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Almedalsveckan går mot 
sitt slut och Visbyborna 
kan äntligen pusta ut. 
I vanlig ordning har det 
bjudits på högt och lågt. 

ALMEDALEN

hh Åretshobegriplighet
Almedalens restaurang nr 1, 
Donners, stängde uteserve-
ringen på Sverigedemokra-
ternas dag. Krogen ville mar-
kera mot SD och slå ett slag 
”för yttrandefriheten”. På 
vilket sätt idén gynnade ytt-
randefrihet förblev osagt. 
Politisk logik är 
måhända inte 
Donners star-
kaste sida. 

hh Åretshpik
Fredrik Rein-
feldts ”man 
kanske inte 
behöver ett 
språktest för 
att jobba”, 
under hans 
tal i måndags, var en känga 
åt Folkpartiets återkom-
mande lansering av språk-
test för invandrare. För för-
sta gången under statsminis-
terns uddlösa tal hajade jag 
till. Och han har helt rätt: det 
viktiga är att folk får försörja 
sig. Inte på vilket språk de 
gör det.  

hh Åretshdjävulskap
I Almedalen 2006 ropade 
SSU:are ”Vi älskar Göran 
och Göran älskar oss!” i kör. 
MUF körde däremot i gång 
en mekanisk tjur som hette 
”Crazy Horse”, namnet på 
Stockholmskrogen där dåva-
rande SSU-ordförande Anna 
Sjödin hamnade i blåsväder.

I dag är rollerna ombytta. 
MUF älskar moderpartiet och 
vill mest av allt att ”Sverige 
jobbar!”, medan SSU står för 
humorn. Eller elakheten om 
man så vill: www.fragakent.
se presenteras som en sajt 
där man får ställa frågor till 
Moderaternas nya partisekre-
terare Kent Persson. Automa-
tiska floskelsvar ges på direk-
ten och kan lyda ”Spännande 
fråga. Vi håller på att ta fram 
lite ny politik i någon av våra 
många arbetsgrupper – vi har 
arbetsgrupper för allt.” Eller 
så här: ” För att komma till 
rätta med detta ägnar sig Nya 
Moderaterna och alliansre-
geringen väldigt mycket åt 
ansvar.” Elakt, men träffande.   

hh ÅretshfrÅnvarande
Jordbruksminister Eskil 
Erlandsson som i veckan blev 
pappa och valde bort politi-
kerveckan. Han är något så 
ovanligt som en någorlunda 
folkkär minister. Alla tycks 
älska Eskil. Till och med 
Aftonbladets vanligtvis bit-
ska kulturchef  Åsa Linder-
borg tycker det är klart att 
Eskil ska ha en grabb. 

hh Åretshdrink
Almedalsdrinken 2012 pre-
senteras som ”en frisk jord-

gubbsdrink med lagom 
sötma”. Kon-
ceptet är så PR-

smart. ”Almedals-
drinken är till för 
alla” säger de entu-
siastiska fansen om 
drinken som fått 

sin egen hashtag på 
Twitter. Äntligen ett 

alkoholfritt alternativ!, 
jublas det. Hört talas 
om vatten, läsk eller 
juice? 

Naturligtvis 
 kammade nykterhets- och 
antiknark- och röknings-
rörelsens drink hem utmär-
kelsen ”hetast i Almeda-
len”. Det ryktas dock om 
en rolig avvikare som twitt-
rat om ett alternativt drink-
recept: Almedalsdrinken + 
alkohol.  Hen borde också få 
en  utmärkelse.

hh Åretshsämstahslogan
Helt klart Sverigedemokra-
ternas ”Ingen ska lämnas 
utanför”. SD:s variant av 
Socialdemokratins tidigare 
”Alla ska med” var fullstän-
digt obegriplig. Ironi är en 
svår konst. Eller var det par-
tiets uppmaning till restau-
rang Donners?

hh hÅretshmesthmenings-
lösahseminarium

Inte för att jag gick dit, men 
se denna seminarierubrik: 
”Folkpartiets sidoorganisa-
tioner – vilka är de och vad 
gör de?” 

Förlåt men vem, exakt vem, 
utanför partiet bryr sig? Ni 
som arrangerar Almedals-
seminarium, glöm inte bort 
målgruppen. Och filma 
gärna, så att delaktigheten 
kan öka även utanför Visbys 
ringmurar. 

Vimlet på Donners plats 
i all ära, men mellan varven 
behöver man ramla in på bra 
seminarier. 

Bu och bä 
i Almedalen

CenterpartietshdaghihAlmedalen slutade lika illa 
som den började. 

I går morse lades nämligen Demoskops nya 
 väljarbarometer till raden av opinionsunder-
sökningar som placerar Centerpartiet under 
 fyra procentsspärren.

Talet var en möjlighet för Annie Lööf att vända den 
usla trenden. Hon tog den inte.
Det ekonomiska seminariet var i och för sig 

 riktigt lyckat. Lööf  plockade fram Herr Professor  
Doktor Zimmerman, en tysk arbetsmarknads-
forskare som berättade vad Sverige har 
att lära av den tyska reformeringen av 
arbetsmarknaden.

Vilket händelsevis var vad Centerns 
obligatoriska utspel handlade om: ”en 
hållbar arbetslinje” inspirerad av tysk 
och dansk så kallad flexicurity. Men trots 
den tyska expertisen blev utspelet gan-
ska fluffigt – ett ”brett anslag med bred 
palett” som det heter på Lööfiska. Talet 
var skrivet på samma språk.

lööfhvisarhåterigenhatt hon inte har gett 
upp kampen med Moderaternas Kent 
Persson om vem i svensk politik som kan 
haspla ur sig värst floskler. 

Också bilden av henne som en tydlig 
och principfast liberal har avsevärt nag-
gats i kanten sedan hon tillträdde. Minns 
Kina och vapenexporten. Fast större tyd-
lighet hade antagligen inte vänt partiets 
ökenvandring i opinionen.

Gamla bondeförbundet är helt enkelt 
ingen bra mylla för liberala idéer. 

 Centerns omsvängning i liberal riktning har såle-
des i praktiken inneburit att man måst byta väljar-
bas. Det har inte fungerat. De liberala storstads-
väljarna föredrar Folkpartiet och Miljöpartiet. 
 Bitter lön för mödan är i stället att C tappat mark 
på landsbygden, och hamnat i ett opinionsläge som 
Lööf  själv beskriver som ”katastrofalt”.

Det taktiskt smarta för Centern – och alliansen  
– vore om partiet struntade i storstaden. Och 
 utmanade sossarna på den gamla hemmaplanen. 
För även om den demografiska trenden pekar 

mot städerna skulle C kunna skära en 
stor bit ur den landsbygdskaka som lär 
förbli stor länge till. Liberaler skulle 
inte ha mycket att hämta i partiet 
– men det skulle överleva. 

Frågan är om en sådan taktisk 
reträtt alls är möjlig så länge flera av 
partiets topprofiler hyllar Thatcher 
och nyliberalen Ayn Rand. Kontrasten 
mot den konservativa men krympande 
lantbrukarbasen är närmast parodisk.

frånhungdomsförbundshållhharhdet 
talats om en sammanslagning med 
Folkpartiet, där gräsrötterna ses 
som betydligt mer frihetliga än parti-
toppen. Varför inte i stället en rockad, 
där man helt enkelt byter partieliter 
med varandra? Det känns ungefär lika 
realistiskt. 
Under sitt tal pratade Annie Lööf om 
 vikten av hållbarhet. Centern med 
henne vid rodret känns dessvärre 
 ohållbart. 

 h I dag arrangerar kyrkominister 
Stefan Attefall ett seminarium 
med rubriken ”Har svensk media 
religiös beröringsskräck”.

Måste ha sin utgångspunkt 
i att vi skriver för lite om alla 
pingstvänner – som Attefall 
– inom Kristdemokraterna.

Men Gud hör bön. Här 
kommer tiden, kl 10–12, och 
platsen, länsstyrelsens träd-
gård Korsgatan 2.

Dagens guD
 h Under centerle-

daren Annie Lööfs tal 
stod grånade center-
partister i publiken 
och viftade med ”Nej 
till kärnkraft”-flaggor.

Det kunde ha varit 
1979, men nu är det 
2012 och Centern 
har klokt nog gått 
med på att ny kärn-
kraft kan byggas.

TiDsresan
 h Nya LO-ordföranden 

Karl-Petter Thorwaldsson 
anser att Socialdemo-
kraterna måste söka sig 
mot mitten. I en intervju 
i Dagens Industri före-
språkar han samarbete med 
C och FP. Detta trots att 
de två står längre ifrån LO 
i frågor som värnskatt och 
arbetsrätt än vad M gör.

Lycka till, säger vi.

LO fLirTar

Ohållbart
StruNtA i StorStADEN. Det taktiskt smarta för Centerledaren Annie Lööf – och alliansen – vore 
om Centerpartiet struntade i storstaden. Foto: Cornelia nordström

Sakine 
Madon
sakine.madon@expressen.se

koLuMNiSt

i ALMEDALEN

Niklas Elert
niklas.elert@expressen.se

LeDarskribenT

Bä.

Stefan Attefall (KD).



Läs mer på ampera.se

Bränsleförbrukning & koldioxidutsläpp enligt UN ECE R101 (viktad, kombinerad): 1,2 l/100km, 27g CO2/km. Miljöklass Euro 5.
Opel Ampera säljs hos Opels återförsäljare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Sundsvall, Uppsala och Halmstad. Pris från ca 399 900 kr (efter avdragen statlig Supermiljö bils -
premie 40 000 kr). Förmånsvärde netto: 840 kr/mån vid 52% marginalskatt (1 616 kr/mån brutto). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Opel Ampera har 5 års nybilsgaranti och 8 års/16 000 
mils garanti på litiumjonbatteriet. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på 5 år.

Opel Ampera tar dig 40 – 80 km på ren el från batteriet. Vill du vara friare än så kan den bensindrivna 
reservgeneratorn utöka eldriften till närmare 500 km. Att Ampera också har rekordlågt förmånsvärde 
på 840 kr/mån och ett koldioxidutsläpp på endast 27g CO2/km ser vi som rena frihetsbonusar.

FRIHETSKÄMPEN.
Årets bil 2012.

Elbilen som når längre och är friare än alla andra elbilar.

Nya AMPERA



Löfvens politik hindrar 
kvinnliga entreprenörer

Tala är silver, tiga är guld – ett ordspråk 
som Socialdemokraternas parti ledare 
Stefan Löfven tar fasta på. Vid en gransk-
ning av  Socialdemokraternas förslag om 
att halvera RUT-avdraget är det uppen-
bart att partiets ambitioner  riskerar att 
göra vita jobb svarta, slå hårt både mot 
dem som arbetar i tjänstesektorn och 
mot alla som behöver RUT-tjänster för 
att få tiden att räcka till. 

I dag går det inte att tiga längre. När 
 Stefan Löfven talar i Almedalen måste 
han ge besked om konsekvenserna av ett 
halverat RUT-avdrag. 

RUT-avdraget hör till alliansregering-
ens allra mest populära skatte reformer 
som skapat många nya och viktiga vita 
jobb i tjänstesektorn. Samtidigt har 
det blivit enklare för många att få var-
dagspusslet att gå ihop. Finansdeparte-
mentet be dömer att RUT-avdraget ökar 
sysselsättningen på den vita markna-
den med cirka 24 000 personer på lång 
sikt. I detta ingår att sysselsättningen 
ökar med cirka 2 000 personer genom att 
svarta jobb blir vita. 

Många nya företag har etablerats som en 
följd av RUT-avdraget varav flertalet drivs 
av kvinnor, som annars traditionellt star-
tar företag i lägre utsträckning än män. 
Därför är det paradoxalt att Stefan Löfven 
och hans parti, som säger sig vilja under-
lätta för både företagande och kvinnors 
etablering på arbetsmarknaden, samtidigt 
vill dra undan mattan för kvinnliga entre-
prenörer. 
Under 2010 startades hela 63 pro-

cent av alla RUT-företag av utrikes födda 
(SCB). Nästan 40 procent av samtliga 
nya RUT-företagare var utrikes födda 
kvinnor. 

Stefan Löfven måste 
svara på hur många 
färre jobb en halvering 
av RUT-avdraget med-
för, och varför S vill 
försvåra för utrikes 
födda att komma in på 
arbetsmarknaden och 
driva företag? 

Förutom halveringen av skattereduk-
tion vill S begränsa vilka som ska ha rätt 
att göra RUT-avdrag. Får S makten ska 
i huvudsak barnfamiljer och pensionä-

rer ges möjlighet att göra avdrag. Hur 
 Stefan Löfven definierar dessa grupper 
är oklart. 

Hur gamla ska exempelvis barnen vara 
för att motivera RUT-avdrag? Omfattas 
frånskilda föräldrar som har barn växel-

vis boende hos sig? Omfat-
tas ”bonusbarn”? Vad som 
är en familj och vad som är 
en barnfamilj skiljer sig åt 
beroende på vem man frå-
gar. 

Familjekonstellationer 
ser i dag olika ut, vilket i 

sig är positivt, men betyder det att det 
nu ska bli skatte verkets uppgift att tala 
om för människor vad som är en korrekt 
barnfamilj? 

Vi tycker inte det. Frågan är hur ser en 

av skatteverket godkänd barnfamilj ut  
i  Stefan Löfvens värld? 

Oavsett hur gränserna dras riskerar 
många fall att upplevas som orättvisa och 
omotiverade när Löfven och hans S vill 
kategorisera människor. Barn familjer 
och pensionärer kommer oavsett defini-
tion att vara heterogena grupper. Rätt-
ten till lägre skatt på RUT-tjänster kom-
mer enligt socialdemokratisk modell fort-
farande att gälla såväl höginkomst tagare 
som låginkomsttagare. 

Det finns ingen logik i att låta två hög-
inkomsttagare med ett barn få göra av-
drag på hushållstjänster medan en en-
samstående förtidspensionär eller lång-
tidssjukskriven inte ska få göra det. 
 Oftast är det människor med knappa 
 resurser som har svårt att få tiden att 
räcka till, inte hög inkomsttagare som i 

alla  tider haft möjlighet att köpa avlast-
ning och mer fri tid. 
I motsats till Socialdemokraterna vill 

Moderaterna värna RUT-avdraget för att 
fler jobb ska växa fram, fler svarta jobb 
växlas till vita och fler människor ska 
få möjligheten till ett fungerande livs-
pussel. Stefan Lövens förslag till försäm-
ringar av RUT-avdraget väcker  frågor 
som kräver svar i dag. Hur många jobb 
försvinner, hur många vita jobb blir 
svarta, och varför vill Socialdemokra-
terna dra undan mattan för kvinnliga 
och utrikes födda entreprenörer? 

Maria abrahaMsson (M)
ledamot i riksdagens skatteutskott

henrik von sydow (M) 
ordförande i riksdagens skatteutskott

”Varför vill S 
 försvåra för ut-

rikes födda att komma 
in på arbetsmarkna-
den och driva företag?

S-förslaget om att halvera RUT-avdraget drabbar kvinnor och 
 invandrare. Det skriver Henrik von Sydow, ordförande i riks-
dagens skatteutskott, och Maria Abrahamsson, ledamot i riks-
dagens skatteutskott.

Vik debattredaktör: Fredrik Krohnman. 
Adress: Expressen, 105 16 Stockholm.

Telefon: 08-738 30 70. 
Fax: 08-619 02 41. 

E-post: fjarde.sidan@expressen.se

DEBATT

det surrades om Centern i almedalen
Fredagen var 
Center partiets dag 

i Almedalen. I sociala medier kommente-
rades såväl partiets utspel och seminarier, 
som dåliga opinionssiffror. 

