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Lantbrukspolitiskt program 
presenterades i Finede, Horn. 
Från vänster: anders drottja, 
Magnus Oscarsson och Börje 
Karlsson. Foto: Per LarSSOn.



Ledare
från distriktsordföranden

Vi har nog aLLa hört om olika satsningar som regeringen har tillkännagett under några 
veckor nu. Men jag kan nog säga att beskedet som kom i Linköping från Göran, 
Fredrik, Annie och Jan ändå var en stor och glädjande överraskning!

Att det nu är klart att det byggs en ny järnväg mellan Linköping och Järna, 
en jättesatsning som kommer att innebära att hela Östergötland kommer att få 
ett lyft och att vi kommer att få tillväxt för våra företag och kommuner

 kris För Våra mjöLkbönder! Undertecknad, Per Larsson och Anders Drottja var på resa 
genom flera Östgöta kommuner för några dagar sedan. Vi var på väg till Horn i 
Kinda kommun. Vi skulle dels berätta om vårt nya jordbrukspolitiska program 
som vi tog på vår stämma i våras i Norrköping och vi skulle få en rapport om läget 

för landets mjölkbönder. Vi var hemma hos lantbru-
karna Börje och Arne Karlsson med deras familjer, 
vi fick verkligen höra om den djupa kris som nu är 
och som hotar många mjölkbönders existens. De 
berättade att mjölkpriserna var bättre för 25 års-
edan än de är idag och att foderpriserna har gått 
upp lavinartat. Vi som var där riktigt kände hur 
tufft det är och att för flera bönder är krisen så svår 

att man kanske måste lämna hus och hem. 
Här kändes det viktigt att säga att 

vi vill hjälpa till så gott vi kan! Vi 
föreslog en resa upp till riksda-
gen för att få berätta för någon 
på lantbruksdepartementet om 
problemet. Så nu blir det en 
resa dit  i November. Vi tror 
det är viktigt att vi både har 
mjölk och kött från svenska 
gårdar även i framtiden. 
Efter besöket sa, vi som 
var med, att  det kändes 
riktigt bra att få vara ute 
mitt i verkligheten. Det 
gör vi om!

Tack   Börje och Arne 
för besöket hos er.

Magnus OscarssOn
DistriktsorDföranDe

Grattis alla östgötar till Ostänken!
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fanns inte ens de kvar i den tillväxtkritiska 
fållan! Då kan man fråga sig - är tillväxt per 
definition något farligt och ont? Nej, svarar 
förstås vi kristdemokrater. Till att börja med 
har vi vid sidan av den ekonomiska tillväxten, 
lyft fram mänsklig tillväxt som en av våra 
paroller. I den ryms mycket av det vi ser som 
kristdemokratiskt; familjepolitiken, små nära 
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Rapport
från distriktets höstupptakt

Statsvetare Tommy Möller gav
halvtidsanalalys vid höstupptakt
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tommy Möller, professor i statsve
tenskap vid stockholms Universi
tet gästade kristdemokraternas 
höstupptakt 6 september.

Torsdag 6 september samlades distriktssty-
relsen, landstingsgruppen, Östsamgruppen, 
lokalavdelningsordförande och gruppledare i 
länets kommuner till höstupptakt i Linköping.

Kristdemokraterna i Östergötland bjöd i 
samverkan med Studieorganisationen Fram-
tidsbildarna in till höstupptakt i Sessionssalen 
i Landstingshuset i Linköping på kvällen den 6 
september 2012. Som huvudinslag i upptakten 
bjöds ett intressant föredrag av professorn i 
statsvetenskap vid Stockholms Universitet, 
Tommy Möller.

TOMMy MÖLLer, sOM OfTa seTTs och hörts i riks-
media, kommenterandes nationella politiska 
händelser, gav en exposé över första halvan 
av mandatperioden 2010-2012. De två åren 

har varit mycket händelserika med nytt 
riksdagsparti, flera partiledarbyten med den 
rekordkorta Juholtperioden inom (S) som 
utskickande exempel och de svårigheter som 
minoritetsregerandet innebär för Alliansen.

sjäLvkLarT gavs Också en bild av läget för 
Kristdemokraterna, med vissa tips och förslag 
på agerande i det aktuella politiska landskapet.

Efter frågestund med möjlighet till in-
spel från åhörarna serverades avslutningsvis 
smörgåstårta i landstingshusets cafeteria, där 
samtalen fortsatte kring borden.

Sammantaget blev det en lyckad inledning 
på höstens intensiva arbete i Kristdemokrater-
nas olika sammanhang i länet.

Per LarssOn



Valen 2014 närmar sig
Det är dags att nominera kandidater till provvalet 

som äger rum under våren 2013.

Alla medlemmar i Kristdemokraterna i Östergötland samt med-
lemmar i de associerade förbunden, KDU, KD-S och KD-K får 
nominera kandidater till provvalen.

Det är viktigt att alla lämnar in namnförslag till deltagande i prov-
valet! Börja tänk redan nu!

När du nominerar en person ska du ange personens namn och tele-

fonnummer där personen lättast nås. Ange också om du nominerar 
personen till landstingsvalet eller riksdagsvalet eller båda.

