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Ledare
från distriktsordföranden

Vem är du?

- Jag heter Magnus Oscarsson och är kommunstyrelsens ordförande och 
kommunalråd i Ödeshög sedan 2006. Bor på en gård utanför Ödeshög 
med min familj. Har varit aktiv i politiken sedan 1991. 

Vad bidrar du med som distriktsordförande?

- Jag vill först passa på att tacka för förtroendet att få vara distriktsord-
förande. Jag vill bidra med att jobba för att alla kommuner i Östergötland 
ska känna framtidstro och inspiration för det politiska arbetet, och att vi 
i distriktsstyrelsen ska arbeta som ett team.

Vilka frågor ska göra Kristdemokraterna till ett stort 

parti i hela länet?

- Frågor som engagerar människor är viktiga, 
både stora och små frågor. Att människor i 
Östergötland upplever kristdemokratiska 
politiker som engagerade människor.

Vilka är dina bästa tips för medlemsvärvning?

Använd dina personliga kontakter, möt 
människor med värme och res-

pekt, så vill de vara med och 
engagera sig!

Läs mer om Magnus Oscars
son och övriga i det nya 
distriktspresidiet på sidan 4!

Ny distriktsordförande!
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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
Gränden Duvan 2
582 26 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se

8 Landstingsgruppen på Clinicum

15 Aktuellt från landstinget

Nu tar vi nya tag!
Detta nummer av tidningen Östergyllen 
når dig i sommartid, när många semestrar 
dragit igång och sommarlovet endast är ett 
par veckor gammalt. Kanske får du till-
fälle till lite avkoppling under juli månad? 
Kanske hittar du någon solstol, hängmatta 
eller en tåg- eller flygstol på väg till andra 
breddgrader? Varför då inte ta med dig 
Östergyllen. Den är lätt, liten och smidig! 
Och så innehåller den förstås intressant 
läsning. Ett tema som kan skönjas i detta 
nummer är nytt, nyhet, nya tag o.s.v. Ett 
nytt, yngre distriktspresidium presenterar 
sig på sidorna 4-5. Vi berättar om att nya 
medlemmar deltar i den pågående studiecir-
keln i Principprogrammet (sidan 10), och vi 
refererar från det pågående förnyelsearbetet 
inom Kristdemokraterna i form av Göran 
Hägglunds samtal med några östgötska 
lokalavdelningar (sidan 11). Kristdemokra-
terna har inte deppat ihop. Vi tar nya tag!

PeR LARsson REDAKTÖR
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11 Göran Hägglund på besök

13 Aktuellt från Östsam

12 Många uppvaktade Yvonne!
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Rapport
från vårstämma

Ordförandeskifte på distriktsstämma!
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Förste vice distriktsordförande Martina Axene och nyvalde distriktsordförande Magnus Oscarsson avtackar avgående 
distriktsordförande Margaretha Ericsson vid vårstämman i Mjölby 19 mars.

Val av ny distriktsordförande, behandling av tju-
go rikstingsmotioner från Östergötland, tal av 
Kristdemokraternas yngste riksdagsledamot. 
Mycket stod på programmet när Kristdemokra-
terna i Östergötland samlades till vårstämma i 
Kvarnparken, Mjölby lördag 19 mars 2011.

Snön lyste fortfarande vit på Östgötaslätten när 
ombud och ersättare från Kristdemokraternas 
tretton loklavdelningar i Östergötland sam-
lades till distriktsstämma i konferensanlägg-
ningen Kvarnparken i Mjölby i mitten av mars.

En diger dagordning var utsänd, och för-
handlingarna inleddes direkt efter välkomst-
hälsning från Therese Gustafsson, ordförande 
för Kristdemokraterna i Mjölby.

De ViKtigAste insLAgen i årets stämmoförhand-
lingar var val av distriktsstyrelsens presidium 
och behandling av östgötska motioner till 

Kristdemokraternas riksting i Umeå i månads-
skiftet juni-juli 2011. Presidievalet klarades 
av redan under förmiddagen, då Margaretha 
Ericsson efter fyra år som distriktsordförande 
blev avtackad och en ny distriktsordförande 
blev vald. Även ny andre vice ordförande val-
des i form av oppositionsråd Bengt Ektsröm, 
Norrköping. Kvar från tidigare presidiet är 
förste vice ordförande Martina Axene.

De tjugo rikstingsmotionerna spände över 
vitt skilda områden, som vinterdäck på tunga 
fordon och hemförlossningar. Debattvågorna 
gick olika höga på olika motioner, och i vissa 
fall krävdes votering innan slutligt beslut.

Efter lunch gjordes paus i förhandlingarna 
och inbjudne talaren, Kristdemokraternas 
yngste riksdagsledamot, Andreas Carlsson, 
Mullsjö, höll ett inspirerande tal.

