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Ledare
från distriktsordföranden

Då har vi lämnat 2012 bakom oss och ser fram emot ett nytt år 2013 med nya möjligheter och 
utmaningar! Vi var ett stort gäng från Östergötland som åkte till kommun- och landstings-
dagarna i Helsingborg. Det var fantastiskt kul att möta 1000 kristdemokrater från olika 
delar av Sverige. Samlingarna andades framtidstro och gav ny inspiration att fortsätta arbetet 
framåt. Ta chansen och följ med nästa år!

Kristdemokraterna i Östergötland har synts i debatten kring jordbruks- och landsbygds-
frågor. Senast var det kring krisen hos mjölkbönderna, då vi åkte ett gäng från Östergötland 
till Riksdagen och träffade landsbygdsdepartementet där vi framförde våra åsikter. Kristde-
mokraterna i Östergötland har tagit fram, och även antagit på vårstämman i Norrköping, 
ett eget jordbrukspolitiskt program. Detta har gett resultat. Flera lantbrukare har hört av 
sig till mig och sagt; ”För första gången ska jag rösta på KD för ni är de enda som bryr sig.” 

Östergötlands LRF ordförande skrev nyligen i tidningen Jordbrukaren Länstidningen 
med överskriften; ”Midvinterköld i svensk jordbrukspolitik.” Han skrev; ”KD framstår 

alltmer som stjärnan på landsbygdens himmel. Med för-
valtande värdegrund och förmåga att kunna besinna sig 
och inte löpa amok dogmatiskt åt olika håll skulle de 

kunna göra nytta för landsbygden….”

vi kristDemokrater vill fortsätta att göra skillnad 
på olika områden, människor ska märka att vi bryr oss 
om deras vardag. Under våren ska vi arbeta med ett 
antal viktiga frågor såsom integration och försvarsfrå-

gor. Det är viktigt att vi syns i media och ute bland 
människor och presenterar vår politik.

Jag vill avsluta med att hedra min 
och allas vår vän Bengt Ekström som 
har avlidit efter en tids sjukdom. 
Bengt var oppositionsråd i Norr-
köping och andre vice ordförande 
i Östergötland. Bengt har varit en 
stöttepelare för oss och han läm-
nar ett stort tomrum efter sig. Vi 
är tacksamma för allt han gjort 
för Kristdemokraterna och våra 
tankar går speciellt till Bengts 
hustru och barn

magnus oscarsson
DistriktsorDföranDe

Ps. Varmt välkomna till vårstämma 
i Ödeshög 16 mars! Passa på att 

bjuda med vänner och bekanta 
till att lyssna på Alf Svensson 
som besöker oss. Vi ses! Ds.

2013 ett nytt år med nya möjligheter



Redaktionen
tidningen östergyllen är organ för kristdemo
kra   terna i östergötland. tidningen utkommer 
med 4 nummer per år. Detta nummer har en 
upplaga av 1500 exemplar.

Detta är nummer 174 sedan starten.
omslagsbild: alf svensson.

ansvarig utgivare: Magnus oscarsson
redaktion: Per Larsson (redaktör), Magnus 
oscarsson, Martina axene.

per.larsson@kristdemokraterna.se

tryckt av BPttryck aB.

ger information

Innehåll
i Östergyllen, nr 1 - 2013 

3
4
6

14 Aktuellt från riksdagen

Många östgötar i Helsingborg

Bäst i Sverige
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Aktuellt i distriktet

Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.

[namn]

[adress]

[Postadress]

Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

[telefon]

fyll i, klipp ut och skicka din talong till:

Kristdemokraterna i Östergötland
Gränden Duvan 2
582 26 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se

15 Aktuellt från landstinget

Bäst i Sverige
Vi kristdemokrater i Östergötland kan vara 
stolta! Vi är nämligen med och styr Sveriges bästa 
landsting – Landstinget i Östergötland. Hur kan jag 
så kaxigt hävda det? Är det inte bara en i raden av 
politiska slagord? Nej, landstinget kan på område efter 
område visa på de bästa resultaten bland Sveriges 21 
landsting och regioner. Häromveckan kom beskedet 
att Östergötland får 99 miljoner från socialminister 
Göran Hägglunds kömiljard för att vi (med undantag 
av Gotland) varit bäst i Sverige på att korta köerna till 
vården. Tidningen Dagens Medicin sammanställde 
för ett par veckor sedan de öppna jämförelser som 
görs i hälso- och sjukvården. Utifrån det listade man 
landets bästa universitetssjukhus, länssjukhus och 
länsdelssjukhus. Universitetssjukhuset i Linköping 
hamnade på förstaplats i sin kategori och såväl Vrin-
nevisjukhuset i Norrköping som Lasarettet i Motala 
tog bronsplats i sina respektive grupper. I tidningen 
Dagens Samhälle rankades nyligen Landstinget i 
Östergötland som landstinget med bäst ekonomi i 
landet. Detta begränsade utrymme förhindrar mig 
från att räkna upp fler exempel, men det finns! Så, 
var stolt över ditt landsting och över dina kristde-
mokratiska kollegor som är med och för fram det 
till toppositioner!

