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Civilsamhälle
Det är i familjerna, folkrörelserna, de ideella organisationerna, kooperativen, 
stiftelserna, de politiska partierna, med mera, som vi odlar vår grundläggande 
etik och våra demokratiska traditioner. Sådana naturliga gemenskaper utgör 
stommen i samhället och ska, enligt oss kristdemokrater, ges rätt och möj-
ligheter att förverkliga sin fulla potential. Det är i dem vi bygger och stärker 
tilliten mellan människor. Här lär vi oss samarbete och konflikthantering.  
Det är bland annat därför Kristdemokraterna så starkt betonar civilsamhällets 
betydelse. Den mest grundläggande gemenskapen är familjen. I denna lilla 
grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och för-
ståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar. 
 

Familj
Barn behöver höra hemma någonstans, känna sig värdefulla och uppleva 
trygghet och sammanhang. Mänsklig tillväxt börjar för det lilla barnet i den 
nära gemenskap som familjen utgör. Familjen är den viktigaste gemenskapen 
i samhället och fungerar inte familjen som en trygg bas påverkar det hela 
samhället. Vi vill se till att politiken skapar förutsättningar som bidrar till 
att familjen kan fungera som en positiv gemenskap för dess medlemmar och 
därmed för samhället i sin helhet.

Vi tror att det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för sina barn och att 
de bäst kan avgöra vad deras barn behöver för att må bra. Kristdemokraterna 
vill stödja familjerna, möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas frihet. 
Kristdemokraterna vill flytta makten från politikerna till föräldrarna. Politi-
kens uppgift är att skapa valmöjligheter - inte att välja åt familjen.

• Vi vill fortsätta att utveckla möjligheterna till Nattis inom  
 barnomsorgen. 

• Vi vill minska barngruppernas storlek i förskola och fritids genom att  
 införa ett maxtak för gruppernas storlek. 

• Vi vill garantera valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadsbidrag  
 eller barnomsorgspeng.  
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• Vi vill familjesäkra politiken genom att analysera alla förslag utifrån  
 vilka konsekvenser det får för familjer - oavsett familjeform. 

• Vi vill satsa på familjerådgivning och se till att utöka utbudet av  
 föräldrautbildning. 

• Vi vill se en flexibel föräldraförsäkring där familjerna själva får välja. 

• Vi vill hjälpa ekonomiskt utsatta familjer genom att öka det riktade  
 bostadsbidraget. 

• Vi vill minska segregationen och ge barn en meningsfull fritid  
 genom utökad  fritidspeng till utsatta familjer. 

• Vi vill att barnomsorgspengen ska gälla även när man tar hand om   
 sina egna barn. Detta för att ge barnfamiljerna valet att välja den  
 omsorg som passar ens egna barn bäst. 

• Vi kristdemokrater vill hjälpa familjerna att lyckas. 
 

Skola
I skolan ska eleverna mötas med kärlek, omtanke och förståelse. Det skapar 
en trygg och harmonisk lärandemiljö. Men eleverna måste få ta ansvar, ställas 
inför krav och att ha höga förväntningar på sig. Det ena utan det andra ger en 
obalans. Tillsammans ger det förutsättningarna till en lärandemiljö där bild-
ning är målet. Ingen elev ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.
 
Skolans två huvuduppgifter är dels att stimulera elevernas intellektuella och 
praktiska kunskapsutveckling och kritiskt tänkande; dels att tillsammans med 
vårdnadshavare fostra eleverna till ansvarsfulla demokratiska samhällsmed-
borgare.
 
Kristdemokraterna anser att det inte finns någon värdeneutral uppfostran och 
ingen värdeneutral kultur. Utan en gemensam grundläggande etik skapas ett 
samhälle där den starke styr och den svage lider. Det som de flesta av oss ser 
som goda normer, till exempel människolivets okränkbarhet, alla människors 
lika värde samt solidaritet med svaga och utsatta, har en djup förankring i den 
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judisk-kristna etiken. Kristdemokraterna tycker att det är skolans ansvar att 
förankra denna värdegrund hos eleverna genom att gestalta och förmedla dessa 
etiska principer i vardagen. 
 
