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God Jul &
Gott nytt år!



Ledare
från distriktsordföranden

Vi närmar oss julen med stormsteg! En tid av värme, ljus, god mat 
och gemenskap med nära och kära. Men det är också en svår tid 
för alla som saknar allt detta. Vi kan faktiskt göra skillnad för våra 
medmänniskor, både i vår närhet och globalt. Vi Kristdemokrater 
i Ödeshög hade vår sedvanliga julfest med paket auktion härom 
kvällen. Vi hade bestämt i styrelsen att ge hälften av intäkterna till 
de nödställda i Filippinerna. Vilket gensvar det blev, 1700 kronor 
skickade vi iväg plus 500 kronor till kamratstödjarna i Ödeshög och 
deras julbord på julafton. Jag kan lova att det kändes härligt och 
meningsfullt att hjälpa till.

Även som kommun kan vi göra skillnad. Ödeshögs kommun 
gav bort en gammal brandbil till vår vänort Disna i Vitryssland. De 
blev själa glada över att slippa skicka hinkar mellan varandra i ett 
led för att släcka eld. Alla kan vi bidra på olika sätt. 

Vi ser nu fram emot en spännande vår och superval året 2014. Jag 
vill passa på att tacka alla er Kristdemokrater runt 

om i länet för det arbete ni gör, du som sitter i 
kommunfullmäktige eller i någon nämnd eller 
styrelse. Om du sitter i lokalavdelnings styrelse 
eller om du är medlem. Det du/ni gör i er kom-
mun är oerhört betydelsefullt!

Jag vill sluta med att tacka för förtroendet 
att få representera Kristdemokraterna 

som första namn på riksdagslistan 
i Östergötland. Jag ser fram emot 
att få arbeta tillsammans med er 
ute i länet. 

Jag vill önska er alla en 
härlig jul och ett gott nytt år.

magnus oscarsson
DistriktsorDföranDe

Tack för allt ert arbete!
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14 Aktuellt från riksdagen

Riksdagslista antagen på stämma

Ljuset i tunneln...

10 Turné i länets lokalavdelningar

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

Ljuset i tunneln…
I Linköping har under hösten  diskussionen 
blossat upp på nytt om järnvägsspåren genom staden 
i framtiden ska gå på en hög bro eller genom en tun-
nel. Sedan Alliansregeringen gav beskedet att Ost-
länken ska byggas har intensiteten ökat i planeringen 
för hur nytt resecentrum och den nya stadsdelen 
Stångebro ska gestaltas. Tidigare har många hävdat 
att en bro skulle vara det enda tänkbara alternativet. 
En tunnel skulle vara alldeles för dyr att bygga. Men, 
nu har det i höst inletts en utredning om en alter-
nativ metod för tunnelbygge. Den metoden skulle 
vara billigare och smidigare att genomföra än den 
tidigare utredda. Därför tycks nu tunnelalternativet 
inte längre vara helt skrinlagt. Runt om i Europa har 
de senaste åren nya järnvägsspår och nya stationer 
byggts, där spåren är lagda i tunnel genom stadens 
centrala delar. På markytan har nya parker kommit 
till, strandnära lägen har uppstått och bostäder 
liksom kontors- och affärlokaler har möjliggjorts 
i attraktiv central miljö. Jag måste nog tillstå att 
jag tycker att tunnel känns som det mest attraktiva 
alternativet. Och förhoppningsvis är det allt fler 
som ser ljuset i tunneln… God Jul och Gott nytt år!

per larsson reDaktör16 Egna tankar

11 Lars Eklund på EU-listan

13 Aktuellt från Östsam

12 Besök på Linköping City Airport

8 Byte på landstingsrådspost
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Rapport
från regional kommun- och landstingsdag

Riksdagslistan antagen på höststämma
Beslut om riksdagslista för valet 2014, besök 
av andranamnet på eu-valsedeln ebba Busch 
och förstås avslutande höstfest, stod på pro-
grammet när Kristdemokraterna i Östergötland 
för fjärde året i rad tillsammans med fram-
tidsbildarna bjöd in till regional kommun- och 
landstingsdag med höststämma och höstfest 
på samma dag!