Per larsson reDaktör16 Egna tankar

11 Stefan Attefall på strategisamtal

13 Aktuellt från Östsam

12 Östsamgruppen besökte LiU

8 Hög tid att nominera inför valet
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Rapport
från Kommun- och landstingsdagarna 2013

Många östgötar på kommun- och 
landstingsdagar i Helsingborg
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Partiledare och socialminister Göran Hägglund inledde kristde
mokraternas kommun och landstingsdagar i Helsingborg med 
ett inspirerande tal. förre partiledaren, europaparlamentariker 
alf svensson intervjuas av Maria Wilhelmsson från tidningen 
kristdemokraten. Birger Hagström och Gunvor Gransö var två av 
de 45 östgötska deltagarna.

sista helgen i januari samlades runt 1000 krist-
demokrater för kommun- och landstingsdagar i 
helsingborg. intressanta föredrag och semina-
rier, besök hos en lång rad utställare från nä-
ringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle och 
utbyte och gemenskap med partivänner från 
hela landet stor på programmet. från Östergöt-
land deltog hela 45 kristdemokratiska kommun- 
och landstingspolitiker från hela länet!

Med bilar, tåg och en chartrad buss anlände de 
östgötska kristdemokraterna till ”sundets pärla” 
och den helt nya anläggningen ”Helsingborg 
Arena”! Efter välkomsthälsningar från lokala 
kristdemokrater och kommunstyrelsens ordfö-
rande banade en hissnande parkouruppvisning 
väg för partiledare Göran Hägglund. Göran 

höll ett inspirerande tal, där flera av Kristdemo-
kraternas profilfrågor och framgångsrika arbete 
i regeringen lyftes fram. Dessutom ägnade 
Göran en hel del tid åt att lyfta framtiden för 
EU och Eurosamarbetet, vilket också gav den 
mesta uppmärksamheten i media.

unDer De två Dagarna bjöds en lång rad semi-
narier inom vitt skilda politikområden. Bland 
annat ordnades en bussresa till en modern 
soptipp i Helsingborg, en innovation för kom-
mundagarna. Östgötadistriktets egen distrikts-
ordförande, Magnus Oscarsson, var värd för ett 
seminarium om ungdomsarbetslöshet, och alla 
övriga östgötska företrädare samlade intryck 



och kunskap från det breda utbud som bjöds.
På fredagskvällens fest förbokades tradi-

tionsenligt några östgötabord, där de flesta av 
de östgötska deltagarna fick plats. Stå-uppko-
mikern Martin Svensson agerade konferencier 
under kvällen till mycken munterhet. Även 
förre partiledaren, europaparlamentariker Alf 
Svensson liksom nuvarande ordförande 
Hägglund bjöds upp på scenen under 
kvällen.

även unDer lÖrDagens samlingar i plenum i 
kongresshallen medverkade Martin Svens-
son med ett par skrattretande pass. Skratt, 
men även eftertanke, lockade dagens andre 
medverkande, Troed Troedsson till. Avslut-
ningsvis ledde journalisten Willy Silber-
stein en utfrågning av partipresidiet (Göran 
Hägglund, Maria Larsson och David Lega) 
och statsrådet Stefan Attefall.

Sammantaget var kommun- och lands-
tingsdagarna i Helsingborg två inspirerande 
dagar som förhoppningsvis i förlängningen 
ska kunna ligga till grund för ett förbättrat 
valresultat i valet 2014.

Per larsson

östgötar på fredagens 
festkväll. överst Jan
Willy andersson, eva
Britt sjöberg, Marianne 
adolfsson, elisabeth ni
son och sven Brus. i mit
ten: LarsGöran arvids
son, Per Larsson, Petra 
Hellsing och andreas ar
denfors. nederst: Lisbeth 
eckeskog, Lena käcker 
Johansson och längst till 
höger: Levi eckeskog. till 
vänster: Partiledningen 
utfrågas  från vänster: 
stefan attefall, David 
Lega, Maria Larsson och 
Göran Hägglund.
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Aktuellt
i Distriktet

Eva-Britt Sjöberg nytt oppositionsråd

När Kristdemokraterna i Norrköping sam-
lades till årsmöte 11 februari beslutades att 
välja Eva-Britt Sjöberg till nytt oppositionsråd, 
efter Bengt Ekströms bortgång (som Magnus 
Oscarsson skriver om på sidan 2). Eva-Britt 
har det senaste året vikarierat som politisk se-
kreterare för Kristdemokraterna i Norrköpings 
kommun, är ledamot i vård- och omsorgs-
nämnden och finns också med som ledamot 
i Kristdemokraternas distriktsstyrelse. Som 
ny politisk sekreterare i kommunen anställs 
Elvira Wibeck, som bl.a. är ledamot i barn- och 
ungdomsnämnden i Norrköping och ingår 
i KDU:s distriktsstyrelse i Östergötland. Vi 
önskar Eva-Britt och Elvira lycka till i sina 
nya uppdrag!

