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Kalendarium 2017 
 
25 jan 18.00 Kommunsamråd, Verkstan 
Askeby. 
 
Kretsårsmöten under feb. Motioner till kret-
sen ska lämnas senast siste januari. 
 
29 jan kl 16.00 Årsmöte Vadstenakretsen, C-
lokalen på Magnus Erikssons väg 10. 
 
29 jan 18.00 Årsmöte Godegårds C-avd, på 
Soltorp. 
 
31 jan 18.30 Årsmöte Västra Ny C-avd, på 
Kalvsjö Gård. 
 
3-4 feb Kommundagar Göteborg. 
 
9 feb Centerpartiet distriktsstyrelse. 
 
11 feb 9.30—14 Kvinnonätverket i Östergöt-
land kör utbildning i ”Närodlad Politik” respek-
tive ”Bilda opinion” (parallella kurser). Plats SV
-lokalen Linköping. Ansök om att få vara med 
före 31  jan. Du får mera info från C-expen.  
 
12 feb kl 16.00 Årsmöte Mjölbykretsen. 
 
13 feb kl 19.00 Årsmöte Åtvidabergskretsen, 
Hembygdsgården. 
 
15 feb kl 18.30 Årsmöte Motalakretsen i Go-
degårds församlingshem. 
 
15 feb kl 18.00 Årsmöte Norrköpingskretsen, i 
Rådhuset. Kvartettens gruppledare medver-
kar. 
 
16 feb kl 17-20 Kommunalsektion. Kallelse till 
gruppledare + 1 pers från varje kommun.  
 
28 feb kl 18.00 Årsmöte Linköpingskretsen, 
fullmäktigesalen stadshuset. 
 
Motioner till distriktsstämman ska lämnas 
senast sista februari. 
 
2 mar Centerpartiet distriktsstyrelse. 
 
10-11 mar Spetsutbildning del 2: ”Närodlad 
politik” resp ”Bilda opinion”. Plats: Himmelsby 
Gårdshotell utanför Mjölby. Ansökan senast 
10 feb. Målgrupp: personer som gått del 1 på 
kretsnivå eller har varit politiskt aktiva en 
längre tid och har motsvarade kunskaper. 
 
Lö 25 mars Distriktsstämma med bl.a faststäl-
lande av listor till kyrkomötet och stiftsfull-
mäktige. Plats Vreta Kluster. 
Föredragshållare: se mera info på hemsidan. 
 
22-23 april Nationell konferens för kretsordf, 
distriktsordf och personal. 
 

25 apr Centerpartiet distriktsstyrelse. 
 
Motioner till partistämman lämnas senast 
sista april. 
 
18 maj 18.00 Kommunsamråd, Verkstan 
Askeby. 
 
19 maj Kyrkovalsupptakt på riksnivån. 
 
31 maj Förnominering riksdag och regionfull-
mäktige avslutas (för den rådgivande med-
lemsomröstningen) 
 
1 jun  kl 17-20 Kommunalsektion. Kallelse till 
gruppledare + 1 pers från varje kommun.  
 
5 jun Världsmiljödagen: bra dag för lokala 
aktiviteter. Underlag finns på Connect. 
 
1 jul sista dag för skriftligt  svar om man vill 
vara med som kandidat i medlemsomröstning 
(riksdag, regionfullmäktige och vissa kommu-
ner) 
 
Hitta mera information på hemsidan eller på 

Facebook. Annars ring och fråga! 
www.centerpartiet.se/ostergotland eller ring 

013-141614. 

Kloka C-kvinnor Vi har bildat ett nätverk för kloka C-kvinnor i Östergötland!  
 
Vill du vara med?  
Du kanske är ny medlem, yngre eller äldre kvinna som inte haft så många uppdrag ännu men som 
känner att du skulle vilja vara mera aktiv? Du kanske är ny på ett uppdrag och vill känna 
stöttning från andra kvinnor utanför din egen kommun?  
Eller är du en aktiv och engagerad kvinna som  
vill vara med och diskutera politik och delta på  
intressanta föreläsningar? 
 
Du kan höra av  dig till Rosmarie på C-expen 
eller söka medlemskap i vår Facebookgrupp 
”Kloka C-kvinnor i Östergötland”. 
 