PeR LARsson
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Magnus Oscarsson
Distriktsordförande

Ålder: 41
Familj: Gift med Annicki, fyra 
barn Esther, Louise, Emelie, 
Daniel.
Bor: Ödeshög.
Yrke: Snickare.
Politiska uppdrag: Kommun-
styrelsens ordförande.
Förebild i politiken: Alf Svens-
son och William Wilberforce.
Fritidsintressen: Att vara med 
familjen och gården.
Lyssnar på: Fågelsång.
Äter helst: En grillad fläskfilé.
Gör jag i sommar: Kör hö och 
åker till Kroatien med familjen.
Kristdemokraternas viktigaste 
fråga i valet 2014: Väldigt svårt 
att svara på, men viktigt är att 
människor uppfattar oss som 
tydliga. De etiska frågorna 
blir säkert viktigare och mer 
debatterade, och då måste vi 
kristdemokrater slå vakt om 
människovärdet.

Martina Axene
Förste vice distriktsordförande 

Ålder: 35 år
Familj: maken Henrik och bar-
nen Carl, Ninni, Hugo
Bor: Villa i Motala
Yrke: Undersköterska som älskat 
sitt jobb men nu är politisk se-
kreterare för Kristdemokraterna 
i Motala. Båda jobben går ut på 
att se medmänniskors behov 
och göra något åt det som inte 
fungerar. 
Politiska uppdrag: Fullmäktige 
ledamot och ersättare i Bild-
ningsnämnden samt ledamot i 
Landstingets Pensionärsråd.
Förebild i politiken: Mitt förra 
kommunalråd, Eva Isaksson 
Ribers, hon var alltid påläst och 
förberedd för den uppgift som 
väntar och ville att det skulle 
hända något.
Fritidsintressen: mitt enge-
mang inom barnverksamheten 
i en frikyrka i Motala, samt att 
vara fotbolls- och golfmamma.
Lyssnar på: Petra och Jerusalem 
samt en del Munken & Kulan
Äter helst: God mat, som är när-
producerad, så långt det går.
Gör jag i sommar: Åker på 
Riksting, Gullbarnnafestivalen & 
deras sportvecka med familjen 
och sedan blir det familjeläger 
i Motala, däremallan tänker jag 
bara vara och umgås med familj 
och vänner. 
Kristdemokraternas viktigaste 
fråga i valet 2014: Att lyckas 
nå ut till Sveriges befolkning 
med att vi står för att alla är 
lika mycket värda och därmed 
har vi politk för hela livet. Med 
fokus på famlijer av olika slag 
och deras dilemman för att få 
ihop livspusslet och ekonomin. 
Fokuserar vi här får vi med alla 
genarationer vilket jag tror är 
viktigt, då vi alla behövs, för att 
utveckla det Sverige vi vill leva 
och bo i.

Bengt Ekström
Andre vice distriktsordförande

Ålder: 51 år i sommar
Familj: Min fru Annkatrin och 
3 barn
Bor: Lägenhet i Hageby
Yrke: Just nu heltidspolitiker 
men innan dess lantbruk i alla 
dess former
Politiska uppdrag: Huvudsak-
ligt uppdrag är oppositionspoli-
tiker i Norrköping
Förebild i politiken: Alf Svens-
son, våran förra partiledare
Fritidsintressen: Famil, försam-
ling och att ”bara vara”
Lyssnar på: Allätare av musik
Äter helst: Annkatrins mat
Gör jag i sommar: Åker med på 
Kristdemokraternas Europaresa
Kristdemokraternas viktigaste 
fråga i valet 2014: Förmedla en 
vision och ett hopp till speciellt 
den unga generationen.

Vilka är det nya presidiet?
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Aktuellt
i Distriktet

Ombudsman Liselotte Fager föräldraledig
Fredagen den 20 maj föddes Edvard Fager och 
tidningen Östergyllen sällar jag till gratulan-
terna och önskar ombudsman Liselotte Fager 
och hela familjen en skön sommar tillsammans 
med nyblivne familjemedlemmen! Under un-
gefär ett år kommer Liselotte till största delen  
vara föräldraledig från ombudsmannatjänsten. 
Under den tiden kommer Per Larsson att sköta 
de viktigaste av ombudsmannens arbetsuppgif-
ter. Välkomna att höra av er på telefon 010-103 
72 84 eller 0702-88 21 34 eller via e-post till 
per.larsson@kristdemokraterna.se.

Östgötar på riksting i Umeå
I månadsskiftet juni-juli, närmare bestämt 
torsdag 30 juni-lördag 2 juli går Kristdemo-
kraternas riksting av stapeln i Umeå. Trots det 
långa avståndet kommer hela 24 kristdemo-
krater från Östergötland att delta i rikstinget. 
De flesta av dessa samåker i bil till Arlanda för 
gemensam flygresa till Umeå. På rikstinget ska 
366 motioner behandlas, varav 20 kommer 
från östgötska motionsskrivare. Rikstinget ska 
också besluta om en proposition från partisty-
relsen om att Kristdemokraternas fokusområde 
ska vara barns- och ungdomars uppväxtvillkor. 

Studieresa i Europa 2011
söndag 3 juli-måndag 11 juli åker 35 personer 
från Östergötland på studieresa i Europa 
med rubriken ”Europas hjärta”, annordnad 
av Framtidsbildarna i Östergötland med Per 
Larsson som reseledare. På programmet finns 
flera intressanta studiebesök, bl.a. i Europapar-
lamentet i Strasbourg med sammanträffande 
med Kristdemokraternas europaparlamenta-
riker Alf Svensson, Europarådet i Strasbourg, 
Europeiska Centralbanken och Deutsche Börse 
i Frankfurt och möte med kristdemokratiska 
kollegor i CDU i delstatsparlamentet i tyska 
Baden-Württemberg. Också flera kultur- och 
naturupplevelser står på programmet.