Utbildningsserie: Valfrågor 2014
Våren 2013 anordnar Kristdemokraternas 
studieorganisation Framtidsbildarna en ut-
bildningsserie med fokus på valfrågor 2014. 
Tanken är att lyfta fram tre ämnen vid varje 
tillfälle, där externa medverkande bjuds in för 
att belysa ett särskilt område. Förhoppningsvis 
kan varje medverkande både lyfta problem, 
möjligheter, önskningar m.m. inom sitt om-
råde, som deltagarna i utbildningsserien kan ha 
som inspiration och bakgrund när man senare 
under året arbetar med olika handlingsprogram 
inför valåret 2014. Ett utbildningstillfälle är 
redan avklarat. Nu återstår två lördagsför-
middagar kl 09.00-13.00 på distriktskansliet i 
Linköping, 3 mars och 13 april. Självklart är du 
varmt välkommen att delta vid dessa tillfällen, 
även om du inte var med vid första tillfället. 
Anmäl dig senast 1 mars till Per Larsson, e-
post per.larsson@kristdemokraterna.se, telefon 
0702-88 21 34. 

Studiecirkel om medicinsk-etiskt program
Våren 2013 arrangerar Framtidsbildarna 
en studiecirkel kring Kristdemokraternas 

medicinsk-etiska program. Två träffar har hit-
tills  genomförts, där Levi Eckeskog och Lena 
Käcker Johansson lotsat deltagarna genom 
diskussioner kring två tredjedelar av program-
met. Vid det återstående tillfället, torsdag 21 

mars. kl 18.30 är det Stefan Redéens tur att 
inleda avsnittet kring ”I livets början”. Alla 
intresserade, även de som inte varit med vid 
e två första tillfällen, är varmt välkomna att 
delta då. Anmäl dig senast onsdag 20 mars till 
Per Larsson, e-post per.larsson@kristdemokra-
terna.se, telefon 0702-88 21 34.

Framtidsbildarnas årsmöte 7 mars
torsdag 7 mars kl 18.00 är det dags för årets 
upplaga av Framtidsbildarnas årsmöte. Alla 
medlemsorganisationer, däribland alla Kristde-
mokraternas lokalavdelningar i Östergötland 
och de tre associerade förbunden, har rätt att 
sända två ombud och två ersättare. Alla intres-
serade är dock välkomna att delta, framförallt 
i det inledande kulturseminariet med temat 
”Idrotten öppnar porten till världen” med 
länsidrottschef Kjell Augustsson, Östergöt-
lands idrottsförbund. Anmäl dig till årsmötet 
senast tisdag 5 mars till Per Larsson, e-post 
per.larsson@kristdemokraterna.se, telefon 
0702-88 21 34.

Årsmöte för KR för en Levande kyrka
När vi som kristdemokrater påbörjat förbe-
redelserna för valet 2014, kan vi påminna 
oss om att det redan 2013 är valår. Söndag 
15 september är det kyrkoval med val till 
kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofull-
mäktige. Kristdemokraterna ställer sedan 
kyrkovalet 2005 inte upp som parti, men den 
fristående organisationen Kristdemokrater för 
en Levande kyrka är ett bra alternativ för alla 
kristdemokrater som är medlemmar i Svenska 
kyrkan. Hur valsedlarna ska se ut i Linköpings 
stift (som bl.a. omfattar hela Östergötland) ska 
beslutas vid nomineringsgruppens årsmöte lör-
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Kalendarium
för hela distriktet

torsdag 28 februari 
sista dag att nominera personer till kristdemo
kraternas provval 2013. Läs mer på sidan 8.

lördag 3 mars kl 09.00-13.00
Utbildningsserie: Valfrågor 2014, del 2. Läs mer 
här intill.

torsdag 7 mars kl 18.00
Årsmöte för studieorganisationen framtidsbil
darna. Läs mer här intill.

lördag 9 mars kl 11.00
Årsmöte för kristdemokrater för en Levande 
kyrka. Läs mer här intill.

lördag 9 mars kl 11.00
Årsmöte för kristdemokratiska kvinnoförbundet i 
östergötland. Läs mer här intill.

tisdag 12 mars kl 18.30
träff för distriktets kommunpolitiska nätverk för 
gruppledare och politiska sekreterare.

onsdag 13 mars kl 18.30
träff för distriktets socialpolitiska nätverk.

torsdag 14 mars kl 18.30
träff för distriktets kulturpolitiska nätverk.

lördag 16 mars 2013 kl 09.30
Distriktets vårstämma 2013. Läs mer här intill.

torsdag 21 mars kl 18.30
studiecirkel: kristdemokraternas medicinsk
etiska program, del 3. Läs mer här intill.

lördag 13 april kl 09.00-13.00
Utbildningsserie: Valfrågor 2014, del 2. Läs mer 
här intill.

torsdag 25 april kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

lördag 27 april 
framtidsdag för kristdemokraterna i stockholm.

torsdag 2 maj kl 18.30
Utbildning i navet, sociala medier och medlems
registret. se också ruta på sidan 9.

torsdag 20 juni-lördag 29 juni 
studieresa till östra tyskland i arrangemang av 
studieorganisationen framtidsbildarna. Läs mer 
här intill.

torsdag-söndag 26-29 september 
kristdemokraternas riksting i karlstad.

dag 9 mars kl 11.00 på Gransäs ungdomsgård 
i Aneby kommun. Är du intresserad av kyrko-
valet? Varmt välkommen att delta i årsmötet! 
Anmäl dig senast onsdag 6 mars till Per Lars-
son, e-post per.larsson@kristdemokraterna.se, 
telefon 0702-88 21 34.