En fråga: ”lånade” C förslaget kring försälj-
ningsskatten på bilar från V? Hur mycket 
skiljer egentligen mellan förslagen?

twitter.com/Jesperenb

Annie Lööf inleder mycket bra med en 
internationell utblick på reformagendan.

twitter.com/alfredaskeljund
 

”CUF tycker att det är facket som borde ta 
över hela a-kassan och ta in både avgifter 
och betala ut ersättning... Hoppsan”

twitter.com/wasme

I dag startar floskeltävlingen. I startfältet 
står Annie Lööf. Alla andra har lämnat WO 
pga Annie är överlägset floskligast.

twitter.com/klasskamp

Tycker det är riktigt roligt att lyssna på 
Centerns ekonomiska seminarium. Tove 
Lifvendahl gör ett toppjobb som moderator.

twitter.com/annasoderstrom

Stackars Annie Lööf! Lättare vinna på 
Lotto än att rekrytera ny C-medlem. 
 Centerpartiet får bara 3,5 procent i dagens 
Demoskop-mätning. 

twitter.com/KurdoBaksi

Om både Centern och KD åker ur riksdagen 
kan vi korta Almedalsveckan, tänk på den 
karamellen! 
 twitter.com/isobelsverkstad

De borgerliga ungdomsförbunden tar täten 
när det gäller reformförslag. Kommer parti-
erna att lyssna? 
 twitter.com/MariaEklof

Stämningen var hög inför Annie Lööfs tal. 
� Foto:�CORNELIA�NORDSTRÖM

MåSTE gE SVAr. Skribenterna vill ha besked om konsekvenserna av halverat RUT-avdrag i Löfvens tal. �Foto:�ChRISTIAN�ÖRNbERg
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Mediesvepet oM AlMedAlen

Medierna ordnar mingel, 
diskon och debatter.

Men det är få som tjänar 
pengar på det – i stället tar 
många till marknadsbudge-
ten. Anledningen: Det är vik-
tigt att synas hos makten, 
skriver Resumé.

SVT, Sveriges Radio och TV4 
sänder från Almedalen. Expres-
sen har en stuga och Almedals-
tidning.   

Aftonbladet splittrar kostna-
den rakt av mellan redaktionen 
och marknad, skriver Resumé.

– Det är viktigt för varumärket 
att vara på plats i Almedalen när 
opinionsbildare är här, säger Jan 
Helin till Resumé.

Expressens stuga har en speci-
ell budget hos marknad, men tid-
ningen bär sina egna kostnader.

700 journalister och fotografer 
är ackrediterade i Almedalen.

Folkpartiet vill ha mer militär 
utrustning på Gotland. 

Riksdagsledamoten Allan 
Widman tycker inte att det 
räcker med det planerade 
inköpet av tolv stridsvagnar, 
rapporterar P4 Gotland.

Allan Widman tycker att Got-
land är i behov av ett robotför-
svar som kan verka till sjöss.
Anledningen är att det ska fin-
nas tillgängligt i ett akut läge,  
menar Folkpartiet. 

– Realiteten är att vi i dag har 
lämnat Gotland militärt bortsett 
från hemvärnet. När jag träffar 
andra försvarspolitiker i Europa 
kliar man sig i huvudet över 
detta, man undrar varför vi läm-
nat den mest strategiska platsen 
i landet, säger Allan Widman.

De tolv stridsvagnar som man 
planerat att köpa in ska förvaras 
i ett specialbyggt förråd i Tofta.

I Almedalen görs nya planer 
för färjetrafiken.

Nästa sommar kan det bli 
möjligt att åka båt mellan 
Visby och Västervik, skriver 
Gotlands Allehanda.

Företrädare för det gotländska 
näringslivet och Västerviks kom-
mun har i veckan träffat depar-
tement och politiker för att dis-
kutera frågan. 

Harald Hjalmarsson, ordfö-
rande i kommunstyrelsen i Väs-
tervik (M), har varit med och 
investerat miljontals kronor i 
Västerviks hamn. Nu är Hjal-
marsson i Visby för att få trafik 
till Västervik. Han hoppas på 
trafik redan nästa sommar.

– Mitt scenario är att det got-
ländska näringslivet bildar ett 
nytt bolag med ett rederi som 
medverkar, säger Harald Hjal-
marsson.

De samlades i Almedalen för 
att svettas med Säpo.

Men när det var dags för 
löprundan fick Säpo se sig 
besegrade – av en bygg-
nadsarbetare, skriver Got-
lands Tidningar.

I Almedalen finns ungefär 200 
personer från Säpo. Varje mor-
gon tränar en grupp av dem på 
gräsmattorna i Visby. 

– Fysiken är väldigt viktig i 
livvakternas arbete. Att bjuda in 
allmänheten ger oss möjlighet 
att svara på alla frågor vi får, 
säger säkerhetspolisens presse-
kreterare Sara Kvarnström.

I torsdags var det dags för den 
så kallade Säpojoggen. Trots trä-
ningen varje morgon fick hem-
liga polisen se sig besegrade. 
Vinnaren blev nämligen gotlän-
ningen Fred Grönwall, som arbe-
tar på Cementa i Slite.

Uppdateringarna på sociala 
medier är många under 
Almedalsveckan.

På Twitter tycker många 
att Folkpartiets ledare Jan 
Björklund har levererat det 
bästa talet hittills, skriver 
Dagens Media.

Folkpartiets dag var i torsdags, 
och de fick då stort genomslag på 
sociala medier, visar en under-
sökning av Pronto.

Partiet fick 1 609 träffar. Jan 
Björklund fick 840 träffar, vilket 
är mer än vad statsministern 
Fredrik Reinfeldt och de andra 
partiledarna har fått tidigare  
i veckan. 

–≈Jan Björklund levererade 
veckans, enligt twittrarna, bästa 
tal i Almedalen och blev snabbt 
ett trendämne på Twitter, säger 
Benjamin Palmqvist, konsult på 
Pronto, till Dagens Media.

De syns gärna i Visby. FP vill rusta upp Gotland. Västervik vill ha färjelinje till Visby. Bättre än Säpo. Här går FP-ledaren hem.

lönsamt – för 
varumärket

vill ha starkare
försvar på ön

västervik – ny 
destination?

Gotlänning slog 
livvakterna

Björklund bäst
hos twittrarna

Sammanställning
JoHANNA cARDell

Gotland

Almega tackar för i år och  
för att ni följde med oss till 
stranden.

Har du missat något av våra 
seminarier kan du se alla på 
webben almega.se/almedalen
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Dubbel-spel

Attefalls statssekreterare tjänstledig från lobbyjobb  
– ansvarar för liknande frågor i regeringskansliet

Deltog i ett seminarium. Ulf Persbos chef, civil- och bostadsministern Stefan Attefall (KD), var i går 
gäst i ett seminarium som arrangerades av Bil Sweden, företaget där Ulf Persbo är anställd men är tjänstledig. 
”Han jobbade för Bil Sweden förut”, hävdar Attefall, innan han sedan medger att han möjligen är tjänstledig.

Statssekretare 
Ulf  Perbo tillhör 
den innersta kret-
sen kring minist-
rarna i reger-
ingen. Efter valet 
2010 utsågs han till civil- och 
bostadsminister Stefan Attefalls 
närmaste man som statssekrete-
rare. Attefall har en bred port-
följ som bland annat handlar om 
att skapa bättre förutsättningar 
för bilar i kommunerna.

Perbo var i nio år, fram till 
2010, vice vd för bilindustrins 
påtryckarorganisation Bil Swe-
den.

”Han är tjänstledig”
Mattias Goldmann på Gröna 

Bilister, en organisation som 
arbetar för en miljöanpassad 
utveckling av biltrafiken och 
som stöttas av WWF och Natur-
skyddsföreningen, känner väl 
till att statssekreteraren tidi-
gare arbetat för Bil Sweden, 
men säger:

– Jag var säker på att han slu-

tat där, säger Mat-
tias Goldmann.

Men Expressen 
kan berätta att 
det inte stämmer 
– han har kvar sin 

tjänst i Bil Sweden.
– Han är tjänstledig från oss, 

säger Bil Swedens vd Bertil Mol-
dén.

Expressen träffade på freda-
gen Perbos chef, ministern Ste-
fan Attefall (KD), hos just Bil 
Sweden, där han frågats ut 
under rubriken ”Utan bilen 
stannar Sverige”.

När Expressen frågade om var-
för han deltog i seminariet, förkla-
rade ministern vad han kan göra 
för att underlätta för bilindustrin 
och tryckte särskilt på sitt ansvar 
som ”kommunminister”.

– Parkeringsnormerna när 
man bygger nya områden är ett 
kommunalt beslutsfattande. 
Problemet när man planerar 
bostadsområden är att man har 
en idé om vilka som kommer 
flytta in, men sen flyttar det in 

helt andra människor. Där 
tror jag att man behöver 
vara mer flexibel.

Han sa vidare:
– Vi måste självklart 

bygga ut för infrastruktu-
ren. Både för att öka bostads-
byggandet, men också för att 
inte proppa igen trafiken.

Blir kortfattad
Men när frågan om stats-

sekreterarens bakgrund 
i  lobbyorganisationen kom-
mer upp blir Attefall mer 
kortfattad.

– Han jobbade där förut, häv-
dar Attefall först.

Är han inte bara tjänstledig 
från Bil Sweden?
– Det är möjligt.
Kan du ha en statssekreterare 
som bara är tjänstledig och 
fortfarande är anställd av en 
påtryckarorganisation?
– Men jag jobbar ju inte med 

bilfrågor direkt.
Men det sa du precis?
– Ja, en indirekt koppling 

finns via bostadspolitiken. Som 
politiker har du ett lagrum som 
ger dig rätt att ha tjänstledigt 
för politiska befattningar. Det är 
inga problem att gå från den 
typen av tjänster till statssekre-
terarjobb.

– Vi håller på förvaltningspoli-

tik, bostadspolitik och statens 
relation till trossamfund. Där 
finns inte den typen av kopp-
lingar.

Mattias Goldmann på Gröna 
Bilister tycker att Expressens 
avslöjande är ”extremt provoce-
rande”.

– Jag har inget emot att man 
först jobbar för 
Bil Sweden och 
sen regeringen, 
men att vara 
tjänstledig, så att 
man nästa dag 
kan gå tillbaka, 
förutsätter ju att 
man har fortsatt 
goda relationer 
och då kan miss-
tänkas följa 

intresset att sälja bilar i 
första hand.

Goldmann tycker att 
relationen är problematisk:

– Det finns många vik-
tiga bilfrågor hos Attefall.

– Bil Sweden vill sälja så 
många bilar som möjligt. 
Det får man inte glömma. 
Bil Sweden är energiska lob-
byister för ett särintresse. 

– Bil Sweden har varit 
framgångsrika i arbetet 
mot alliansregeringen i så 
måtto att viktiga skärp-
ningar inom miljöområdet 

har förhalats och försenats.

Slår ifrån sig kritiken
Men Ulf  Perbo själv slår ifrån 

sig kritiken:
– Det finns inga konstigheter 

i detta. Jag sitter inte på dubbla 
stolar. Jag är tjänstledig från en 
tidigare tjänst och har nu min 

anställning på 
socialdeparte-
mentet, det är 
inte ovanligt 
inom politiska 
tjänster. Det finns 
ett tydligt regel-
verk för anställ-
ningar inom 
regeringskans-
liet och jag följer 
det regelverket.

VISBY. Fredrik Reinfeldts regering har en topptjänsteman 
som sitter på dubbla stolar.

Expressen kan i dag avslöja att civil- och bostadsminister 
Stefan Attefalls statssekreterare Ulf Perbo har tjänstledigt 
från ett lobbyjobb i bilindustrin – samtidigt som han 
 dagligen jobbar med samma frågor för regeringen.

– Det är inga problem, säger Stefan Attefall.

EXPRESSEN

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

i almeDalen

p˚ Dubbla stolar. Statssekreterare Ulf Perbo är 
tjänstledig från ett lobbyjobb i bilindustrin – samtidigt som 
han dagligen jobbar med liknande frågor för regeringen.

 MStatssekreterare är den högste chefs-
tjänstemannen i departementen.

 MEn statssekreterare leder arbetet under 
ministern. De är i princip alltid politiskt till-
satta och förutsätts avgå vid regerings-
skifte.

 MStatssekreterare i regeringskansliet har 
extra förmånliga villkor för att tungviktare 
ska våga ta jobben och inte ställas på bar 
backe om ministern slutar. Om det händer 
får statssekreteraren två årslöner som 
avgångsvederlag.

statssekreterare  
har generØsa villkor
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Dubbel-spel

ser iNga problem. Kristdemokraten Stefan Attefall, civil- och bostadsminister i Fredrik Rein-
feldts regering, ser inte att det är något problem med att Ulf Perbo är tjänsteledig från sitt jobb hos Bil 
Sweden för att jobba för regeringen. Foto: CORNELIA NORDSTRÖMN

s˚gaDe lØØf. Förra kulturministern Marita Ulvskog sågade 
Annie Lööfs tal på Twitter i går. Foto: NAMN NAMNSSON

Den tidigare 
ministern och 
partisekreteraren 
för Socialdemo-
kraterna kom-
menterade Annie 
Lööfs Almedals-
tal på mikroblog-
gen Twitter så 
här:

”Ny talskrivare 
åt Annie Lööf ? 
Hjälper tyvärr 
inte. Trovärdighet noll. Skulle 
funka i Top Model, inte i verk-
ligheten.”

Heta diskussioner
Citatet från Marita Ulvskog 

orsakade heta diskussioner på 
Twitter i går kväll. 

Moderaternas stabschef  Carl 
Johan Swanson skrev:

”Alliansen och andra frihets-
vänner tackar ännu en gång 
Marita Ulvskog för att hon 
visar hur S beter sig när 
 argumenten tryter”.

Riksdagsledamoten Maria 
Ferm, MP, konstaterade:

”Är allergisk mot försök att 
förminska kvinnliga politiker. 
Ska man kritisera så ska det 
vara sakligt.”

Kristdemokraten Paulina 
Ahlbäck konstaterade:

”Osmakligt uttalande av 
Marita Ulvskog. Riktigt trist! 

Drabbar väl bara 
dem själva i 
längden förstås.”

Fredrick Feder-
ley, riksdagsleda-
mot och ledamot 
av Centerpartiets 
partistyrelse kall-
lade på Twitter 
Marita Ulvskog 
för ”jävla män-
niska”. 

Han säger till 
Expressen:

– Jag skulle ha varit politiskt 
körd om jag hade gjort ett 
påhopp som var en tiondel så 
grovt. Jag vet att Marita Ulvskog 
kallar sig för feminist, men det 
är hon tydligen bara internt.

Riksdagsledamoten Lars 
Beckman, M, reagerade också: 

”Varför har gamla socialde-
mokratiska kvinnor så svårt 
för unga framgångsrika kvinn-
liga (och manliga) politiker?”

Efter att flera twittrare kom-
menterat hånet skrev Marita 
Ulvskog:

”Riktigt dåligt tal, klichéer, 
utan glöd. Men att hon är 
vacker ska hon verkligen inte 
skyllas för. Dumt av mig.”

Centerledaren Annie Lööf  
ville i går kväll inte kommen-
tera påhoppet.

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

VISBY. Förra kulturministern Marita Ulvskog hånade 
Centerpartiets partiledare Annie Lööf på Twitter.

I samband med Lööfs tal skrev hon att talet skulle 
funka i dokusåpan ”Top Model” – men inte i verkligheten.

”Vilken jävla människa!” svarade Fredrick Federley, 
partistyrelseledamot i Centerpartiet. 

Skrev att talet skulle funka 
i dokusåpan ”Top Model”

br˚k om
ulvskogs 
p˚hopp 
mot lØØf

Annie Lööf höll tal i går.

EXTRA



8 lördag 7 juli 2012

Jan Björklund – utan mössa. 
 Foto: sven lindwall

Mobbning förekommer på näs-
tan alla skolor. Det vill Lisbeth 
Pipping stoppa. I Almedalen del-
tog hon därför i ett torgmöte med 

Gudrun Schyman – där de tog 
upp frågan. 

Samtidigt försöker hon dela ut 
mössorna till olika politiker.

Men aktionen går inte hem 
hos alla.

Utbildningsministern Jan 
Björklund ville inte ta på sig 
mössan.

”Han pratar inte om det”
– Det är ju en av de viktigaste 

frågorna för honom, ändå pratar 

han inte om det, säger Lisbeth 
Pipping.

Mona Sahlin har även hon 
tagit på sig mössan, som finns i 
olika färger, i Almedalen. 

Fredrik Reinfeldt fick författa-
ren däremot inte tag i.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

VISBY. Mitt på torget tog Gudrun Schyman på sig mössan 
”Jag mobbar inte”.