Skicka in din nominering till nomineringskommittén via e-post 
ostergotland@kristdemokraterna.se eller per post till:

Kristdemokraterna i Östergötland
att: Nomineringskomittén
Gränden Duvan 2
582 26 LINKÖPING

Om du har frågor kan Du också ringa till Martina Axene på tfn 
0703-81 98 01.

www.ostergotland.kristdemokraterna.se
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Aktuellt
i Distriktet

Liselotte Fager åter i tjänst

Efter sin föräldraledighet är ombudsman Lise-
lotte Fager nu tillbaka i tjänst. Liselotte arbetar 
46 procent som ombudsman för distriktet och 
nås säkrast genom e-post till liselotte.fager@
kristdemokraterna.se. Liselotte arbetar oftast 
tisdag, onsdag och torsdag förmiddag på di-
striktskansliet, dit telefonnumret är 013-10 
16 20. Tveka inte att höra av dig till Liselotte 
med frågor och funderingar!

Nomineringskommitténs arbete igång
Redan på vårstämman i Norrköping i mars 
valdes nomineringskommittén för landstings- 
och riksdagsvalen 2014. Kommittén består av 
Martina Axene (ordförande), Patrick Vigren, 
Margaretha Ericsson, Bengt Svensson och 
Linus Dagbäck Printz. Kommittén har ett 
stort och viktigt arbete framför sig. Om drygt 
ett år, vid höststämman 2013, ska valsedlarna 
för landstings- och riksdagsvalet beslutas. No-
mineringskommittén behöver din hjälp med 
tips på lämpliga personer som kan kandidera 
på valsedlarna. Läs mer på sidan 5 om hur du 
går tillväga för att nominera personer!

Ideologidag med tema äldre
Lördag 13 oktober kl 10.00 är det dags för den 
årliga ideologidagen anordnad av Kristdemo-
kraternas studieorganisation Framtidsbildarna. 
Varje år har ideologidagen ett särskilt tema, 
och de senaste åren har teman som hälso- och 
sjukvård, demokrati, miljö och främlingsfient-
lighet klarats av. Temat för årets ideologidag är 
”Äldres kompetens - till vad?” och för att belysa 
det ämnet är tre kompetenta och intressanta 
talare inbjudna. Läs mer om programmet och 
om hur du anmäler dig, på sidan 12.

Utbildning i Kristdemokraternas intranät
För alla som är engagerade i Kristdemokraterna 
på lokal, regional eller nationell nivå, är Krist-
demokraternas intranät, ”Navet”, ett oumbär-

ligt hjälpmedel. För att du som ännu inte har 
bekantat dig med Navet, eller för dig som av 
olika skäl tagit en paus från användandet, er-
bjuder Framtidsbildarna en möjlighet att stifta 
närmare bekantskap med detta förträffliga 
redskap. Onsdag 17 oktober kl 18.30 anordnas 
en utbildningskväll i Navet, som är öppen för 
alla intresserade. Deltagaravgiften är 40 kr och 
inkluderar fika. Anmäl dig till Per Larsson, tfn 
010-103 72 84, mobil 0702-88 21 34 eller e-
post per.larsson@kristdemokraterna.se.

Information om KIC
Alla politiska partier i Sverige ges resurser för 
att ge s.k. demokratibistånd till olika länder i 
världen. Sedan några år tillbaka samlas Kristde-
mokraternas arbete i KIC (Kristdemokratiskt 
Internationellt Center). Torsdag 18 oktober 
kl 18.00 bjuds in till en informationsträff på 
distriktskansliet om KIC:s arbete. Sara Skyt-
tedal, informatör på KIC är på besök och står 
för informationen. Alla intresserade är varmt 
välkomna!

Studiecirkel om Kina
En lördag i miten av september anordnade 
Framtidsbildarna ett seminarium om utveck-
lingen i Kina. För alla er som var med då, och 
alla andra intresserade, bjuds nu att studera 
och diskutera utvecklingen i Kina i studiecir-
kelform. Måndag 22 oktober kl 19.00 är första 
tillfället på distriktskansliet i Linköping. Läs 
mer om studiecirkeln och hur du anmäler dig, 
på sidan 11.

Nomineringsmöte för kyrkopolitiken
Sedan ett antal år tillbaka ställer inte Krist-
demokraterna upp i kyrkovalet. För alla 
kristdemokrater som är medlemmar i Svenska 
kyrkan finns dock en möjlighet att rösta 
på nomineringsgruppen Kristdemokrater i 
Svenska kyrkan. Stiftskretsen för Linköpings 
stift träffas lördag 27 oktober kl 09.30 i Kisa 
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 13 oktober kl 10.00-14.00
ideologidag med tema ”Äldres kompetens  till 
vad?”. Läs mer här intill och på sidan 12.

Onsdag 17 oktober kl 18.30
Utbildning i kristdemokraternas intranät navet. 
Läs mer här intill.

Torsdag 18 oktober kl 18.00
information om kiC  kristdemokratiskt interna
tionellt Center. Läs mer härintill. Därefter följer 
distriktsstyrelsens sammanträde.