Församlingshemmet i Örtomta utanför Linkö-
ping var välfyllt av kristdemokrater när Ebba 
Busch, efter en inledande sopplunch, äntrade 
scenen och höll ett intressant och engagerat 
anförande inför nästa års val till Europaparla-
mentet. Ebba blev av partifullmäktige i slutet 
av oktober vald till andranamn på valsedeln. 
Till vardags är hon kommunalråd, och sedan 
rikstinget i september, ledamot i partistyrelsen. 
Många svenskar lärde förstås också känna Ebba 
genom teveserien ”Kommunpampar” i SVT 
tidigare i höst. 

efter eBBas anfÖrande följde aktuella informa-
tioner från riksdagen, landstinget och region-
förbundet Östsam av Yvonne Andersson, Per 
Larsson och Lars Eklund. När kaffe och kaka 
därefter serverades nådde det trivsamma sorlet 
nya höjder, men stannade sedan så sakteliga 
av, när dagens viktigaste ärende närmade sig.

Innan själva stämmoförhandlingarna ge-
nomfördes en utfrågning av de sju personer 
nomineringskommittén hade föreslagit skulle 
stå på de sju översta platserna på riksdags-
valsedeln. Utfrågarna Per Larsson och Elvira 
Wibeck, som av en händelse föreslagna på 
plats 8 och 9, ställde både kortfrågor och lite 
längre kluriga frågor till kandidaterna. De sju 
i topp svarade till utfrågarnas och publikens 
belåtenhet och belönades med såväl småländsk 
ostkaka som rikliga applåder!

När alla hunnit ladda upp med c-vitaminer 

övre bilden: ebba Busch, andranamn på eUlistan, gäs
tade östergötland och höll ett anförande inför eUvalet. 
nedre bilden: stämmopresidiet (Per Larsson, sven Brus, 
evaBritt sjöberg) höll ordning på förhandlingarna.
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under den följande fruktpausen, väntade så de 
formella besluten. Utöver beslut om riksdags-
lista klubbade stämmoordförande Sven Brus 
efter ombudens klara ”Ja” igenom distriktets 
budget och valplan för 2014. Riksdagslistan 
föredrogs kort av Niclas Clarén från nomine-
ringskommittén, varvid ordet lämnades fritt. 
Endast en förändring föreslogs, att Eva-Britt 
Sjöberg, Norrköping, skulle flyttas upp från 
plats 5 till plats 3, och att föreslagna trean och 
fyran, Lena Käcker Johansson och Anders Eks-
mo, därmed skulle bli nummer fyra och fem.

Efter sluten omröstning kunde konstateras 
att det inlämnade yrkandet vunnit ombudens 

FO
TO

: N
IL

S-
IN

G
VA

R
 G

R
AA

N



FO
TO

: N
IL

S-
IN

G
VA

R
 G

R
AA

N topptrion på kristde
mokraternas valsedel 
i r iksdagsvalet 2014. 
från vänster: andreas 
ardenfors (plats 2), Mag
nus oscarsson (plats 1) 
och evaBritt sjöberg 
(plats 3).

5

gillande och att riksdagslistan därmed kunde 
klubbas med den föreslagna förändringen.