Kvinnoförbundets årsmöte 9 mars
lördag 9 mars kl 11.00 kallar Kristdemokra-
tiska kvinnoförbundets länsavdelning i Öst-
ergötland till årsmöte med efterföljande lunch 
på distriktskansliet i Linköping. Förslag  från 
styrelsen till årsmötet är att kvinnoförbundes 
länsavdelning i Östergötland omvandlas till 
ett nätverk för kvinnor. Som enskild person 
kan man även fortsättningsvis vara medlem i 
kvinnoförbundet på nationell nivå. Alla intres-
serade är välkomna att delta i årsmötet. Anmäl 
dig till Karin Starkhammar, tfn 0702-15 56 56 
eller e-post karin.x.starkhammar@gmail.com

Vårstämma med Alf Svensson
lördag 16 mars kl 09.30 är det dags för 2013 års 
ordinarie distriktsstämma, eller vårstämma, för 
Kristdemokraterna i Östergötland. Kommun-
huset i Ödeshög är platsen för årets stämma, 
och utöver de inledande stämmoförhandling-
arna med bl.a. genomförande av provval inför 
Europaparlamentsvalet, är förre partiledaren 
och europaparlamentariker Alf Svensson in-
bjuden som talare kl 13.00. Alla medlemmar, 
sympatisörer och andra intresserade är varmt 
välkomna att delta. Anmäl dig till ombudsman 
Liselotte Fager, tfn 013-10 16 20 eller e-post 
liselotte.fager@kristdemokraterna.se

Studieresa till Östra Tyskland i sommar
20-29 juni anordnar Framtidsbildarna en 
studieresa till östra Tyskland med en rad 
intressanta politiska studiebesök, kulturella 
upplevelser och tid för trevlig gemenskap. Läs 
mer om studieresan och hur du anmäler dig 
på sidan 9!

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från distriktets nomineringskommitté

Hög tid att nominera inför valet 2014!
nu kära kristDemokrater är det nomineringstider. 
Ta chansen och påverka! Vi vill veta vem du vill se 
på riksdags- och landstingslistorna i Östergötland 
2014. Vi behöver många spännande namn att välja 
på, kanske du tänker på någon som inte är medlem 
men som delar
våra värderingar, låt oss veta. Alla namn välkomnas.

så här nominerar du:

Kristdemokraterna har nationellt tagit fram en 
sida på internet som heter Provvalet.se i syfte att 
förenkla både nomineringar och provvalet. Det 
går även bra att skicka in nomineringar med post.

nominera på nätet:

Gå ni på www.provvalet.se, skapa ett personligt 
konto och nominera till alla fyra valen. EU, riks-
dag, landsting och kommun. Här kan du nominera 
personer från andra delar av landet, utanför din 
egen kommun och ditt eget län.

skicka in brev:

Fyll i talongen nedan och skicka till:
Nomineringskomitten 
Kristdemokraterna i Östergötland
Gränden Duvan 2
582 26 Linköping

Nomineringarna ska vara inkomna  senast 

28 februari 2013.
martina axene

Jag nominerar följande personer till valet 2014
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Namn Telefon

Namn Telefon

Namn Telefon

Namn Telefon

Namn Telefon

Namn Telefon



 

Följ med på studieresa till

Östra Tyskland 2013
20-29 juni 2013 anordnar Framtidsbildarna 
en studieresa till östra Tyskland med en rad 
intressanta politiska studiebesök, kulturella 
upplevelser och tid för trevlig gemenskap.

Anmäl dig till studieresan till Per Larsson,
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se eller
tfn 010-103 72 84 eller 0702-88 21 34.

Boka redan nu in!
UTbildNiNg i Navet
torsdag 2 maj kl 18.30
på distriktskansliet, gränden duvan 2.

Ortens enda auktoriserade
BEGRAVNINGSBYRÅER

I SAMVERKAN

C A ROSÉNS
BEGRAVNINGSBYRÅ

S:t Larsgatan 17
Linköping

013-12 02 17

ÅTVIDABERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Stenhusgatan 4
Åtvidaberg
0120-101 15

CENTRALA
BEGRAVNINGSBYRÅN

Apotekaregatan 10
Linköping

013-12 20 59

Wismar
Schwerin
Magdeburg
Quedlinburg
Weimar
Dresden
Berlin
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Rapport
från utbildningsserie

Lyckad start för vårens utbildningsserie
lördag 12 januari var det start för vårens ut-
bildningsserie ”valfrågor 2014”. Detta första 
tillfälle av tre lördagsförmiddagar i januari, mars 
och april hade tre teman; eu, infrastruktur och 
slutligen miljö och jordbrukspolitik. tre intres-
santa föreläsare bidrog till att göra förmiddagen 
på distriktskansliet till en lyckad aktivitet och 
väl använda timmar! 

Tanken med utbildningsserien är att lyfta 
fram tre ämnen vid varje tillfälle, där externa 
medverkande bjuds in för att belysa ett 
särskilt område. Förhoppningsvis kan 
varje medverkande både lyfta problem, 
möjligheter, önskningar m.m. inom sitt 
område, som deltagarna i utbildningsserien 
kan ha som inspiration och bakgrund när 
man senare under året arbetar med olika 
handlingsprogram inför valåret 2014. 

eftersom Det unDer valåret 2014 är valet till 
Europaparlamentet i maj som är först ut, 
var dagens första tema ”Inför EU-valet 2014 
- Vilken nytta kan vi ha av EU i Östergöt-
land?” För att belysa den frågan hade Anna 
Lindberg, chef internationell samverkan inom 
Regionförbundet Ötsam, bjudits in.