Alla diskussioner om olika pedagogiska metoder blir meningslösa om inte 
grundläggande respekt för varandra får råda i klassrummet. En trygg och lugn 
skolmiljö är en förutsättning för lärande. Kristdemokraterna vill ha en bättre 
arbetsro i skolan både genom att klargöra lärarnas befogenheter och genom att 
öka uppföljningen av elevernas uppträdande. 
 
Klassisk bildning - i betydelsen av ett lärande som syftar till förädling av hela 
människan - är alltid viktigt, inte minst i ett samhälle där många kulturella, 
etniska och religiösa grupper lever sida vid sida. Vi behöver återupprätta en 
bildningstradition som bygger på tillit och förtroende mellan elever, lärare och 
föräldrar, där skolan förmedlar kunskap och stimulerar elevernas intellektuella 
utveckling. 

• Vi vill stärka värdegrundsarbetet i skolan. 

• Vi vill förbättra arbetsron i skolan. Det skriftliga omdömet ska  
 innehålla information om elevens uppförande. 

• Vi vill öka möjligheten till flexibel skolgång både vid skolstart och   
 senare under skolgången. 

• Vi vill genomföra en omfattande satsning på skolornas fysiska  
 arbetsmiljö. 

• Vi vill stärka samarbetet mellan föräldrarna och skolan. 

• Vi vill garantera att stödinsatser sätts in tidigt för de elever som har   
 särskilda behov. 

• Vi vill ge mer utrymme för praktiska och estetiska ämnen. 

• Vi vill stärka elevvårdens ställning genom införande av en  
 elevvårdsgaranti.
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• Vi vill att duktiga lärare ska ha en bra lön.

Omsorg
Vi kristdemokrater har alltid vård och omsorg som ett av våra huvudområden. 
Att garantera våra medborgare en trygg och säker vård med hög kvalitet är en 
självklarhet för oss. Vi har på olika sätt fått vara med och säkerställa detta i vår 
kommun.
 
Att något är bra behöver inte betyda att det inte kan bli bättre. Vi vill att Lin-
köpings kommun skall fortsätta att ha på sig ledartröjan på detta område och 
att vi fortsätter utvecklas inom vård och omsorg. 
 
Vi vill tillvarata äldre människors livserfarenhet och verksamhetslust. Äldre-
omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att 
service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på 
den enskilde, och att hänsyn skall tas till såväl själsliga och andliga, som mate-
riella behov. Den enskilde känner bästa sina egna behov. Delaktighet, inflytan-
de och valfrihet ska därför vara centrala begrepp inom omsorgen.  
 
Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredställa människors behov av 
närhet och gemenskap. Där har det civila samhället en viktig funktion. Därför 
måste äldreomsorgen vinnlägga sig om samarbete med exempelvis anhöriga, 
föreningar, kyrkor och andra ideella krafter. 

• Vi vill införa LOV (lagen om valfrihet) i fler verksamheter. 

• Vi vill uppmuntra entreprenörskap och engagemang genom  
 ”Social bounds”. Vi tror att många lösningar på utmaningar som  
 kommunen har finns hos enskilda personer, ideella sektor eller   
 företag. 
 

• Vi vill öka valfriheten inom särskilt boende genom att skapa  
 profilboenden. 

• Vi vill ha bättre kvalitet på äldres mat. 

• Vi vill ta hänsyn till sociala kriterier i avtal och upphandlingar.
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• Vi vill utveckla arbetet med värdighetsgarantier och värdegrundsarbete  
 inom omsorgen. 

• Vi vill ge ännu bättre möjlighet att välja äldreomsorg - t ex boende-  
 form, hemtjänstinsats och socialt innehåll.

Kultur, turism & fritid
Linköping är en unik bygd med många sevärdheter och attraktioner som 
lockar turister från jordens alla hörn. Vi har bland annat Sveriges bäst bevara-
de medeltida katedral - Domkyrkan, de två kanalerna Kinda kanal och Göta 
kanal med den förnämsta slusstrappan vid Berg, Flygvapenmuseet och Gamla 
Linköping. Som ett glädjande exempel på detta är Linköpings besöksrekord 
sommaren 2013. Vi tror att de turistekonomiska effekterna kan stärkas ytterli-
gare och vill verka för det. 