Dagen avslutaDes meD traditionsenlig höstfest. 
Middagen och arrangemangets övriga måltider 
hade komponerats och ordnats av den förträff-
liga serveringskommittén bestående av Karin 
Svensson Nygren, Gudrun Eklund, Anita Hed-
man, Margitta Bodefjäll, Magnus Engström 
och Tanya Yngström. Höstfesten bjöd också 
på bildspel av minnesvärda fotografier från 
kristdemokratiska arrangemang de senaste två 
åren och en musiktävling med Europatema.

per larsson

Kristdemokraterans riksdagslista 2014
1.	 Magnus	Oscarsson,	Ödeshög
2.	 Andreas	Ardenfors,	Linköping	
3.	 Eva-Britt	Sjöberg,	Norrköping
4.	 Lena	Käcker	Johansson,	Rimforsa
5.	 Anders	Eksmo,	Söderköping
6.	 Liselotte	Fager,	Linköping	
7.	 Kjell	O	Lejon,	Linköping	
8.	 Per	Larsson,	Linköping	
9.	 Elvira	Wibeck,	Norrköping	
10.	 Patrick	Vigren,	Linköping	
11.	 Marie	Skogstjärna,	Åtvidaberg	
12.	 Lars	Eklund,	Askeby	
13.	 Sofie	Drake,	Linköping	
14.	 Wycliffe	Yumba,	Linköping	
15.	 Yvonne	Svalin,	Linköping	
16.	 Nils-Ingvar	Graan,	Borensberg	
17.	 Elisabeth	Nison,	Norrköping	
18.	 Bengt-Ove	Karlsson,	Söderköping	
19.	 Miriam	Lagervik,	Linköping	
20.	 Gabor	Lorant,	Linköping	
21.	 Jessica	Antebrink,	Motala	
22.	 Niclas	Clarén,	Norrköping	
23.	 Therése	Gustafsson,	Mjölby	
24.	 Federico	Winqvist	Estrada,	Finspång	
25.	 Birgitta	Larsson,	Linköping	
26.	 Gunnar	Jivegård,	Vadstena	
27.	 Lillemor	Gustavsson,	Linköping	
28.	 Magnus	Landberg,	Linköping	
29.	 Karin	Starkhammar,	Mantorp	
30.	 Magnus	Engström,	Linköping	
31.	 Martin	Holmbom,	Linköping	
32.	 Linda	Masman,	Österbymo	
33.	 Bengt	Svensson,	Ringarum

serveringskommittén hade ordnat god mat och välfung
erande praktiska arrangemang. från vänster: Margitta 
Bodefjäll, anita Hedman, Gudrun eklund, Magnus eng
ström, karin svensson nygren.
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Aktuellt
i Distriktet

Nomineringsstämma för landstingsvalet
torsdag 23 januari kl 18.00 kallas distrikts-
stämmoombud och ersättare till nominerings-
stämma för att fastställa Kristdemokraternas 
valsedlar i valet till landstingsfullmäktige 
2014. Stämman tar passande nog sin plats i 
Sessionssalen i Landstingshuset i Linköping. 
Formell kallelse och handlingar till stämman 
skickas ut två veckor innan stämmodagen till 
ombud och ersättare. Självklart är även övriga 
medlemmar välkomna att delta i stämman. Det 
landstingsfullmäktige som väljs i september 
2014 och tillträder i november 2014, kom-
mer från 1 januari 2015 att byta namn till 
regionfullmäktige. Anledningen är att lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, då 
utökas till att gälla fler län, bl.a. Östergötland. I 
och med att landstinget då får ett utökat ansvar, 
föreslås detta namnbyte.

Valarbetarutbildning 11 januari
lördag 11 januari anordnar Kristdemokrater-
nas riksorganisation utbildning för alla som 
vill arbeta för kristdemokraterna i de två val-
rörelserna 2014. Det gäller alltså både dig som 
kandiderar på någon valsedel och dig som inte 
kandiderar, men vill göra en insats för partiet i 
valkampanjen. Utbildningen arrangeras sam-
tidigt på flera platser i landet, och turligt nog 
för oss östgötar, är Norrköping en av platserna. 
Det finns därför all anledning att se till att vi 
blir många östgötska kristdemokrater på plats 
och får värdefulla kampanjtips inför det stun-
dande supervalåret. 