Efter en kort fruktpaus följde dagens andra 
pass, där temat ” Infrastruktur - hur utvecklar 
vi stationsområdena i Linköping och Norr-
köping när Ostlänken kommer?” belystes av 
Karin Elfström, översiktplanechef i Linköpings 
kommun. 

Slutligen togs ett ämne upp som varit 
aktuellt för Kristdemokraterna i Östergöt-
land det senaste året genom bl.a. antagande 
av ett lantbrukspolitiskt program vid vår-
stämman 2012. LRF:s regionordförande 
Peter Borring var inbjuden för att tala 
om ”Miljö och lantbruk - kan lantbruket 
utveckla Östergötland?”. Även detta pass 
var mycket intressant och ledde till många 
frågor och diskussioner bland deltagarna.

Per larsson
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Civil och bostadsminister stefan attefall 
besökte distriktskansliet i Linköping för strategi
samtal med förtroendevalda kristdemokrater i 
lokalavdelningar och distrikt i östergötland.
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Rapport
från nätverksträff

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall 
på strategisamtal  i Östergötland

civil- och bostadsminister stefan attefall 
(kD) besökte nyligen Östergötland för att tala 
strategi inför valet 2014 med lokala kristdemo-
kratiska företrädare i länet. förtroendevalda 
från de flesta kommuner i länet mötte upp på 
kristdemokraternas distriktskansli i linköping, 
för att diskutera hur kristdemokraterna kan 
förbättra valresultatet 2014.

Stefan Attefall är inte bara statsråd i regeringen, 
utan ingår också i Kristdemokraternas partisty-
relse. Han och övriga ledamöter genomför just 
nu resor runt om i Sverige, för att träffa lokala 
och regionala kristdemokratiska politiker. På 
dagordningen för träffarna står samtal om den 
strategi  för valet 2014,  som partistyrelsen 
beslutat.

På träffen presenterades bl.a. strategidoku-
mentets övergripande mål ”Kristdemokraterna 
ska vara det borgerliga parti som, utifrån den 
kristdemokratiska värdegrunden, förenar frihet 
med socialt ansvarstagande. Kristdemokratisk 

politik utgår från idén om samhällsgemenskap 
baserat på familjens frihet, det personliga 
ansvaret och ett starkt civilsamhälle. Vi är 
Alliansens tydliga sociala röst.” De östgötska 
företrädarna ställde sig positiva till devisen 
och gavs också möjlighet att lyfta frågor och 
funderingar kring strategidokumentet.

även om oPinionsmätningarna just nu inte alltid 
är den mest upplyftande läsningen för Krist-
demokraterna, kunde Stefan Attefall märka av 
flera tecken på att en mer positiv tid väntar för 
Kristdemokraterna.

-Jag tror att vi går en spännande tid till 
mötes med flera positiva händelser inom Krist-
demokraterna som kan sätta igång en uppåt-
gående trend. Något som liknar uppgången 
inför succévalet 1998 kan vara i om räckhåll!, 
avslutade Stefan Attefall.

Per larsson
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Rapport
från Östsamgruppens gruppmöte

Östsamgruppen besökte universitetet
i regionförbundet Östsam har kristdemokra-
terna genom gruppledare lars eklund det po-
litiska ansvaret för den regionala kulturen. vad 
kan då inte passa bättre än att bättre bekanta 
sig med olika kulturella uttryck i länet. Därför 
besökte gruppen institutionen för kultur och 
kommunikation vid linköpings universitet, 
där passande nog kristdemokraten kjell o. 
lejon är professor, och tog emot de regionala 
politikerna.

Östsamgruppen har under det senaste året 
förlagt de flesta av sina gruppmöten till olika 
studiebesöksmål relevanta utifårn regionför-
bundets olika politikområden. Besök har skett 
vid Göta Kanals arbetsstation vid Bergs slussar, 
i kulturhuset i Finspång, på Väderstads-Verken, 
och på Rimforsa Bio, för att nämna några mål.

viD gruPPmÖtet i slutet av januari styrdes kosan 
till Linköpings Universitet och närmare be-
stämt till Instituationen för kultur och kom-
munikation i Key-Huset på Campus Valla 
i Linköping. Inom institutionen, som är en 

sammanslagning av flera tidigare mindre in-
stituioner, ryms flera ämnen inom området, 
men te.x också lärarutbildningen.

Ett av ämnen är religionsvetenskap, och 
där är passande nog kristdemokraten Kjell O. 
Lejon professor. 

kjell o. lejon inleDDe med att guida runt i Key-
Huset, ett av universitetes nyare byggnader, 
och kort berätta om Linköpings Universitets 
historia och utveckling.

På plats i religionsvetenskapsavdelningens 
konferensrum fortsatte Kjell att berätta mer 
specifikt om institutionen, avdelningen och 
sin egen forskning. Bland annat kunde Kjell 
presentera en lång rad intressanta böcker om 
alltifrån religionens betydelse i amerikansk 
politik till Askeby klosters historia och en 
nyutkommen bok på engelska om Linköpings 
Stifts historia! Ett sammantaget intressant och 
givande besök!

