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Ledare
från distriktsordföranden
Har du en räv bakom örat, eller?
JAG SITTER I PARTIFULLMÄKTIGE och lyssnar på vår partiordförande Göran Hägglund. Solen skiner utanför fönstret och det är 19 grader varmt ute. Sommaren har redan kommit! Som vanligt är Göran avspänd, vältalig och lite fyndig i sina formuleringar – det gör att jag gärna lyssnar utan att längta ut till
solen.
Budskapet han förmedlar till oss som sitter där i Finlandiahuset, handlar
om alla de positiva kristdemokratiska förslag som nu blivit beslutade av vår
regering. Förslag som sakta med säkert förändrar och gör det lättare att leva.

om alla ”våra” förslag som nu realiseras – trots att
kristdemokraterna bara fick 6,59 % av svenska folkets röster i det senaste
valet. Bilden som media ger oss är färgad av alltför många år av socialistiskt
styre. Någon sa en gång att vi alla har en liten socialdemokrat bakom örat som
viskar hur vi ska tänka, tycka och bestämma. Det är dags att byta ut
socialdemokraten mot en kristdemokrat, som klart och tydligt talar om
personalism i stället för kollektivism och om att varje människa är unik i stället
för en anonym kugge i det stora samhällsmaskineriet.
Den 26 juni kl.13.30 invigningstalar Göran Hägglund på
Kristdemokraternas Riksting i Norrköping! Alla kristdemokrater i Östergötland har då möjlighet att få lyssna till Göran,
vår partiledare. Jag uppmanar er alla att ta
tillvara detta unika tillfälle! Ni kommer
inte att ångra er! Det kristdemokratiska
budskapet går in genom våra öron, lagras i vår hjärna och sprids sedan vidare
till andra. För hos oss är inte den enskilde
sig själv nog och oberoende av andra, utan
varje människa behöver gemenskap med
andra för att utvecklas. (Kursiverat är citat
från Principprogrammet)
VI BEHÖVER PÅMINNA VARANDRA

MARGARETHA ERICSSON
DISTRIKTSORDFÖRANDE
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Till Europa?

Till Europa?
NÄR DU FÅR DETTA NUMMER av Östergyllen i brevlådan är det ungefär ett år och en månad kvar till
valet till Europaparlamentsvalet i juni 2009. Som
du säkert vet handlar inte det valet om ja eller nej
till EU-medlemsskap, det handlar inte heller om
vad vi tycker om den gemensamma valutan
Euron. Nej, frågan är vilka svenska partier vi vill
ge störst inflytande i den europeiska politiken.
Jag tror inte att det är en speciellt vild gissning
att vi som läser de här raderna tycker att Kristdemokraterna är det partiet! Därför är det viktigt
att vi alla engagerar oss i det stundande EUvalet, att vi stödjer de duktiga kristdemokrater
som när provval och nomineringsarbete är avklarat kommer att hamna på partiets valsedel, att
vi talar med släkt, vänner, grannar och arbetskamrater om den politik Kristdemokraterna vill
föra i Europa och att vi sluter upp vid valstugor,
folderutdelningar och olika aktiviteter och kampanjer i EU-valrörelsen. Med ett framgångsrikt
resultat i EU-valet bäddar vi för nya framgångar
i valet 2010!
PER LARSSON REDAKTÖR

Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.
Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

Redaktionen
ger information

[Namn]

Tidningen Östergyllen är organ för Kristdemokraterna i Östergötland. Tidningen utkommer
med 4 nummer per år. Detta nummer har en
upplaga av 1500 exemplar.

[Adress]

Detta är nummer 154 sedan starten.

[Postadress]

Omslagsbild: Bryssel. Foto: Kristdemokrat fr Skåne.

Ansvarig utgivare: Sven Brus
Redaktion: Per Larsson (redaktör),
Margaretha Ericsson, Sven Brus
per.larsson@kristdemokraterna.se
Tryckt av BPT-tryck AB.

[Telefon]
Fyll i, klipp ut och skicka din talong till:

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

FOTO: NILS-INGVAR GRAAN

Rapport
från vårens utbildningsdagar

Skådespelaren och psykologen Anders Sjöholm talar om ”Att tala inför publik” inför en intresserad publik.