Sommarkväll i Vadstena!
onsdag 27 juli kl 17.00 bjuder Kristdemokra-
terna i Vadstena in alla kristdemokrater i Öster-
götland och andra intresserade till trädgårdsfest 
med grillparty. Hemma hos Kristdemokrater-
nas gruppledare i Vadstena, Gunnar Jivegård, 
Fjukahuset, Sjögatan 25 i Vadstena, blir det 
grillat, information om Kristdemokraterna i 
Vadstena och medverkan av riksdagsledamot 
Yvonne Andersson. Kostnaden för deltagande 
är 50 kr, och anmälan görs i förväg till Gunnar 
Jivegård, e-post jivegard.gunnar@telia.com 
eller telefon 0143-13210. Efter grillning och 
information kan kvällen fortsätta med stads-
vandring under ledning av Gunnar Jivegård, 
besök vid nostalgiafton vid Leksaksmuseet och 
Completorium hos Birgittasystrarna.

Studiecirkel i Principprogrammet
Vid två tillfällen i maj och juni har 10-15 per-
soner samlats på Kristdemokraternas distrikts-
kansli i Linköping, för att närmare studera par-
tiets viktigaste dokument, Principprogrammet. 
Båda tillfällena har lett till intressanta samtal 
och diskussioner, och utöver det sedan tidigare 
inplanerade trejde tillfället, tisdag  16 augusti 
kl 18.30, kommer ytterligare minst ett tillfälle 
planeras in under höstterminen. Även om du 
inte varit med vid de två första tillfällena är du 
varmt välkommen att delta 16 augusti. Anmäl 
dig till Per Larsson, telefon 010-103 72 84, 
mobiltelefon 0702 88 21 34 eller via e-post 
till per.larsson@kristdemokraterna.se senast 
måndag 15 augusti.

Ideologidag flyttad till 8 oktober
Under flera år har Kristdemokraternas studie-
organisation Framtidsbildarna i Östergötland 
anordnat ideologidag en lördag i början av 
september. Som du kanske läst tidigare har 
årets ideologidag redan sedan hösten 2010 
varit inplanerad till lördag 10 september. Men, 
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Kalendarium
för hela distriktet

tisdag 28 juni kl 17.00
Distriktets kulturpolitiska nätverk har träff i 
Rimforsa.

torsdag 30 juni-Lördag 2 juli 
Kristdemokraternas riksting i Umeå. Läs mer 
här intill!

söndag 3 juli-Måndag 11 juli
Studieresa i Europa i arrangemang av Krist
demokraternas studieorganisation Framtidsbil
darna. Läs mer här intill.

onsdag 27 juli kl 17.00
Sommarkväll i Vadstena. Läs mer här intill!

tisdag 16 augusti kl 18.30
Studiecirkel i Kristdemokraternas Princippro
gram. Läs mer här intill.

onsdag 31 augusti kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk har träff.

torsdag 8 september kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 10 september 
Regional utbildningsdag anordnad av Krist
demokraternas riksorganisation på 6 platser i 
landet.

Fredag-söndag 16-18 september 
Kulturhelg i Skaraborg med distriktets kulturpo
litiska nätverk.

onsdag 28 september kl 18.30
Studiecirkel: ”Hälso och sjukvårdens etik i vår 
tid”. Mer information kommer efter sommaren.

torsdag 29 september kl 18.30
Distriktets kulturpolitiska nätverk har träff.

Lördag 8 oktober kl 09.30
Ideologidag med tema Främlingsfientlighet. Läs 
mer här intill.

tisdag 18 oktober kl 18.00
Utbildning i Kristdemokraternas intranät, Navet, 
på distriktskansliet i Linköping.

torsdag 20 maj kl 18.30
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Fredag 28 oktober 
Partifullmäktige sammanträder i Stockholm.

i början av juni 2011 kom beskedet att Kristde-
mokraternas riksorganisation tänker anordna 
regionala utbildningsdagar över hela landet just 
10 september. Trots att medverkande sedan 
länge varit inbokade, har nu ideologidagen 
fått flyttas till nytt datum, lördag 8 oktober. 
De senaste ideologidagarna har temana varit 
miljö (2009), demokrati (2008) och hälso och 
sjukvård (2007). Temat för årets ideologidag är 
främlingsfientlighet och hur vi bemöter den  på 
olika sätt idag och i historien. Anmäl dig senast 
onsdag 5 oktober till Per Larsson.

Kulturhelg i Skaraborg
Fredag-söndag 16-18 september anordnar 
Kristdemokraternas kulturpolitiska nätverk 
i Östergötland i samarbete med studieorga-
nisationen Framtidsbildarna för fjärde året 
i rad kulturhelg någonstans i Sverige. Efter 
Göteborg (2008), Uppsala (2009) och Hel-
singborg (2010) är det i år dags för Skaraborg. 
Planeringen pågår för fullt, men såväl kultur-
upplelever av olika slag som sammanträffande 
med kristdemokratiska kollegor planeras. Håll 
utkik efter mer information och inbjudan i 
slutet av sommaren! Vill du redan nu anmäla 
ditt intresse, kontakta Per Larsson.