Per larsson

kjell o. Lejon talar och Per Larsson, federico Winqvist, 
Lena käcker Johansson och Lars ekludn lyssnar. Lars 
eklund avtackar kjell o. Lejon med ett paket sMUte.
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kristDemokratisk Politik bygger På och hämtar inspira-
tion från vårt kristna och humanistiska kulturarv. 
Detta kulturarv har i hög grad bidragit till skapandet 
av vårt lands lagstiftning och rättstradition. Vår 
rättstradition utgör det sammanhållande kittet för 
vårt mångkulturella samhälle. I dag lever, sida vid 
sida, många kulturer, religioner, livsstilar, språk och 
erfarenheter. Detta är en garanti för att vårt gemen-
samma samhälle skall utvecklas, eftersom olikheter 
alltid har drivit på utveckling och berikat varandra.

Sverige är ett invandrarland. Undantaget var 
de ca 100 år, fram till ca 1930, då ca 1,3 miljoner 
svenskar lämnade landet p g a fattigdom, religiös 
förföljelse och politisk ofrihet, bristande framtidstro 
och kanske en portion äventyrslystnad. Flera av de 
skäl som dagens invandrare ofta anför när de kom-
mer till vårt land.

Sveriges historia  berättar tydligt om invand-
ringen hit:
• Hansatyskar under medeltiden till bl a Visby 

och Stockholm.
• Finnar som bosatte sig i Mälardalen under 

1500-talet.
• Zigenare eller romer som började komma redan 

på 1500-talet.
• Valloner som lockas hit för att lära ut järnhante-

ring i slutet på 1600-talet: Bergsslagen, Finspång 
m fl.

• Savolaxfinnar som under 1600-talet beviljades 
viss skattefrihet (ekonomiska incitament) om 
de bosatte sig i urskogen – det som nu kallas 
finnmarkerna.

• Judar som tilläts etablera sig i fyra svenska städer 
under 1700-talet, bl a Norrköping.

• Italienare som kunde göra stuckatur när 1800-ta-
lets stenstäder skulle byggas.

• Skottar som bl a startade bryggerier 
• Under 1950-60-talen omfattande arbetskrafts-

invandring från det sönderslagna Europa till alla 
våra intakta industristäder, inte minst Linköping.

Det finns ingen överdrift i att påstå att dessa 
grupper som kommit till vårt land i hög grad har 
medverkat till vårt lands utveckling, välstånd och 
trygghet.

En del av vårt kulturarv är vårt demokratiska 
styrelseskick. Vi tar det för givet, men det kan inte 
alla  göra. De allra flesta som ansöker om asyl i vårt 
land kommer från länder där staten inte har förmåga 
att skydda sina invånarna mot våld och övergrepp. 
Antingen är polis- och rättsväsendet korrupt eller 

annars så saknas det helt. Kan du underkasta dig 
släktens eller klanens krav, ja, då  har du ett visst 
skydd – kan du, eller vill du inte – ja, då är du ett 
fritt villebråd för våld och övergrepp. Detsamma 
gäller barn som saknar föräldrar. (I ett land i Asien 
som jag besökte för en tid sedan sa en man: Vill du 
ha verkliga problem så skall du kontakta polisen!)

vårt kristna kulturarv bjuDer oss att välkomna främ-
lingen, att klä honom, att mätta honom, att ge 
honom sjukvård, att kosta på. Ja, det finns t o m 
berättelser som antyder att i en framtid kommer 
vår omsorg att betala sig (som exemplet ovan, typ).

Vi kristdemokrater skall medverka till att skapa 
en humanistisk och effektiv invandringspolitik. 
Vi skall vara pådrivande i utformningen av den 
Europeiska invandringspolitiken. Det räcker inte 
att erbjuda skydd och överlevnad – det är verklig 
integration i vårt samhälles all institutioner som 
skall vara målet. För att nå dit krävs bl a:
• Effektiv och snabb asylhantering med tryggt 

boende under tiden.
• Svenskstudier i direkt anslutning till en arbets-

plats. Validering för att bestämma förmåga och 
nivå.

• Omedelbar tillgång till vård för alla -  skola och 
barnomsorg för barnen.

• Yrkes- och samhällsstudier med tydliga mål för 
egenförsörjning.

• Ekonomiska incitament för att undvika grupp-
visa överetableringar (typ Malmö, Södertälje 

• m fl) till enskild och / eller kommuner.
• Ekonomiska incitament till civilsamhället för att 

ta ansvar för samhällsinformation och introduk-
tion samt erbjuda kontakter för individuellt stöd.

• Politiskt komplettera ”skyddsdoktrinen” med 
att samhället ser stora möjligheter för vårt land 
att utvecklas med en ökande befolkning, inte 
minst i landets glest befolkade delar. Den tydliga 
ambitionen från samhällets sida skall vara att alla 
samhällsmedborgare, med skiftande ursprung, 
erfarenheter och för-
mågor skall få del av 
ett gott liv.