Vi har haft några träffar under 2016 där vi 
bl.a. läst om och diskuterat härskartekni-
ker. Vi har haft föreläsning av Sverker 
Wadstein (om relationer och kommuni-
kation). Vi har fått fiskpedikyr, ätit 
goda soppor och diskuterat aktuella 
politiska frågor ... 
 
Nästa aktivitet är en utbildning den 
11 feb, se i kalendariet. Man måste 
anmäla sig för att komma med då an-
talet är begränsat!  
 

Sprid info till alla kloka  
kvinnor där ute! 



Ordförandeordet 
 

N 
u 
har 
snart 

ännu ett år 
passerat 
med rask 
fart!  
 
När jag 
tittar lite i 
backspe-
geln och 
funderar på vad som har hänt 
under året så är det ju väldigt 
glädjande att det nu går så bra 
för Centerpartiet. Samtliga av de 
12 senaste opinionsmätningarna 
visar en tydlig uppgång för oss 
och den är statistiskt säkerställd. 
  
Vi har därmed lyckats bryta den 
långa negativa trend som vårt 
parti har haft i årtionden.  
 
Undersökningarna visar också 
att vi uppfattas som ett tydligare 
parti inom i stort sett alla fråge-
områden. När det gäller ung-
domsväljarna så är trenden även 
där väldigt tydlig, hela 12 % 
skulle välja Centerpartiet om det 
vore val idag. För några år sedan 
låg den siffran på 3-4%. 
 
Dagens siffror ger oss mer råg i 
ryggen när vi nu går in i den 
andra delen av mandatperi-
oden. Vi måste nu hålla i samti-
digt som vi förbereder oss för 
att göra ett riktigt bra val 2018. 
Med ett ökat väljarstöd behövs 
det också fler personer som kan 
åta sig uppdrag för vårt parti.  
 
På distriktsnivå har vi redan 
påbörjat nomineringsarbetet för 
att få fram bra kandidater till 
både region och riksdag. I kom-
munerna måste vi också på all-
var fundera till på vilka som ska 
företräda partiet, det lär behö-
vas flera personer än vid senaste 
valet! Angenäma arbetsupp-
gifter till skillnad mot det mot-
satta! 
 
Ett stort tack till er alla som lagt 

tid och kraft för centerpartiet 

under året. Alla insatser, stora 

som små, behövs i en folkrö-

relse, det ska vi ta vara på. 

Karin Jonsson 
Distriktsordförande 

Norrköpingskretsen var ute ”på stan” i kam-
panjen #isamtalmed en lördag i november.  
 
-Det var mycket uppskattat och folk berättade 
gärna om sitt första jobb eller sitt drömjobb, 
säger Kerstin Sjöberg, kretsordförande i Norr-
köping. Det var ett enkelt och bra sätt att 
närma sig Norrköpingsborna och prata om 
jobb och vad som behövs för att få flera i ar-
bete. Det gör vi gärna om igen! 
 
Kerstin Sjöberg, Roger Sandström och Christian Widlund 

Värva medlemmar! 

 
Via SMS: Skriv Centerpartiet 
(mellanslag) personnummer 

(mellanslag) mejladress och skicka till 
726 72 så får du en avi på 150 kr hem i 

brevlådan. 
 

Via Swish: Skriv ditt personnummer, 
mejladress och swisha 150 kr till  

nr 123 421 85 33. 
 

Eller gå in på centerpartiet.se  
och skriv in kontaktuppgifter.  

Centerkretsarna i västra Östergötland samla-
des i Ödeshög för en kurs i kommunal eko-
nomi.  

Som föreläsare hade man anlitat Lennart 
Pettersson från Svalöv, som har stor erfaren-
het i detta ämne. Kursdeltagarna fick en 
grundlig genomgång av budgetarbete, bokslut 
och uppföljning av ekonomin i en kommun. 
Lennart poängterade särskilt att det var viktigt 
att jämföra både avvikelserna i kronor och i 
procent.  

Den efterföljande utvärderingen visade att 
deltagarna var mycket nöjda och anser att de 

kommer att ha nytta av det de lärde sig i det 
fortsatta arbetet i sina kommunala uppdrag.  