– Jan Björklund gjorde det inte, han vågade kanske inte, 
säger författaren Lisbeth Pipping, som delar ut mössorna.

bjØrklund nobbade mØssan

”Pestsmittad hos 
partiledningen”

Inga nya erbjudanden för Ulf Adelsohn sedan uppsägningen 

jobbar gÆrna vidare. Förra året fick Ulf Adelsohn sparken av Fredrik Reinfeldt för att ha kritiserat regeringen. Trots att han är en av landets mest erfarna politiker 
har han inte fått några nya erbjudanden sedan dess. ”Jag är helt utesluten från den här partiledningen”, säger han till Expressens Niklas Svensson. Foto: Cornelia nordström

På 1980-talet ledde Ulf  Adel-
sohn, gift med kulturministern 
Lena Adelsohn Liljeroth, Mode-
raterna i fem år innan Carl 
Bildt tog över. Under Bildts 
statsministerperiod utsågs 
Adelsohn till landshövding i 
Stockholm och på 2000-talet gav 
Göran Persson honom jobbet 
som styrelseordförande i SJ. 

I april förra året fick han 
sparken av Fredrik Reinfeldt 
efter nio år. Orsak: Han hade 
kritiserat regeringen.

– Ägaren och jag har olika 

uppfattning om hur man ska 
bedriva tågtrafik, konstaterade 
han på en presskonferens 
efteråt.

Inga nya erbjudanden
Sedan dess har det varit tyst.
Trots att han är en av landets 

mest erfarna politiker – och 
gärna jobbar vidare – har han 
inte fått några nya erbjudanden.

– Jag är pestsmittad hos  
partiledningen, säger han till 
Expressen ett par timmar 
innan han lämnar Almedals-

veckan och Gotland. 
– Jag är helt utesluten för den 

här partiledningen. 

”Då blev jag utkastad”
Hur kommer det sig att du inte 
får några uppdrag då?
– Ja, det vet jag inte. Jag är 

väl Moderaterna Classic, kan-
ske. De kanske är rädda, jag är 
väl för lösmynt. 

Du har hamnat i onåd hos 
Fredrik Reinfeldt?
– Ja, det har jag säkert. Jag 

blev petad från SJ-uppdraget 
när jag berättade för mycket 
sanningar. Då blev jag utkastad.

Är inte bitter
Ulf  Adelsohn skulle kunna 

tänka sig ett utredningsupp-
drag eller lik-
nande. Men 
något sådant har 
inte varit aktu-
ellt. 

– Jag har syss-
lat med nästan 
allting i svensk 
samhällstjänst i 
över 40 år. Så jag 
har en viss erfa-
renhet. Men det 

är inte av intresse för den här 
regeringen. 

Är du kanske rentav social-
demokrat i dag?
– Haha, nej, det är jag inte. 
Ulf  Adelsohn betonar flera 

gånger under intervjun att han 
inte är bitter. Han lever ett fan-
tastiskt liv nu och är inte bero-
ende av något nytt uppdrag. 

Expressen 
sökte i går stats-
minister Fred-
rik Reinfeldt, 
men han var 
inte tillgänglig 
för en intervju. 
Reinfeldt läm-
nade Visby efter 
sitt tal i tisdags 
kväll och är nu 
ledig. 

VISBY. Ulf Adelsohn, 70, var partiledare för Moderaterna 
i fem år.

I dag vill statsminister Fredrik Reinfeldt inte ha med  
kulturministerns make att göra.

– Jag är pestsmittad hos partiledningen, säger han i en 
intervju till Expressen.

FAKFF ulf adelsohn
 MFödd 4 oktober 1941. 
 MBor i Stockholm. 
 MGift med kulturminister  

Lena Adelsohn Liljeroth. 
 MKommunikationsminister 

1979-1981, partiledare för 
Moderaterna 1981-1986, lands-
hövding i Stockholm 1992-2001, 
ordförande för SJ 2002-2011.

i almedalen

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se
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Johan Stael von holSteinS upp- och nedg˚ngar:

här är von holsteins  
senaste it-projekt
Johan Staël von Holstein utmanar Google – och den svenska politiken

Expressen träffar den eldfängde 
internet-ikonen under politiker-
veckan i Visby där han har 
bokats in som föreläsare. Han 
avslöjar att han har något nytt 
på gång. Sist vi träffades var i 
Singapore i höstas och då var 
han knäckt efter att ha förlorat 
slaget mot Facebook i utmana-
ren Mycube-projektet.

– Midsommarafton förra året 
förlorade jag 120 miljoner kro-
nor, konstaterar han nu.

Ny plattform
Men Johan Staël von Holstein 

har rest sig. Igen.
En grupp svenska entreprenö-

rer kontaktade honom efter 

Expressenintervjun och de har 
redan en färdig plattform som 
ska hjälpa till att krossa Face-
book och Google, enligt Staël von 
Holstein.

– Det här 
är ett slag 
mot hela den 
amerikan-
ska model-
len för hur 
internet ska 
fungera. Det 
är ett slag mot Google och Face-
book. Det är en helt fantastisk 
tjänst.

– Men jag vill inte berätta mer 
än så, säger han.

Efter smällen i Mycube har 

han inte möjlighet att gå in som 
investerare. I stället ser han sig 
själv i rollen som kreativ visio-
när och den som fixar pengar via 
kontakter.

Likviditetsproblem
– Min privatekonomi är en 

katastrof. Jag har massa onote-
rade innehav som ser jättespän-
nande ut, men jag kan inte äta 
onoterade innehav till frukost. 
Jag har likviditetsproblem, 

säger Johan 
Staël von Hol-
stein.

– Jag har 
aldrig tidi-
gare i mitt liv 
försökt tjäna 
pengar, men 

nu är jag i en situation där jag 
måste tjäna pengar. Jag måste 
bygga bolag som ger vinst direkt, 
ta bra betalt för rådgivning och 
föreläsningar.

Hans nya projekt är svenskt, 

men Johan Staël von Holstein 
tror att det vore bäst att göra 
som Skype-Niklas Zennström 
och Spotify-Daniel Ek och flagga 
ut företaget.

– Det finns en byråkrati i Sve-
rige och en finansiell struktur 
som är ett problem eftersom poli-
tikerna sålt sig till bankerna. 
Det kanske gör att man väljer att 
lägga det i Singapore i stället för 
Sverige.

I Visby har han bland annat 
haft Mona Sahlin i publiken, 
men höger mannen Johan Staël 
von Holstein vet 
sin plats i den 
politiska debat-
ten.

– Sossarna 
säger att jag är 
som Pinochet 
och står till 
höger om Djin-
gis Khan. Helt 
fel.

Hans favorit 

inom svensk politik är Annie 
Lööf  som bjudit in honom till 
regeringskansliet.

– Jag gillar henne som fan. Det 
kan bli hur bra som helst om hon 
stöper om det statliga riskkapita-
let på rätt sätt. Centern är på, 
dynamiskt och lyhört och mer 
förankrade i näringslivet.

”LO är djävulen själv”
Han är inte lika imponerad av 

Reinfeldt.
– Moderaterna är så pragma-

tiska, flyttar sig mot mitten och 
går nu till och med 
ihop med LO, som 
är djävulen själv. 
Det retar mig att 
Fredrik Reinfeldt 
inte brytt sig om 
att träffa mig. 
Lyssnar de inte på 
mig blir jag kan-
ske tvungen att 
starta ett eget 
parti.

Visby. Förra sommaren förlorade Johan Staël von Holstein 
120 miljoner kronor.

Nu har it-entreprenören laddat om och har ett nytt hem-
ligt projekt på gång – trots att han är utblottad.

– Google och Facebook ska krossas. Det här är en riktigt 
bra grej, säger den ödmjuke hallänningen, som också hotar 
med att starta ett eget parti.

Jag gillar annie 
lööf som fan. 

 centern är på, dynamiskt 
och lyhört och mer för-
ankrade i näringslivet.

StorSlagna planer. Johan Staël von Holstein föreläste i Visby och berättade om sitt nya projekt som han tror ska krossa Google och Facebook.  Foto: Christian Örnberg
 

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

i almedalen

genombrottet
 MJohan staël von Holstein, 

från Halmstad, gjordes till 
stjärna av Jan stenbeck. Han 
var med och grundade it-kon-
sultfirman icon Medialab 1996.

Succén
 M icon Medialab blev en börs-

raket utan motstycke och värde-
rades i slutet av 1999 till över 
nio miljarder kronor. Johan staël 
von  Holstein var nu miljardär.

Fiaskot
 MNär it-bubblan sprack 

rasade icons aktiekurs och de 
som inte hade sålt i tid fick se 
värdet på sina aktier gå upp  
i rök.

comebacken
 MEfter icon har Johan staël von 

Holstein bland annat startat före-
tagsinkubatorn iqube och Facebook-
utmanaren Mycube – projekt som 
båda glidit honom ur händerna. Med frun Jessica.2002 i Hong Kong.

..
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Erik Ullenhag (FP) och Jens Assur 
skriver vykort. Foto: cornelia nordström

Projektet ”Mångfald och fördo-
mar” är en del av TV4:s satsning 
Nollrasism. Den världskände 

fotografen Jens Assur har till-
sammans med Leo Razzak från 
Fryshuset rest runt bland lan-

dets åttondeklassare och pratat 
med dem om hur man motarbe-
tar rasism, och hur de själva 
upplever mångfald och fördomar. 

– De fick i uppdrag att skildra 
samhället i bild. Verket är 25 bil-
der och en utställning som pågår 
på Kulturhuset i Stockholm. Bil-

derna är även formade som vykort 
så att man kan fortsätta kommu-
nikationen, säger Jens Assur. 

– Det handlar om ett ställ-
ningstagande i människors var-
dag, säger Erik Ullenhag. 

Annie Reuterskiöld
annie.reuterskiold@expressen.se

VISBY. Här skriver integrationsministern Erik Ullenhag till 
Obamas  sändebud Hannah Rosenthal. 

Vykortet är en del av ett konstprojekt av och med 
 Sveriges åttonde-klassare.

skickar vykort mot fØrdomar

Löfvens  
nya strategi  
mot reinfeldt

Reinfeldt talade om jobbfrågan.

Almedalsveckan har hittills 
dominerats av Fredrik Rein-
feldts flört med LO om en jobb-
pakt. Han vill att facket, arbets-
givarna och regeringen kommer 
överens om en modell där ung-
domsarbetslösa mot lägre lön 
erbjuds yrkesintroduktion.

Pappa till modellen är S-leda-
ren Stefan Löfven.

När han var ordförande för IF 
Metall förhandlade han fram 
samma uppgörelse med arbets-
givarna inom industrin.

Hittills under politikerveckan 
har Socialdemokraterna också 
berömt Reinfeldts planer på 
jobbpakt.

Löfven går till attack
Men när Expressen möter 

 Stefan Löfven efter att han lan-
dat i Visby väljer han en helt 
annan linje och går till attack 
mot Reinfeldt.

– Det är jättekonstigt. När jag 
var IF Metalls ordförande ville vi 
ha en diskussion med reger-
ingen om hur vi kunde lindra 
krisen. Det fanns inget som helst 
intresse.

– För tre år sen lanserade jag 
denna tanke här i Almedalen. 
För två år sen slöt IF Metall och 
motparterna en överenskom-
melse om yrkesintroduktion. 
Två år senare säger regeringen 
att man vill göra samma sak, 
men först 2014.

Utspelet från Löfven mot Rein-
feldt ligger i linje med den hem-
liga strategi  
som Socialdemokraterna – och 
 Löfven – nu ska använda sig av 
i kampen mot statsministern.

Expressen kan avslöja att 
Social demokraternas strateger 
valt att byta linje, av oro för att 
Reinfeldt ska ta greppet om det 
som anses vara den viktigaste 
valfrågan 2014 – jobben.

Reinfeldt en ”hycklare”
En partistrateg uppger att 

målet nu är att utmåla statsmi-
nistern som en ”hycklare och 
vindflöjel”.

– De skjuter frågan framför sig 
och verkar använda jobbfrågan 
som en valtaktisk fråga. Vi ser 
det som en akut fråga. Ungdo-
mar är arbetslösa nu och då 
måste vi göra något nu, säger 
Löfven.

Vad tycker du om det politiska 
spelet?
– Det tyder på 

att man gör det 
till en valtak-
tisk fråga. 2014 
råkar det vara 
val, det är inte 
val i år. Det stör 
mig. Vore reger-
ingen riktigt 
intresserad 
skulle dem ha 
stöttat det 

mycket tidigare och åtminstone 
sagt att vi gör det nu, inte 2014 
när det är val.

Stefan Löfven ägnade sina 
första timmar i Visby åt att 
umgås med vänner. Direkt när 
han steg ur Säpo-bilen fick han 
en kram av Mona Sahlin. 
Senare fikade han med sin 
innersta krets –  partisekretera-
ren Carin Jämtin, skuggfinans-
ministern Magdalena Anders-
son och riksdagsgruppledaren 
Mikael Damberg.

De frågades också ut på ett väl-
besökt partimingel på eftermid-
dagen och på kvällen mötte han 
sin gamle Metallvän, den nya 
LO-basen Karl-Petter Thorwalds-
son, på fackets mingel.

”Har laddat inför det här”
– Min form är jättegod just nu. 

Jag har varit på en mycket 
in spirerande resa till USA, jag 
har haft lite ledigt med frugan 
i Rom och sen har jag använt de 
senaste dagarna till att ladda 
inför det här.

Hur är det att som social-
demokratisk partiordförande 
stå på Almedalens scen med 
tanke på historiken?
– Det känns speciellt. Det är  

en positiv känsla att få göra det.  
Jag såg just i dag en gammal bild 
på Olof  Palme när han stod på 

det här lastbilsfla-
ket när jag besökte 
Sveriges Radio.
Har du pratat med 
Göran  Persson eller 
Ingvar Carlsson 
inför talet?

– Inte om just 
talet. Jag har kon-
takt med dem nu 
och då, men jag gör 
mitt tal.

VISBY. Stefan Löfven har en ny, hemlig strategi för att 
knäcka Fredrik Reinfeldt.

En källa inom Socialdemokraterna berättar för Expressen 
att ett ord som används om Reinfeldt är ”hycklare”. Det är 
så statsministern ska utmålas i debatten.

Så fort Löfven landade i Visby kom första utspelet – han 
avfärdar ”Jobbpakten” som ren valtaktik.

– Vore regeringen riktigt intresserad skulle de ha stöttat 
det mycket tidigare.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

i aLmedaLen

”Ungdomar är arbetslösa nu – då 
måste vi göra något nu, inte 2014”
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Margareta Winberg i valstugan.
 Foto: cornelia nordström

Margareta Winberg gästade i går 
Expressens valstuga i Visby. Hon 
berättade då mer om det värv

ningsförsök som Schyman drog 
i gång när Feministiskt initiativ 
startades 2005.

Ett tag övervägde Margareta 
Winberg på allvar att gå med i 
Feministiskt initiativ.

– Jag tänkte väldigt mycket på 
det, jag funderade och läste 
deras program, berättar hon 
i vals tugan.

Winberg var vice statsminis

ter innan hon 2003 blev ambas
sadör i Brasilien. En politisk 
comeback i ett annat parti hade 
varit fullt möjlig. 

– Men jag kom fram till att – nej, 
jag är för mycket socialdemokrat. 

Christina Lundell
christina.lundell@expressen.se

VISBY. Gudrun Schyman har försökt värva tidigare S-minis-
tern Margareta Winberg.

Nu berättar Winberg hur nära det var att hon sa ja:
 – Jag tänkte väldigt mycket på det.

Winberg nÆra vÆrvas av schyman

s˚ LiKa Ær FØrsLagen Från iF metaLL, s och m

Laddad. Stefan Löfven har förberett sig med både en resa till USA för att knyta kontakter och en 
semester med sin fru. Nu planerar han knäcka Reinfeldts valtaktik angående ungdomsarbetslös-
heten, som han menar statsministern utnyttjar för att fiska röster i nästa val. Foto: sven lindwall

iF metaLLs 
yrKesintroduKtion

sociaLdemoKraternas 
ungdomsKontraKt

moderaternas 
jobbpaKt 

Yrkesintroduktion är en viss
tidsanställning för unga med 
garanterad handledd yrkes
utbildning. Kollektivavtal gäller 
under utbildningstiden.  
Eftersom ungdomarna får  
en anställning kan de bli 
 full värdiga medlemmar i både  
IF Metall och akassan. 

Det socialdemokratiska för
slaget om ungdomskontrakt 
kom i våras och innebar bland 
annat att den som är ung och 
saknar gymnasiekompetens ska 
få möjlighet till utbildning 
i k ombination med anställning 
eller praktik hos en arbetsgivare 
för halvtidslön. 