Följ med Ydre lokalavdelning till Askersund
Lördag 17 september anordnar Kristdemokra-
ternas lokalavdelning i Ydre en upptaktsresa, 
som de även välkomnar övriga kristdemokrater 
i Östergötland att följa med på. På programmet 
står visning av Stjärnsunds slott, båtresa med 
lunch från Stjärnsund till Askersund och vis-
ning av chokladfabrik i Askersund med möjlig-
het till chokladinköp. Är du intresserad av att 
följa med och vill veta mer, kontakta Tommy 
Johnsson, ordförande i lokalavdelningen, tfn 
0140-179 35 eller Doris Andersson, vice ord-
förande, tfn 0140-800 47.

PeR LARsson www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från landstingsgruppen

Studiebesök med patientsäkerhet i fokus

Stefan Redéen visar simulatorutrustning för operationsträning.
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PAtientsäKeRhet stoD i FoKus när 
Kristdemokraternas landstings-
grupp i Östergötland i samband 
med sitt gruppmöte 14 april 
gjorde studiebesök på Clinicum 
på Universitetssjukhuset i Linkö-
ping. Stefan Redéen, ledamot för 
Kristdemokraterna i landstings-
fullmäktige, är verksamhetschef 
för Clinicum och tog emot grup-
pen, berättade om verksamheten 
och visade lokaler och utrustning.

Clinicum används i Häl-
souniversitetets utbildningar 
och i fortbildning för befintlig 
vårdpersonal. Här finns t.ex. 
simulatorer där operationer kan 
genomföras och rum uppbyggda 
som ett rum på akutmottag-
ningen och ett rum på en vård-
avdelning. Vårdpersonal under 
utbildning får här möjlighet att 
träna på olika moment i sitt kom-
mande yrke.

steFAn ReDéen LyFte i samband 
med besöket också upp behovet 
av än mer arbeta med patient-
säkerhetsfrågor för att minska 
antalet undvikbara vårdskador 
och vårderalterade infektioner. I 
det arbetet kan Clinicum ha en 
viktig roll.

Kristdemokraterna har tidi-
gare både nationellt och regionalt 
i Östergötland lyft patientsäker-
hetsfrågorna, och får efter besöket 
anledning att göra det igen!

PeR LARsson

Landstingsgrup
pen lyssnar 
uppmärksamt på 
Stefan Redéens 
presentation av 
Clinicum.



AUKTORISERADE
BEGRAVNINGSBYRÅER

I SAMVERKAN

BJÖRKDAHLS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Norrköping
011-12 03 34

BOSSGÅRDS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Söderköping
0121-102 01

FINSPÅNGS
BEGRAVNINGSBYRÅN

Finspång
0122-100 94

BEGRAVNINGSBYRÅN
TIMGLASET

Norrköping
011-18 01 70
Valdemarsvik
0123-107 90

IdeologIdag
med tema främlingsfientlighet

lÖrdag 8 OKtOBer kl 09.30

CHRISTeR MaTTSSoN
PrOfessOr fOrUm fÖr leVande histOria

Anmäl dig senast onsdag 5 oktober 
till Per Larsson, tfn 010-103 72 84 
eller 0702-88 21 34 eller e-post till 
per.larsson@kristdemokraterna.se

leNa lINdgReN
ÖsterÖtlands mUseUm. Om Utställningen: Kan sVensKheten ta slUt?



10

Rapport
från studiecirkel i Principprogrammet

Principprogrammet studeras i cirkelform
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Deltagarna vid det första studietillfället 3 maj. Principprogrammet gav möjlighet till många intressanta samtal.

Kristdemokraternas egen studieorganisation i 
Östergötland, Framtidsbildarna i Östergötland, 
anordnar i samarbete med studieförbundet 
sensus under året flera olika utbildnings- och 
studietillfällen för östgötska kristdemokrater. 
under vår och sommar 2011 pågår en studie-
cirkel i Kristdemokraternas principprogram.

Även personer utanför Kristdemokraternas 
led har berömt partiets Principprogram för att 
vara det bästa partiprogrammet! Den senaste 
versionen antogs för tio år sedan, på rikstinget 
2001. Ibland väcks frågan om en revidering 
behövs? Den studiecirkel som nu varit samlad 
till hittills två studietillfällen kan konstatera att 
programmet håller än, och fortfarande känns 
mycket aktuellt.

Vid det första studietillfället (3 maj) låg 
fokus på de två första kapitlen, och vid andra 
tillfället (7 juni) var kapitel 3 och 4 uppsatta 
på agendan. Deltagarna kunde dock samfällt 
konstatera att Principprogrammet innehåller 
så mycket intressant att lyfta till samtal och 

diskusison, att de ursprungligen totalt tre 
planerade tillfällena är för få. Därför kommer 
Framtidsbildarnas styrelse att planera in ytter-
ligare minst ett tillfälle under hösten.