Måndag 22 oktober kl 19.00
start för höstens studiecirkel om kina. Läs mer 
här intill och på sidan 11.

fredag 26 oktober 
Partifullmäktige sammanträder i stockholm.

Lördag 27 oktober kl 09.30
nomineringsmöte för kristdemokrater i svenska 
kyrkan i Linköpings stift. Läs mer här intill.

Måndag 5 november kl 19.00
studiecirkel om kina, del 2. Läs mer här intill 
och på sidan 11.

Lördag 17 november kl 12.00
regional kommun och landstingsdag med höst
stämma och höstfest. Lär mer här intill.

Måndag 19 november kl 19.00
studiecirkel om kina, del 3. Läs mer här intill 
och på sidan 11.

Tisdag 20 november kl 18.30
socialpolitiskt nätverk.

Måndag 26 november kl 18.30
försvarspolitiskt seminarium. Läs mer här intill.

Torsdag 6 december kl 18.00 
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Torsdag 13 december kl 18.00
kulturpolitiskt nätverk.

fredag-Lördag 25-26 januari 2013 
nationella kommun och landstingsdagar i 
Helsingborg.

Lördag 16 mars 2013 kl 09.30
Distriktets vårstämma 2013.

Torsdag-söndag 26-29 september 2013 
kristdemokraternas riksting i karlstad.

församlingshem för nomineringsmöte inför 
kyrkovalet 2013. Är du intresserad av Svenska 
kyrkans framtid, kom gärna till mötet! För mer 
information, hör av dig till Per Larsson. 

Regional kommun- och landstingsdag
För åttonde gången arrangeras lördag 17 no-
vember regional kommun- och landstingsdag 
med höstfest. För tredje året i rad sker också 
denna gång samordning med distriktets höst-
stämma, vilket återigen ger ett riktigt stort 
och brett arrangemang. Planeringen för årets 
upplaga pågår för fullt, och som det ser ut när 
denna tidning trycks, kommer arrangemanget 
att, liksom föregående år, gå av stapeln i Verk-
stan, Askeby utanför Linköping. Som vanligt 
blir det inbjudna intressanta talare, stämmo-
förhandlingar och avslutande höstfest med god 
mat och underhållning. Håll utkik efter mer 
information när nästa nummer av Östergyllen 
landar i brevlådan!

Försvarspolitiskt seminarium
Som den minnesgode kommer ihåg, annon-
serades ett försvarspolitiskt seminarium under 
våren 2012. Dessvärre fick en av de huvud-
medverkande förhinder, varför seminariet fick 
ställas in. Efter en tids letande i kalendrar har 
ett nytt datum hittats kring denna viktiga och 
aktuella fråga. Boka därför redan nu in mån-

dag 26 november kl 18.30 i almanackan. Mer 
information om seminariet och hur du anmäler 
dig, kommer i nästa nummer av Östergyllen.

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från Östsamgruppens studieresa

Intressanta studiebesök i Nederländerna
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första veckan i september, näramre bestämst 
2-5 september, gjorde kristdemokraternas 
Östsamgrupp en intressant studieresa till 
nederländerna. Parlament, systerparti, inter-
nationell domstol och ambassad var några av 
studiebesöksmålen under resan.

Ett sommarvarmt Nederländerna välkomnade 
åtta kristdemokrater från Östergötland sönda-
gen den 2 september, efter en snabb och be-
kväm flygning från Linköping till Amsterdam. 
Resans första dag var fri för egna upptäckter.

På måndagen var det dags för de första 
studiebesöken. Resgruppen tog lokaltåget till 
Haag, där ett besök i stadens moderna och 
spektakulära stadshus inledde dagen. Efter 
lunch väntade ett intensivt program som inled-
des i det nederländska parlamentet. Först ut 
var en information om det aktuella politiska 
läget av medarbetare från systerpartiet CDA 
(Christen-Democratisch Appèl). Därefter 
bjöds en rundvandring i parlamentsbyggnaden, 
och sedan avslutades dagen med ett besök hos 
CDA:s huvudkontor i Haag.

På Tisdagen fOrTsaTTe studiebesöken, även 
denna dag i Haag. Dagen inleddes med ett 
besök i Internationella Brottsmålsdomstolen 
innehållandes en inledande information, två 
intressanta föredrag av medarbetare i dom-
stolen och slutligen ett besök i åhörargalleriet 
under pågående förhandlingar. Nästa besöks-
mål var Svenska ambassadens residens, där 
ambassadör Håkan Emsgård tog emot för en 
intressant dragning av det aktuella politiska 
läget i Nederländerna och kring kontakterna 
mellan Sverige och Nederländerna.

Resans sista dag innehöll ett mycket upp-
skattat besök i Amsterdams nya huvudbibliotek 
med spännande arkitektur och nytänkande 
kring innehåll och upplägg. Sammantaget en 
lyckad och givande studieresa!

Per LarssOn

resgruppen samlad utanför parlamentet. 

