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Bästa kristdemokrat
Tillit och trygghet var temat för 
kommun- och landstingspoli-
tiska dagarna i Karlstad för nå-
gon vecka sedan. I ljuset av vad 
som hände i Stockholm under 
fredagen blev ämnet ännu mer  
aktuellt och relevant.
  Det som håller samman ett 
samhälle är dess etiska grund-
principer. Denna insikt borde 
egentligen vara, och är troligen 
det, innerst inne universell. 
  
En vänlig sammanslutning
Ett samhälle kan definieras på 
lite olika sätt men ordet kommer 
troligen från franskans societe 
och borde i sin tur härstamma 
från latinska ordet societas som 
betyder vänlig sammanslutning. 
En vänlig sammanslutning torde 
behöva en gemensam bärande 
etik som kan definiera vad som 
är just vänligt. Det betyder inte 
att alla i sammanslutningen är 
lika eller ser lika dana ut. Men 
alla måste ha en samsyn om vad 
som gör att sammanslutningen 
blir en vänlig sammanslutning 
och en sammanslutning värd att 
hålla fasta vid. 
  En vänlig sammanslutning be-
höver ytterligare en ingrediens 
utöver tillit och trygghet och det 
är solidaritet. En gemensamvär-
degrund skulle vara som fog-

massan till kaklet 
på väggen ovan 

köksbänken. 
E n  m a s s a 
små kakel-
plattor som 

s k a  s ä t t a s 
upp på väggen 

Magnus Engström, Partiavdelningens ordförande 
magnus.engstrom@kristdemokraterna.se
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utan fogmassa kommer att trilla 
ner och gå sönder och inte vara 
till nytta. Men med hjälp av en 
gemensam fogmassa som hjälper 
kaklet att fästa på väggen får alla 
en lagom mängd utrymme mel-
lan varandra, men ändå så nära 
att det skyddar köket från vatten 
och smuts. Att försöka få till en 
vänlig sammanslutning som inte 
har definiera vad som är vänligt 
är som att kakla utan fogmassa, 
det kommer att falla samman och 
gå sönder.

Vår samhällssyn
Vi Kristdemokrater har en sam-
hällssyn som betonar vikten av 
en gemensam värdegrund, vår 
nation har i århundraden präg-
lats av den judisk- kristna vär-
degrunden och efter hand blivit 
vad vi är idag. Vi blir plågsamt 
påminda om att idag finns det 
tyvärr krafter som gärna vill dela 
samhället med oss, men som har 

en annan definition av vad som 
är vänligt. 
  Tillit, trygghet och solidaritet 
med sin nästa, är förutsättniarna 
för en vänlig sammanslutning, 
men det är en sammanslutning 
och ibland måste sammanslut-
ningen utesluta om någon inte 
vill vara vänlig utan vill ont.
  
Förutsättning för pluralism
Till sist, Sverige är numera ett 
mångkulturellt, pluralistisk sam-
hälle. Många uppfattar det som 
att en gemensam värdegrund är 
orimligt och omöjligt då en kultur 
är just den uppsättning värden 
som har bärs vidare i generatio-
ner. Jag tror att det är tvärt om, 
en förutsättning för en pluralis-
tisk samhälle är något gemen-
samt som håller det tillsammans, 
en fogmassa som består av den 
gemensamma värdegrunden, hur 
ska en mosaik annars hålla ihop?

Lördag 20 maj kl. 11.00-14.00 
Lilla torget, Linköping

• Utdelning av Vitsippspriset
• Tal av Lars Adaktusson,  
  EU-parlamentariker
• Hoppborg, våfflor, kaffe,    
  popcornmaskin, god  
  gemenskap och mycket    
  mer...

FAMILJEDAG
Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

Välkommen med familj, vänner och bekanta!
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FRÅGA OSS
om vår politik i Linköpings kommun

Välkommen att samtala om  
Kristdemokraternas politik!
Flera måndagkvällar under året träffas Krist-
demokrater, som är aktiva i kommunpoliti-
ken, och diskuterar aktuella frågor. Träffarna 
är öppna för alla som är intresserade av att 
samtala om Kristdemo kraternas politik i 
Linköpings kommun. Du är alltså välkommen 
att vara med! Träffarna är oftast i Stads-
huset i Linköping, men sker ibland i form 
av studiebesök på företag, organisationer, 
kommunala verksamheter m.m.  Kontakta 
Felix Grönqvist tfn 0738-040402 eller felix.
gronqvist@kristdemokraterna.se för mer 
info. Varmt välkommen att delta! 