En jobbpakt mellan stat, fack och 
arbetsgivare ska bidra till att ge 
fler unga arbete. Bidrag till hand
ledarstöd kan bli aktuellt. Lång
tidsarbetslösas lönekostnad kan 
komma att bekostas av staten. 
Pakten utgörs delvis av så kallad 
yrkesintroduktion: arbete 
i  kombination med utbildning. 

Stefan Löfvens nya jobbidé: 
miljoner för att öka exporten

Stefan Löfven gör ett eko
nomiskt utspel inför sitt tal 
i Almedalen i dag.

Socialdemokraterna kräver 
en storsatsning på de mindre 
företagen. Syftet är att öka 
exporten och därmed skapa 
flera jobb.

Små och medelstora företa
gare har länge klagat över alli
ansregeringens politik. Nu gör 
Stefan Löfven en tydlig marke
ring som visar att han vill satsa 
på just den missnöjda sektorn.

Kritiserar alliansen
Med 100 riktade miljoner till 

dessa företag under fyra år 
hoppas S kunna minska arbets
lösheten som har ”bitit sig fast 
på historiskt höga nivåer, och 
är nu över 8 procent”.

”Trots detta lade regeringen 
fram en vårbudget utan förslag 
för fler jobb... För regeringen 
förefaller arbetslösheten mer 
vara en valtaktisk fråga än ett 
allvarligt samhällsproblem”, 
skriver Stefan Löfven på 
debattsidan Brännpunkt 
i Svenska Dagbladet.

Den gamle metallbossen 
noterar belåtet att regeringen 
lyfter fram den yrkesintroduk
tion som IF Metall införde för 
två år sedan. Men han kriti
serar alliansen för att den vill 
vänta till 2014 med att genom
föra den.

Nyheten kommer, precis som 
Expressen tidigare berättat, av 
allt att döma, även att domi
nera Stefan Löfvens tal i Visby 
i dag.

Komma med besked
Och det är på tiden att han 

blir konkret i sin politik, tycker 
ledande Ssympatisörer. I en 
intervju i Dagens Nyheter i dag 
säger LOledaren KarlPetter 
Thorwaldsson att Löfven måste 
börja komma med besked:

– Nu måste Socialdemokra
terna leverera bra politiska lös
ningar för jobben, när det gäl
ler vård, skola och omsorg.

Han får i DNartikeln med
håll av Eric Sundström, chef
redaktör på Dagens Arena.

Arne Lapidus
arne.lapidus@expressen.se

Här är Stefan Löfvens jobbnyhet.
S vill satsa 100 miljoner kronor på små och medelstora 

företag för att öka exporten.
”En framgångsrik näringspolitik främjar svensk 

export”, skriver S-ledaren i Svenska Dagbladet i dag.

viLL satsa  
p˚ mindre 
FØretag

utspeL. Stefan Löfven gör ett ekonomiskt utspel inför sitt tal 
i Almedalen i dag.  Foto: axel öberg
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angreppet  p˚ de egna
Annie Lööf bjöd in allians-
ledarna till möte i hembyn 
för att skapa Alliansen 2.0

Efter en inledning om utrikes
politik berättade Annie Lööf  om 
sina känslor när hon klev in på 
Rosenbad för förs ta gången efter 
att hon blivit vald till partiledare.

– Jag saknade något. Från bör
jan kunde jag inte ta på det. Men 
efter ett tag förstod jag. Det sak
nades reformtempo. Reformiver, 
sade Centerledaren.

Hon räknade sedan upp några 
saker som alliansen åstadkom
mit under sin tid vid makten. 

”Har tappat fart”
Sedan kom kritiken. Och den 

var både utdragen och tuff. 
Alliansen har tappat fart och 

glöd, var Centerledarens bud
skap i hennes första tal i Almeda
len.

– Det gemensamma projektet 
har tappat fart. Projektets glöd 
har falnat. Samtidigt som det 
finns ett antal stora utmaningar 
som återstår, sade Lööf.

Hon räknade upp fem punkter 
där alliansen gjort framsteg 
– men nu måste bättra sig:  

 W  Utanförskapet, som Lööf  
tycker fortfarande är för stort.

 W  Konkurrenskraften, där Lööf  
tycker att skattetrycket för före
tag fortfarande är för högt.

 W  Välfärden, där Lööf  tycker att 
det finns för lite självbestäm
mande för äldre, multisjuka, 
hemlösa och 
funktionsned
satta.

 W  Klimatet, där 
Lööf  tycker 
mycket arbete 
återstår för att 
klara utmaning
arna.

 W  Landsbygden, 
där Lööf  tycker 
att avfolkningen 
av vissa kommu
ner måste stop
pas.

För att ta itu med problemen 
vill hon skapa ”Alliansen 2.0”. 

Som ett första steg mot den 
uppgraderade versionen av sam
arbetet bjöd hon in de tre andra 
alliansledarna till ett möte i sin 
barndomsby Maramö.

Vill nå Högforsresultat
Tanken är att återskapa stäm

ningen vid det legendariska 
möte som ägde rum i Maud 
Olofssons villa i Högfors när alli
ansen bildades 2004 – och få till

baka den glöd 
som fanns då.

– Därför kom
mer jag att bjuda 
hem mina parti
kollegor i allian
sen till min 
hemby, till 
Maramö, där jag 
är uppvuxen, 
sade Annie Lööf.

Mötet i 
Maramö ska 
enligt Centerle
daren ske i år.

VISBY. En riktigt stor skopa självrannsakan.
Annie Lööf riktade i talet skarp kritik inåt mot den egna 

alliansen – som hon tycker har förlorat sin energi.
– Det gemensamma projektet har tappat fart. Projektets 

glöd har falnat, sade Centerledaren i sitt tal i Almedalen.

vill ha nytt lyft. Centerledaren Annie Lööf anklagade i går i sitt tal alliansen för att ha förlorat sin               energi. Centerledaren bjöd in de tre alliansledarna till ett möte i hembyn Maramö för att få till stånd Alliansen 2.0.

S˚ m˚nga getingar f˚r annie lØØfS tal:   

 MCoverbandet ”Stämbandet” är kanske inte det hippaste i 
landet, men å andra sidan fick de i gång publiken väldigt 
bra. De fyllde sin funktion och lite till.

 MMed 1 000 personer är det bara SD som haft en så liten 
publik. Men den var samtidigt den mest aktiva publiken av 
alla, vilket höjer betyget till två getingar.

 MVisst, hon attackerade inte motståndarna mer än på ytan, 
men att såga S, V eller MP är inte hälften så spännande som 
ett stort angrepp på den egna alliansen. Modigt.

UppvÆrmningen 123412341234 pUbliken 12341234 attackerna 12341234123412341234

FAKFF annie lööf
talade i 40 minuter
NAMN: Annie Lööf.
ÅLDEr: 28 år.
PArti: Centerpartiet.
StArttiD: 19.01.
SLuttiD: 19.41.

18/30

i almedalen

Karl-Johan 
Karlsson
karl-johan.karlsson 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
foto

Annie Lööf gjorde i går debut i 
Almedalen.
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angreppet  p˚ de egna

vill ha nytt lyft. Centerledaren Annie Lööf anklagade i går i sitt tal alliansen för att ha förlorat sin               energi. Centerledaren bjöd in de tre alliansledarna till ett möte i hembyn Maramö för att få till stånd Alliansen 2.0.

K-g Bergström: De 
tre är desperata över  
dåliga opinionssiffror
VISBY. Moderaterna i regeringen blir allt mer kring-
rända om a-kassan.

De tre mindre borgerliga partierna ser nu ut att enas 
om ungefär samma linje.

Det blev ännu tydligare på Centerns dag i Almeda-
len, där Annie Lööf var oväntat kritisk och självkritisk.

Alliansprojektet har tappat fart och glöd, tyckte hon.
Precis som FP i förrgår vill Annie Lööf  avskaffa de miss-

lyckade differentierade avgifterna i a-kassan 
som alliansen drev igenom under förra 
mandatperioden. Också hon vill höja 
ersättningsnivån. 

Dock inte nödvändigt-
vis med ett högre tak 

som Folkpartiet. Centern 
vill också ha en allmän a-kassa. 

Man kan ana att när Kristdemokra-
terna dyker upp i Almedalen i morgon, kommer Göran Hägg-
lund att lägga fram ungefär samma förslag.

Det som gör a-kassan extra het är att både Folkpartiet och 
Centerpartiet kopplar ihop den med förändringar av las. 
Kompetens ska väga tyngre än anställningsår vid uppsäg-
ningar.

För Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är det i och för sig 
inga oväntade besked. De två har vetat att M är tämligen 
ensamt i sitt försvar av las i regeringen. Men timingen är 
olycklig för båda. De har gjort ett stort nummer av en jobb-
pakt mellan löntagarna, arbetsgivarna och regeringen för att 
få ungdomar i jobb. I de planerna torde knappast ha ingått 
någon som helst försämring av las.

LO:s ordförande var också i går mycket syrlig: ”Jag trodde det 
var regeringen vi talade med om Jobbpakten, men det kanske 
bara var Moderaterna.”
Nu har man svårt att tro att Moderaterna med sin över-

lägsna styrka i regeringen tänker låta C, FP och KD stjälpa 
Jobbpakten om den kan bli av. Men a-kasse- och anti-laspak-
ten mellan de tre små blir inte enkel att 
hantera för Moderaterna. De tre är 
desperata över dåliga opinionssiffror. 
Desperationen lär inte bli mindre ju 
närmare valet närmar sig. Samtidigt är 
det svårt att se att M kan vika sig om las  
Den är ett centralt inslag i omgörningen 
av M till det nya arbetarpartiet. LO 
torde ju också säga nej.

Därför blir Borg tvungen att göra andra 
eftergifter till de små. Det enklaste är att 
avskaffa de differentierade avgifterna. 
Där står bara Borgs egen prestige i 
vägen. LO, C, FP och KD skulle jubla.

Ledarna för det arbetarparti som de nu 
kallar inte bara det nya utan också det 
moderna, vore inte trovärdiga om de inte 
gav upp ett system som bevisats vara 
ett misslyckande.

S˚ m˚nga getingar f˚r annie lØØfS tal:   

 MDet var inte många försök till humor i talet – och inga 
reaktioner från publiken när hon väl försökte. Vi får nog 
vänta till söndag innan humorn gör entré i Almedalen.

 MDe nygamla förslagen från tidigare på dagen om privata 
arbetsförmedlare och förändrad las snuddade Annie Lööf 
bara vid i talet. 

 M Inbjudan till möte med alliansledarna i Maramö var tänkt 
som en överraskning. Det stod inte ens i manus. Kanske 
kom det som en överraskning för de inbjudna också.

humorn 12341234 nyheterna 12341234 ØverraSKningen 1234123412341234

K-G 
Bergström
k-g.bergstrom 
@expressen.se

politik

a-kasse-
pakten 

blir inte enkel 
att hantera

Talare i dag: 
Stefan löfven (S)

SönDAg: Jimmie Åkesson (SD) 14 getingar. MånDAg: Åsa Romson (MP) 
19 getingar. tiSDAg: Fredrik Reinfeldt (M) 15 getingar. OnSDAg: Jonas 
Sjöstedt (V) 13 getingar. tOrSDAg: Jan Björklund (FP) 17 getingar.

tidigare 
talare: 

getingBetyg: expressens politiske 
reporter Karl-Johan Karlsson.
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Debatt om 
mediernas 
framtid
VISBY. ”Massmedierna 
kommer att försvinna.” 

Det sa artisten Alexan-
der Bard i en debatt med 
bland andra Wikileaks.

Föreningen FuturePerfect 
hade bjudit in Julian Assan
ges advokat Jennifer Robin
son och Wikileaks talesperson 
Kristin Hrafnsson för att 
 diskutera mediers framtid 
och vilka konsekvenser Wiki
leaks har fått för utveck
lingen.

I debattpanelen satt också 
Måns Adler från Bambuser, 
Fredrik Wass från Makt
havare, artisten och samhälls
debattören Alexander Bard 
och, på länk från Storbritan
nien, Jeremy Bowen från 
BBC.

Tillgänglig information
Panelen diskuterade medi

ernas nya roll när informa
tion är tillgänglig runtom i 
världen genom nätet och 
Wikileaks. 

– Den senaste dumpningen 
av information, Syrien 
dokumenten som Wikileaks 
har släppt, måste gås igenom 
innan vi kan veta vad den 
verkligen betyder. Men det  
inga tvivel om att otroligt 
mycket viktigt har kommit ut 
med hjälp av Wikileaks som 
har fått oss att förstå mer om 
sanningen bakom konflikter 
som den i Irak, sade Jeremy 
Bowen på BBC. 

Ny journalistroll
Artisten Alexander Bard 

menar att det här kommer att 
leda till att massmedierna på 
sikt försvinner – i stället kom
mer allt att handla om att sor
tera.

– Journalistens nya roll är 
att kurera informationen, 
säger Alexander Bard.

Annie Reuterskiöld
annie.reuterskiold@expressen.se

FuturePerfect bjöd bland annat 
in Wikileaks talesperson. 

Cecilia Uddén upplever bomber och skottlossningar 

Året var 1996. Cecilia Uddén var 
i krigets Libanon – israeliska 
pansarbåtar sköt mot var tredje 
bil. Samtidigt visste journalisten 
att hon var tvungen att ta sig 
närmare båtarna – för att rap
portera. 

– Det var senaste gången jag 
var riktigt rädd, säger utrikes
korrespondenten.

– Jag blir mest rädd av bom
ber, skottlossningar och kanoner.

Cecilia Uddén bevakar Mellan
östern. För att få reda på vad 
som händer runt gathörnen 
använder hon sig av Twitter. När 

hon förflyttar sig går hon längs 
med murens vägg – för att kunna 
ta skydd.

– Jag är rätt feg, jag tar inte de 
riktiga riskerna. Jag har inte 
heller någon kamera, så jag 
behöver inte gå lika nära, jag 
behöver bara gå så nära så att 
jag får bra ljud, säger Cecilia 
Uddén.

Hur nära är det då?
– 10 meter, men jag kan oftast 

gömma mig lite.
Cecilia Uddén har varit med 

om mycket. Hon har bevittnat en 
avrättning i USA. Tagit sig in  

i Syrien utan visum. Rapporte
rat från våldets Egypten. Där
emot har hon aldrig känt döds
ångest själv av allt som hon 
möter i sitt jobb.

– Jag får det av hypokondri 
och flygrädsla i stället, säger 
Cecilia Uddén.

Luttrad familj
Hon har haft vänner som gått 

bort i krigets spår. Ändå är hon 
inte skrämd.

– Det är kanske oproffsigt att 
inte vara rädd. Man tror att 
man är odödlig, säger Cecilia 
Uddén. 

Är de i din omgivning oroliga 
för dig?
– Nej, mina barn och min man 

är så luttrade. Jag har alltid 

gjort det här så länge barnen 
funnits. Men när jag är i väg 
skickar de Facebookmeddelan
den att jag ska vara försiktig. 

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

VISBY. Hon rapporterar i krig och uppror – trots det är 
Cecilia Uddén inte rädd.

– Man tror att man är odödlig, säger Sveriges Radios 
utrikeskorrespondent Cecilia Uddén.

Alf Svensson tycker till om 
alliansens framtid.

Enligt Expressen/Demoskops 
senaste mätning får Center
partiet 3,5 procent av rösterna. 
KD får 3,7 procent. 

– Det är tungt när opinions
siffror ligger så lågt, men det är 
inte ett valresultat, säger Alf  
Svensson (KD). 

Finns det risk att  Moderaterna 
får alla röster inom alliansen?
– Nej, det gör de inte. Det är 

vår styrka att vi inte är ett enda 
parti, säger Alf  Svensson. 

Däremot säger han att allian
sen behöver en starkare vision 
för att locka fler väljare och att 

Kristdemokraterna måste be
tona sina värderingar.

–Jag ska inte skriva fyra 
parti ledare på näsan, men vi 
måste ha en gemensam vision, 
säger Alf  Svensson.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

VISBY. Alliansens småpartier är i kris. EU-parlamentarikern 
Alf Svensson (KD) uppmanar partiledarna att tänka till.

– Vi måste ha en gemensam vision.

EftErfr˚gar gEmEnsam vision

 MCecilia Uddén är utrikeskorres-
pondent för Sveriges Radio.

 MTidigare har hon varit statio-
nerad i Washington, Jerusalem 
och Amman. Numera rapporterar 
hon från Kairo. 

 M I USA var hon med och bevitt-
nade en avrättning, något som hon 
i dag ångrar, sa hon i Sveriges 
Radios program i går som sändes 
från Almedalen.