Hubert schokker och Pieterjan rozenberg från CDa.

föredrag i internationella domstolen i Haag. 

ambassör Håkan emsgård tog emot i residenset.
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onsdag 17 oktober kl 18.30
distriktskansliet, Linköping
deltagaravgift: 40 kr inkl fika.
anmälan till Per Larsson, tfn 010-103 72 84 eller
0702-88 21 34 eller e-post 
per.larsson@kristdemokraterna.se

Info om KIC
Torsdag 18 oktober kl 18.00
Distriktskansliet, Linköping

Välkommen!

AUKTORISERADE
BEGRAVNINGSBYRÅER

I SAMVERKAN

BJÖRKDAHLS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Norrköping
011-12 03 34

BOSSGÅRDS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Söderköping
0121-102 01

FINSPÅNGS
BEGRAVNINGSBYRÅN

Finspång
0122-100 94

BEGRAVNINGSBYRÅN
TIMGLASET

Norrköping
011-18 01 70
Valdemarsvik
0123-107 90

Utbildning i navet
Sara Skyttedal, informatör på 
KIC berättar om KIC (Krist-
demokratiskt Internationellt 
Center). Möjlighet tillfrågor!



10

Rapport
från studiecirkel

Lantbrukspolitiskt program presenterat

kristdemokraterna i Östergötland har tagit 
fram ett nytt lant-brukspolitiskt program, som 
på torsdagen presenterades hem-ma hos Lant-
brukaren och kristdemokraten Börje karlsson 
i finede, Horn. 

Dagens värd, Lantbrukaren Börje Karlsson, 
inledde med att lyfta upp ett högaktuellt 
problem för svenska mjölkbönder - det låga 
mjölkpriset. Börje konstaterade att priset 
lantbrukare säljer mjölken för, på bara ett år 
blivit nästan en krona lägre. Det är en nivå som 
hotar mjölkböndernas existens.

Magnus OscarssOn, disTrikTsOrdfÖrande för 
Kristdemokraterna i Ös-tergötland, som en-
gagerade sig under förra året för grisböndernas 
situation genom bl.a. uppvaktning på departe-
mentet, tänker göra detsamma nu.

- Detta är ett akut problem, som vi måste 
ta tag i omgående, säger Magnus Oscarsson. 
Mjölkbönderna måste snarast få hjälp i den 
här frågan. Vi ska göra vid vi kan för att lyfta 

FO
TO

: P
ER

 L
AR

SS
O

N

kristdemokraternas lantbrukspolitiska program presenterades i finede, Horn hos Börje karlsson med grannar.

frågan till riksdagen!
Magnus Oscarsson och Anders Drottja från 

programgruppen, som tagit fram programmet, 
fortsatte sedan att berätta om förslagen i det 
nya lantbrukspolitiska programmet. Bland 
programmets 12 avsnitt och 30 konkreta för-
slagspunkter fokuserade man i presentationen 
på ett par utvalda.

- vi viLL Ha uPPHandLingsfÖrfaranden för kom-
muner och landsting som bättre möjliggör 
lokalproducerade inköp. Vi ser att det finns 
ett stort värde i att kunna servera lokalt pro-
ducerad mat i de offentliga matsalarna, säger 
Anders Drottja.

Även den omdiskuterade vargfrågan lyfts i 
det lantbrukspolitiska programmet.

- Vi har svårt att se att det finns plats för 
den typen av rovdjur i Ös-tergötland!, avslutar 
Magnus Oscarsson. 

Per LarssOn
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Rapport
från kulturpolitiska nätverket

Seminarium och studiecirkel om Kina
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sven Lindgren, Gert kindgren och kent erhagen medverkade i seminariet om kina 15 september.

Lördag 15 september anordnade kristdemo-
kraternas studieorganisation framtidsbildarna 
ett seminarium om utvecklingen i kina. Tre 
intressanta medverkande beskrev på olika sätt 
hur det offentliga Östergötland och näringsliv 
påverkas av utvecklingen i kina. som fortsätt-
ning  på seminariet anordnas under hösten en 
studiecirkel i tre delar.

Magnus Landberg, cirkelledare för studiecir-
keln beskriver här upplägget:

”Den snabba samhällsutvecklingen i det 
stora landet Kina påverkar oss på flera sätt och 
ställer många frågor. Vad är det som håller på 
att hända i Kina?

Kina är på väg att bli den nya supermakten. 
Kina påverkar oss alltmer vad gäller ekonomi 
och politisk utveckling, vare sig vi vill det eller 
inte. Har Kina har lyckats bättre än Västvärl-
den? Håller Kina på att köra om oss?

I studiecirkelform utifrån ett kristdemokra-
tisk perspektiv granskar vi Kinas framgångar. 
Studiecirkeln syftar bl a till att granska utveck-
lingen i Kina ur ett kristdemokratiskt perspek-
tiv och med vårt  kristdemokratiska  princip-
program som bas.

några frågeställningar:
• Är det auktoritära kinesiska statsskicket  mer 

ekonomiskt framgångsrikt än vårt demokra-
tiska?

• Varför väljer tusentals västerländska ungdomar 
att leva i Shanghai?