Lyckade utbildningsdagar på kansliet
Under våren 2008 har Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna i Östergötland anordnat två lyckade utbildningsdagar
för förtroendevalda kristdemokrater i Östergötland. Båda utbildningsdagarna genomfördes på det nya förnämliga distriktskansliet i
Linköping.

Vårens första utbildningsdag gick av stapeln lördag 1 mars och hade retorik, anförande- och
sammanträdesteknik på programmet. Först ut
bland de medverkande var Jonas Vikman, politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund och lärare i retorik, som talade om hur man
har nytta och glädje av retorik i politiken.
Efter en välsmakande lunch med god smörgåstårta från Åtvidaberg, väntade ett pass med
skådespelaren och psykologen Anders Sjöholm
från Norrköping. Med bakgrund av sina två yrkeserfarenheter hade han mycket matnyttigt att
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säga om hur vi bäst använder röst och kroppspråk när vi talar inför publik.
I dagens avslutande pass bjöd Nils-Ingvar
Graan, kommunfullmäktiges ordförande i Motala och Levi Eckeskog, landstingsråd med flera
ordförandeuppdrag inom landstinget, på matnyttig kunskap i sammanträdesteknik, ur såväl
ordförandes som ledamots perspektiv.
VÅRENS ANDRA utbildningsdsag 19 april hade
medie- och kommunikationsfrågor i fokus. Catrin Rising, pressekreterare för Kristdemokraterna
i riksdagen och Anders Andersson, landstingsråd från Kalmar, gruppledare för Kristdemokraterna i Sveriges Kommuner och Landsting och
partistyrelseledamot gav båda tips och råd för att
nå ut med politik i media. Dagen avslutades med
Johannes Söderberg, producent på SVT.
PER LARSSON
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Lena Rudelius, Norrköping och distriktsordförande
Margaretha Ericsson, Kolmården, i samspråk under
lunchpausen den första utbildningsdagen 1 mars.

Lena Käcker Johansson, Rimforsa, Arvid Johansson, Rimfors och Sam Hellgren, Söderköping deltog i utbildningsdagen 1 mars.

Nils-Ingvar Graan, kommunfullmäktiges ordförande
i Motala kommun talar om sammanträdesteknik under eftermiddagen första utbildningsdagen 1 mars.

Tommy Sennehed, Östra Skrukeby och Levi Eckeskog i samspråk i paus första utbildningdagen.

Catrin Rising, pressekreterare för Kristdemokraterna
i Riksdagen, tackas av Lars Eklund 19 april.

Anders Andersson, gruppledare för Kristdemokraterna i SKL, partistyrelsledamot och landstingsråd i
Kalmar län talade om hur vi gör media lokalt.

Johannes Söderberg, producent på Sveriges Television medverkande under eftermiddagen 19 april.
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Jonas Vikman, politiskt sakkunnig hos socialminister Göran Hägglund och lärare i retorik talade om
”Retorik i politiken” vid utbildningsdagen 1 mars.
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Aktuellt
i Distriktet
Kulturpolitiskt nätverk besöker museum

Distriktets nyaste nätverk för ett politikområde
är det kulturpolitiska nätverket, för ledamöter
och ersättare i olika nämnder, styrelser, utskott,
beredningar och andra organ inom kulturområdet. Nätverket har hittills haft en träff i februari,
där Tina Karlsson, projektledare för Norrköpings
ansökan att bli Europas kulturhuvudstad 2014,
berättade om det spännande arbetet. Tisdag 20
maj kl 19.00 är det dags igen. Då ska nätverket
besöka länsmuseet i Linköping, där museichef
Maria Jansén tar emot. Har du ett uppdrag inom
kulturområdet som vi har missat eller är du intresserad av kulturfrågor ändå och vill vara med
i nätverket, ta kontakt med Per Larsson, tfn 01322 72 84 eller per.larsson@kristdemokraterna.se
Utbildning för nya medlemmar
Onsdag 21 maj kl 19.00 bjuder Framtidsbilda-

rna in nya medlemmar i distriktets lokalavdelningar och andra relativt nyblivna medlemmar
till utbildning på distriktskansliet i Linköping.
Det blir både introduktion till Kristdemokratisk
ideologi samt information om Kristdemokraterna som parti och inblick i hur det är att arbeta
lokalt och regionalt inom partiet och i olika kommunala uppdrag. Medverkar gör Kristdemokratiska studentförbundets förre ordförande Patrick
Vigren samt distriktsordförande Margaretha
Ericsson. Anmäl dig senast tisdag 20 maj till Per
Larsson, per.larsson@kristdemokraterna.se eller
telefon 013-22 72 84.
Socialpolitiskt nätverk gör studiebesök