• Vi vill i samverkan med näringslivet inrätta ett kanalmuseum vid  
 Roxen (Bergs slussar) där två av Sveriges främsta kanaler Göta kanal   
 och Kinda kanal möts.  

• Vi vill planera för ett nytt spektakulärt konserthus vid stranden till   
 Kinda kanal med plats för 5000 sittande konsertbesökare. 

• Vi vill erbjuda alla resesällskap på 30 personer eller fler en gratis  
 turistguide om 4 timmar under en period om 6 veckor på sommaren.   
 Guiderna utgörs av kommunens sommarjobbare. 

• Vi vill inrätta en turistbåtslinje mellan Bergs slussar och Linköpings  
 centrum. 

• Vi vill utveckla medeltida Storgatan (parallellt med Storgatan i  
 Linköpings centrum) med omnejd. 

• Vi vill införa en speciell kulturgaranti för personer inom särskilda   
 boenden som ger rätt till årliga kulturupplevelser på de östgötska  
 kulturinstitutionerna. 
 



7

• Vi vill inrätta en kulturgaranti som ger alla Linköpings grundskole- 
 och gymnasieelever rätt till en kulturupplevelse på någon av Öster- 
 götlands kulturinstitutioner varje termin. 

• Vi vill skapa en mobil fritidsgård för barn- och unga för att ge  
 fritidsverksamhet till fler bostadsområden. 

• Vi vill utveckla Tinnerbäcksbadet till ett högkvalitativt utomhusbad i  
 centrala Linköping genom en uppfräschning av anläggningen. 
 

Näringsliv 
Kristdemokraterna i Linköping vill arbeta för att Linköpings slogan ”Där 
idéer blir verklighet” ska vara – inte bara en slogan utan en verklighet. Vi vill 
att fler ska finna det mödan värt att följa sin dröm och bli företagare och på 
så sätt skapa arbetstillfällen för sig själva och för sin omgivning. Det är när 
enskilda människor satsar sin tid, sitt engagemang och sparkapital på att starta 
eller utveckla ett företag som grunden för Linköpings välfärd läggs. Kristde-
mokraterna vill ytterligare förbättra företagsklimatet för att främja företagan-
det och entreprenörskapet i Linköping.

• Vi vill stärka lokala livsmedelsproducenter genom att skriva in i  
 upphandlingskriterierna för livsmedel till skolrestaurang att elever  
 ska ges möjlighet att göra studiebesök hos producenten (mjölkbonden,  
 köttbonden m. fl.). 

• Vi vill ha ambitionen att Linköping ska vara ett centrum för hög- 
 teknologiskt företagande inom exemplevis flyg, medicinteknik och   
 miljöteknik.
 
Vi kristdemokrater anser att alla människor är unika till sin personlighet, i 
kunskap och med en förmåga som borde tas tillvara. Ett av de bästa sätten 
att göra det är att ge alla möjlighet att utvecklas i gemenskap med andra 
människor på en arbetsplats. Därför vill vi arbeta aktivt för att minska arbets-
lösheten och utanförskapet som det ofta medför. Att unga människor får in en 
fot på arbetsmarknaden tidigt är speciellt viktigt för oss, då detta har betydelse 
både för den personliga utvecklingen och för hela samhället. Vi vill göra in-
gång på arbetsmarkanden lättare för unga.
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• Vi vill fortsätta med och utöka den framgångsrika satsningen på  
 sommarjobb för unga från extra utsatta familjer. 

• Vi vill stöja utvecklingen av fler sociala företag, som t ex genomförts   
 genom Linköpings Stadsmission. 

• Vi vill stimulera så att våra utförare av äldreomsorg engagerar unga   
 och ger dem en första kontakt med arbetslivet genom timanställningar  
 som t ex extra resurs för de äldre (för t ex social samvaro). 

