrörelsen för att söka så stort 
stöd som möjligt inför kommande mandatpe-
riod. Vi gör det tillsammans.

levi eckeskog
LANDSTINGSRÅD OCH GRuPPLEDARE



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

Jag har glasÖgon och har så haft 
sedan jag var bara några år så 
jag är van vid att människor 
jag möter han fördomar om 
mig. Jag vet inte hur många 
personer som bara av att titta 
på mig kommer till slutsatsen 
att jag har bra betyg och rent 
allmänt är smart; i ett sånt läge 
har jag inte hjärta att rätta dem 
i deras vanföreställning. Istället 
tackar jag och tar emot och 
låter dem hållas och tänker att 
alla fördomar än inte dåliga 
och just detta är en fördom 
som är väldigt lätt att leva med.

soM kristdeMokrat får man ock-
så bemöta en hel del fördomar, 
men till skillnad mot vad mina 
glasögon bär med sig för fördo-
mar är de mot mig som kristde-
mokrat kanske inte alltid lika 
smickrande. Det anmärknings-
värda är att det ofta är samma 
fördomar jag får höra, vart man 
än är, oavsett kön, ålder, grad 
av politisk intresse eller någon 
annan faktor som kan spela 
in. ”Jaha, så du är en sån där 
som inte tycker om bögar?” 
eller ”Ni gillar inte abort, eller 

hur?”. Tyvärr får inte höra det 
lite mer lättsmälta, sånt som 
”Ni är det parti som vill ge mer 
frihet till och stärka familjerna 
ställning i samhället, va?” eller 
”Ja, det är ni som vill avskaffa 
TV-avgiften, eller hur?” lika 
ofta. Oavsett hur man står i 
dessa frågor är det alltid detta 
man får höra och jag har inte 
alltid lust att prata abortpolitik 
med kompisens kompis i bilen 
på väg hem till Vadstena. Mer 
fördomar om oss som i stil med 
att glasögon automatiskt gör 
en smart och mindre av det 
slag där man misstas för något 
mindre smickrande.

det verkar soM var vi än står i 
sakpolitiken eller vad som än 
beslutas vid Rikstingen 
är det att vi varken gil-
lar bögar eller abort det 
som når allmänheten. 
Tänk om alla istället 
kunde lära sig en bråk-
del av vad vi verkligen 
står för, att vi är för 
frihet och mot orätt-
visor. Det heter att all 
publicitet är bra pu-

blicitet och syns man inte finns 
man inte, därför satsar man 
på att synas på sociala medier 
istället för att bekämpa den fel-
aktiga bild Kristdemokraterna 
likställs med. Men om bara 
allmänheten skulle lämna det 
felaktiga föreställningarna om 
vårt parti i det förgångna och 
och istället lära sig om och ta 
till sig den varma politik vi står 
för idag skulle det vara mer värt 
än alla tweets, statusuppdate-
ringar och YouTube-kanaler i 
värden och det skulle inte ta 
lång tid innan Kristdemokra-
terna skulle vara Regeringens 
största parti.

linus dagBäck Printz