Distriktets socialpolitiska nätverk för Kristdemokraternas alla ledamöter och ersättare i nämnder,
utskott, beredningar och andra organ inom social-, omsorgs- och folkhälsoområdet har sedan
starten i höstas haft två träffar. Senast i april på
distriktskansliet då Lars Linebäck, direktor för
Linköpings Stadsmission berättade om stadsmissionens omfattande verksamhet i Linköping.
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Nästa träff är onsdag 28 maj kl 18.30. Då välkomnas nätverket till Motala och studiebesök på
Ung Resurs. Är du intresserad av nätverkets frågor och skulle vilja vara med, även om du ännu
inte har något uppdrag inom området, hör av
dig till Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller epost per.larsson@kristdemokraterna.se.
Rikstinget kommer allt närmare
Rikstinget i Norrköping torsdag 26-lördag 28
juni kommer allt närmare. Inbjudan har skick-

ats ut och anmälan är möjlig att göra, t.ex. via
rikshemsidan. Som medlem får man naturligtvis
anmäla sig för att t.ex. deltaga i öppningshögtiden även om man inte är ombud. Alla måste
dock anmäla sig av säkerhetsskäl., även om man
bara är med en stund. Det behövs också många
frivilliga funktionärer till både innan och under
rikstinget, t.ex. ska en hel del förberedelser göras
måndag 23 juni. Är du intresserad av att hjälpa
till, kontakta Liselotte Fager, tfn 013-10 16 20
eller e-post liselotte.fager@kristdemokraterna.se
Extra distriktsstämma med EU-provval
Onsdag 20 mars kl 18.00 kallas alla ombud och

ersättare till extra distriktstämma i församlingshemmet i Östra Skrukeby i Linköpings kommun. Anledningen till den extra stämman är att
provval ska genomföras inför Europaparlamentsvalet 2009. För att öka antalet deltagare och deras spridning över hela landet, jämfört med tidigare provval, får nu alla ombud från alla lokalavdelningar i landet delta i provvalet i samband
med extra distriktsstämmor runt om i landet.
Läs mer om Östergötlands upplaga på sidan 12.
Ideologidag med tema demokrati
Lördag 6 september arrangerar Framtidsbildar-

na i Östergötland den traditionsenliga ideologidagen. Årets tema är demokrati. För första gången
hålls ideologidagen på det eminenta distriktskansliet, där det stora konferensrummet har goda
möjligheter att rymma många deltagare - så se till

Kalendarium
för hela distriktet
att boka in ideologidagen i almanackan redan
nu, och spana sedan efter detaljerad inbjudan
efter sommaren!

Onsdag 21 maj kl 19.00
Utbildning för nya medlemmar på kansliet.

Kulturhelg i Göteborg

Onsdag 28 maj kl 18.30
Träff med socialpolitiskt nätverk med studiebesök på Ung Resurs i Motala.

Distriktets kulturpolitiska nätverk anordnar lördag 13 september till söndag 14 september
en kulturhelg i Göteborg, som självklart står öppen även för andra intresserade att deltaga i. På
programmet står träff med kristdemokratiska
kulturpolitiker från Göteborg och Västra Götalandsregionen som berättar om vilken kulturpolitisk profil Kristdemokraterna har där, ett par
kulturella arrangemang och ett studiebesök. Inbjudan med mer detaljerad information kommer senare - håll utkik!
Regional kommun- och landstingsdag

För fjärde gången arrangerar Framtidsbildarna
lördag 11 oktober regional kommun- och landstingsdag för alla intresserade kristdemokrater i
Östergötland, och i år även angränsande distrikt.
Inför nästa års val till Europaparlamentet kommer seminarierna i stor utsträckning ha Europatema. Liksom föregående år avslutas dagen med
en höstfest där god mat och underhållning står
på programmet. Detta år kommer den regionala
kommun- och landstingsdagen att vara förlagd
till någon trevlig lokal i Motala kommun. Exakt
tid och plats meddelas senare, men se till att dagen finns noterad i din almanacka!
Framtidsbildarnas höstseminarium

En ny begivenhet i studieorganisationen Framtidsbildarnas programutbud är ett höstseminarium, som är tänkt att vara öppet för allmänheten. Tiden för seminariet är torsdag 6 november kl 18.30 och som planeringen ser ut i
nuläget kommer seminariet att hållas i hörsalen
på stifts- och landsbiblioteket i Linköping.Temat
för seminariet är ”Hur hanterar vi främlingsfientliga partier?”. Mer detaljerad information
kommer i början av hösten!