• Vi vill erbjuda och utveckla lärlingsutbildningar i olika former i nära   
 samarbete med det lokala näringslivet. 

• Vi vill utöka antalet veckor i den arbetsplatsförlagda utbildningen på  
 gymnasieskolans yrkesinriktade program. 
 

• Vi vill satsa på entreprenörskap som ämne i grundskolan och  
 gymnasieskolan. 

• Vi vill uppmuntra fler elever i gymnasiekolan att starta och driva  
 företag, t ex med stöd av Ung Företagsamhet. 

• Vi vill stärka samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv  
 och civilsamhälle.  

• Vi vill inrätta en företagslots med tjänstegaranti. 

• Vi vill skapa bättre förutsättningar för att anställa personer med  
 någon form av arbetsförhinder. 

• På sikt vill vi också verka för  att avdragsrätten utvidgas så att även 
 företag ska medges rätt till skatteavdrag för gåvor till ideella  
 verksamheter.
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Miljö och samhällsbyggnad
Linköping är en attraktiv stad och många människor flyttar hit och ser på 
Linköping som sin framtida hemstad. Bostadsbyggandet behöver ta fart för att 
klara efterfrågan på bostäder. Då det finns ett stort intresse av att bo i stadens 
centrala delar innebär det att Linköping behöver förtätas. Vi inom Kristde-
mokraterna tycker det är viktigt att byggkranar syns över stadssiluetten även 
fortsättningsvis.  
 
En stad med byggkranar expanderar och mår bra! Men bostadsbyggandet får 
inte ske till vilket pris som helst. Vi vill att det tas fram ett konkret handlings-
program med syfte att skydda viktiga grönområden i vår stad. Vid förtätning 
är det viktigt att det sker i nära dialog och samförstånd med de boende som 
berörs av nybyggnationerna. 

Vi ser gärna att det byggs flerbostadshus med mer än 20 våningar till förmån 
för grönytor och luft kring bostäder. Linköping behöver våga ta steget från 
småstad till storstad. 

Till människans grundläggande behov och rättigheter hör att ha en bostad, en 
plats att kalla sitt hem. Därför vill vi Kristdemokrater att det byggs fler små, 
billiga hyreslägenheter och även fler studentlägenheter, för att unga människor 
ska ha möjlighet att hitta sitt första egna boende i Linköping och att utexami-
nerade studenter ska kunna bo kvar i vår stad. 

Bostadsbebyggelse utanför Linköping bör förläggas i anslutning till befintligt 
pendelstråk, t ex Vikingstad och Linghem. Vi vill se mer av nybyggnation i 
attraktiva lägen som Askeby, Berg etc och ge människor frihet att bygga sina 
drömmars hus utan onödigt krångel. Snabba bygglov ska därför ges vid enkelt 
planförfarande. 

Kollektivtrafiken behöver utvecklas. Som resenärer ska man snabbt kunna ta 
sig in till centrala Linköping med turtäta bussar från ytterområdena. För att 
inresande östgötar ska slippa ta bilen ända in i centrum vill vi att det planeras 
och byggs infartsparkeringar på strategiska ställen. Från dessa ska det gå turtä-
ta bussar som bilisterna kan åka med in till centrala Linköping. Vi vill också 
titta på möjligheten att ordna med cykeluthyrning från dessa infartsparkering-
ar.
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• Vi vill ta fram ett program till skydd för viktiga grönområden. 

• Vi vill se nybyggnation av flerbostadshus med mer än 20 våningar till  
 förmån för grönytor och luft kring bostäder.  

• Vi vill att det byggs fler små, billiga hyreslägenheter och student- 
 lägenheter. 

• Vi vill att snabbare bygglov ska kunna lämnas vid enkelt plan- 
 förfarande. 

• Vi vill förenkla byggandet av nya bostäder. 

• Vi vill satsa på villatomter längs pendelstråk samt attraktiva miljöer,  
 t ex Vikingstad, Linghem, Askeby, Berg etc. 

• Vi vill skapa infartsparkeringar på strategiska ställen. 