Kandidatubildning i Stockholm 22 februari
lördag 22 februari är det dags för nästa ut-
bildningstillfälle i riksorganisationens regi. 
Denna gång är det kandidater i kommun- och 
landstingsvalen som är målgruppen. Också vid 
detta tillfälle går utbildningen av stapeln på 
flera platser i landet. För östgötska kandidater 
är Stockholm den närmast belägna platsen. 

Kandidatutbildning i Östergötland i vår
Under mars och april anordnar Kristdemo-
kraternas studieorganisation Framtidsbildarna 
kandidatutbildning för alla östgötska kandida-
ter i 2014 års kommun-, landstings- och riks-
dagsval. Utbildningen sker tre lördagsförmid-
dagar och innehåller allt från politisk filosofi 
och politiskt hantverk till kristdemokratiska 
hjärtefrågor och användandet av sociala medier 
i valrörelsen. Boka in lördagarna 1 mars, 5 april 
och 26 april kl 09.00-13.00 på Kristdemokra-
ternas distriktskansli på Gränden Duvan 2 i 
Linköping.

Framtidsbildarnas årsmöte
torsdag 6 mars kl 18.00 är det dags för årsmöte 
för Kristdemokraternas studieorganisation 
Framtidsbildarna. Traditionsenligt inleds 
årsmötet med ett kulturseminarium, följt av 
smörgåstårta och Klings glasstårta och slutli-
gen årsmötesförhandlingar. Alla intresserade 
är varmt välkomna att delta hela kvällen. Till 
själva årsmötesförhandlingarna kallas två om-
bud och två ersättare från varje medlemsorga-
nisation. Medlemmar är Kristdemokraternas 
tretton lokalavdelningar i Östergötland, di-
striktsorganisationen, KDU Östergötland och 
Seniorförbundet i Östergötland.

Vårstämma 15 mars
lördag 15 mars är det dags för ordina-
rie distriktsstämma, eller vårstämma, för 
Kristdemokraterna i Östergötland. Utöver 
sedvanliga årsmötesinslag som verksamhets-
berättelse, bokslut och val av distriktsstyrelse, 
ska vårstämman detta valår föreläggas förslag 
till regionalt handlingsprogram för Kristde-
mokraterna i Östergötland 2014-2018. Att 
det drygt två månader efter stämman är val 
till Europaparlamentet, kommer också att 
prägla programmet. Framförallt genom att 
Kristdemokraternas toppkandidat i valet, Lars 
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Kalendarium
för hela distriktet

lördag 11 januari 
Valarbetarutbildning i norrköping. Läs mer här 
intill!

torsdag 23 januari kl 18.00
nomineringsstämma med beslut om valsedlar i 
landstingsvalet 2014. Läs mer här intill.

torsdag 30 januari kl 18.00
östsamgruppen har gruppmöte.

tisdag 11 februari kl 18.00
Landstingsgruppen har gruppmöte.

onsdag 19 februari kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

lördag 22 februari 
regional kandidatutbildning arrangerad av 
riksorganisationen. Läs mer här intill.

lördag 1 mars kl 09.00
kandidatutbildning, del 1. Läs mer här intill.

torsdag 6 mars kl 18.00
framtidsbildarnas årsmöte. Läs mer i text här 
intill.

torsdag 13 mars kl 18.00
Landstingsgruppen har gruppmöte.

lördag 15 mars 
Distriktets vårstämma. Läs mer här intill.

fredag-lördag 28-29 mars 
kommun och landstingspolitiska dagar i Göte
borg. Läs mer här intill.

torsdag 3 april kl 18.00
östsamgruppen har gruppmöte.

lördag 5 april kl 09.00
kandidatutbildning, del 2. Läs mer här intill.

torsdag 10 april kl 18.00
Landstingsgruppen har gruppmöte.

lördag 26 april kl 09.00
kandidatutbildning, del 3. Läs mer här intill.

söndag 25 maj 
Val till europaparlamentet. Läs mer på sidan 11.