Torsdag 22 maj kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Torsdag 29 maj kl 18.00
Träff med kommunpolitiskt nätverk.
Tisdag 10 juni kl 18.00
Rikstingsträff med ombud och ersättare inför
rikstinget i Norrköping.
Måndag 23 juni
Rikstingsförberedelser i Norrköping med bl.a.
iplockning i mappar.
Torsdag 26-Lördag 28 juni
Kristdemokraternas riksting i Norrköping.
Onsdag 9 juli
Kristdemokraternas dag i Almedalen, Visby.
Lördag 2-Söndag 10 augusti
Studieresa till Sankt Petersburg i arrangemang av Framtidsbildarna.
Onsdag 20 augusti kl 18.00
Extra distriktsstämma med provval till Europaparlamentet.
Torsdag 4 september kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.
Lördag 6 september
Ideologidag på distriktskansliet i Linköping i
arrangemang av Framtidsbildarna.
Lördag 13-Söndag 14 september
Kulturhelg i Göteborg i arrangemang av
distriktets kulturpolitiska nätverk.
Lördag 11 oktober
Regional kommun- och landstingsdag med
höstfest. Någonstans i Motala kommun.
Torsdag 6 november kl 18.30
Framtidsbildarnas höstseminarium.
Lördag 15 november
Distriktets höststämma i Ydre kommun.

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från Östsamgruppens Brysselresa

Hela resgruppen samlad framför triumfbågen i jubileumsparken i Bryssel. Från vänster: Per Larsson, Doris
Andersson, Lena Käcker Johansson, Anders Eksmo, Jan-Willy Andersson, Lars Eklund, Nils-Ingvar Graan.

Östsamgruppen studerade EU i Bryssel
Första veckan i april 2008 åkte delar av Kristdemokraternas Östsamgrupp på studieresa
till den europeiska huvudstaden Bryssel. En
lång rad intressanta och givande studiebesök stod på programmet, liksom god gemenskap och intressanta upptäcktsfärder i
staden Bryssel!

Första dagen i Bryssel gavs goda möjligheter att
bekanta sig ordentligt med den belgiska huvudstaden. Tidigare linköpingsbon, numera Brysselbon, Henric Weyde gav på en mycket initierad
och variationsrik stadsvandring på drygt tre timmar, där det mesta det historiska Bryssel passerades.
De följande dagarna ägnades framförallt åt
besöksmål i de mer nybyggda EU-kvarteren.
Den andra dagen i Bryssel inleddes med ett besök på Östergötlands eget Brysselkontor, där Idah
Klint tog emot och berättade om kontorets verksamhet. Efter ett besök på Sveriges Kommuner

och Landstings Brysselkontor väntade så Europaparlamentet med sammanträffande med båda
de kristdemokratiska europaparlamentarikerna
Anders Wijkman och Lars Wohlin.
DAG TRE I BRYSSEL väntade först besök på Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, där Skäningesonen Christian Juliusson tog emot och informativt berättade om arbetet. Därefter styrdes kosan till ministerrådet,
där kristdemokraten Fredrik Ekfeldt, tog oss med
till de sammanträdesrum där EU:s stats- och
regeringschefer, ministrar och representanter av
olika slag sammanträder! Denna dag rymde också
ett besök hos Kristdemokraternas europeiska
moderparti, EPP och dess huvudkontor.
Sista dagen i Bryssel gjordes intressanta besök på Svenskt Näringslivs brysselkontor och hos
Svenska kyrkan i Bryssel (känd från TV), där
också sopplunch intogs.
PER LARSSON
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Resans första studiebesök gick till Östergötlands
eget Brysselkontor, där Idah Klint (mitten av bilden)
tog emot och berättade om verksamheten.

Vid besöket i Europaparlamentet tog såväl Anders
Wijkman (bilden) som Lars Wohlin emot oss.