Rapport
från Regionförbundet Östsam Hälsa främlingen välkommen!

lars eklunD
GrUPPLeDare, 
taLesPerson 

kULtUr oCH kreatiVitet



Rapport
från Riksdagen

unDer flera månaDer har skolan, eleverna och 
lärarna diskuterats i media, i debatter och 
runt middagsborden. Vi kristdemokrater har 
alltid haft skolan i fokus, i själva verket var 
det ju skolfrågor som var en grund för partiets 
tillblivelse. Skolan är viktig för varje elev, för 
varje förälder och för vårt samhälle och dess 
framtid. Hur dessa diskussioner genomförs och 
vilken attityd som ligger till grund för diskus-
sionerna påverkar naturligtvis oss alla. Därför 
är det viktigt att diskussionernas utgångspunkt 
är korrekt.

PISA- undersökningarna som genomgå-
ende har varit en utgångspunkt för diskus-
sioner och värderingar om skolan ger inte 
en rättvis bild av skolan och dess lärare. De 
jämförelser som systematiskt genomförs gäl-
ler kunskaper i matematik hos 15 åringar från 
olika länder. Elevernas kunskaper i matematik 
vid 15 års ålder säger i princip ingenting om 
undervisningens kvalitet överlag  i svensk 
skola. Den jämförelsen talar om att elever från 
tex Singapore kan mer matematik vid 15 års 
ålder än en svensk 15-åring. Har svenska elever 
”halkat efter” singaporianer? Det kan vi inte 
uttala oss om, om en elev i Singapore har 15 
timmars matematik per vecka i skolan och en 
elev i Sverige har 7 timmar är det fullständigt 
orimligt att de svenska eleverna ska kunna lika 
mycket. I så fall skulle ju tiden för inlärning 
inte spela någon som helst roll, vilken den 
bevisligen gör. Däremot kan vi dra slutsatsen 
att Sverige inte har prioriterat matematiken så 
högt att den fått lika många undervisningstim-
mar på skolans schema. Istället har vi plockat 
in ett antal andra ämnen och moment som 
eleverna har lärt sig och som vi i Sverige tycker 
har varit och är viktiga.

slutsatserna som Dras från Pisa- jämförelserna 
är upprörande, tex  att vi har bristfällig lärarut-
bildning, vi har för lite pengar till skolan eller  

svaga lärare. Vi har många riktigt ambitiösa och 
duktiga lärare! I själva verket har vi en skola 
som fokuserar på flera kunskapsområden där 
djup ibland får betala för bredd. När vi har 
beslutat om många ämnen har vi upplevt att 
den allsidigheten är bra för barn.

Det behövs en debatt om den svenska läro-
planen i relation till andra länders. Ska vi skära 
ner på vissa kunskapsområden för att förmera 
lektioner till matematik? Vill vi att våra unga 
ska ha samma skolupplevelser som en del av de 
elever i länder som ligger överst i jämförelserna? 
Dessa komplicerade frågor måste ställas och 
debatteras innan vi drar långtgående slutsatser.

tilliten till svensk skola, till dess lärare och 
till våra elever riskeras om vi använder oss av 
jämförelser och drar slutsatser av data som är 
felaktiga. Det är viktigt att vi som politiskt 
beslutar om läroplanerna inser att den tid 
eleverna får för varje ämne också spelar roll för 
vilka kunskaper de sedan har. 

Det är bra med internationella jämförel-
ser men då ska villkoren runt omkring också 
jämföras. Att ensidigt uttala sig om skolans 
undervisning utifrån data på individnivå är 
varken logiskt eller försvarbart. Framförallt kan 
det ge en snedvriden och felaktig bild av skolan.

Det är min övertygelse att svensk skola 
kan bli bättre. Det är också min övertygelse 
att svensk skola i flera avseenden är riktigt 
bra. Skolan behöver mötas med respekt och 
förståelse för uppdraget. Att dessutom betona 
den kristna värdegrunden och konsekvenserna 
av den skulle san-
nolikt skapa ord-
ning och reda 
med t r ygghet 
som följd.

yvonne anDersson 
riksDaGsLeDaMot
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Hur skapar vi trygghet för våra barn och unga?
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Rapport
från Landstinget

Systematiskt förbättringsarbete fortsätter
i fÖregåenDe nummer av Östergyllen rapporte-
rade jag från Sveriges Kommuner och Lands-
tings senaste publikation ”Öppna jämförelser 
av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effekti-
vitet”. Den visade att Östergötland hamnar i 
topp. Efter detta har Universitetssjukhuset i 
Linköping fått utmärkelsen ”Bästa universitets-
sjukhus” i Sverige. Det är framför allt ett antal 
mått på medicinsk kvalitet som varit underlag. 

Även Lasarettet i Motala och Vrinnevi-
sjukhuset i Norrköping rankas högt i Dagens 
Medicins mätning Bästa sjukhus 2012. Vrinne-
visjukhuset kommer på andraplats i medicinsk 
kvalitet bland de mellanstora sjukhusen och 
Lasarettet i Motala kommer på tredjeplats i 
kategorin mindre sjukhus. Totalt kommer 
båda sjukhusen på tredjeplats i landet i sina 
kategorier.