Kursen genomfördes i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan. 

Kurs i kommunal ekonomi i ödeshög 

Är du nyfiken på närodlad politik i Åtvidaberg? 
Kom och påverka vår politik och titta på Fälldi-
nutställningen. Den inbjudan skickade Center-
partiet i Åtvidaberg ut och bjöd in till fika en 
kväll i slutet av november. 
 
- Utställningen var populär bland besökarna 
men det var mest medlemmar som kom och 
tittade, säger Joakim Magnusson, oppositions-
råd i Åtvidabergs kommun och kassör i krets-
styrelsen. 

Kampanj i norrköping 

Fälldinutställningen i åtvidaberg 

Ny hemsida och nytt intranät 

Vi har fått nya lokala hemsidor som håller på att fyllas på med 
material.  Snyggare och fräschare layout.  

 
Vi har också fått ett nytt intranät ”Connect” som ska ta över 
efter Centralen. Det nås från www.centerpartiet.se och du 
som haft ett fungerande lösenord till centralen kommer att 

kunna logga in direkt. Om du inte kommer in kan du kontakta 
oss på expen så fixar vi ett nytt lösenord till dig. 

Tanken är att man ska kunna bilda diskussionsgrupper här och 
att en del av de interna grupperna på facebook ska flytta in 

här. Det kommer att ta en stund innan allt flyttas och fylls på. 
Vi har startat en grupp ”Centerpartiet Östergötland” som du 

kan ansluta dig till. Där kommer information, inbjudningar mm 
att läggas upp. 



Foto: Bo Bäckman 

Distriktet bjöd in vår partiledare för att träffa 
medlemmar och inbjudna gäster. Det blev ett 
engagerat tal från Annie och många intressanta 
frågor från publiken.  
 
Temat var ”Nytt ledarskap för Sverige” utifrån 
förslag i Centerpartiets budgetmotion. Förslagen 
kan sammanfattas under rubrikerna: minska 
tudelningen med enkla jobb, grön tillväxt med 
grön skatteväxling, infrastruktur och tillväxt i hela 
landet, effektivare integration med lägre kostna-
der, trygghet i hela landet samt fler och bättre 
lärare – bättre praktiska utbildningar. Annie be-
skrev förslagen mera ingående och tog också upp 
regeringens förslag som i många fall leder åt helt 
fel håll (t.ex. km-skatt på lastbilar som endast 
beskattar avstånd, inte klimatutsläpp, eller för-
bud mot vinster i välfärden som är fel ände att 
börja i – vi borde prata innehåll och kvalitet istäl-
let). 
 
Det kom upp frågor om Ostlänken, lantbruk och 

krisen för mjölkproduktionen, industrins bety-
delse, integration m.m. 
 
Annie träffade under eftermiddagen Juno Blom, 
nationell samordnare för hedersrelaterat våld 
och brottslighet och landshövding Elisabeth Nils-
son. Annie blev mycket berörd av informationen 
från Juno. Centerpartiet lade i somras förslag på 
att tillsätta en hederskommission för att komma 

tillrätta med hedersbrott och det är i grunden 
det arbete som görs i Östergötland. Kunskap från 
detta projekt måste spridas vidare för att vi ska 
nå en förändring. 
 – För mig är det inte kontroversiellt, utan själv-
klart, att lyfta den här frågan, sa Annie. 
 
Vi har en engagerad, modig och rakryggad parti-
ledare! 

Annie i samspråk med Linköpings oppositionsråd Muharrem Demirok 

Foto: Bo Bäckman/Fivefingerpics 

Annie på uppskattat besök 

Några av deltagarna från Motala passade på att bli fotade tillsammans med Annie 

Nu börjar det bli dags att fundera på det och att 
lämna dina förslag till nomineringskommittén.  
 
Det finns säkert många bra/förnuftiga/kloka per-
soner som du vill ska representera Centerpartiet i 
nästa val. På kommunal, regional eller riksnivå.  
 
Tänk till och lämna in ditt förslag senast 31 maj!  
 