Christian Juliusson, bördig från Skänninge, tog emot
på kommissionens direktorat för regionalpolitik.

I ministerrådet berättade svenske tjänstemannen
och kristdemokraten Fredrik Ekfeldt om arbetet.

Kristdemokraternas europeiska moderparti EPP:s
huvudkontor besöktes. Suzanne Cords tog emot.

Svenska kyrkan i Bryssel fick besök sista dagen.
Kyrkoherde Pelle Sundelid berättade om arbetet.
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Besöket i Bryssel inleddes med en tretimmars
guidning av tidigare linköpingsbon, numera Brysselbon Henric Weyde, som gav mycket ny kunskap.

Glada och nöjda efter en lyckad resa sitter Per Larsson, Lena Käcker och Nisse Graan på planet hem.
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Rapport
distriktets vårstämma i Valdemarsvik

Inbjuden huvudtalare vid distriktets vårstämma i Valdemarsvik 15 mars var Maria Folkegård, generalsekreterare för Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC), som berättade om partiets internationella arbete.

Internationella perspektiv på vårstämma
I mitten av mars samlades kristdemokrater
från hela Östergötland till distriktsstämma i
församlingshemmet i Valdemarsvik. Utöver
sedvanliga stämmoförhandlingar bjöds på
internationella perspektiv i form av stämmans
gästande huvudtalare, Maria Folkegård, generalsekreterare för Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) och en nomineringsceremoni inför nästa års EU-val.

Efter välkomnande till Valdemarsvik av lokalavdelningens ordförande Marianne Svensson och
kommunfullmäktiges ordförande Anna Nilsson
(m) bjöd vårstämmans förmiddag på aktuella
informationer från rikspolitiken genom distriktsordförande Margaretha Ericsson, från landstinget via landstingsråd Levi Eckeskog och från
regionförbundet Östsam via gruppledare Lars
Eklund.
En välsmakande lunch följdes av en kort information om läget i den aktuella regionfrågan
10

från Sven Brus, Kristdemokraternas ledamot i
landstingets regionalpolitiska beredning. Därefter var tiden inne för en nymodighet - nomineringsceremoni inför EU-valet. Riksorganisationens nomineringskommitté har efterfrågat nomineringar av personer inför sommarens provval.
Distriktsstyrelsen ville ha ett brett underlag för
sin nominering och tog därför stämmodeltagarna
till hjälp för att få fram namn. Alla fick därför
lämna in en nomineringssedel under det att
Madelene Ottosson från Valdemarsvik spelade
gitarr och sjöng!
var Maria Folkegård, generalsekreterare för Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC), som på ett mycket intressant
sätt talade om läget på t.ex. Kuba och vilket demokratiskt bistånd KIC ger dit och till andra
länder.
STÄMMANS HUVUDTALARE

PER LARSSON

... liksom Valdemarsviks kommunfullmäktiges ordförande, Anna Nilsson (m).

Distriktsordförande Margaretha Ericsson lyfte upp
några aktuella frågor från rikspolitiken.

Levi Eckeskog, landstingsråd och gruppledare för
Kristdemokraterna i landstinget, gav en rapport från
landstingsarbetet.

Lars Eklund, gruppledare i Östsam, berättade om
aktuella Östsam-frågor.

Sven Brus, ledamot i landstingets regionalpolitiska
beredning, berättade om hur regionfrågan ligger.

FOTO: NILS-INGVAR GRAAN

Valdemarsviks lokalavdelnings ordförande Marianne
Svensson hälsade alla välkomna...

Madelene Ottosson, Valdemarsvik, underhåll med
gitarrmusik under nomineringsceremoni inför EU-val.

Stämmopresidiet har fattat posto. Per Larsson, Anders Eksmo, Martina Axene, Ljell-Åke Rönnberg
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Vem vill du se i
Europaparlamentet?