Heldag med det poliska ut-
skottet (PU)
Lördagen 22 april anordnade 
vi en heldag tillsamman med 
vårt politiska utskott. Fo-
kus för dagen låg på det 
stundande budgetarbe-
tet, och vilka priorite-
ringar och satsningar 
vi kristdemokrater vill 
göra i kommunen. Un-
der dagen fick vi besök av 
föreningen Skattebetalarna 
som pratade om effektivitet och 

sparsamhet när man hanterar 
offentliga medel. Just effektivitet 
och sparsamhet, tillsammans 
med våra kristdemokratiska 
värderingar, kommer att spela 
en central i utformningen av vår 
budget. För att få en samlad bild 
över dagsläget i kommunen höll 
våra förtroendevalda politiker 
dragningar gällande respektive 
nämnds utmaningar, kommande 
prioriteringar och effektivise-
ringsförslag ur ett kristdemokra-
tiskt perspektiv. Dagen mynnade 
ut i en bra och konstruktiv diskus-
sion kring vilka prioriteringar och 
satsningar vi vill göra i budgeten, 
detta samtidigt som vi kunde 
identifiera vissa områden där 
man kan effektivisera och dra ned 
på kostnader.  

En egen skuggbudget
Kristdemokraterna i Linköping är 
idag i opposition, och det är där-
för extra viktigt att vi presenterar 
ett effektivt och tydligt alternativ 
till majoritetens budgetförslag. 
För att visa vad vi kristdemokra-
ter står för och vilka styrkor vi 
har, kommer vi i år att lägga en 
egen budget. Trots ett fortsatt gott 

samarbete med Moderaterna och 
Centerpartiet kommer vi arbeta 
med budgeten på olika håll. Detta 

är naturligtvis en utmaning och 
kommer kräva en hel del 

arbete, men förhopp-
ningsvis får fler väljare 
upp ögonen för oss, 
och hur ett Linköping 
med kristdemokraterna 

i majoritet skulle kunna 
se ut. Kristdemokraterna 

vid rodret skulle ge äldre och 
sjuka en bättre och mer välanpas-
sad vård, göra Linköping ännu 
attraktivare att bo i och även göra

det tryggare för dess invånare att 
röra sig i staden, oavsett område 
och tid på dygnet. 

Ny budgetprocess
Den centrala förvaltningen har 
tagit fram en ny budgetprocess 
i kommunen. Nämnderna kom-
mer att få större eget ansvar över 
sitt arbete, samtidigt som man 
får ett större uppföljningskrav. 
Detta ställer också högre krav 
på kommunstyrelsen i sitt gran-
skande arbete. Syftet med den 
nya processen och nämndernas 
ökade ansvar är att saker och ting 
ska kunna beslutas om så nära 
verksamheten som möjligt. 

Sara Skyttedal, Kommunalråd 
sara.skyttedal@kristdemokraterna.se

AKTUELLT FRÅN KOMMUNPOLITIKEN: 
BUDGETARBETE I FOKUS

”
”Kristdemokraterna vid rodret skulle 
ge äldre och sjuka en bättre och mer 
välanpassad vård, göra Linköping ännu 
attraktivare att bo i och även göra det 
tryggare för dess invånare att röra 
sig i staden, oavsett område och tid 
på dygnet.



ÅRSMÖTE I PARTIAVDELNINGEN
Årsmötet för Kristdemokra-
terna i Linköping hölls 13 feb 
och gästades av Stefan Attefall 
som höll ett mycket intressant 
anförande om hur vi ska lyckas 
lösa bostadskrisen. Nya och 
gamla medlemmar var med och 
omvalde Magnus Engström 
som ordförande på förslag från 
valberedningen med bl.a. Ste-
fan Redéen och Anders R-falk. 
Årsmötespresidiet utgjordes av 
Therese Molander och Johan 
Häggblom. 

FRUKOSTMÖTEN OCH PARTYTÄLT
Ett återkommande inslag hos 
oss i Linköping är våra uppskat-
tade frukostmöten på lördagar 
som följs av en aktivitet med 
partytält på lilla torget, då vi 
möter linköpingsbor, berät-
tar om vår politik och delar ut 
material. Samtliga medlemmar 
är varmt välkomna att delta vid 
dessa tillfällen. Först ut under 
året gästades frukostmötet av 
kommundirektör Paul Håkans-
son, som berättade om sitt nya 
arbete samt gjorde en framtids-
spaning på Linköping. Vid årets 
andra frukostmöte talade Mag-
nus Engström och Peter Mag-
nusson på temat Brott & Straff.