FAKFF stationerad i 
Kairo för sveriges radio

orÆdd. Senaste gången utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén var riktigt rädd var 1996 i krigets Libanon.  Foto: Johanna Cardell

”man tror att 
man är odödlig”
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Ung Vänster delar hus med  
Vänsterpartiet under veckan

En sover i sängen 
och en på golvet

Pris: 19 000 kronor för hela 
veckan, detta gäller boende för 15 
personer.
område: I närheten av Södergravar. 
storlek: 5–6 rum och kök.
så Hittade vi boendet: ”Vänster-
partiet bodde här även förra året, då 
hittade de huset via en annons.”
då bokade vi: ”För ett år sedan.”
bekvämligHeter: ”Tvättmaskin, 
diskmaskin, eget kök och framsida 
med möbler.”

Några hundra meter från 
ringmuren har de slagit ned 
sitt läger. Där bodde Stefan 
Lindborg även i fjol, tillsam
mans med Vänsterpartiet. 
För Tove Liljeholm är det 
däremot premiär i Alme
dalen.

Inget oväntat har hänt, inte 
mer än att de fick väcka en 
person för att komma in 
i huset. 

– Men det var inte så far
ligt, säger Tove Liljeholm.

Nätverkar mycket
Stefan Lindborg och Tove 

Liljeholm har utsett sina favoritplatser 
i huset: Fåtöljen, soffan och framsidan. 
När Expressen hälsade på tidigare 
i veckan berättade de att de nog inte 
 kommer att hinna sitta i den där soffan 

speciellt mycket. De är ju 
i Visby för att arbeta och 
nätverka.

– Det blir nog när vi 
sover, jag ska försöka sova 
sex timmar per natt, säger 
Stefan Lindborg.

Stort och rymligt
Rummet delar represen

tanterna för Ung Vänster 
på. En får sova på golvet 
och en i sängen. 

– Det är jättebra att bo 
här, stort och rymligt och 
dessutom går det snabbt 
att ta sig ned till stan, 

säger Stefan Lindborg som höll ett förtal 
innan Vänsterpartiets ledare Jonas 
 Sjöstedts tal. 

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

Delar hUs. Ung vänsters representanter tove liljeholm och stefan lindborg 
bor tillsammans med huvudpartiet. Foto: Johanna Cardell

s˚ bor Ung Vänsters representanter I VIsby

VISBY. de små bor med de stora.
när Ung vänster är i almedalen får de dela hus med vänsterpartiet.
– om de inte sköter sig får de åka hem, skojar Ung vänsters ordförande 

stefan lindborg.

ExprEssEn HÆlsar p˚ Hos...
Ung VÆnster

Här bor vänsterpartiet för andra året.

Fåtöljen är en favoritplats.

Tack för många 
givande möten och 
heta debatter.

Vi ses igen 2013.

Utan bilen 
stannar Sverige
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Vad har du lyssnat p˚ i Valstugan?
Yngve Svensson, 72, 
pensionär, Borås:

– Margareta 
Winberg, hon är 
för mig en stor 
politiker som nu är 
lite bortglömd. 
Och Niklas Svens-
son ska ha en 
eloge.

Kajsa Helmbring, 34, 
analytiker, Malmö:

– Carin Jämtin. 
Niklas Svensson ställde 
frågor som hon uppen-
bart inte kunde svara 
på, men hon gav också 
undvikande svar på när 
oppositionen ska ge 
tydliga besked.

Berit Folkesson, 63, 
 pensionär, Sunne:

– Anna-Karin Hatt. Jag 
tycker att hon var väldigt 
rak och tydlig. Jag är 
positivt överraskad av att 
hon verkar så påverkbar, 
att hon tar till sig kun-
skap om både arbetslös-
het och it-frågor.

”det blir ett bra samarbete”

Carin Jämtin talade om jobbutspelet och relationen  med fackföreningar

I  eftermiddag  är  det  dags  för 
Stefan Löfven att hålla sitt pre-
miärtal i Almedalen. Precis som 
Moderaterna avser han att foku-
sera på jobben.

Partisekreterare  Carin  Jäm-
tin har  läst  talet, men vill  inte 
gå in på fler detaljer än så.

– Ska det vara en nyhet, kan 
jag inte säga mer. Så är det.

Under  veckan  har  Social-
demokraterna  också  presente-
rat flera förslag om utbildning. 
I  torsdags  föreslog  de  en  sats-
ning  på  forskning  och  utbild-
ning kring hållbarhetsfrågorna.

Den kritik som partiet riktat 
mot Moderaternas förslag hand-
lar också om utbildning:

– Jobbpakten  behöver  kom-
pletteras  med  en  utbildnings-
pakt. Vi välkomnar detta, det är 
bra att de är här nu. Alla ska ha 
rätt till många chanser i livet. 

Kritik mot Jan Björklund
Och hon är också kritisk mot 

Jan  Björklunds  planer  på  att 
eventuellt  lägga  ner  högskolor, 
om de är för dåliga.

– Det  är  helt  fel  inriktning, 
Sverige  ska  konkurrera  med 
högre  kompetens,  inte  med 
lägre. Det måste finnas både bra 
högskolor,  och  för  den  delen 
också  bra  gymnasier.  I  en  tid 
när hela världen satsar på mer 
utbildning ska inte vi skära ner.

I  och  med  jobbpaktsutspelet 
har  Moderaterna  tagit  ett  steg 
närmare LO.

– Jag  hoppas  att  det  går  bra 
med samarbetet, säger Jämtin.

Hur är relationen mellan S och 

LO? Karl-Petter Thorwaldsson 
har klargjort att de inte kom-
mer att bli lika intima!
– Det kommer att bli bra sam-

arbeten. Jag tycker att det är bra 
att  vi  har  en  stark  fackfören-
ingsrörelse.  Att  de  arbetar  för 
sina  medlemmars  intresse, 
säger hon.

– Vi  kommer  säkert  att  bli 
osams  ibland,  men  det  är  bra 
både  för  fackföreningsrörelsen 
och för Sverige.

Under  sitt  besök  i  valstugan 

VISBY. Socialdemokraternas partisekreterare Carin 
 Jämtin avslöjar att Stefan Löfvens tal i dag fokuserar på 
en sak:

– Det kommer att handla om jobben, säger hon under 
sitt besök i Expressens valstuga. 

Mikael Larsson, 51, 
 egenföretagare, Älvsjö:

– Annie Lööf, Magda-
lena Andersson, Jan 
Björklund och Jonas 
Sjöstedt. Jag blev positivt 
överraskad av Magdalena 
Andersson. Hon ingav ett 
stort förtroende, var 
tydlig och lite charmig.
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Vad har du lyssnat p˚ i Valstugan?

	09.45		Raka	svar	Stefan	
Löfven	(S)	
Niklas Svensson inter
vjuar Socialdemokrater
nas partiordförande. 
( Direktsänds)

	10.15		Vad	var	det	han	sa?	
Anna Dahlberg och 
Christina Lundell analy
serar  Sledarens svar. 
( Direktsänds) 

	11.00		Raka	svar	Veronica	
Palm	(S)
Niklas Svensson inter
vjuar Socialdemokrater
nas bostadspolitiska 
tales person. (Direkt
sänds)

	12.00		Raka	svar	Marita	
Ulvskog	(S)
Niklas Svensson inter
vjuar EUparlamentarik
ern. ( Direktsänds) 

	13.00		Intervju	Gabriel	
Wikström	(SSU)
Niklas Svensson inter
vjuar SSU:s förbunds
ordförande. (Direkt sänds)

	14.00		Raka	svar	Åsa	
Westlund	(S)
Niklas Svensson inter
vjuar EUparlamentarik
ern. ( Direktsänds)

	10.00		Raka	svar	David	
Lega	(KD)
Niklas Svensson inter
vjuar kommunalrådet 
och KD:s andre vice ord
förande. (Direktsänds)

	12.00		Raka	svar	Stefan	
Attefall	(KD)
Niklas Svensson inter
vjuar civil och bostad
sministern.(Direktsänds) 

	12.15		Intervju	Aron	
Modig	(KDU)
Niklas Svensson inter
vjuar KDU:s ordförande. 
(Direktsänds)

	12.40		Raka	svar	Göran	
Hägglund	(KD)
Niklas Svensson inter
vjuar KD:s partiledare. 
(Direktsänds)

	13.00		Vad	var	det	han	sa?	
Eric Erfors och Christina 
Lundell analyserar KD
ledarens svar.(Direkt
sänds)

dagens gÆster 
i Valstugan

...och i morgon

Christer Åkesson, 
62, vd, Höllviken:

– Carin Jämtin. 
Hon är en väldigt 
skicklig och 
driven politiker 
vad gäller att inte 
svara på frågor.

Dorita Elfroos, 65, 
pensionär, Norrköping:

– Anna-Karin Hatt. 
Att alla ska ha 
digital uppkoppling 
är en självklarhet, 
men det är viktigt att 
de som tycker att det 
är jobbigt att allt är 
digitalt kan slippa.

Magnus Johansson, 33, 
kommunalråd (MP), 
 Eskilstuna:

– Anna Kinberg Batra. 
Hon svarade bra, men 
försöker dölja att de inte 
själva har så många 
förslag och i stället 
fokusera på oppositio-
nens regeringsalternativ.

Enkät: Christina lundEll Foto: COrnElia nOrdströM

”det blir ett bra samarbete”

Carin Jämtin talade om jobbutspelet och relationen  med fackföreningar
i  tisdags  stod  LO-ordföranden 
Karl-Petter  Thorwaldsson  upp 
för  LO:s  vana  att  stötta  Social-
demokraterna finansiellt.

”Ska	ringa	och	tacka”
Han  klargjorde  också  att  LO 

kommer att delfinansiera S val-
rörelse inför 2014. En nyhet för 
Jämtin:

– Det var goda nyheter, då får 
jag  ringa  och  tacka  honom,  det 
har han inte sagt till mig, säger 
Jämtin.

Är glad över sin 
partiledare Lööf

 MCUF:s ordförande Hanna 
Wagenius är väldigt glad över 
sin partiledare Annie Lööf, men 
tycker att moderpartiet behöver 
en knuff.
– Springer vi en mil så springer 
de en halv kilometer kanske. 
Men det är bättre än att de står 
stilla.

Kritik mot bankers 
marginaler

 MM:s gruppledare Anna 
 Kinberg Batra (M) är kritisk  
mot bankernas marginaler.
– Det är något som inte 
stämmer. Bankernas marginaler 
de senaste åren har ökat. Jag 
tycker att det är bra att vi sätter 
lite tryck och ökar konkur
rensen. Säg din ränta och sånt 
där, det tror jag de behöver.

Hatt efterlyser ett 
samtal om energi

 M It och energiminister Anna
Karin Hatt, C, efterlyser ett brett 
samtal om framtidens energi
politik.
– I dagsläget tror jag faktiskt att 
Löfven har uttryckt alla åsikter 
man kan ha om den svenska 
energipolitiken. Innan vi kan 
föra samtal måste de precisera 
– vad vill de med svensk energi
politik.

Vill förverkliga 
sin nollvision

 MMaria Larsson (KD) vill ha 
mer tid för att förverkliga sin 
nollvision om vräkta barn. Förra 
året vräktes 663 barn:
– Jag har aldrig sagt att jag 
skulle nå den på fem år. Första 
året minskade det med hundra 
barn. Nu har jag tillsatt en hem
löshetssamordnare som åker 
runt till kommunerna för att få 
upp frågan.

Winberg bjöd in sig 
själv till Almedalen

 MMargareta Winberg är i dag 
Sverigeordförande för UN 
Women:
– Vi har en barnkonvention,  
det vet de flesta, men kvinno
konventionen känner inte lika 
många till. Det är därför jag bjöd 
in mig här.

Vill ha lagstiftning 
mot silver i kläder

 MMiljöminister Lena Ek tog upp 
frågan om hur producenterna 
tänkte när de började tillsätta 
nanosilver i kläder.
– Nu håller vi äntligen på att få 
en europeisk lagstiftning mot 
silver i kläderna.

Valstugans gÆster

Stefan Löfven.

Daniel Phollak, 25, vice 
 ordförande Förbundet för unga 
rörelsehindrade, Stockholm:

– Anna Kinberg Batra. Jag 
skickade in en Twitterfråga 
om varför Moderaterna 
bromsar lagstiftning för 
tillgänglighet, som har 
utretts i över 20 år. Det var 
tråkigt att den inte togs upp.

i almedalen

Christina 
Lundell
christina.lundell 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
Foto

KritisK till BjØrKlund. Förutom att avslöja Stefan 
Löfvens tal är  Socialdemokraternas partisekreterare  Carin 
Jämtin kritisk till Jan Björklunds planer på att lägga ned 
 dåliga högskolor. ”Det är fel inriktning”, säger hon.
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Thomas Bodström är till-
baka från USA. Han är som-
margotlänning och har ett 
hus på Fårö.

I går letade han sig in till 
Visby för att vara med på 
seminarium om cigarett-
smuggling.

I dag åker han in igen för 
att umgås med gamla kom-
pisar i partiet och lyssna på 
Stefan Löfven. Men inte för 
att hålla låda själv.

– Jag håller mig borta 
från all partipolitik, säger 
Thomas Bodström efter 
seminariet.

Men han kan inte riktigt 

låta bli, utan biter sig hela 
tiden i tungan.

VadMtyckerMduMomMStefanM
LöfvensMinsatsMhittills?
– Jag tycker... Nä, nu 

lurade du mig. Jag tycker 
det verkar bra. Det är mitt 
enda politiska uttalande. 
Det ska bli spännande att 
lyssna på honom, säger ex-
ministern.

”Skönt att stå utanför”
Vi pratar en stund till om 

andra saker än politik. 
Sedan faller han dit igen.

VadMtyckerMduMomMM
regeringensMrättspolitik?

– Den är helt osynlig.... 
Nä, men nu börjar jag ju 
säga saker, jag ska inte... Det 
är skönt att stå utanför. Det 
känns väldigt bra att kunna 
lämna politiken och jobba 
som författare och advokat. 
Man märker att det är någon 
form av bubbla när man är i 
politiken. Det känns väldigt 
bra att man kan gå in i poli-
tiken och gå ur den, och kan-
ske komma in i framtiden, 
det vet man inte.

SåMduMkanMtänkaMdigMattM
kommaMtillbakaMtillMpoliti-
ken?
– Det finns inga planer på 

det nu, men jag utesluter 
inte det i framtiden. Det är 
så skönt att inte behöva 
bestämma.

karl-Johan karlsson
karl-johan.karlsson@expressen.se

VISBY. ExministernMThomasMBodströmM(S)MärM
iMAlmedalenM–MförMattMsigneraMböcker.

HanMgörMsittMbästaMförMattMhållaMsigMbortaMfrånMpoli-
tiken.

DetMgårMsåMdär.

Dagens MIDDAGSGÄSTER
Middag  
i Visby-
värmen

 MBertil Ter- 
nert, informa-
tionschef vid 
hovet, åt 
middag med 
bland andra 
förra S-ledaren 
Mona Sahlin. 

FredrikMSjöshult,MM
näringslivsreporter:

... miljardären och euromot-
ståndaren Rune Andersson 
från investmentbolaget 
Mellby Gård stå på Don-
ners plats och prata med 
folk.

Karl-JohanMKarlsson,Mpolitikreporter:
... Mikael Damberg, Stefan Stern och 

Katrine Kielos stå och prata utanför 
Donners Brunn på natten till freda-
gen. Det smeds planer på efterfest, 
men planerna grusades när Dam-
berg meddelade att han var trött 
och skulle gå hem och sova.

AnnieMReuterskiöld,MpolitiskMreporter:
... bostadsminister Stefan Attefall (KD) små-

prata med landstingspolitikern Robert Vinroth 
(MP) från Västerbotten utanför Västerbottens 
ambassad i Visby. De avhandlade om speku-
lationerna som utnämnandet av Sven-Erik 
Österberg till Norrbottens landshövding 
har orsakat uppe i norr. 

EXPRESSENS REPORTRAR: JAg S˚g...

TwiTTersnack 1
Programledaren MARKM

LEVENgooD 
@markleven-

good) är för-
bluffad:
”Gotland vill 
ha robotför-

svar med 
missiler.  

Jag tycker de har en  
negativ inställning till  
fastlandet.”