E xtra

Kristdemokraterna i Östergötland bjuder in till

Distriktsstämma
med provval inför EU-valet

rna i
ll ett
cket
vare,
goch
g till
013-

Onsdag 20 augusti 2008, kl 18.00
i Församlingshemmet, Östra Skrukeby
Provval - Information - Kulturinslag - Somrig förtäring

Anmäl dig till stämman!
Ombud och ersättare får särskild kallelse. Övriga medlemmar är också varmt välkomna att
deltaga i stämman och anmäler sig genom att senast onsdag 13 augusti
maila till liselotte.fager@kristdemokraterna.se eller ringa 013-10 16 20 eller 0703-18 33 83
eller faxa till 013-10 11 06 eller skicka brev till Kristdemokraterna i Östergötland, Westmansgatan 25 B, 582 16 Linköping
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Rapport
från Östsam

Östsam - ett myller av verksamhet!
Genom Östsam-organisationen
har vi i Östergötland tränat på att arbeta i regionform. Vi har haft ett kommunalförbund som
består av 13 kommuner och ett landsting. Det
har gått bra, faktiskt… Vem tror att det är lätt att
förena 14 viljor? Nu när regeringen (förmodligen) ger möjlighet till nya regionbildningar vill
Östergötland vara med och bilda regionkommun
. Samtal förs nu med Jönköpings, Kalmar och
Östergötlands län. Vi hoppas på att vi har en ny
regionbildning klar redan till 1 januari, 2011.
Men det beror naturligtvis på hur snabbt förhandlingarna kan klaras av. Från början förde vi
samtal även med Blekinge och Kronobergs län,
men dessa söker nu kontakt med Region Skåne.
Guldmyran. Det är viktigt att profilera
regionförbundet Östsam som en tydlig aktör i
näringslivs- och samhällsutvecklingsfrågor. Därför har vi instiftat ett pris, som kallas för Guldmyran, som avser lyfta fram företagare som också
gör en tydlig insats för samhällsutvecklingen. 50
000 kronor blir prissumman som skall användas
som stöd till ett ideellt projekt eller till en organisation. Ursprunget till Guldmyran kom egentligen från en socialdemokratisk motion. Ja, varför
inte, goda idéer skall förverkligas oavsett varifrån
de kommer!

REGIONFRÅGAN.

ÖSTGÖTATEATERN. Som väl alla har läst i tidningarna vill Östgötateatern ha mellan 6-10 miljoner
kronor i extra bidrag. Omedelbart och varje år
framöver. Teaterns ledning har ansett att de cirka
75 miljoner kronor som teatern får varje år inte
är tillräckligt. Huvudmännen, som är
Linköpings- och Norrköpings kommuner och
landstinget, och som har var sina andelar i Östgötateatern, har ansett att denna extra summa är
orimlig. Norrköping kunde tänka sig betala sin
extra andel, men det kräver ju att de andra tar
sina. Nåväl, efter tuffa förhandlingar på skär-

torsdagen kom huvudmännen överens om att
satsa sammanlagt 1,7 miljoner extra på Östgötateatern som en återkommande ramhöjning. Eftersom teatern hade betydligt större önskemål,
har väl inte överenskommelsen applåderats, men
detta var det som var möjligt. Nu har teaterns
styrelse påbörjat en anpassning till den gällande
ekonomiska ramen.
ÖSTSAMS EKONOMI FRAMÖVER. Vi räknar inte med
att Östsam får några ekonomiska tillskott utöver
nuvarande nivå från sina medlemmar, alltså de
13 kommunerna och landstinget. Uppräkning
för allmänna kostnadshöjningar, löner etc kommer naturligtvis till. I övrigt arbetar Östsam för
att förmera den ordinarie budgeten med projektbidrag, inte minst från EU:s olika fonder.
Härvidlag har vi varit mycket framgångsrika genom att vi har tjänstemän som har stor kunskap
i hur ansökningar skrivs och hur lobbying-arbete på EU nivå skall gå till. Vi har självklart god
nytta av vårt informationskontor i Bryssel där en
av medarbetarna kommer från Askeby (!).
Socialdemokraterna med (v) och (Mp) vill
satsa ytterligare 5 miljoner till Östsams budget.
Men eftersom landstinget har reducerat sitt bidrag med samma summa så förstår jag inte varifrån de får dessa extra 5 miljoner. Kanske de spelar Monopol på sina gruppmöten, vad vet jag
Med önskan om framgångsrika regionförhandlingar

LARS EKLUND
GRUPPLEDARE FÖR KRISTDEMOKRATERNA
I REGIONFÖRBUNDET ÖSTSAM
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Rapport
från Riksdagen