• Är kineser lyckligare än västerlänningar?
• Varför satsar Kina mest på grön teknik i värl-

den?
• Lyckas Kina bättre med relationerna till afrika 

än vad västvärlden gör?
• Vilka likheter finns mellan konfuciansk och 

kristdemokratisk syn på familjen?
• Finns det någon pressfrihet i Kina?

den uppmärksammade boken Made in China av 
Loretta napoleoni som beskriver Kinas utveckling 
från sent 70-tal till dagens supermakt blir studie-
material till kursen. den är provokativ på flera 
sätt. den ställer många intressanta frågor om de-
mokrati, ekonom och miljö och den utmanar oss. 

kurstillfällen - samtliga tillfällen kl 19.00 

Måndag 22 oktober: den kinesiska ekonomin

Måndag 5 november: Varför attraheras västerländ-
ska ungdomar av Kina?

Måndag 19 november: Har Kina lyckats i afrika?

deltagaravgift: 40 kr per tillfälle. anmälan senast 
19 oktober till per.larsson@kristdemokraterna.se

Studiecirkel om utvecklingen i kina



Äldres kompetens

Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Östergötland-Norra Småland in till

2012 års ideologidag

- till vad?
Lördag 13 oktober kl 10.00-14.00
Sessionssalen, Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Kaffe finns tillgängligt från 09.30.

Tema

Deltagaravgiften är 50 kr per person och inkluderar kaffe, frukt, baguette och dryck.
anmäl dig till ideologidagen senast fredag 12 oktober till Per Larsson, e-post per.larsson@kristdemokraterna.se,

tfn 010-103 72 84 eller 0702-88 21 34

Varmt välkommen!

09.30 Kaffe finns tillgängligt
10.00 Hur är situationen för äldre i Östergötland idag?

Henning elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg vid landstingets ledningsstab, författare till 
Äldrerapporten, som tagits fram i samverkan mellan landstinget och länets kommuner.

11.00 Fruktpaus
11.15 Vad betyder den medicinsktekniska utvecklingen för äldre?

Jan-erik Olsson, Elekta Instrument AB, Stockholm
12.15 Baguette serveras
12.45 Hur tar vi vara på äldre medborgares kompetens och resurser?

Leif Hallberg, förbundsordförande Kristdemokratiska Seniorförbundet och
vice ordförande Europeiska Seniorunionen.



13

LandsTingeT i ÖsTergÖTLand är fokuserat på att främja 
människors hälsa och lindra och bota sjukdom.  
Verksamheten är mycket omfattande, akademisk 
och drar stora ekonomiska resurser. Självklart har 
inga politiker en fullständig överblick eller insikt i 
verksamheten, utan den politiska styrningen sker ge-
nom uppdragsbeskrivningar till landstingsledningen 
och finansiering.

I denna enorma verksamhet döljer sig också 
andra verksamheter som inte skapar så stor politisk 
uppmärksamhet. Landstinget är ägare och anordnare 
av utbildningar. Jag tänker på Naturbruksutbild-
ningen och på landstingets folkhögskola Lunnevad.

 Att gå på Lunnevad är annorlunda, oavsett 
varifrån man kommer eller vart man är på väg. För 
några blir tiden en språngbräda mot något helt nytt 
och oprövat, för andra ytterligare ett steg i en mycket 
målmedveten satsning. Många av tidigare elever har 
vittnat om att tiden på skolan varit den bästa i deras 
liv. Det är en bekräftelse på att skolan har lyckats i 
sina ambitioner  att skapa en både inspirerande och 
rogivande oas i vår tids hårda studiemiljö.  Till detta 
bidrar naturligtvis också skolans läge vid Lillåns stilla 
flöde nära Sjögestad kyrkby.

år 2008 firade Lunnevad 140-års jubileum, samtidigt 
firade musiklinjen på skolan 50-års jubileum. Det 
har verkligen hänt mycket sedan skolan startade som 
lantmannaskola vid Herrestad utanför  Vadstena. I 
dag erbjuder skolan allmän kurs som ger gymnasie-
kompetens samt specialkurser inom dans, konst och 
musik. Elevernas mål kan vara väldigt olika. Somliga 
vill ”spela av sig” under ett år eller två, dvs ägna sig åt 
sitt stora intresse här i livet en period för att sedan gå 
vidare till en önskad yrkesutbildning. Andra förädlar 
sin talang för att senare söka till och komma in på 
de estetiska akademierna i Sverige eller utomlands.

Lunnevads folkhögskola är en attraktiv skola. Vid 
höstterminens början hade 589 sökt till 185 platser. 
Detta höga söktryck är unikt för folkhögskolor i 
Sverige. Danslinjen hade 100 sökande till 19 platser. 
Attraktiviteten är dock inte självklar! Det krävs ett 
hårt arbete av skolans ledning och dess personal för 
att behålla elevantalet. Färre elever blir snabbt ett hot 
mot skolans balanserade ekonomi!

För närvarande pågår en rad olika utvecklingspro-
jekt som syftar till ”En Hel Skola”. Det är viktigt att 
alla deltar och har engagemang i skolans utveckling. 
Det kan ligga nära till hands att skolans specialkurser 
blir öar i helheten istället för att bidra till varandras 

utveckling. Här finns det att göra. I våras antogs en 
Studeranderättslig standard – en sorts värdegrund 
som beskriver de studerandes rättigheter och skyldig-
heter och som också beskriver vad som händer vid 
överträdelser. ”Tyvärr” kom denna till användning 
redan i somras, då en elev uppträdde på ett oaccep-
tabel sätt och fick skiljas från skolan. 