äVen De soM inte VARit MeD vid de två första 
tillfällena är välkomna att vara med vid nästa 
tillfälle som är tisdag 16 augusti kl 18.00 på 
Distriktskansliet. Håll också utkik efter när de 
tillkommande tillfällena dyker upp!

PeR LARsson
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Rapport
från möte med partistyrelsen

Hägglund träffade lokala företrädare
efter Kristdemokraternas nedång i valet 2010 pågår arbetet för fullt på flera fronter för att förnya, 
förändra och förbättra Kristdemokraternas politik för att bättre fånga medborgarnas behov, intres-
sen, problem och frågeställningar. Framtidsstrategigruppen lade fram sin rapport strax före julen 
2010 och under våren 2011 har arbetet fortsatt. ett viktigt led har varit partistyrelsens besök runt 
om i landet för samtal med alla landets lokalavdelningar. Linköpings, Motala och Åtvidabergs lo-
kalavdelningar hade turen att få träffa självaste partiledare göran hägglund! Östergyllen var med.

Onsdag 27 april var lokalavdelningsstyrelser 
och kommunfullmäktigegrupper från Krist-
demokraternas lokalavdelningar i Linköping, 
Motala och Åtvidaberg kallade till distrikts-
kansliet i Linköping för ett par timmars samtal 
med partiledare Göran Hägglund. De allra 
flesta av de kallade dök också upp och konfe-
rensrummet var välfyllt när samtalet drog igång 
strax efter 18.00

Värdavdelningen Linköping hade ordnat 
ett digert fikabord, som de församlade kunde 
stärka sig med innan kvällens viktiga diskus-
sioner.

gÖRAn häggLunD inLeDDe, efter en presentations-
runda, med att berätta bakgrunden till träffen 
och upplägget för partistyrelsens ledamöters 
och ersättares turnéer för samtal med alla 

lokalavdelningar runt om i landet.
Därefter följde samtal och diskussion 

kring valresultatet 2010, frågor att satsa på 
under mellanvalsperioden och strategier för 
ett förbättrat valresultat i valet 2014. Såväl 
Göran Hägglund själv, som medföljande press-
sekreterare David Winks antecknade flitigt de 
synpunkter som fördes fram.

ALLA PARtistyReLsens utsänDA ledamöter och 
ersättare har efter sina besök i lokalavdelningar, 
fått avge rapport till partistyrelsen. Dessa 
rapporter tillsammans med övrigt pågående 
utvecklingsarbete, ligger till grund för de för-
slag som kommer att läggas fram för beslut vid 
riksting, partifullmäktige och i partistyrelse 
under resten av året.

PeR LARsson
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Göran Hägglund i samspråk med NilsIngvar Graan, Motala och JanWilly Andersson, Linköping.
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Många firade när Yvonne fyllde 60 år!
Rapport

från uppvaktning av riksdagsledamot

17 MAj FiRADes två begivenheter i Stockholm, 
Norges nationaldag samt vår riksdagsledamot, 
Yvonne Anderssons 60-årsdag. Undertecknad, 
Gabor Lorant med fru Gudrun hade äran att få 
deltaga i firandet tillsammans med den offici-
ella uppvaktningen från Linköpings lokalavdel-
ning  , representerade av Lisbeth och Daniel 
Forsberg samt från distriktet, Bengt Ekström.

Kön av gratulanter; från när och fjärran, 
ringlade sig genom entrén långt ut i korrido-
rerna; kommande med blommor och presenter. 
Yvonne och Jan-Willy hade verkligen fullt upp 
med att ta emot alla. Partistyrelsen var väl re-
presenterad genom, Göran Hägglund, Maria 
Larsson samt Mats Odell m.fl. Vidare kan 
noteras att vår tidigare landshövding, Björn 
Eriksson samt Peter Althin tillhörde de upp-
vaktandes skara. En långväga gäst och god vän 
till Yvonne och Jan-Willy är den i Stockholm 
stationerade, Mr. Abraham Wen-shang Chu, 
representant för Taipei (Taiwan) handelsrepre-
sentation i Sverige. Inte heller att förglömma 
alla de riksdagskollegor samt representanten 
från Vetenskapsakademin och representant 
från SAAB i Linköping. 

yVonne och jAn-WiLLy bjÖD gästerna på en dig-
nande buffé med allt vad kallskuret heter. Det 
mesta var hemlagat och det fanns mycket gott 
att välja bland. Allt genomsyrad av den gene-
rositet som paret Andersson är så uppskattade 
och kända för. Här sparades inte på något. 
Vad tråkigt är, är att familjen Andersson nu 
får leva på all snacks flera veckor efteråt, då vi 
gäster inte orkade sätta i oss detta, efter all god 
mat och dryck. Hoppas barn och barnbarnen 
uppskattar snacks! 

Så återigen Yvonne, ett stort grattis från 
lokalavdelning och distrikt i Östergötland!  

gAboR LoRAnt

Jubilaren Yvonne Andersson flankerad av Abraham 
Wenshang Chu, representant för Taiwans handels
representation i Sverige, och barn och äldreminister 
Maria Larsson.
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Yvonne uppvaktas av partiledning och riksdagsgrupp. 
Längst fram partiledare och socialminister Göran 
Hägglund och gruppledaren i riksdagen, Mats Odell.