• Vi vill se fler poliser synliga i områden med hög brottslighet och i   
 områden med aktiva kriminella gäng.  

• Vi vill att Polisen utvecklar ett samarbete med varje skola, gärna med 
 en särskilt utnämnd polis knuten till skolan och deras volontärverk  
 samhet bör utvecklas. 

• Vi vill stoppa ungdomsbrotten i samverkan med Polis och det civila-  
 samhället. 
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VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014
1. Andreas Ardenfors, Kommunalråd, pastor, Blästad
2. Liselotte Fager, Ombudsman, Ryd
3. Per Larsson, Landstingsråd, Innerstaden
4. Petra Hellsing, Politisk sekreterare, T1
5. Magnus Engström, Lärare, Gottfridsberg
6. Yvonne Svalin, Kanslist, Ledberg
7. Patrick Vigren, Läkare, Brokind
8. Zaklina Zethson, Lärare, Askeby
9. Kjell O Lejon, Professor, Malmslätt
10. Linda Gylesjö, Sjuksköterska, Vårdsberg
11. Magnus Landberg, Civilingenjör, Johannelund
12. Berit K Lehnér, Sjuksköterska, T1
13. Gabor Lorant, Samhällsinformatör, Vidingsjö
14. Solveig Danielson, Sjuksköterska, barnmorska, Hagaberg
15. Rickard Rydmyr, Personlig assistent, Skeda
16. Pernilla Claar Johansson, Undersköterska, skötare, Innerstaden
17. Wycliffe Yumba, Doktorand, Skäggetorp
18. Britt-Marie Vestberg, Pastor, Västerlösa
19. Peter Magnusson, Behandlingsassistent, Ryd
20. Jenny-Maria Danielsson, Rytmiklärare, Blästad
21. Martin Holmbom, Läkare, Innerstaden
22. Miriam Lagervik, Leg. Psykolog, Ryd
23. Christer Petré, F.d. Stiftsdirektor, Innerstaden
24. Lillemor Gustavson, Bitr. Lönechef, Valla
25. Torbjörn Lindelöf, Matematiker, Innerstaden
26. Matilda Holmbom, Barnmorska, Innerstaden
27. Anders Riedenfalk, Civilingenjör, Nykil
28. Ingegerd Widmark, Fil. mag, Innerstaden
29. Bo Jacobsson, Idrottslärare, Vimanshäll
30. Karin Svensson Nygren, F.d. Bankdirektör, Askeby
31. Håkan Hemäng, Utbildningskonsulent, Västerby
32. Anne-Marie Lundborg Björk, Lågstadielärare, Vasastaden
33. Fredrik Löfgren, Civilingenjör, Åbylund
34. Sofie Drake, Kommunikatör, Vimanshäll
35. Thomas Sjöberg, Utredare, Ljungsbro
36. Gabriella Isaksson Engström, Diakon, Gottfridsberg
37. Jan-Bertil Widmark, Ingenjör, Innerstaden
38. Anita Hedman, Pensionär, Ledberg
39. Tommy Sennehed, Patienttransportör, Östra Skrukeby
40. Ingrid Rydsmark Johansson, F.d. Postkassör, Hejdegården
41. Andrzej Roginski, Civilingenjör, Vikingstad
42. Birgitta Larsson, Socionom, Ekholmen
43. Abdi Karim Ali Nuur, Ungdomscoach, Ryd
44. Gudrun Eklund, Lärare, Askeby
45. Peter Ahlenius, Ingenjör, Jägarvallen
46. Annbritt Haraldsson, Förskollärare, Johannelund
47. Martin Zetterlund, Specialistsjuksköterska, Johannelund
48. Gudrun Lorant, Barnskötare, Vidingsjö
49. Stefan Redéen, Läkare, Lambohov
50. Tanya Yngström, Undersköterska, Johannelund
51. Lars Eklund, Kulturpolitiker, Askeby



Gränden Duvan 2, 582 25 Linköping
tfn 013-10 16 20 • linkoping@kristdemokraterna.se

www.linkoping.kristdemokrat.se
facebook.com/kdlinkoping