Lunnevads folkhögskola erbjuder elever med 
särskilda behov kurser som avser att motivera till 
fortsatta studier eller uppnå gymnasiekompetens. 
Den unika studiemiljön och intresserade lärare har 
bl a bidragit att flera av dessa elever har kunnat gå 
vidare i livet och förverkliga sina drömmar.

Folkhögskolor har (vanligtvis) långa sommarlov. 
Så även Lunnevad. Det är naturligtvis inte rationellt 
att inte utnyttja skolans möjligheter under somma-
ren.  Diskussioner har just påbörjats hur kurs- och 
konferensverksamhet skulle kunna erbjudas under 
lovperioderna, bl a under sommaren då naturen 
omkring Lunnevad är som vackrast. Sommar-
verksamhet innebär intäkter men också kostnader. 
Huruvida dessa balanserar kommer skolans ledning 
att analysera.

Dans, konst och musik är ett internationellt 
språk. Därför är internationella kontakter viktiga för 
elevernas utveckling och framtida arbetsliv. Skolan 
är aktiv i EU:s olika projekt som kan ge eleverna 
möjligheter på den internationella arenan. I mitten 
av september deltog skolans nya rektor, Annika Bodé-
lius, och jag själv i en ENCATC-konferens i London 
som handlade om den kreativa sektorn och kulturpro-
duktion. Nu skall styrelsen och rektor utvärdera om 
detta kulturnätverk kan ge Lunnevads folkhögskola 
några intressanta möjligheter eller fördelar. Det första 
intrycket från deltagandet var att nätverket var väldigt 
akademiskt och inriktat på forskning. Lunnevads 
folkhögskolan har ingen ambition att vara en filial 
till ett universitet. Fortsättning följer …..

Styrelseledamöterna, som Landstinget tillsatt, 
deltar med liv och lust i arbetet. Är stolta över och 
intresserade av skolans utveckling och har ambi-
tioner att bidra till att 
Lunnevad fortsätter att 
vara den ledande folk-
högskolan i landet med 
estetisk inriktning.

Rapport
från Regionförbundet Östsam Lunnevad, en del av landstinget

Lars ekLund
GrUPPLeDare, 
taLesPerson 

kULtUr oCH kreativitet



Rapport
från Riksdagen

arBeTeT i sveriges riksdag har varit en del av 
mitt liv under en epok av mitt liv. Det är fem-
tonde gången som jag är med om Riksdagens 
högtidliga öppnande. Varje år är jag lika tagen 
av stundens allvar, att få folkets förtroende 
att sitta i den högsta beslutande församlingen 
– det är ofantligt privilegierat och stort. Öpp-
nandet av riksdagen är därför fylld av ödmjuk 
förväntan. Jag står inför något spännande och 
utvecklande. Många uppgifter står för dörren 
och utmaningarna är många.

Under själva proceduren som öppnandet 
innebär hålls det i år parentationen. Det är en 
stund tankar går till kollegor vi lärt att upp-
skatta och vars minne lyser upp med värme. 

åreTs ParenTaTiOn kOMMer emellertid att upp-
levas väldigt mycket annorlunda. Under 
sommaruppehållet har tre unga kollegor 
gått bort. Moderate riksdagsmannen Johnny 
Munkhammar dog den 13 augusti. Han blev 
37 år gammal. Carina Moberg riksdagsleda-
mot för Socialdemokraterna sedan 1994, hon 
var Civilutskottets ordförande under mina 
år som ledamot där.Hon dog den 15 augusti 
efter en tids sjukdom. William Petzäll hittades 
död, han blev bara 24 år. Två av dem, de två 
förstnämnda har jag under mina år i riksda-
gen lärt känna på det personliga planet. Två 
dugliga kollegor jag kommer att sakna, och 
vetskapen om att de efterlämnar familj med 
småbarn gör det extra sorgesamt. Petzäll hade 
jag ingen personlig relation till. Emellertid 
var hans unga ålder en omständighet som ger 
anledning till eftertanke och stor sorg. Gång 
på gång påminns vi om livets sårbarhet och 
oförutsägbara färd.

Höstens arbete har dock redan satt igång. 
Under september reste jag tillsammans med 
mina kollegor i Utbildningsutskottet till Kina. 
En mycket spännande resa som resulterade i 

många positiva inslag. Allt från insyn i skolsys-
tem och besök på universitet till näringslivs-
frågor. VINNOVA har exempelvis tillsammans 
med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet Formas, 
FAS, Statens energimyndighet och Rymdsty-
relsen fått i uppdrag av regeringen att föreslå 
områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, 
innovations- och utbildningssamarbete med 
Kina. Det har varit spännande att få inblick 
i de olika perspektiven genom att få vara på 
plats. Fascinerande projekt är på gång. 