Kön av gratulanter ringlade lång...
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RegionFRÅgAn äR PÅ Väg in i ett kritiskt skede. Om 
tidplanen skall hålla, skall valet till den nya region-
kommunen hållas på hösten 2014 med start och 
införande januari 2015. Men tidplanen finns bara 
i våra föreställningar eller skall vi säga i våra visio-
ner. Regeringen har sagt att underifrånperspektivet 
är viktigt, samtidigt som regeringen skall besluta 
huruvida regionreformen skall genomföras eller 
om den skall skrotas. Jag förstår att detta skapar 
huvudvärk hos vår regering. Att frångå ett historiskt 
beslut som härstammar från Sveriges rikskansler 
Axel Oxenstierna  omkring 1634, då länens gränser 
lades fast, kan inte vara lätt. Dessutom, om reformen 
går igenom, delar regeringen med sig av sin makt 
till de nya regionerna – det kan inte heller vara lätt. 
En stark nationalstat har alltid varit utmärkande för 
Sverige sedan känd historisk tid och om vi begränsar 
oss till Gustav Wasa och senare. 

För oss Kristdemokrater är inte regionfrågan  
något stort problem. Vår politik bygger på subsi-
diaritetsprincipen, det vill säga, makt skall utövas 
på den nivå i samhället som är mest ändamålsenlig. 
Självklart skall inte alla politiska frågor avgöras på 
kommundelsnivå, lika lite som  alla frågor behöver 
avgöras i Sveriges riksdag. Det är vad det handlar 
om; en sund maktdelning till fromma för medbor-
garna i regionen. Att de politiska besluten kommer 
närmare medborgarna och förhoppningsfullt enga-
gerar fler, kan ju aldrig vara fel!

unDeRiFRÅnPeRsPeKtiVet, huR tAR det sig uttryck? Vad 
förväntar sig vår regering av det? Om man vågar vara 
lite konspiratorisk; kanske är det så att regeringen 
förväntar sig att de nuvarande länen/landstingen 
inte kommer överens om en tänkbar ny regionkom-
mun. Och då är underifrånperspektivet ett prov utan 
värde. Om de nuvarande länen kommer överens 
om en ny tänkbar regionkommun, ja då är det en 
stark signal till regeringen som visar den regionala 
viljan. Vågar då regeringen släppa till av sin makt? 
Jag är inte säker!

Regeringen utreder just nu den statliga länsin-
delningen. Det sägs att länen i Sverige skall bli färre. 
Utredaren Mats Sjöstrand har räckt ut handen till 
regionföreträdande politiker och sagt: ”Tala om hur 
ni skulle vilja ha regionindelningen i Sverige, så ska 
jag försöka ta hänsyn till det!” Mats har erbjudit 

tiden fram till januari – februari 2012. Sedan är 
det kört – då ritar utredningen den nya länskartan. 
Risken eller möjligheten är att regionföreträdarna 
får rätta och packa sig efter utredningens förslag, 
om nu regeringen accepterar deras förslag. I så fall 
for underifrånperspektivet all världens väg! Ett prov 
utan värde i vilket fall!

i ÖsteRgÖtLAnD hAR sAMtLigA demokratiska partier varit 
överens om viljan att Östergötland skall ingå i en 
regionkommun i en större geografi. Vi har inte ritat 
några kartor, men har samtalat med politiker i syd-
östra Götaland. Från Blekinge i söder, Jönköpings 
län i väster, Kalmar län i öster.  Men det var då det! 
Nu vet vi att Skåne har bjudit in Kronoberg och 
Bleking till samtal om en utvidgad Skåneregion. 
Följden av dom samtalen kan bli att halva Kalmar 
län följer med till Skåne. Politiker i Jönköpings län, 
dock inte alla, har sagt att Jönköping skall bli en egen 
region, så som Halland har fått bli. I vårt eget län , 
framför allt i Norrköping, finna det krafter för att 
ansluta Sörmland (som absolut inte vill), Örebro- 
och Västmanlands län till Östergötland. 

Axel Oxenstierna, på 1600-talet, insåg att skulle 
landet kunna förvaltas på ett effektivt sätt måste det 
organiseras. Organisationen föder inte sig själv. Han 
skapade länsindelningen. En intressant reflektion är 
att underifrånperspektivet inte tycks fungera bättre 
på 2000-talet än vad det gjorde på 1600-talet. Våra 
dagars Axel Oxenstierna heter Stefan Attefall (det 
är möjligt att jämförelsen haltar, men i alla fall....) 
och råkar vara Kristdemokratisk regionminister. 
För honom är naturligtvis maktdelningsprincipen 
den politiska ledstjärnan. Om nu inte underifrån-
perspektivet fungerar så kommer ändå den kristde-
mokratiska maktdelningsprincipen att gälla då de 
nya regionkommunerna skapas. Är det inte märkligt 
hur tanke och handling kan sammanfalla på ett 
förunderligt sätt?

Rapport
från Regionförbundet Östsam Vad vill vi? Vart går vi?