TwiTTersnack 2
Riksdagsledamoten  
SoFiAMARKELSTEN, M, 
(@Arkelsten) 
minns val-
rörelsens 
slogan.
”Idag är 
verkligen 
stora 
semester-
dagen i  
mitt twitter-
flöde. Semester, ännu en 
anledning till att fler ska ha 
ett jobb”.

TwiTTersnack 3
Ungdomspolitikern  
guSTAFMREiNFELDT, M, 
(@Gustaf-
Reinfeldt) 
gjorde 
som 
många 
andra i 
alliansen: 
åkte hem.
”Ligger i 
Almedalsparken, läser tid-
ningen och väntar på att min 
färja ska komma i hamn och 
jag senare i land i Nynäs-
hamn”

TwiTTersnack 4
Riksdagsledamoten  

FREDRicKM
FEDERLEy, C, 
(@federley) 
funderar på 
klädkoder: 

”Fördelen med 
att vara 

gangsta skulle vara att jämt 
kunna gå i mysbyxor”.

aLMeDaLs-
TwiTTer

Levengood.

Federley.

”Det är skönt  
att stå utanför”

Bodström i Visby – för att signera böcker

POLiTik, nej Tack.MSommargotlänningenMThomasMBodströmMåkteMigårMtillMVisbyMförMattM
blandMannatMvaraMmedMpåMettMseminariumMomMcigarettsmuggling.MM Foto: Christian Örnberg

AlexanderMBardMvimlarMiMVisbyMmedMnya,M
färggladaMstrumporMvarjeMdag.M

ExpressensMkrönikörMK-gMBergströmMåtersågM
förraMkolleganMfrånMSVT,MMatsMKnutson.

DeMsägerMdetMmedMenMT-shirt.MMenMdetMhandlarM
omMkärnvapen.MicANMärMenMinternationellM
kampanjMförMattMavskaffaMkärnvapen.MinteM
kärnkraft,MsomMviMfelaktigtMskrevMiMgår.

Färgladast 
strumpor

Arkelsten.

Reinfeldt.
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Dagens kolpoRtØR Dagens MysteRiuM

Johanna Cardell, nyhetsreporter:
... Alf  Svenssons (KD) partisekre-

terare Martin Källstrand komma till 
Wisby hotell, där Alf  var med i 
ett seminarium, efter att ha 
sett en utfrågning med Kent 
Johansson (C). Han tyckte 
utfrågarna gick hårt åt Kent.

Christina Lundell, valstugeredaktör:
... två dialogpoliser och en 

livvakt från personskyddet 
mumsa på Expressens  
hallonlakritskolor efter 
arbetstid. De tog en kola 
var – efter att först ha 
frågat artigt.

EXPRESSENS REPORTRAR: JAg S˚g...

Niklas Svenssons
HETA LISTA

Aftonbladets Lena Mellin står och svalkar 
sig inne på Wisby hotell.

Dagens leNA MelliN

Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman 
sågade Carl B Hamiltons förslag om att slå ihop de borgerliga 
partierna. Om tre veckor ska Adam bli pappa – och om en 
månad slutar han som Luf-ordförande.

IT-entreprenören Johan Staël von Holstein 
skällde ut sossar efter noter - då kom Mona 
Sahlin in i lokalen. Senare kopplade han av 
med att spela Rumble på sin Iphone mot sin 
fru.

– Hon vinner, skrek han missnöjt över 
Donners plats.

Rumble- 
fantast

Vilar  
upp sig

Lars Stjernkvist, kommunalråd (S)  
i Norrköping.

Stefan Dellså och Björn Eriksson, post-seminarieslappar.  
De har gjort en utredning om huliganer.

Tidnings-
utdelare  
i farten

MMAndreaMDrotten-
myr,M14,Mpluggar,M
Visby:

–MDetMärMkulMattM
delaMutMdenMnärMfolkM
villMhaMden.MDetMgårM
liteMiMvågor,MmångaM
harMredanMfåttMden.

Mysteriet 
med den 
fasta 
rumpan

MMVemMärMM
detMsomMharMM
enMsåMfastM
rumpa?MTipsaM
bekantasM
bekanta!

JOHAN 
PETRÉ, 

festfixare. 
FestfixarenMsomMkrossarM
MichaelMBindefeldtMallaM
dagarMiMveckanMkomMtillM
VisbyMiMtisdags.MUnderM
veckanMharMhanMhängtM
medMbådeMpolitiker,M
tungaMkändisarMochM
näringslivsprofiler.MDuM
kanMbokaMinMmigMpåMnästaM
fest,MJohan.

INTE ENS NÆRA

2

ANNA-KARIN 
HATT, 
IT-minister. 
EfterMutfrågningenM

iMvalstuganMstannadeMdenM
trevligaMministernMkvarMochM
småskvallradeMomMbådeMdetM
enaMochMdetMandra.MUndrarM
vadMsomMhadeMhäntMomMpartietM
valtMhenneMtillMpartiledareMiM
stället?

TOMMY WAHLGREN, 
Svenska Spel-profil. 

PensionärenMsomMärMmerM
VisbyMänMAlmedalsveckanM
harMenMbriljantMidé.MLåtM
AlmedalenMgåMfrånMonsdagM
tillMonsdagMnästaMårM–MochM
allaMdagarMskulleMvaraM
likaMheta.MM
JagMskriverMpå.

WONNA I DE JONG, 
fastighetsmiljardär.
AlmedalensMkaxigasteM–MochMenM
avMdeMrikasteM–MkvinnaMletadeMuppM
migMvidMbordetMinneMpåMtrendigaM
SupperMochMpratadeMomMnärMhonM
blevMuthängdMiMmedierna.MDenMhärM
kvinnanMsätterMsigMingenMpå.MDetM
vågarMjagMlova.MHonMärMstenhård.

HARALD ULLMAN, 
PR-konsult. Wikileaks 
PR-konsult lät småflickor 
springa runt på stan med 
brösten täckta av bilder 
på sig själv. Dessutom 
avslöjad som hyreshaj i 
Almedalen.

Hyreshaj  
i Almedalen

ULF 
ADEL-
SOHN, 
ex-parti-
ledare. 
NärMdennaM
MfrispråkigaMex-
partiledareMochM
ministermakeM
berättadeMattMhanM
ärM”pestsmittad”M
såMinsågMjagMattMjagM
harMflerMfrågorMattM
ställaMtillM
statsminis-
ternMsomM
jagMmötteMM
iMstuganMM
iMtisdags.

5

Super-
festfixaren

1

3

4

Frispråkig 
ex-partiledare
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Skillnaden mot förra årets S-mingel i  
S:t Hans ruin var slående. Då var det 
ganska glest med folk – i år fick folk 
trängas.

– Jätteroligt att så många är här, kon-
staterade partisekreteraren Carin Jäm-
tin.

Förra året var höjdpunkten utdelning 
av saltgurka till partiledaren Håkan 
Juholt. Han avslöjade att han älskade 
saltgurka och hans kollegor gjorde en 
grej av att han behövde saltgurka för att 
orka ta matchen mot Reinfeldt.

I år var höjdpunkten på minglet en 
utfrågning av partiledningen. Kvartet-

ten Stefan Löfven, Magdalena Anders-
son, Mikael Damberg och Carin Jämtin 
skakade hand med alla som kom och tog 
sedan frågor på scen.

Väljer Persson före Palme
Då avslöjades bland annat att det bara 

är skuggfinansministern Magdalena 
Andersson som väljer Persson före 
Palme.

– Han har varit min chef  i flera år, för-
klarade Andersson.

– Är du fortfarande rädd för honom? 
replikerade utfrågaren Karin Petters-
son.

– Nej, han var en mycket bra chef.
Stefan Löfven avslöjade också att han 

var sämst på att gissa på mjölkpriset – 
han trodde att den var betydligt dyrare 
än verkligheten.

– Jag handlar på Konsum Sveavägen. 
Jag får inte handla någon annanstans 
för Ulla.

Utfrågningen tog tvärstopp
Men när utfrågarna försökte få parti-

ledningen att välja mellan Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet blev det tvärstopp.

– Vi går ut i strejk.
Men partiledningen var inte rädd för 

att avslöja vilka borgerliga ministrar de 
helst hade rekryterat: Birgitta Ohlsson 
(FP) fick två röster och Ewa Björling (M) 
samt Lena Ek (C) var sin.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

VISBY. S-ledningen är splittrad.
Löfven, Damberg och Jämtin väljer Palme före Persson – det gör inte 

Magdalena Andersson.
Det framkom vid Socialdemokraternas stora mingel.
Och Löfven vet inte vad en liter mjölk kostar.

Men Vad kostar  en Liter MjØLk?

Utfrågningen höjde stämningen på S-minglet

Riksdagsledamoten Tomas Eneroth 
(S) med frun Fia.

Johan Andersson, riksdags-
ledamot från Östergötland (S).

Riksdagsledamoten Veronica Palm (S) 
med sin mamma Helen Hilmersson.

Roger Ljunggren, förste- 
ombudsman från Sörmland (S).

Mona Sahlin, före 
detta partiledare (S).

Ibrahim Baylan, utbildnings-
politisk talesperson (S).

MjØlkStrUl. På årets S-mingel var utfrågningen av partiledningen höjdpunkten. Bland annat var Stefan Löfven sämst på 
att gissa mjölkpriset. ”Jag handlar på Konsum Sveavägen. Jag får inte handla någon annanstans för Ulla”, ursäktade han sig. 
 Foto: Sven lindwall
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Men Vad kostar  en Liter MjØLk?

Hans Larsson, chefredak-
tör för Dagens Arbete.

Karl-Petter Thorwaldsson, 
LO-ordförande.

Malmös ”starke man” Ilmar 
Reepalu (S).

Pia Nilsson, riksdagsledamot 
från Västmanland (S). Stefan Löfven och Mona Sahlin, nuvarande och före detta partiledare (S).

Riksdagsledamöterna Hannah Bergstedt och Anders Ygeman (S).

Ex-ministern Lena 
Hallengren (S).

Skuggfinansministern 
Magdalena Andersson (S).

Ann Wolgers och Sofie Rudh, pressekreterare på 
S-kansliet.

Aftonbladets politiske chef-
redaktör Karin Pettersson och 
hennes DN-kollega Peter 
Wolodarski skötte utfrågningen 
av S-ledningen.

Natalie Sial som arbetar med sociala medier hos Socialdemo-
kraterna, Fredrik Andersson från PR-byrån Prime och 
Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Stefan Löfven, partiledare (S).
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VISBY. Donners brunn är ett av de hetaste vattenhålen i Visby på kvällen. 
I den här baren möts riksdagsledamöter, PR-konsulter och tv-stjärnor. 

Foto: ChRIstIan ÖRnbeRg

bÆsta brunnen  fØr minglarna 

Irmeli Krans, polis och s-politiker, söder-
malm, och staffan erfors, redaktionschef 
tidningen s.

eva Lindh, mode- och inredningsstylist, Johan hellström, fabrikör, och oliviera andersson, 
egen företagare och entreprenör.

tomas Rudin, oppositionsbor-
garråd stockholm (s), sverker 
eriksson, chefsombudsman 
(M), och Johan Petré, fest-
fixare.

Mats hulth, bland annat före detta vd för 
sveriges hotell- och Restaurangföretagare, 
och Ulf adelsohn, före detta partiledare (M) 
och landshövding för stockholms län.

tomas Rittsel, stock-
holms handelskammare, 
och elias Wästberg, 
Pa-chef, göteborgs 
hamn.

sverker eriksson, chefsom-
budsman (M), och Johnny 
Matsson, regionråd.

Riksdagsledamötena 
Ylva Johansson (s) 
och Ibrahim baylan (s).

ebba busch, kommunalråd (KD), 
Uppsala, Josefine Uppling, konsult, 
och alice teodorescu, opinionsbildare.
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bÆsta brunnen  fØr minglarna 

Ann Söderlund, journalist, Fredrik Nilsson, informations-
chef, och Sylvia Nylin, kommunikationschef, STF.

Anders Ygeman, ordförande i trafikutskottet, och Mårten 
Lilja, kommunikationschef, Riksbyggen.

Maria Arneng, verksamhetsledare, Stiftelsen Läxhjälpen, 
Harald Ullman, vd, Ullman PR, och Morgan Johansson, 
ordförande justitieutskottet. 

Sanna Wallenius Fehrman, mediekommunikatör, Conny 
Bohlin, vd, Gotlands Promotion, och Sandra Kastås, 
PR-konsult och konstnär. 

Leo Heijbel, marknadschef, Pigge Werkelin, entreprenör, 
och Hans Lindberg, ordförande för utbildningsdelegationen, 
Region Västerbotten.

Camilla Buzaglo, pressansvarig, Skanova.

Lennart Persson, programledare, Aktuellt, Lis-Astrid 
Andersson (S), kommunstyrelsen Vimmerby, och Kjell 
Åke Hansson, vd, Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby.
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VISBY. Vädret i år är betydligt bättre än fjolårets kalla dimma.
Många lämnar kavajen på hotellet och minglar i skjorta och byxor.
Andra tar ut svängarna med färgstarka sommarklänningar.
Här är klänningarna som har synts bäst i Visby.

AlmedAmernA
 Foto: Sven lindwall 

och ChriStian örnberg

Carin Jämtin, Social
demokraternas parti
sekreterare.

Eva Hamilton, vd, Sveriges 
Television.

AnnChristin L Frickner, Centerkvin
norna Stockholm, och Ulrika Ljungman, 
näringslivschef på KTH.

Riksdagsledamoten Maria 
Abrahamsson (M).

Miljöministern Lena Ek (C) minglade med 
Elisabeth Thand Ringqvist, vd, Företagarna.

Skånes lands hövding  
Margareta Pålsson (M).

Maria Wetterstrand, 
före detta språkrör, 
Miljöpartiet.

Ewa Björling, handelsminister (M).
Stina Morian, analyschef, Yougov  
Opinion, och Owe Nilsson, reporter, TT.

Ylva Johansson, vice ord
förande i riksdagens  
arbets marknadsutskott (S).

Lena Sommestad, ord
förande för Skvinnor.

Marie Söderqvist, vd, Livs
medelsföretagen, och Fredrik 
Andersson, partner på Prime.

Hannah Berg
stedt, riksdags
ledamot (S).

Alexandra 
Pascalidou,  
journalist.

Bodil Sidén, politisk  
sekreterare i MUF.
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Ja
86,5%

Nej
2%
Nej
2%Vet ej

11,5%
Vet ej
11,5%

Kommer du att  
komma till Almedals-
veckan nästa år?

Undersökningsperiod: 5 juli 
mellan kl 16.00 och 18.00 i Almedalen.
Metod: Specialrekryterad panel.
AntAl sVArAnde: 148 personer.
BeställAre: Expressen.
MätinstitUt: Yougov.

FAKFF Så gjordes undersökningen

˚REKS KOPPFR 
OCH FLOPPFR

 MAlmedalsveckan är över i morgon.
 MVad hände egentligen?
 MVem var bäst?
 Msämst?

 MYougov ställde frågan redan i  
torsdags – och här är svaret om  
man får tro dem som svarade i  
Almedalspanelen.

DFgEnS biLD/LITE LÆSNING ÆR ALDRIG FEL Foto: SVEN liNdWall

13.42
FREDAG

Visby

Vad är/har varit veckans flopp?
Fredrik Reinfeldts tal 12,2%
Åsa Romsons tal 10,5%
Jobbpakten 2,6%

Vad är/har varit veckans topp?
Almedalsdrinken 9,6%
Bra seminarium 5,6%
Alla möten 5,6%
Vädret 4,8%
Jobbpakten 4,0%
Makthavares fest 3,2%

Tycker du att veckan…
...har utvecklats bra 
under senaste åren 55,4%
...var bättre förr 14,9%
...har alltid varit bra 28,4%
...har alltid varit dålig 1,4%Topp. expressens Johanna Cardell 

med den populära Almedalsdrinken.  

FLopp 1. Fredrik reinfeldts (M) tal – en besvikelse. Foto: CorNElia NordStröm

FLopp 2. Åsa romsons (Mp) tal i Almeda-
len föll inte heller besökarna i smaken.  
 Foto: CorNElia NordStröm

Foto: ChriStiaN 
örNbErg
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Blommor, rosévin och lite sol.
I går var det sista gången Prime ordnade 

rosémingel i Almedalen för i år.
Och självklart fanns ministrar, radio

profiler och riksdagsledamöter på plats. 
 TexT & FoTo: johanna cardell

ETT rosa avsluT  i almingEldalEn

Sara Rydefjärd, politisk sakkunnig, Ebba Busch, kommunalråd (KD), Uppsala, Andreas Carlson, riksdagsledamot (KD), Aron Modig, 
förbundsordförande KDU, Martin Källstrand, pressekreterare till Alf Svensson, och Andia Ghafouri, pressassistent till AnnaKarin Hatt.