En röst för den som inte
kan göra sin röst hörd

I SEPTEMBER 2006 VAR VI alla glada för att Alliansen
vann valet. För Kristdemokraterna innebar det
en chans att förverkliga det vi lovat i många år;
Att vara en röst för den som inte kan göra sin röst
hörd. Sen valet har Alliansregeringen, efter starka
kristdemokratiska påtryckningar, genomfört två
satsningar som jag vill uppmärksamma. Det ena
gäller det lagstiftande stödet till anhörigvårdare
och det andra investeringsstödet för äldreboende.
Många människor vårdar idag en anhörig i
hemmet. Det kan vara en make, maka eller en
nära vän. Hela 70 procent av hjälpen till dem
över 75 år som bor hemma ges idag av anhöriga.
Var fjärde svensk som är 55 år eller äldre hjälper
regelbundet någon som är äldre, sjuk eller funktionshindrad.
De flesta vårdar sina anhöriga för att de vill,
men det är ett tufft jobb där den närstående ofta
är i tjänst dygnet runt. Anhörigvårdarnas insatser har sällan uppmärksammats av ansvariga politiker. De har inte haft någon laglig rätt till stöd
och hjälp från kommunerna. I socialtjänstlagen
står att kommunerna bör stödja anhörigvårdarna. Inte att de ska göra det.

2009 skärps lagen så att
kommunerna måste ge anhörigvårdarna stöd.
Genom att ändra lagtexten i socialtjänstlagen från
”bör” till ”ska” får anhöriga som vårdar och hjälper en närstående rätt att få sina behov av stöd
prövade av kommunens socialnämnd. Lagändringen är ett resultat av det inflytande
kristdemokraterna har i regeringen och ett erkännande av vilken otroligt viktig vårdinsats alla
anhörigvårdare står för.
En anledning till att så många vårdar sina
anhöriga hemma är att det saknas platser på särskilt äldreboende. Socialdemokratiska regeringen
valde att minska antalet platser i äldreboende
med över 18 000 i början av 2000-talet.

FRÅN OCH MED 1 JANUARI

En undersökning visade nyligen att hälften
av alla larmsamtal från de 147 000 äldre och

funktionshindrade som har ett trygghetslarm,
kommer från personer som bara känner sig ensamma. Det finns ett klart samband mellan samtal på grund av ensamhet och att de särskilda
boendeformerna i kommunerna blivit färre. Idag
bor över 90 procent av alla som är över 65 år
kvar hemma. Det är bra, många vill ha det så
men åter andra vill det inte.
Många klarar inte av att bo kvar hemma.
Deras liv skulle bli betydligt bättre om de fick
möjlighet att bo på ett äldreboende.
KRISTDEMOKRATERNA HAR LYCKATS driva igenom att
regeringen fattat beslut om ett investeringsstöd
för äldreboende. 500 miljoner kronor ska satsas
varje år under mandatperioden för att kommuner och privata bolag ska kunna ansöka om stöd
för att bygga lägenheter i särskilda äldreboende
Det kommer leda till att fler äldre som vill
kan få bo på ett äldreboende som kan erbjuda
bättre omsorg, tryggare rutiner och framförallt
ett större socialt umgänge.
Kristdemokraterna kommer i Alliansregeringen fortsätta arbeta för den lilla människan, för den som inte kan göra sin röst hörd och
för att skapa ett samhälle där ingen, även på ålderns höst, ska behöva känna sig ensam. Vi kan
göra mycket som politiker, men mycket kan vi
också göra inom den privata sfären och i det civila samhället i övrigt. Det ena får aldrig förhindra eller stå i motsatsförhållande till det andra.
Låt oss såväl politiskt som i vardagen komma
ihåg den som inte kan göra sin röst hörd.
YVONNE ANDERSSON RIKSDAGSLEDAMOT

Rapport
från Landstinget

Bra vård och bättre hälsa,
men sämre ekonomi

behandlades
årsredovisningen för 2007. Oppositionen var
inte nådig och visst fanns det även för majoriteten skäl att självkritiskt granska maktutövandet
under det gångna året. I befolkningen har bra
vård och bättre hälsa kunnat konstateras men
för att klara en sådan utveckling även på sikt,
måste ekonomin vårdas och förvaltarskapet skötas med omsorg.
Från Kristdemokraternas sida har vi arbetat
för att genom förändringar i det reglemente som
styr verksamheten, påskynda arbetet med att göra
förändringar för att förbättra styrfunktionerna
och göra arbetsfördelningen tydligare. Där har
vi inte fått med oss resten av majoriteten utan de
har tillsammans med oppositionen flyttat fram
förändringsarbetet till hösten och gör endast små
förändringar under våren. Jag anser att vi därvid
tappar mycket av värdefull tid när ekonomin
fortsätter bli sämre.