LARs eKLunD
GRUPPLEDARE, 
TALESPERSON 

KULTUR OCH KREATIVITET



Rapport
från Riksdagen

en Liten gLiMt FRÅn RiKsDAgen berättar den här 
gången om intensivt arbete. När det gäller 
utbildningsområdet som berör mig genom att 
jag sitter i Utbildningsutskottet händer det mer 
2011 och 2012 än vad det hänt  på så kort tid 
och i modern tid. Det innebär beredning och 
debatter i kammaren för att förklara och försvara 
alliansens skolpolitik och alla de reformer som 
landsätts.  

Samtidigt som reform efter reform tar plats 
inom skolans område måste andra ärenden 
behandlas. Saker händer i omvärlden och väl 
avvägda beslut måste tas. 

Utrikes har vi dessvärre följt naturkatastrofer 
med materiell förstörelse och värst av allt män-
niskor som mist sina liv. Våra tankar har varit 
hos befolkningen i Japan. Vi har en ständig 
beredskap att ställa upp med hjälpinsatser om 
hjälp efterfrågas. 

i noRDAFRiKA PÅgÅR en efterlängtad demokrativåg. 
I land efter land reser sig folket och skakar av sig 
förtryck och despotism. Detta är glädjande, men 
mitt i det positiva följer vi oron för att oskyldiga 
människor blir lidande. 

I Libyen möttes protesterande demonstre-
rande av omfattande övergrepp och många 
dödades. Nu rasar där ett inbördeskrig, civila 
lider och många kommer till skada. Svåra beslut 
om hur Sverige bör agera i konflikten är därför 
en viktig del av den politiska agendan. Vi tog 
ett viktigt beslut om ett svenskt deltagande i den 
internationella militära insatsen. Åtta svenska 
stridsflygplan står nu till förfogande för interna-
tionella insatser i Libyen. Utöver det utvärderar 
Sida och Utrikesdepartementet kontinuerligt 
behovet av ytterligare insatser. Det svenska 
samlade bidraget till humanitärt stöd till Libyen 
uppgår sedan i mars till 60 miljoner kronor. 

Inhemska frågor som är krävande på grund 
av dess komplexitet är exempelvis frågan om 
lärarlegitimation. Det är en efterlängtad reform 
inom skolan. Men det är många pusselbitar som 

ska falla på plats och mycket att ta hänsyn till 
så att reformer går att genomföra på bästa sätt. 
Många som saknar examen från en lärarutbild-
ning har undervisat under lång tid i svenska 
skolor. Att vi nu skapar förutsättningar för en 
omställning till en skola där pedagogerna ska få 
legitimation utifrån en lärarutbildning är lika 
viktigt som komplicerat.  

en AnnAn KoMPLex FRÅgA i ett helt annat ämne 
är den om surrogatmoderskap. Å ena sidan 
ska vi ta hänsyn till en stark längtan efter barn 
som vuxna har, å andra sidan ska en lagstift-
ning konstitueras som ger möjlighet till att 
ensamstående kan bli inseminerade och där 
föräldraskapet är tydligt. Vi kristdemokrater 
ser fortfarande frågan allt för komplex, då just 
faderskapet i diskussionerna inte är klargjort 
så att barnperspektivet blir tillgodosett, för en 
lagstiftning i nuläget. Ett barn behöver en pappa 
och en mamma.  

Oppositionen driver på för en snabb för-
ändring. De kontrar med argument som att 
det är bara i den bästa av världar som alla barn 
lever med båda sina föräldrar. Många barn lever 
redan idag med en förälder. Dock är inte vår 
huvudpoäng att det inte går att leva med bara 
en vuxen. Vår utgångspunkt är barnets rätt till 
sin pappa! Det är ljusår mellan dessa två argu-
mentationslinjer. 

Det var ett litet nedslag i riksdagsrutinerna 
den här våren.  Väl mött när tillfälle ges! 

yVonne AnDeRsson 
RIKSDAGSLEDAMOT

14



15

Rapport
från Landstinget

Ökad tillgänglighet, delaktighet och kvalitet
KRistDeMoKRAteRnA, moderaterna, vrinnevilis-
tan, folkpartiet och centerpartiet har nu till-
sammans som styrande ledning för Landstinget 
i Östergötland presenterat förslag till Strategisk 
plan med treårsbudget 2012-2014. Vi fortsät-
ter vårt målmedvetna arbete för att förverkliga 
vår vision – Bra vård och bättre hälsa.

Tillgängligheten fortsätter utvecklas genom 
vårdval Östergötland och Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden tillförs 100 miljoner kronor 
extra år 2012 och därefter 50 miljoner kronor 
årligen för att säkerställa bra vård på lika 
villkor. Akutmottagningarnas tillgänglighet 
är ett av målområdena och då inte minst för 
angelägna grupper som äldre med flersjuklig-
het. Andra viktiga områden är att förebygga 
psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga.

DeLAKtigheten sKA utVecKLAs genom att varje 
patient ska ha rätt till en handlingsplan som ger 
besked om vad som skall ske härnäst i vården 
och vid vilken tidpunkt. Patienten ska kunna 
påverka tider för kommande återbesök eller 
remissbesök. Vård och stöd på distans ska fort-
sättningsvis utvecklas genom så kallad e-hälsa 
– informations- och kommunikationsverktyg 
på webben som används till förebyggande/
hälsofrämjande insatser men också för diagnos 
och behandling.