Tobias Wikström, ledarskribent för Dagens Industri, Anders W Jonsson, vice partiledare i 
Centerpartiet, och Magnus Wallerå, statssekreterare (C).

Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna, och 
Brit Stakston, mediestrateg på JMW.

Joakim Holmström, som driver 
bloggen ”Supermiljöbloggen”, som 
blivit utsedd till årets Almedals
blogg av bland annat Bloggplats 
H12 och makthavare.se, tillsam
mans med Lorentz Tovatt som 
också driver bloggen.

Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (M), 
och Erica Lejonroos, regionchef Östra 
Götaland (M).

Ingela Stenson, omvärldsanalytiker United Minds, Jonatan Unge, komiker, Simon 
 Svensson, Tankesmedjan i P3, och radioprofilen Henrik Torehammar.

Stefan Lindhe, kommunalråd (M) Malmö, 
Jonas Ransgård, vice ordförande 
kommunstyrelsen (M) i Göteborg

Fredrik ”Feffe” Andersson, konsult Prime, 

och Gustaf Josefsson, entreprenör.

Carina Holmberg, programledare SR, och 

Thorbjörn Karlsson, producent P4 Extra. Morten Spencer, jurist Länsstyrelsen Gotland.
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ETT rosa avsluT  i almingEldalEn

Gunnar Caperius, seniorkonsult Prime, Johan Alfredsson, statsjurist, Lidingö stad, Louise 
Alfredsson, näringsdepartementet, och Ulrika Caperius, redaktionschef för Bonnier Carlsen.

Alexander Bard, Cybercentern, Annika Beijbom, guru på sociala medier, Linus Ericsson, 
Cybercentern, och John Kåberg, Cybercentern.

Roger Lundgren, hovexpert, Johan Petré, festarrangör, Sebastian Tham, pressekreterare 
i Stockholms läns landsting (M).

Johan Pettersson, programsekreterare för 
Centerpartiets idéprogramsgrupp, och Karl 
Malmqvist, vice ordförande för Centerns 
studenter.

Anna Borgås, marknadschef Pocket
böcker, och Staffan Erfors, redaktions
chef för tidningen S.

Mats Nordström, vice ordförande HBTliberaler, Anders Selin, förbundsordförande 

HBTsocialdemokrater, och Christoffer Jönsson, ordförande HBTliberaler.

Lena Ek, miljöminister (C).
Hanna Agnerud, ledamot i Svenska 
akupunkturförbundet .

Alf Svensson, EUparlamentariker (KD), 
och frun Sonja Svensson.

Elin Holmlund, kontorsansvarig Netigate, 
Johanna Boson, marknadsassistent Netigate.

Joakim Genetay, konsult på Hegeli public 
affairs, Anti Avsan, riksdagsledamot (M).
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Min dag i bilder

tror på lØfven. Stefan Stern, Mona Sahlins 
tidigare närmaste man, tror stenhårt på Löfven – 

under förutsättning att han får styra partiet. 

go’ gubbe. Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare på 
Kommunal, konstaterade att Löfven gett partiet självförtro-

ende. Och så fick jag en jordgubbe.  

gliMten i Øgat. Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, har alltid 
kommentarer med humor. Hans tips var att Löfven borde prata 
25 minuter längre än Fredrik Reinfeldt om sina kärntrupper.

saknade visionerna. Annika Creutzer, välkänd ekonom, 
hade bevakat S ekonomiska seminarium. Det var intressant och 
en bra analys av läget just nu, men dåligt med framtidsplaner.  

Jag såg Ljunggren 
i kostym och slips

Det börjar bli mindre folk i Visby.
Många orkar inte stanna hela 

veckan.
När jag gick ner mot presscent-

ret i går morse såg jag mest ameri-
kanska turister. 

De stora guidade grupperna skulle 
titta på domkyrkan.

Själv var jag ute på spaning efter 
socialdemokrater. Jag är förstås nyfi-
ken på vad de tror om Löfvens tal och 
hur han ska möta Reinfeldt. 

Först stötte jag på statsvetaren 
Stig-Björn Ljunggren. Han kom i 
snygg kostym och slips eftersom han 
är övertygad om att man kan vara 
elakare och vassare i kommentarerna 
om man är snyggt klädd.

Jag frågade Ljunggren hur han tror 
att Löfven kommer att möta Modera-
terna och Fredrik Reinfeldt. 

– Kanske kommer han att prata en 
halvtimme längre om det riktiga och 
viktiga folket. Löfven känner ju dem. 

Han har varit svetsare och suttit i 
företagsstyrelsen. Han vet hur en 
riktig arbetare och en riktig direktör 
ser ut, sa Stig-Björn Ljunggren.

Av Kommunals pressekreterare Dan 
Lundqvist Dahlin fick jag supergoda 
jordgubbar. Dan konstaterade att 
Löfven gett arbetarrörelsen självför-
troende och hans tips var att han inte 
ens skulle nämna Modera-
terna. Dessutom trodde 
han inte på så många 
utspel om reformer utan 
att Löfven skulle försöka 
stärka sin trovärdighet 
som statsman och stats-
ministerkandidat. 

Sedan kom brandkåren. 
Automatlarmet hade gått i Almedalen, 
det var väl något seminarium som blev 
för hett, antar jag. 

Ekonomen Annika Creutzer och jag 
åt lunch och pratade politik. Där 
hittade vi också Stefan Stern, tidigare 

stabschef  hos Mona Sahlin, vid ett 
bord. ”Blir det bra med Löfven”, frå-
gade jag honom. Ja, det trodde han ”om 
han tillåts att styra partiet”.

Han sa bara det.

Jag gissar att han tänkte på sina 
erfarenheter av vänsterkritiken inom 
socialdemokratin, där hade Mona 
Sahlin det tufft och visst är det så att 

vänstern redan knorrar 
där i bakgrunden.

Annika hade varit på 
Socialdemokraternas 
ekonomiska seminarium. 
Hon tyckte Magdalena 
Andersson och andra 
medverkande höll lysande 
anföranden, men saknade 

vägen framåt. Vi har en ekonomisk kris, 
men vad finns det för vägar ur den?

Ja, inte kan det väl vara som nu när 
miljarderna som satsas i krispaket tas 
fram genom att trycka nya statsobliga-
tioner.

GrØninGs minGellotta 
Gröning

lotta.groning 
@expressen.se expressens krØnikØr, tidiGare chefredaktØr p˚ tidninGen norrlÆndska socialdemokraten och f d debattredaktØr p˚ aftonbladet

av kommu-
nals press-

sekreterare fick 
jag jättegoda 
jordgubbar.

lotta gröning: Löfven som varit svetsare 
vet hur en arbetare och en direktör ser ut
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Sommarens rekord-
regn kan leda till en explosion av 
aggressiva stickmyggor.

– Den här myggan slår allt, det 
är den värsta som man kan råka 
ut för, säger myggforskaren Jan 
O Lundström.

Den regniga sommaren gyn-
nar utvecklingen av stickmygg-
larver. Myggarten är mycket 
aggressiv och kan flyga långa 
sträckor. Risken för spridning är 
stor, enligt experter.

– Jag har jobbat med mygg 
sedan mitten av 80-talet, men till 
och med jag blir skärrad av att 
möta den här arten i stora mäng-
der, säger Jan O Lundström.

Aj! Sommarens myggor kan slå alla 
rekord. Foto: martin götenstedt

Rekordregnet
kan skapa
rekordmyggor

Sverigeaktuelle Jus-
tin Bieber har kärlekstrassel.

Relationen mellan Justin och 
Selena Gomez kan vara på väg 
att ta slut, enligt nyhetssajten 
TMZ.com.

Justin Bieber, 18, och Selena 
Gomez, 19, har varit ett par i ett 
och ett halvt år. Men nu ser kär-
leken ut att vara på väg mot sitt 
slut. I alla fall om man ska tro 
TMZ.com.

TMZ skriver att paret har gjort 
slut flera gånger de senaste 
månaderna och att de nu håller 
på att fundera ut hur – och om – 
de ska gå vidare med sitt förhål-
lande.

Justin Bieber – snart utan Selena?
 Foto: aFp

Justin och 
Selena på väg 
att göra slut

Fem människor ska-
dades när färjan Ebba Brahe 
körde på piren vid färjeläget  
i Gränna. De skadade föll omkull 
vid kollisionen, uppger rädd-
ningstjänsten.

Färjan kom in i hamnen med 
högre fart än vanligt efter ett 
larm om att personal från rädd-
ningstjänsten skulle med till en 
brand på Visingsö. När olyckan 
skedde var det 22 bilar och 199 
personer ombord.

– Det resulterade i tumult, 
kö krockar med bilar och fem 
skadade, säger Börje Andersson, 
inre befäl på räddningstjänsten  
i Jönköping.

Ebba Brahe körde in i piren i 
Gränna hamn. Foto: carl wisborg

Visingsöfärja 
körde in i pir  
– fem skadade

En general som till-
hör en av Syriens mäktigaste 
familjer har hoppat av – och upp-
ges vara på väg till Paris.

Syriens president Bashar al-
Assad fortsätter att tappa grep-
pet om sin militär. Nu har avhop-
pen nått regimens innersta cir-
kel. General Manaf  Tlas från 
elitstyrkorna i det republikan-
ska gardet har deserterat.

Han är den mest betydelsefulla 
person som hittills har vänt 
Assad ryggen. 

– Det kan vara första stenen 
som sätter allt i rullning, säger 
Anders Hellner, senior advisor 
på Utrikespolitiska institutet.

General Manaf Tlas har lämnat 
Syrien. Foto: reuters

Generalavhopp 
skakar Assads 
regim i Syrien

Britterna har väntat  
i 74 år på att få se en landsman  
i en Wimbledonfinal. Nu går 
deras önskan i uppfyllelse – efter 
att Andy Murray besegrat Jo-
Wilfried Tsonga i sin semifinal.

Andy Murray, 25, är den första 
britten som når finalen i Wimb-
ledon sedan Bunny Austin kom 
lika långt i 1938 års upplaga.

– Jag känner lättnad, glädje, 
det är svårt att förklara. Det var 
en sådan jämn match i slutet där 
vi båda hade våra chanser, säger 
Murray till BBC.

I finalen möter han Roger 
Federer, som vann sin semifinal 
mot världsettan Novak Djokovic.

Andy Murray är klar för final mot 
Roger Federer. Foto: getty images

Efter 74 år – en 
britt klar för
Wimbledonfinal

DEt hÆnDE i VÆRlDEn mEDAn Du DRAck RoSé

Sverige Sverige SportvÆrlden vÆrlden

Svensk sjukvård har sina fel och brister. Men det är 
också en sjukvård i världsklass, inte minst när det gäller 
strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.
 
I den mån Nycomed har bidragit till detta, beror det på 
att vi i femtio år har samarbetat med vården och vård-
tagarna här i landet. Vi är stolta över vad vi uppnått 
och sättet vi har gjort det på. Att vi numera är en del 
av Takeda förändrar inte den saken.
 
Fler än 110 000 patienter i Sverige tar varje dag vårt  
läke medel, för att inte få stroke efter förmaksflimmer. 
Tillsammans med sjukvården har vi lyckats få till världens 
högsta följ samhet. Ingenstans följer patienterna den  
ordinerade behandlingen bättre.

En bidragande orsak till det är den utbildning, som vi 
tillsammans med sjukvårdsorganisationer runt om i 
landet har haft för läkare, annan sjukvårdspersonal och 
därigenom deras patienter.
 
På så sätt har vi kunnat dra vårt strå till stacken för att 
spara liv och lidande såväl som pengar. Och det tänker 
vi fortsätta att göra.

50 år av samarbete. För en vård i världsklass.

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna.
Besöksadress: Björnstigen 87, 170 73 Solna. 
Telefon: 08-731 28 00.
E-post: infosweden@nycomed.com
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1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby

8 Krukmakarens hus

9 Clematishuset

10 PayEx-huset

11

11

Kallbadhuset

08.00–10.00 10.00–12.00
08.00–09.30 En appell för 

socialdemokratin som idé!
Frukostseminarium. Arr: Tiden Magasin och ABF. 
Med Daniel Suhonen, chefredaktör, Tiden Magasin. 
Carl Tham, tidigare statsråd och ambassadör. Kristin 
Linderoth, vice ordf Lunds arbetarekommun och 
med arbetare i Tiden, Tiden Magasin. Lars Engqvist, 
huvudsekreterare, programkommissionen (S). Maj 
Britt Theorin. Plats: Restaurang Hamnplan 5.� 

08.00–12.00 Moroccan Sahrawis 
Stories in Refugee Camps
Föreläsning. Arr: Mouaad Joumani. Med Saadani 
Ma Oulainie. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.

08.30–09.45 Hur skapar vi en utbildningspolitik 
för framtiden?
Frukostsamtal. Arr: S-studenters idépolitiska tid-
skrift Libertas. Med Anna Johansson, kommunalråd 
ledamot av verkställande utskottet (S), Göteborgs 
stad. Yasmin Hussein, kårpolitiskt aktiv redaktions-
medarbetare, Libertas. Anders Böhlmark, forskare, 
SOFI Stockholms universitet. Plats: 
Restaurang Hamnplan 5.� 

08.30–10.00 Hur bygger vi hållbara bostäder?
Frukostseminarium. Arr: Malmö stad. Med Ilmar 
Reepalu, kommunalråd, Malmö stad. Christer  
Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad.  
Katarina Pelin, miljödirektör, Malmö stad. Stefan 
Lindvall, fastighetsägarna Syd. Trevor Graham, 
avdelningschef, miljöförvaltningen, Malmö stad. 
Plats: Hästgatan 1.� 

08.30–09.15 Allmännyttiga samtal om vad 
regeringen vill med sin bostadspolitik
Frukostsamtal. Arr: SABO, Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag. Med Stefan Attefall, bostadsminis-
ter (KD). Martin Ahlquist, chefredaktör, Fokus.  
Plats: Restaurang Friheten, Strandgatan 6.

09.00–10.20 Alkohol- & narkotikapolitiken 
om KD får bestämma
Frågestund/utfrågning. Arr: SLAN - Sveriges lands-
råd för alkohol- & narkotikafrågor. Med Anders  
Andersson, riksdagsledamot socialutskottet (KD). 
Mats Gunnarsson, generalsekreterare. 
Plats: Kilgränd.� 

09.15–10.15 Allmännyttiga samtal kring 
hyresrättens roll för regional utveckling
Frukostsamtal. Arr: SABO, Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag. Med Veronica Palm, bostadspolitisk 
talesperson (S). Martin Ahlquist, chefredaktör, 
Fokus. Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO. 
Plats: Restaurang Friheten, Strandgatan 6.� 

09.45–10.05 Raka svar med Stefan Löfven
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Stefan Löfven,  
partiordförande (S). Niklas Svensson, 
politisk reporter.  
Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på expressen.tv.
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10.00–11.00 Mjuka metoder i samhällsbyggnad
Samtal. Arr: Ett samarbete mellan Riksutställningar, 
Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Got-
lands Näringsliv och Etablering AB. Med Alexander 
Bard. Göran Björnberg, Riksutställningar. Björn Well-
hagen, Sveriges byggindustrier. Plats: Restaurang 
Burmeister, Strandgatan.