VID SENASTE LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

LANDSTINGET STYRS ENLIGT beställar- och utförarsys-

temet. Det innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden beställer så mycket sjukvård som möjligt från de utförande enheterna till en fastställd
ram. Landstingsstyrelsen ska som ägarstyrelse se
till att de utförande enheterna uppfyller de påskrivna avtalen inom de ekonomiska ramar som
man därvid godkänt. Här har inte landstingsstyrelsen med sin ordförande agerat tillräckligt
när enheterna exempelvis anställt långt fler personal än de har budget till utan att först kontakta landstingsdirektören för att få hjälp och
stöd antingen till effektivisering eller tillförande
av medel om behoven skulle visa att detta var
nödvändigt.
Detta är en utveckling som framför allt startade 2006, valåret innan vi fick ny majoritet. Ca
400 årsarbetare anställdes 2006. Denna
kostnadsdrivande utveckling bromsades något
under 2007 men ytterligare ca 300 årsarbetare

anställdes utan att det fanns utrymme för detta i
vare sig budget eller avtal. Även under 2008 har
denna utveckling fortsatt. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick av revisorerna godkänt för 2007
medan landstingsstyrelsen med ”nöd och näppe”
fick godkänt, anmärkningar som närmade sig att
inte föreslå ansvarsfrihet.
DÄRFÖR MÅSTE LANDSTINGSSTYRELSEN genom landstingsdirektören vidta de åtgärder som behövs för
att träffade avtal skall hållas. Centrumcheferna
har därvid naturligtvis det yttersta ansvaret för
sina verksamheter och är anställda för att avtal
och budget skall hållas. I klarspråk betyder detta
att centrumchefsledet måste ifrågasättas om inte
ansvarskostymen fylls. Det bör också sägas att en
del centrum klarar sitt uppdrag men de som inte
gör det bör bli föremål för ledningsförändringar.

Majoritetens framgångsrika arbete med vårdlots kopplat till sjukvårdsrådgivning och
egenvårdsguide bör ändå noteras. Sjukskrivningstalet har minskat minskat, vi fortsätter det
framgångsrika arbetet med samordningsförbund
och just nu ser det ut som om alla kommuner i
Östergötland kommer att involveras i detta arbete. Ett arbete som förstärker rehabilitering, ger
bättre livskvaliet och minskar utanförskapet.
Allt är inte lätt men nu ska vi göra vårt bästa
för att Kristdemokraternas betoning av
människovärdesprincipen ska tillämpas så bra
som möjligt.
LEVI ECKESKOG LANDSTINGSRÅD
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Egna tankar
från en kristdemokrat

Dra åt samma håll
TANKARNA I HUVUDET hos en Kristdemokrat vid denna
tid på året är oundvikligt det som sker i naturen.
Värmen, grönskan och livets återvändande. Varje
årstid har sin härlighet men våren är speciell med
sitt uppvaknande. Lite ”smolk i bägaren” är ändå
den vinter som varit, eller den vinter som inte kom.
Är det en naturlig variation i temperaturkurvan,
som alltid funnits, eller är det vi människor med
vår livsstil som dramatiskt håller på att förändra
våran jord.
I vårt partis barndom blev vi bland annat
beskyllda för att vara ett ”vatten och luftparti” med
vårt tal om förvaltarskapsansvaret, som fortfarande
är en av våra ideologiska pelare. Kanske är det dags
att damma av denna slogan om oss igen.
NÅGOT AV DETTA med värme, grönskande och livets
återvändande skulle nog inte vara helt fel att vi får
mer av i våra olika gemenskaper med tanke på det
våld och utanförskap som finns. Både i vår personliga sfär och i våra större gemenskaper. Här kan vi
inte bara skylla på våra politiker utan här måste vi
alla hjälpas åt och dra vårt strå till ”myrstacken”.
Tillsammans kan vi, likt myrorna i stacken som alla
drar åt samma håll, förändra vår omgivning. Därför behövs alla ni som nu har läst alla dessa ord.
BENGT EKSTRÖM