Kvaliteten ska vara så god att medborgarna 
i Östergötland alltid ska känna sig trygga i 
mötet med hälso- och sjukvården. En fast vård-
kontakt ska vid behov finnas för varje patient. 
Det behöver inte vara en läkare, utan kan vara 
en sjuksköterska, sjukgymnast eller kurator. 

Viktigt är att patienten alltid ska ha någon 
att fråga när funderingar uppstår omkring sin 
egen vård. Uppgift om den fasta kontakten ska 
finnas i alla dokument och i journal. Vikten av 
detta har observerats inte minst i arbetet med 
processer omkring cancer. Landstinget ska ar-
beta för nollvision för undvikbara vårdskador 
och de tydliga processer som tagits fram för bl. 
a. cancervården ska tillämpas på övriga områ-
den. Det ger en mer sammanhållen, flexibel, 
effektiv, och säker vårdprocess för bedömning 
och behandling av patienter.

näRA 9 MiLjARDeR KRonoR läggs enbart på östgö-
tarnas hälso- och sjukvård. I budgetförslaget 
ligger en ekonomi i balans under hela perio-
den. Samtidigt ska understrykas att framtagna 
handlingsplaner för detta måste verkställas och 
det finns stora utmaningar som kräver fortsatta 
effektiviseringar i verksamheten. Fokus ligger 
fortsättningsvis på att störst behov kommer 
först men att kvalitet och tillgänglighet ska 
förbättras framför allt för att de mest utsatta 
ska mötas och inte motas i vården.

LeVi ecKesKog
LANDSTINGSRåD OCH GRUPPLEDARE
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Egna tankar
från en kristdemokrat

SOM KRISTDEMOKRAT har jag ganska 
ofta haft tankar kring benäm-
ningen ”Vi och dem”. I vår värld 
med allt snabbare omställningar 
med rationaliseringskrav, flexi-
bilitet och anpassning till vad 
den globala marknaden och 
ekonomin kräver, kan många i 
vårt samhälle känna frustration 
och stor otrygghet. 

Detta sätter sin prägel på 
familjelivet när det gäller att 
få vardagen att gå ihop. Vi 
Kristdemokrater är, som så ofta 
nämns internt som officiellt, 
Alliansens Sociala röst! Vi har 
gjort väldigt mycke för att öka 
den enskildes/familjens valfrihet, 
tex. LoV, Lagen om Valfrihet 
inom vård och omsorg, Vård-
nadsbidrag,  som alternativ till 

de småbarnsföräldrar som vill 
ordna sin barnpassning efter 
egna önskemål och tid. Vi 
har medverkat till införandet 
av Rut-avdrag som ger många 
en meningsfull sysselsättning 
samtidigt som en stor svart 
marknad försvinner nästan 
helt och blir legitim, t.o.m. 
eftertraktad av både utförare 
som beställare. Vi måste nu 
se till att de grupper som har 
fått stå i jobbskatteavdragens 

skugga nu blir kompenserade 
och står i tur! Glöm inte att även 
de konsumerar varor och tjänster 
som näringslivet och samhäller 
tillhandahåller och då bidrar 
ju alla till vår gemensamma 
välfärd!  Men vi kan göra mera 
med riktad Kristdemokratisk 
politik gällande företagsamhet, 
miljöområdet, skola/utbildning 
samt omsorg.  

Men VAD Vi PoLitiKeR gärna glöm-
mer och/eller inte vill ta i, är de 
svåra frågorna kring asylrätten, 
invandringspolitiken samt in-
tegrationsfrågor. Vi är väldigt 
måna om att i alla lägen vara 
”politiskt korrekta” och inte 
sticka ut för rädslan att bli 
stämplade som rasister och främ-
lingsfientliga. Vi skall givetvis ha 

en generös invandrarpolitik där 
människors skydds-och asylbe-
hov sätts i första rummet och 
att FN:s barnkonvention gäller 
fullt ut. Vi skall ställa krav på 
våra myndigheter och tillföra 
resurser som krävs för att skynd-
samt behandla ärenden och där 
framförallt prioritera asylsö-
kande familjer! Det är trots allt 
barnen som far mest illa under 
långdragna utredningar som ib-
land kan tyckas dras i långbänk, 
allt i byråkratins namn.

Vi sKALL inte heLLeR förglömma 
eller blunda för de som vi inte 
lyckats integrera fullt ut i sam-
hället. Här gäller det att kraftigt 
öka samverkan med privata 
som offentliga näringslivet. En 
fullgod integration sker först 
då ett arbete erhålles! Vad för 
typ av arbete har underordnad 
betydelse då den enskilde lätt-
tare kan söka; efter sin egen 
utbildning lämpligt arbete. Vi är 
väldigt dåliga på att ta tillvara på 
våra invandrares yrkeskunskaper 
och utbildning. Här krävs det 
politisk handlingskraft!

Jag passar på att önska er alla 
en trevlig sommar med era nära 
och kära, vänner och bekanta!

GABOR LORANT 