Adaktusson, kommer att gästa stämman och 
vara dess huvudtalare!

Kommun- och landstingsdagar i mars
Den som har varit aktiv för Kristdemokraterna 
i kommun eller landsting har vant sig vid att 
partiets årliga kommun- och landstingsdagar 
anordnas sista helgen i januari. 2014 är det 
dock premiär för arrangemanget att gå av 
stapeln sista helgen i mars, närmare bestämt 
fredag-lördag 28-29 mars. Platsen är Svenska 
Mässan i Göteborg och på programmet står 
som vanligt en lång rad intressanta seminarier 
och föredrag och förstås tal av partiledare 
Göran Hägglund. Dessutom kommer det na-
tionella firandet av partiets 50-årsjubileum att 
ske i samband med fredagskvällens festkväll.

Kristdemokrater blev valda i kyrkovalet
Söndag 15 mars var valdagen i årets kyrkoval. 
Den fristående nomineringsgruppen Kristde-
mokrater i Svenska kyrkan ställde här i stiftet 
upp i kyrkomötesvalet, i stiftsfullmäktigevalet 
och i kyrkofullmäktigevalen i Linköping och 
Eksjö. I kyrkomötet fick man en plats som 
besätts av Irene Oskarsson, riksdagsledamot 
från Aneby. I stiftsfullmäktige tappade man två 
mandat och har nu fyra mandat som innehas 
av Christer Petré, Linköping, Tommy Sen-
nehed, Östra Skrukeby, Lars-Ove Pettersson 
Stening, Norrköping och Irene Oskarsson, 
Aneby. Ersättare är Per Larsson, Linköping, 
Yvonne Svalin, Ledberg, Malin Hansson, 
Norrköping och Nils-Gunnar Karlson, Eksjö. 
I kyrkofullmäktige i Linköping tog nomine-
ringsgruppen mandat för första gången. Två 
ordinarie ledamöter i form av Petra Hellsing 
och Magnus Landberg samt de två ersättarna 
Per Larsson och Ingegerd Widmark. 

www.ostergotland.kristdemokraterna.se



Rapport
från landstingshuset

Staffettväxling på landstingsrådsposten
i månadsskiftet november-december genom-
fördes en stafettväxling på Kristdemokraternas 
landstingsrådspost i Östergötland. levi eck-
eskog lämnade uppdraget och tidigare politiske 
sekreteraren per larsson tillträdde.

-Det känns hedrande att ha fått vara med och 
förverkliga kristdemokratiska profilfrågor i 
landstinget, som god tillgänglighet, hög vård-
kvalitet och en hälso- och sjukvård som tydligt 
sätter patienter med störst behov i centrum, 
kommenterar Levi Eckeskog. 

Levi Eckeskog har varit gruppledare för 
Kristdemokraterna i landstingetl sedan 2001, 
och landstingsråd sedan valet 2006. 

- Det har varit stimulerande att bedriva 
hälso- och sjukvårdspolitik på landstingsnivå, 
med kristdemokraten Göran Hägglund som 
högsta ansvarig för hälso- och sjukvårdspo-
litiken på nationell nivå. Göran Hägglunds 
framgångsrika ”kömiljard”, har tillsammans 
med det ambitiösa tillgänglighetsarbete vi har 
bedrivit här i Östergötland, kortat köerna till 
vården ordentligt för östgötarna!

Efter drygt tolv år i spetsen för Kristdemo-
kraternas landstingsgrupp, kan Levi Eckeskog 
se tillbaka på en spännande period i sitt poli-
tiska värv.

- Vi kan konstatera att Kristdemokraterna 
verkligen har varit med och bidragit till att 
förbättra den östgötska hälso- och sjukvården 
till att vara i toppskiktet i landet! Jag ser med 
glädje tillbaka på gott samarbete och utveck-
lande diskussioner inom Kristdemokrater-
nas landstingsgrupp, med kollegorna i den 
politiska ledningen och med förträdare för 
oppositionspartierna!, avslutar Levi Eckeskog.