riksMÖTeTs ÖPPnande 2012 påbörjas som traditio-
nen bjuder, efter sedvanligt upprop och paren-
tation i kammaren, i Storkyrkan. Stockholms 
domkyrkoförsamling bjuder ledamöter och 
gäster till ekumenisk gudstjänst. Gudtjänsten 
leds av tillförordnade domprosten Kristina 
Ljunggren, texten läses av pastor Ulla-Maria 
Gunner från Immanuelskyrkan. Predikanten 
i år är pingstpastor Niklas Pienshoho, före-
ståndare för pingströrelsens största församling 
– Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Därefter går vi tillbaka till kammaren och 
vår kung Carl XVI Gustaf förklarar på talman-
nens begäran riksmötet öppnat. Med sig har 
kungen hela sin familj för ovanlighetens skull. 
Därefter läser stadsminister Fredrik Reinfeldt 
upp regeringsförklaringen. Sedermera är mitt 
femtonde riksmöte igång. Spännande och 
förväntansfullt – 2012/2013. 

yvOnne anderssOn 
riksDaGsLeDaMot
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Ett nytt riksdagsår börjar
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Rapport
från Landstinget

Bättre tillgänglighet och mer läkarutbildning
LandsTingeT i ÖsTergÖTLand är bland de allra 
främsta i landet när det gäller kvalitet och 
kostnadseffektivitet i vården. Vårdens viktigaste 
resurs, medarbetarna, blir allt mer nöjda med 
sin arbetsgivare, landstinget. Tillgängligheten 
till hälso- och sjukvården har förbättrats avsevärt 
det senaste året.

Kristdemokraterna och övriga partier i 
landstingets politiska ledning uttrycker stor 
uppskattning till vårdens alla medarbetare för 
ett väl utfört arbete, och konstaterar samtidigt 
att landstingets modell för styrning och ledning 
har varit framgångsrik.

För Kristdemokraterna är en av de allra 
viktigaste frågorna medborgarnas möjlighet att 
snabbt och effektivt få tillgång till den vård de 
behöver när de behöver den. Genom flertalet 
egna åtgärder och med starkt stöd av regering-
ens tillgänglighetssatsningar har den östgötska 
sjukvården lyckats förbättra tillgängligheten 
inom flera områden, och ligger mycket bra till i 
nationell jämförelse.

Tillgängligheten till besök och telefontill-
gängligheten till vårdcentralerna är bra. Till-
gängligheten tillspecialiserad vård har förbättrats 
och våren 2012 var Östergötland allra bäst i hela 
landet. Det är mycket glädjande att våra politiska 
mål om bra tillgänglighet har fått genomslag ge-
nom våra duktiga medarbetares ihärdiga arbete. 
Det känns positivt att ha dessa resultat i ryggen 
när vi fortsätter det viktiga arbetet med att yt-
terligare förbättra tillgängligheten!

vårT vikTigasTe MåL är att medborgarna ska få 
bra vård i rätt tid, och det har vi lyckats med. 
Vi kan se att effektivare vårdprocesser, fokus på 
hälsofrämjande arbete och förbättrad service till 
medborgarna genom sjukvårdsrådgivningoch 
vårdlots har bidragit till det goda resultatet.

Det är också glädjande att Linköpings 
Universitet med Hälsouniversitetet befäster sin 
ställning som landets bästa läkarutbildning, i och 

med att Alliansregeringen i höstbudgeten väljer 
att lägga hälften av de 80 nya läkarutbildnings-
platserna, just vid vårt universitet. En stor del av 
de nya platserna kommer att förläggas till Vrin-
nevisjukhuset i Norrköping, vars akademiska 
profil i och med detta stärks ytterligare. Det blir 
ytterligare ett steg i den politiska ledningens 
arbete med att stärka Vrinnvisjukhuset, vid sidan 
av de omfattade om- och nybyggnationer som 
är på gång.

För att kunna fortsätta att erbjuda en bra 
vård och en bättre hälsa till alla, med hög kvali-
tet, tillgänglighet och delaktighet pågår just nu 
flera stora om- och nybyggnationer i länet. Det 
handlar om att skapa framtidens vårdmiljöer 
som är trygga och säkra för patienten, förbättra 
arbetsmiljön för vårdens medarbetare och under-
lätta smart och effektivt arbete samt att forma 
hållbara lösningar för en minskad miljöpåverkan.

I Vadstena planeras en ny rättsmedicinsk 
klinik för att på ett säkert sätt kunna ta hand 
om de svårast sjuka inom psykiatrin. I Finspång 
planeras en ny vårdbyggnad för att ersätta det 
gamla uttjänta lasarettet. I Norrköping har vi 
antagit första delen i den plan som beskriver 
hur utvecklingen av Vrinnevisjukhuset ska se 
ut. I Linköping pågår en omfattande ny- och 
ombyggnation av Universitetssjukhuset.
Landstinget i Östergötland ska erbjuda hälso- 
och sjukvård med kvalitet, tillgänglighet och del-
aktighet i absolut toppklass. Kristdemokraterna 
och övriga partier i den politiska ledningen vill 
fortsätta att föra en ansvarsfull ekonomisk politik 
för att säkra patienternas behov av trygg och säker 
vård även för kom-
mande år. Det är så 
vi tillsammans tar 
ansvar för Öster-
götlands framtida 
utveckling!