I den politiska ledningen är vi stolta över 
våra medarbetare som åstadkommit dessa fina 
resultat som också visar att våra patienter och 
medborgare kan känna sig trygga över den vård 
som de får i Östergötland. 

vår PartileDare och socialminister har på ett 
framgångsrikt kortat köerna till vården i Sve-
rige genom de stimulansmedel som utdelats 
genom kömiljarden. Vid senaste mätningen 
hamnade Östergötlands landsting åter i topp 
och genom sin andraplats fick landstinget nära 
100 miljoner för sitt framgångsrika arbete.

Ödmjukt får vi ta del av dessa fantas-
tiska resultat samtidigt som förbättringsarbetet 
fortsätter systematiskt och målmedvetet. I 
beredningen för Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens beredning för behovsstyrning där jag är 
ordförande har vi nu lämnat ifrån oss ett antal 
behovsanalyser som ska fortsätta utveckla vår-
den på områden där vi i våra analyser sett att 
mer finns att göra.

Ett antal patientförbättringar kommer nu 
att föras in i avtal och överenskommelser. Inom 

området rehabilitering vid cancersjukdom 
handlar det om att tillförsäkras  en struktu-
rerad bedömning av rehabiliteringsbehov och 
tillförsäkras en individuell rehabiliteringsplan. 
Vidare att tillförsäkras en fast, namngiven kon-
taktperson som kan bistå vid olika kontakter.

Vid förvärvad hjärnskada hos barn och 
vuxna skall också namngiven kontaktperson 
och strukturerad individanpassad rehabilite-
ring tillförsäkras. Närstående skall få tydlig 
och individanpassad information och erbjudas 
strukturerat samtalsstöd.

ett annat områDe som får särskilt fokus är Röst-, 
tal-, språk- och sväljstörningar hos vuxna. Här 
skall bl. a. ges förutsättningar för egenvård och 
individanpassat stöd och lämpliga hjälpmedel.

Ett fjärde område som analyserats är KOL, 
kronisk obstruktiv lungsjukdom. Här finns 
fokus på god tillgång till tobaksavvänjning, 
diagnos i tidigt skede samt individanpassad 
information, behandling, läkemedel, rehabi-
litering och möjligheter till egenvård. God 
tillgänglighet skall finnas till strukturerad 
uppföljning och rehabilitering.

Ovanstående är områden som genom 
behovsanalyser och brukardialoger visat sig 
behöva ytterligare fokus. Det är en del av mål-
medveten utveckling som sker parallellt med 
en tydlig uppföljningsplan för alla områden 
som vår ledningsstab systematiskt arbetar med.

Framgångar är bra, de skall vi ta emot både 
med stolthet men också med ödmjukhet. Det 
systematiska förbättringsarbetet fortsätter.

levi eckeskog
LanDstinGsrÅD 

MeD ansVar för 
BeHoVsstyrninG oCH 

GrUPPLeDare
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Kristdemokraterna i Östergötland
Gränden Duvan 2
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning returneras 
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat

jag har nära anknytning till 
många. Till den närmaste famil-
jen, vänner, släktingar, arbets- 
och partikamrater. Jag har, under 
mitt snart 60-åriga liv skaffat 
relationer. Några har försvunnit 
andra finns kvar för livet.

Jag får fjärde barnbarnet, 
Ludvig 1½ vecka gammal i 
min famn. Vi ”snusar” och 
knyter ann till varann. Jag 
undrar hur många han skaffar 
sig anknytning till i livet. Som 
liten kan han inte klara att 
känna anknytning till fler än de 
absolut närmaste. En tumregel: 
Ett år – en person, två år – två 
personer, tre år tre personer. 
Det är därför Vårdnadsbidraget 
finns. Jag är stolt över att vi 
kristdemokrater skapat möjlig-
heter för familjer att ta tillvara 
på och se till barnens bästa. Nu 
har vi flera förslag som gör det 
enklare att få ihop livspusslet. 
Vi får kritik från andra partier. 
De tycker att vi är konservativa 
och vill ha kvinnorna hemma. 
Varken vi eller barnen bryr oss 
om vem av föräldrarna som 
är hemma. Anknytning är 
viktig. En trygg anknytning 
under småbarnstiden minskar 
risken för psykiska problem 

i vuxen ålder. Vi har många 
ungdomar – speciellt unga 
kvinnor – som har psykiska 
problem. ADHD -diagnoser 
ökar lavinartat. Är det någon 
som frågar sig varför? Kan 
det bero på att förskolan har 
för stora barngrupper, där det 
inte går att anknyta till någon 
vuxen, Därför önskar jag att 
alla barn skulle få vänta med 
förskolan tills de är tre år. 

i ett tillfreDställanDe samspel 
mellan barnet och vårdnadsgi-
varen formas ett sätt att klara 
påfrestningar och har ett tyd-
ligt samband med barnets fort-

Jag har nära anknytning till många

satta psykologiska utveckling.
Att jag som kristdemokrat 

står i fullmäktigesalen och 
säger att barnen behöver vara 
hemma tills de blir tre, får 
oppositionen att se rött.  Jag 
är glad att vi kristdemokrater 
genom vår politik ger förslag 
så Ludvig, hans storasyster, ku-
siner och andra barn i Sverige 
ska kunna bli trygga vuxna. 
Samhällsekonomiskt är över-
fulla förskolor en ren förlustaf-
fär. Dessa små barn ska överta 
världen och vi måste tänka på 
vårt förvaltarskap. Det gör vi 
kristdemokrater!

yvonne svalin