Personen behöver inte vara medlem i C – ännu. 
Det är nomineringskommitténs uppgift att till-
fråga personen. 

Alla som tackar ja till nominering är med i den 
rådgivande medlemsomröstningen som kommer 
att ske 15-30 sep. (En del kommuner kommer att 
göra medlemsomröstningen inför fullmäktigelis-
tan lite senare). Det går bra att föreslå sig själv 
också… 
 
Många kretsar kommer att ordna nominerings-
möten där du kan lämna dina förslag. Det går 
också bra att skicka in via mail eller brev till  
C-expen – skriv till vilket val du föreslår kandida-
ten. 

2017 ska vi för första gången testa att göra om-
röstningen även via webben. Nästa ÖstgötaFocus 
kommer ut i sep och där kommer alla kandidater 
att presenteras. Då får du information om hur 
omröstningen ska gå till (på webben eller via 
brev). 
 
Den 25 nov fastställs Centerpartiets valsedlar för 
regionfullmäktige och riksdag. 

Vem vill du se på Centerpartiets valsedel 2018? 



Från riksdagen 
 
Från vår utsände i nordösterled 
 

F 
rågor med bäring på Östergötland 
har varit, och är på tapeten i riks-
dagsarbetet. 

 
Regionfrågan har diskuterats mycket i 
riksdagsgruppen. Tyvärr stoppas nu de 
större regioner som är nödvändiga för att 
kunna utveckla sjukvården och dra makt 
från Stockholm. Tyvärr har moderater och 
andra lyckats med sin populistiska kam-
panj för status quo och folkomröstningar. 
Istället kan det bli så att 95 % av regioner-
nas budget tas ifrån dem när en statlig 
sjukvårdskoloss tar över den högre sjuk-
vården i en enda Sverigeregion. Vi får se, 
frågan lever. 
 
Linköpings pla-
nering för 1 200 
bostäder i 
Roxtunaområdet 
utanför Ekängen 
stoppades plöts-
ligt av riksantik-
varieämbetet. I 
samråd med 
Muharrem De-
mirok initierades 
en interpellation till bostadsministern, 
som gav ett bra svar, få se om ämbetet 
mjuknar. 
 
Planeringen för E22 förbi Söderköping 
fortsätter, nu med akvedukt. Det är nog 
bra men blir dyrare och ger ytterligare 
förseningar och osäkerhet om finanise-
ringen. Jag avser, i samråd med söderkö-
pingscentern och Magnus Berge, att inter-
pellera trafikministern. 
 
Jag har ett starkt engagemang i frågan om 
rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i li-
vets slutskede, av barmhärtighet och av 
respekt för individens yttersta vilja. Parti-
linjen är nej till att utreda den frågan, men 
vi hade en mycket bra diskussion vid sen-
aste partistämman och en riktigt jämn 
votering ändå. Jag har tagit initiativ till att 
bilda ett nätverk i riksdagen där 18 leda-
möter från 7 partier nu gått med, vilket 
gläder mig stort. 
 
Jag lade över 30 motioner med stor 
spännvidd, se inlägg på min blogg och i 
debattforum på Facebook t ex Politisk 
Centerdebatt. Ni som inte är på nätet kan 
gärna ringa mig, 0725-587721. 
 
Staffan Danielsson 
Riksdagsledamot 
http:// staffandanielsson.blogspot.com 
 
 

ÖstgötaFocus 
passar på att 
ställa några frå-
gor till Magnus 
Ek, 22-åringen 
från Gryt som 
kom in som ny 
ledamot i Kyrko-
mötet från Linkö-
pings stift efter 
kyrkovalet 2013: 
 
Hur har uppdraget varit och vad har du sysslat 
med för frågor? 
-Jag hamnade som ordinarie i Ekonomi- och 
egendomsutskottet. Vi har hand om många frå-
gor som rör kyrkans fastigheter, förvaltningen av 
kyrkans skogs- och jordbruksmark och mycket av 
miljöfrågorna i Svenska kyrkan. Som centerpartist 
och bondunge så känns det som att det passar 
mig väldigt väl, och min ingång är att vi ska ta ett 
stort miljöansvar, men inte göra livet surt för de 
som arrenderar av kyrkan. Sen har jag haft stor 
hjälp av en erfaren centergrupp att sätta mig in i 
frågorna, och tror att jag ger tillbaka till gruppen 
med min debattvana och starka engagemang. 
 