NOMINERINGSARBETET HAR BÖRJAT
Vid årsmötet i februari valdes en nomineringskommitté, som ska arbeta med att ta fram förslag på 
kandidater till kommunlistan i valet 2018. Vid extra medlemsmöte den 11 december kommer listan 
att fastställas. Nomineringsgruppen kommer återkomma med information för tider med separat e-
post utskick, men du kan redan idag ta kontakt med oss. För att nominera dig själv, annan medlem 
eller någon som ännu inte är medlem - maila till: sredeen@gmail.com. Hälsningar Stefan Redéen 
(sammankallande), Ingegerd Widmark, Lillemor Hejdegard och Samuel Holm. 
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”En stor andel av översiktsplanens 
bostäder kommer att kunna uppfö-
ras även utan att golfbanan bebyggs 
och det finns gott om områden att 
planlägga för att fortsätta ambitio-
nen att få staden att växa samman. 
Men genom att bebygga öppna ytor 
som används till verksamhet som 
bidrar positivt till både föreningsliv 
som näringsliv riskerar vi att staden 
byggs igen, snarare än samman.”

Sara Skyttedal 
Corren debatt 170325   

”En patient som bor i skärgården 
eller norra Östergötland har idag 
inte samma tillgång till vård som 
någon som bor i till exempel 
Linköping eller Norrköping. Där-
med är vården inte jämlik. Visst 
kostar det pengar, men det delas 
på tre län och vi har ju kostnader 
för helikopter även idag”

Per Larsson
i SVT Nyheter Öst 170424 med  

anledning av motionen om att  
investera i en ambulanshelikopter

KRISTDEMOKRATER I MEDIA

AKTUELLT FRÅN REGIONPOLITIKEN: 
DAGS ATT LANDA I HELIKOPTERFRÅGAN
Våren känns ofta som en chans 
för oss alla att komma igen, att 
göra en nystart. För Kristdemo-
kraterna har våren 2017 
inneburit en nystart i 
flera avseenden. En 
ny logotyp och grafisk 
profil har lanserats 
och vid kommun- och 
landstingsdagarna i 
Karlstad i början av april 
hölls bra och inspirerande tal 
av både partiledare, vice parti-
ledare och Europaparlamenta-
riker.
  Kristdemokraterna i Region 
Östergötland har under vå-
ren fortsatt vår satsning på att 
stärka det politiska innehållet 
med nya bra motioner och att 
allt intensivare kommunicera 
vår politik genom traditionella 
och sociala medier.
  I förra numret av Nya tan-
kar nämnde jag vårt förslag 
att det är dags för regionen att 
prioritera Stångådalsbanan 
på riktigt! Förslaget har synts 
rikligt i media, och vi har också 
publicerat två kortare filmer 
med våra förslag kring Stångå-

dalsbanan. Bland annat föreslår 
vi att tågstoppet i Sturefors 
återinförs, vilket starkt skulle 

öka pendlingsmöjligheterna 
för tillväxtorten söder om 

Linköping.
  Vi har också lagt två 
förslag på sjukvårds-
området. I en motion 

föreslår vi att ett vårdval 
införs inom ögonsjukvår-

den. Det är idag alldeles för 
långa köer till t.ex. operation av 
grå starr. Med fler utförare som 
bidrar tror vi att tillgängligheten 
kan stärkas! Vår senaste motion 
är en fråga som vi drivit länge – 
att sydöstra sjukvårdsregionen 
(Östergötland, Jönköpings län 
och Kalmar län) bör ha en egen 
ambulanshelikopter för att bidra 
till mer jämlik vård i regionen. 
Även i den frågan har det blivit 
en film. Den och andra filmer 
kan du se på vår Facebook-sida 
facebook.com/KDRegionOstergotland 
eller vår hemsida  
regionostergotland.kristdemokraterna.se

Per Larsson , Oppositionsråd i Region Östergötland
per.larsson@kristdemokraterna.se

Fredag 5/5 kl 12.00 
Kampanj vid City Gross.

Torsdag 11/5 kl 18.30 
Framtidsbildarnas kultursemina-
rium i Vadstena.

Fredag 12/5 
Kampanjdag med tema Familjepo-
litik.

Måndag 15/5 kl. 18.00 
Politiska utskottet sammanträder  
i stadshuset.

Onsdag 17/5 kl. 18.30 
Workshop Navet & Facebook på 
distriktskansliet i Linköping.

Lördag 20/5 kl. 11.00 
Familjedag på lilla torget. Stor fest 
med aktiviteter för barn, utdelning 
av vitsippspriset, tal av Lars Adak-
tusson, Sara Skyttedal m.fl.

Måndag 22/5 kl. 18.30 
Medlemsmöte för alla kristdemo-
krater i Östergötland. Ola Mårtens-
son talar om aktuella frågor.

Lördag - Söndag 10/6-11/6 
Framtidsbildarnas studieresa i 
Östergötland.

Måndag 12/6 kl 17.30 
Utdelningskampanj i Vidingsjö.

Måndag 19/6 kl. 18.00 
Politiska utskottet sammanträder  
i stadshuset.

Torsdag 6/7  
Kristdemokraternas dag i  
Almedalen.

LINKÖPING

facebook.com/kdlinkoping
linkoping@kristdemokraterna.se

www.linkoping.kristdemokraterna.se

PÅ GÅNG