10.00–11.00 Välfärd – en marknadsvara 
eller medborgerlig rättighet?
Seminarium. Arr: LO. Med Anna Johansson, 
kommunalråd, Socialdemokraterna i Göteborg.  
Daniel Suhonen, chefredaktör, Tiden Magasin.  
Widar Andersson, chefredaktör, Folkbladet. Joa  
Bergold, Utredare, LO. Plats: Restaurang 
Hamnplan 5.� 

10.00–13.00 Bostäder för unga, finns det?
Lunchseminarium & mingel. Arr: Malmö stad. Med 
Stefan Attefall, bostadsminister, regeringen. Ilmar 
Reepalu, kommunalråd, Malmö stad. Janna Valilk, 
generaldirektör, Boverket. Representant för  
Sveriges Arkitekter. Plats: Hästgatan 1.� 

10.00–12.00 Har svensk media 
religiös beröringsskräck?
Seminarium. Arr: Socialdepartementet. Med Stefan 
Attefall, civil- och bostadsminister, socialdeparte-
mentet. Marcus Birro, skribent/debattör. Åsa Furu-
hagen, journalist, Sveriges Radio. Erik Helmersson, 
journalist, DN. Roland Poirier Martinsson, chef, Tim-
bro medieinstitut. Plats: Länsstyrelsens trädgård, 
residenset, Korsgatan 2.� 

10.00–19.00 Mötesplats Centerpartiet
Mötes- och debattplats. Arr: Centerpartiet. 
Plats: Börsens uteplats, Strandgatan 10.� 

10.30–16.00 Hur kan vi utveckla den 
svenska livsmedelsproduktionen?
Mötes- och debattplats. Arr: Mitt Kök Sverigeresan. 
Med Gotländska livsmedelsproducenter.  
Plats: Paviljongplan Visby.� 

10.30–11.45 Utmaning Europa: Hur stärker vi 
innovationskraften i Sverige – och Europa?
Seminarium. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Kent Johansson, 
Europaparlamentariker (C), Europaparlamentet. 
Charlotte Andersdotter, EU-kommissionen GD  
forskning och innovation. Magnus Lundin, vd, SISP 
(Swedish Incubators and Science Parks). Repre-
sentant från näringsdepartementet. Moderator: 
 Pernilla Baralt, chef, kommunikationsenheten,   
EU-kommissionen i Sverige. Plats: Clematis, 
Strandgatan 20.

11.00–11.20 Raka svar med Veronica Palm
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Veronica Palm, 
bostadspolitisk talesperson (S). Niklas 
Svensson, politisk reporter. Plats: Hamn-
gatan. – Direktsänds på expressen.tv.

11.35–12.00 Kulturdebatt i P1
Debatt. Arr: Sveriges Radio. Med Louise Epstein, 
programledare, Sveriges Radio. Plats: Donners-
gatan.
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Alexander Bard – en joker
MMOkej,MsistaMdagenMtänkerMviMom.MViMärMfullproppadeM

avMallaMsakfrågorMochMägnarMdagenMattMlyssnaMpåM
oväntadeMröster.

Sång-MochMdansmannenMAlexanderMBardMärMenM
återkommandeMjokerMiMAlmedalenMochMiMårMharMhanM
tagitsMhitMavMenMgruppMaktörerMsomMharMintresseMavM
samhällsbyggnadMförMattMsvaraMpåMhurMmjukaMfrågorM
skaMfåMplatsMiMbyggnationen.MRäknaMmedMattMdetMkom-
merMbliMutflippat.

M BURMEISTER, KL 10.00

Sossekritik?
MMSocialdemokraternaMseglarMiMmedvindMjustMnuMmenM

harMallMinternMkritikMtystnat?MInförMStefanMLöfvensMtalM
samlarMvänstersossenMDanielMSuhonen,Mex-ministernM
CarlMThamMochMLarsMEngqvistM(S)MtillMenMdiskussionM
omMsocialdemokratinMsomMidé.

SuhonenMvarMenMavMdeMivrigasteMJuholtkramarnaM
ochMEngqvistMutsågsMtillMordförandeMiMprogramkom-
missionenMavMHåkanMJuholtM–MvadMsägerMdeMiMdag?

M HAMNPLAN 5, KL 08.00

Ät gotländskt gratis
MMOmMduMvillMläraMdigMmerMomMdenMgotländskaMmatenM

–MochMprovsmakaM–MskaMduMgåMförbiMTV4:sMMittMKökM
somMberättarMmerMomMdeMlokalaMgastronomiskaMtradi-
tionernaMochMlagarMmaten.

”MatpratMochMmöteMmedMproducenter,MpolitikerMochM
företrädareMförMorganisationerMsomMarbetarMmedMattM
utvecklaMdenMgotländskaMlivsmedelsnäringen”,M
utlovarMarrangörerna.

M PAVILJONGPLAN VISBY, KL 10.30

Malmö stads kommunal-
råd Ilmar Reepalu pratar 
om hållbara bostäder. 
 Foto: RONNY JOHANNESSON

Alexander Bard samta-
lar om samhällsbyggnad. 
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Stefan Attefall (KD) tar 
upp ämnet media och 
religion.  Foto: SVEN LINDWALL

Veronica Palm, bostads-
politisk talesperson (S). 
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Carl Tham (FP) deltar i en diskussion om socialdemokra-
tin som idé. Foto: ROBBAN ANDERSSON
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12.00–14.00 14.00–18.00
12.00–13.30 Alkohol- och narkotikapolitik om 

Socialdemokraterna får bestämma
Frågestund/utfrågning. Arr: SLAN – Sveriges lands
råd för alkohol & narkotikafrågor. Med Lena  
Hallengren, riksdagsledamot & vice ordförande  
socialutskottet (S). Mats Gunnarsson,  
generalsekreterare, SLAN. Plats: Kilgränd.� 

12.00–12.20 Raka svar med Marita Ulvskog
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Marita Ulvskog,  
Europaparlamentariker (S). Niklas 
Svensson, politisk reporter. Plats: Hamn
gatan. – Direktsänds på expressen.tv.

13.00  Intervju med Gabriel Wikström
Intervju. Arr: Expressen. Med Gabriel 
Wikström, förbundsordförande, SSU. 
Niklas Svensson, politisk reporter. 
Plats: Hamngatan. – Direktsänds på 
 expressen.tv. 

13.00–14.00 P4 Extra – aktualitetsmagasin i radio
Samtal. Arr: Sveriges Radio. Med Carina Holmberg, 
programledare, Sveriges Radio. Stefan Löfven, parti
ledare (S). Plats: Donnersgatan.

13.00–15.00 Föräldraskap på entreprenad 
– vem ansvarar egentligen för barnen?
Seminarium. Arr: Riksorganisationen Haro. Med 
Maria Larsson, barn och äldreminister, regeringen. 
Christian Sörlie Ekström, författare. Louise Hallin, 
psykoterapeut. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.

13.00–13.45 Vägval Europa: Utfrågning om 
Socialdemokraternas Europapolitik
Frågestund/utfrågning. Arr: EUkommissionens och 
Europaparlamentets Sverigekontor. Med Magdalena 
Andersson (S). Marita Ulvskog, Europaparlamen
tariker (S), Europaparlamentet. KG Bergström,  
journalist. Lena Mellin, journalist.
Plats: Clematis, Strandgatan 20.

13.00–14.00 Det är dags för en äkta demokrati
Tal, talarplats. Arr: Aktiv Demokrati. Med Robert 
Wensman, Aktiv Demokrati. Plats: Donners Plats.

13.30–15.00 Behövs pappor?
Seminarium. Arr: Pingst – fria församlingar 
i samverkan. Med Alf B Svensson, skolpsykolog. 
Helen Lind Jaklund, Morsor och farsor på stan.  
Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig pingstförsam
ling, Pingst – fria församlingar i samverkan. Plats: 
Fartyg i Visby hamn.
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14.00–15.00 P3 Nyhetsguiden
Samtal. Arr: Sveriges Radio. Med Emmy Rasper, 
programledare, Sveriges Radio. Henrik Torehammar, 
sidekick, Sveriges Radio. Valeria Helander, sidekick, 
Sveriges Radio. Plats: Donnersgatan.

14.00–15.00 Hur kan gränsöverbryggande 
samarbeten inspirera och utveckla  
olika branscher?
Seminarium & mingel. Arr: Ett samarbete mellan 
Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fas
tighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering 
AB. Med Hawi Endale, Leimdörfer. Johanna Bond. 
Staffan Forssell, GD Riksutställningar. Katarina 
Berggren, kommunalråd Botkyrka Kommun. Med 
flera. Plats: Restaurang Burmeister, Strandgatan.

14.00–15.30 Religion hjärta hbt – går det ihop?
Samtal. Arr: SFQ – Sveriges förenade HBTQ
studenter. Med Lina Kurttila, projektledare, Sveriges 
förenade HBTQstudenter. Göran Christersson,  
projektledare, Sveriges förenade HBTQstudenter. 
Ulrika Westerlund, ordförande, RFSL. Hannah 
Kroksson, vice ordförande, Svenska kyrkans unga. 
Mats Hermansson, domprost, Visby Domkyrko 
församling. Plats: Församlingshuset Domkyrkan, 
Norra Kyrkogatan 4.� 

14.00–14.20 Raka svar med Åsa Westlund
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres
sen. Med Åsa Westlund, Europa
parlamentariker (S). Niklas Svensson, 
politisk reporter. Plats: Hamngatan.

15.00–16.00 Klipp ihop ditt 
egna partiprogram
Workshop. Arr: Aktiv Demokrati. Med Erika 
Johansson, Aktiv demokrati. Jonas Liljegren, Aktiv 
demokrati. Plats: Hamngatan.

15.00–16.00 Stefan Löfven talar i Almedalen
Socialdemokraternas dag i Almedalen. Arr: Social
demokraterna. Med Stefan Löfven, partiordförande 
(S). Plats: Almedalen.

15.30–17.00 Miljonprogramsområdena – hur 
formar vi stadsdelar som alla vi vill bo i?
Seminarium. Arr: Öresundshuset. Med Stefan 
Attefall, civil och bostadsminister (KD). Tapio 
 Salonen, professor i socialt arbete och dekan vid 
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 
Michael Skoog, kommunalråd (S), Helsingborg. 
Mats Helmfrid, kommunalråd (M), Lund. Katrin  
StjernfeldtJammeh, kommunalråd (S), Malmö. 
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, vid 
Donners plats.

16.30–17.15 Vägval Europa: Utfrågning om 
Kristdemokraternas Europapolitik
Frågestund/utfrågning. Arr: EUkommissionens och 
Europaparlamentets Sverigekontor. Med Maria 
Larsson, barn och äldreminister (KD). Alf Svens
son, Europaparlamentariker, Europaparlamentet. 
KG Bergström, journalist. Plats: Clematis, Strand
gatan 20.
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Marita Ulvskog (S) frågas 
ut av Expressens niklas 
Svensson.  Foto: MAGNUS JÖNSSON

gabriel Wikström (SSU) inter-
vjuas av Expressens niklas 
Svensson.  Foto: MAGNUS JÖNSSON

K-g Bergstöm deltar i fråge-
stunden om KD:s Europa-
politik.  Foto: OLLE SPORRONG

Åsa Westlund, Europaparlamen-
tariker (S).  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

08.00–17.00 Hur kan samspelet 
i fastighetsbranschen förbättras?
Debatt & mingel. Arr: Business Arena och tidningen 
Fastighetsnytt. Med Henrik Zetterstedt, affärs
utvecklare, tidningen Fastighetsnytt. Plats: 
Restaurang Burmeister, Strandgatan.� 

09.00–15.00 Vi kör för din skull
Mötes- och debattplats. Arr: Sveriges åkeriföretag. 
Plats: Hamnplan.

10.00–10.20 Raka svar med David Lega 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med David Lega, kommu
nalråd i Göteborg (KD). Niklas  
Svensson, politisk reporter. Plats: 
Hamngatan.

11.00–12.00 Kristdemokraternas partiledare 
Göran Hägglund talar i Almedalen
Kristdemokraternas dag i Almedalen. Arr: 
Kristdemokraterna. Med Göran Hägglund,  
partiledare (KD). Plats: Almedalen.

12.00–12.20 Raka svar med Stefan Attefall 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres
sen. Med Stefan Attefall, civil och 
bostadsminister (KD). Niklas Svens
son, politisk reporter. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

12.15  Intervju med Aron Modig 
Intervju. Arr: Expressen. Med Aron 
Modig, förbundsordförande, KDU. 
Niklas Svensson, politisk reporter. 
Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

12.40–13.00 Raka svar med Göran Hägglund 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Göran Hägglund, 
partiledare (KD). Niklas Svensson, 
politisk reporter. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

13.00–14.00 Det är dags för en äkta demokrati
Tal, talarplats. Arr: Aktiv demokrati. Med Robert 
Wensman, Aktiv demokrati. Plats: Donners plats.

13.00–15.00 Has the uprisings in the 
Middle East and North Africa had an  
effect on the state of gender equality?
Samtal. Arr: Varken hora eller kuvad. Med Samar 
Yehia, activist, Egyptian Women United. Hana Al
khamri. Plats: Biograf Roxy, Adelsgatan 39.
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David Lega (KD) är kommunal-
råd i göteborg.  Foto: ANDERS WEJROT

Kristdemokraternas 
ungdomsförbunds ord-
förande Aron Modig. 
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM 

AlmedAlen
SØndAg

Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. 
Med reservation för eventuella sena ändringar i programmet.
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Mest soligt väder. I 
söder någon skur.

Varierad molnighet och 
en del regnskurar.

Varierad molnighet och 
regn eller skurar.

Varierad molnighet och 
en del skurar.

Varierad molnighet och 
någon skur.

Mycket moln och regn 
eller skurar.

Mulet väder och några 
regn- eller åskskurar.

Mest mulet väder och 
en del regnskurar.

Varierad molnighet och 
tidvis regn.

Halvklart men tidvis 
regn- eller åskskurar.

Halvklart men tidvis en 
del regnskurar.

Mulet och regn- eller 
åskskurar.

/+18+22

/+18+23

/+14+17

/+17+23

Soligt och mest klart väder. Temperatur 23 till 29 grader. 
Sydostlig vind.

Växlande molnighet och 
uppehåll. Temperatur 20 till 
26 grader. Västlig vind.
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Gratis tidning – varje dag under Almedalsveckan
LØrdag 7 JULI 2012

BERÄTTANDE SOM BERÖR

VI gEr dIg raKa SVar

Gratis tidninG

K-G BerGstrØm: Borg är
tvungen att göra eftergifterNiKlas elert: Centern med Lööf vid 

 rodret känns dessvärre ohållbart 

REGERINGS-
HØJDARE
sitter på

DUBBLA STOLAR
Sidan 13

ledare

expressen avslØjar

Natt-
vimlare Sidorna 22–23

Sidorna 20–21

Sidorna 6–7

Sidorna 10–11

miNgel i ruiNeN

LØfvENS TAkTik 
MOT REiNfELDT

Erbjudandet gäller företag så långt lagret räcker, dock längst t o m 23/9 2012 vid tecknande av Telia Mobilt bredband Företag Stor med minst 18 mån bindningstid. Månadskostnad 149 kr i 6 mån, därefter ord pris 269 kr/mån eller 199 kr/mån för dig med Telia Jobbmobil. Engångs

avgift 200 kr. 4Gmodem ingår, värde 796 kr exkl moms. Datamängd 30 GB, hastigheten inom 4Gnätet 10–30 Mbit/s och 3Gnätet upp till 30 Mbit/s. Priserna gäller inom Sverige och är exkl moms. För mer information och villkor se telia.se/kampanjer

51 % arbetar regelbundet på distans. 

Men går det tillräckligt snabbt?

 Kom-igång med effektiva arbetssätt, välj mobilt bredband 4G från Telia. 

Besök Telias butiker, återförsäljare, telia.se/kampanjer eller ring 90 400.

Välkommen till bättre affärer.

149 kr
Telia  

Mobilt bredband  
Företag 4G

per mån 
i 6 mån

Efterlysning:  Vi möttes i Almedalen förra sommaren. Du sa att du var politiker  

och talade vackert om högre lärarlöner.  Ring mig / 072-016 71 03

NyheterNa
VimleN
bilderNa
taleN

GrAtIs
tIDnInG

varje dag o m
almedalen

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandgatan 20
 

VECKANS PROGRAM
www.europahuset.eu
Följ oss på Facebook
Twitter #euialmedalen

Delta i EU-debatten i Almedalen!
Program lördagen den 7 juli

Utmaning Europa 
Hur ska forskning och innovation 
hjälpa oss ur krisen?
kl 10.30–11.45
Hur ser EU-kommissionens förslag ut? Hur tar vi bättre vara på 
våra forskningsresultat?

Medverkande: Europaparlamentariker Kent Johansson (C); 
Charlotte Andersdotter, EU-kommissionen; Magnus Lundin,  
Swedish Incubators and Science Parks.

Vägval Europa 
Utfrågning av Socialdemokraterna
kl 13.00-13.45
K-G Bergström och Lena Mellin frågar ut Marita Ulvskog, Europa-
parlamentariker och Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk 
talesperson, om Socialdemokraternas Europapolitik. 

Vägval Europa 
Utfrågning av Kristdemokraterna
kl 16.30-17.15
K-G Bergström frågar ut Barn- och äldreminister Maria Larsson  och  
Europaparlamentariker Alf Svensson om Kristdemokraternas  
Europapolitik.