Vilken fråga tycker du är särskilt viktig för Center-
partiet? Och varför behöver vi ta flera mandat? 
-Förutom miljöansvaret gillar jag vår syn på Folk-
kyrkan. Vi tar linjen att kyrkan ska finnas och vara 
aktiv i hela landet, ha en aktiv ungdomsverksam-
het och möta människor i deras vardag. Den 

linjen syns ofta inte bara i stift och församlingar, 
utan även i Kyrkomötet. 
- För att den linjen ska vara representerad på 
kyrkans alla nivåer, det är avgörande för att vi ska 
vara en god kraft i samhället och för kyrkans 
framtid. Men vi behövs också för att balansera de 
konservativa krafter som finns i Svenska kyrkan. 
Det finns fortfarande ett motstånd mot en öppen 
kyrka, som exempelvis syns i motståndet mot 
homosexuellas deltagande på lika villkor. De 
krafterna riskerar att få ett uppsving genom SD:s 
intåg i kyrkopolitiken. 
 
- Det har varit en utmaning att balansera uppdra-
get i kyrkomötet mot ett tidskrävande uppdrag 
som förbundsordförande i CUF, avslutar Magnus, 
men jag trivs väldigt väl och känner att jag gör 
nytta i kyrkomötet. Jag vill fortsätta att kämpa för 
en stark och vital kyrka i hela landet åtminstone 
en mandatperiod till! 
 
Vi önskar Magnus och alla andra kandidater i 
kyrkovalet lycka till! 

Nära vård 
 Region Östergötland har genomfört en utred-
ning om framtidens primärvård. Utredningen 
bedömer att det finns ett stort behov av att 
stärka primärvården i regionen och att effektivi-
sera samverkan mellan sjukhus-, primär- och 
kommunal vård och omsorg. Avgörande för att 
kunna erbjuda en effektiv nära vård är att den 
regionala och kommunala sjukvården och omsor-
gen fungerar väl tillsammans, över huvudmanna-
gränserna och utifrån respektive uppdrag utan 
att organisationsgränser utgör hinder för sam-
ordnad, sömlös vård och omsorg. En samordnad 
vård som utgår från den enskildes behov ger 
högre kvalitet och sannolikt lägre kostnader. 

 

 

 

Finansplan  
Region Östergötlands ekonomi är i grunden stark 
men ekonomin för de kommande tre åren be-
döms bli ansträngd. Det beror bland annat på att 
de planerade kostnaderna från fastighetsinveste-
ringar nu faller ut, högre pensionskostnader, 
sämre utveckling av skatteunderlaget än förvän-
tat men även på en för hög kostnadsutveckling i 
regionen som helhet under ett antal år.  
 
Framtidens utmaningar består i att både kunna 
möta teknikutveckling, nya behandlingsformer 
och behandlingsriktlinjer och samtidigt ha en 
hållbar ekonomi. Målsättningen är ökad hälsa för 
medborgarna, vilket innebär hälsoinsatser av 
olika slag. Lösningarna för framtidens utmaningar 
kommer finnas inom olika områden som exem-
pelvis personcentrerad vård, processutveckling 
och kvalitetsutveckling, e-hälsa och digitalisering, 
samt att använda kompetenser rätt. 

Nytt från region Östergötland 

Ny kyrkopolitisk sektion vald i distriktet: 
 
Ordförande: Gunni Karlsson, Ödeshög.  
Ledamöter: Anna Thuresson, Åtvidaberg, 
Magnus Ek, Valdemarsvik, Anders Ljung, 
Kinda, Sven-Inge Levin, Motala, Inger 
Steen, Mjölby. 
 
Roger Sandström är anställd på timmar för 
administrationen med kyrkovalet. 072-716 
38 59  roger.sandstrom@centerpartiet.se 
 
Gå gärna med i Facebookgruppen 
”Centerpartiet i Svenska kyrkan” om du är 
intresserad av kyrkopolitiska frågor. 