Levi eckeskOg
LanDstinGsråD oCH 

GrUPPLeDare



POsTTidning B
Östergyllen
Kristdemokraterna i Östergötland
Gränden Duvan 2
582 26 Linköping

Begränsad eftersändning
vid definitiv eftersändning returneras 
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat

är du en sån där, konstignär? Jag 
glömmer aldrig den frågan! Fram-
för mig stod en pigg, förväntans-
fullt och glad sjuårig flicka omgi-
ven av sina lika glada kamrater. Det 
måste ha varit i början av åttiotalet, 
när jag, som enda konstnär i Öst-
ergötland med egen firma, åkte 
runt i hela länet, med en mängd 
olika workshops. Allt för att öka 
kreativiteten och skaparglädjen i 
skolorna.

Frågan var i allra högsta grad 
befogad! Jag kunde lätt föreställa 
mig hur diskussionerna hade gått 
hemma hos den lilla tjejen. Efter 
att ha läst lappen, med informa-
tionen om en konstnärs besök på 
skolan, hade förmodligen åsikter, 
som konst är konstig och konstnä-
rer lika så, ventilerats och snappats 
upp av en nyfiken sjuårig. Ordkon-
struktionen var lysande, konstnär 
och konstig i samma ord!

Men vad Har deTTa med politik 
att göra? För inte så länge sen 
myntades begreppet ”Verklighe-
tens folk” av Göran Hägglund.                                                               
Som kulturarbetare måste jag 
erkänna att detta framkallade 
inte enbart positiva känslor. Ändå 
måste jag hålla med om att det 
finns en poäng med Görans be-
skrivning. Nämligen, att kulturens 
utövare blir allt mer fjärmade från 
vad folket anser. Sättet som kultu-
ren yttrar sig, kan många gånger 
uppfattas som konstigt. I detta fall, 
känns ”Verklighetens folk”, mer 
jordnära, mer förnuftigt om man 

så vill. Men vid en djupare analys 
tycker jag att själva begreppet bör 
uppgraderas.

Som bekant, ibland ser man 
inte träden för skogen. Och detta 
är precis vad som händer om man 
försöker att beskriva gapet mellan 
”vanligt folk” och ”kultureliten” 
som enbart en krock mellan två 
olika synsätt. Man missar, helt 
enkelt, en annan, mycket mer up-
penbart verklighet. Den om våra 
mänskliga hjärnors beskaffenhet!                                                     
Den mänskliga hjärnan består av 
två hjärnhalvor som var för sig 
utför olika funktioner. Mycket 
enkelt uttryckt: Den vänstra hjärn-
halvan styr den logiska, språkliga 
och analytiska förmågan. Den hö-
gra hjärnhalvan styr förmågor som 
intuition, fantasi och kreativitet.

deT svenska skOLsysTeMeT har all-
tid betonat ”vänstra-hjärnhalve-
baserade ämnen” som matematik, 
naturvetenskap och språk som 
allra viktigast. Ämnen på den 
”högra hjärnhalvan” även kallade 
praktiskt-estetiska ämnen, har all-
tid tilldelats en lägre status. Nästan 
all undervissning sker utifrån ett 
analytiskt förhållningssätt, trots att 
det finns tillräckligt med forskning 
som talar för att det finns många 
fler inlärningsmetoder, där båda 
hjärnhalvor är aktiva. Så frågan 
kvarstår: Om hjärnan består av 
två hjärnhalvor, vad händer om 
vi satsar mest på den vänstra?                                                                                                                         
Risken är stor att förmågor som 
intuition, uppfinningsrikedom, 

helhetsuppfattning, innovations-
kraft, fantasi, musikalitet, färg och 
formkänsla förblir outvecklade 
områden hos de flesta. 

BäTTre disciPLin OcH en högre ambi-
tionsnivå i skolan i all ära, men 
varken flumskolan eller en åter-
gång till den gamla pluggskolan 
kommer att råda bot på den kris 
som skolan befinner sig i. Skolan 
behöver modernisera synen på 
kunskapen för att matcha det 
paradigmskifte som vi redan lever 
i. Den för skolan relevant hjärn-
forskningen bör hitta nya vägar att 
sätta sin prägel på undervisningen, 
så att resultatet blir en mera hel-
gjuten människosyn, där båda 
hjärnhalvors kapacitet utnyttjas. 
Då kommer förståelsen för diverse 
kulturyttringar att öka, gapet mel-
lan synsätten kommer att minska. 
En rikare och mer mångfasetterat 
kulturliv kommer att blomstra.       

Efter ett tre timmars inten-
sivpass i Färgläran, ställde också 
jag några frågor till den numera 
färgstänkta flickan och hennes 
klass. Har ni lärt er något om färg 
idag?  Svaret, en rungande JA!  Har 
ni haft roligt idag?  En dånande 
JA!  Tycke ni att det var konstigt?  
NEJ! Blev ett enstämmigt svar.                                                                                                                
Slutingen tänker jag på ett citat av 
en av den största tungviktare vad 
gäller optimalt användandet av 
båda hjärnhalvor, nämligen Albert 
Einstein: ”Creativity is intelligence 
having fun”

federicO WinqvisT esTrada

Verklighetens folk 2.0