KristdemoKraternas landstingsgrupp och di-
striktsstyrelse beslutade torsdag 21 november 
enhälligt att välja Per Larsson till nytt lands-
tingsråd för Kristdemokraterna.

- Jag är mycket glad och tacksam över för-
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troendet att få axla rollen som Kristdemokra-
ternas landstingsråd, säger Per Larsson (KD).

Per Larsson har sedan 2004 varit Kristde-
mokraternas politiska sekreterare i landstinget 
och har i den rollen bl.a. funnits med i det inre 
arbetet i majoritetskoalitionen mellan Allians-
partierna och Vrinnevilistan .

- Det känns bra att ha erfarenheten från 
åren som politisk sekreterare med mig när jag 
går in i detta nya viktiga uppdrag.

- Även om Landstinget i Östergötland är 
bland de bästa i landet när det gäller såväl till-
gänglighet till vården som medicinsk kvalitet 
och kostnadseffektivitet, finns det också flera 
utmaningar att ta tag i inför framtiden. Jag ser 
fram emot att få vara med i arbetet med att 
möta östgötarnas behov av hälso- och sjukvård, 
säger Per Larsson.

Förslaget att välja Per till nytt landstingsråd 
har beretts av en grupp där bl.a. distriktsord-
förande Magnus Oscarsson har ingått.

- Jag tycker det känns mycket bra att vi nu 
har kunnat välja Per Larsson till Kristdemokra-
ternas nya landstingsråd. Det känns positivt 
att vi genom Per både får en föryngring på 
posten, men samtidigt behåller den erfarenhet 
och kompetens han bär med sig från sina år av 
arbete för Kristdemokraterna och den politiska 
ledningen i landstinget, säger Magnus Oscars-
son, distriktsordförande för Kristdemokraterna 
i Östergötland.



 

OMBuD	OCH	ERSäTTARE	KALLAS	TILL

nominerings-
stämma
FÖR	LANDSTINGSVALET	2014

torsdag 23 januari	kl	18.00
i	Sessionssalen,	Landstingshuset

S:t	Larsgatan	49	B,	Linköping

Anmäl	dig	senast	tisdag	21	januari	till	
Liselotte	Fager,	tfn	0760-48	14	90,

liselotte.fager@kristdemokraterna.se

Varmt välkommen!

Kandidatutbildning
i Östergötland 2014

Lördagarna 3 mars, 5 april, 26 april 
kl 09.00-13.00
Boka in redan nu!

Mer information kommer i vår!

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
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Rapport
från distriktskansliet

Distriktet på valturné i lokalavdelningar

Besök i kinda lokalavdelning. från vänster: Lena käcker Johansson, 
Birgitta olaison, anders olaison.

2014 är inte vilket valår som helst, det är ett 
supervalår! med val till europaparlamentet 25 
maj och val till riksdag, landsting och kom-
mun 14 september, kommer partiarbetet till 
stora delar att präglas av valförberedelser 
och kampanjarbete av olika slag. som för-
beredelse för allt detta, har distriktet gjort 
en turné under hösten till länets lokalavdel-
ningar för samtal om bl.a. kampanjarbete, 
målgrupper och ekonomi..

Var i kommunen bor Kristdemokraternas 
potentiella väljare? Vilka fritidsintressen 
har de? Hur ser deras familjesituation ut? 
Dessa och en rad andra frågor besvaras i 
den målgruppsundersökning som Krist-
demokraternas riksorganisation har låtit 
genomföra. En presentation av under-
sökningen har varit ett av inslagen när 
ombudsman Liselotte Fager tillsammans 
med Per Larsson har besökt nio av länets 
lokalavdelningar under oktober månad. 
Dels presenteras de sex olika typväljare 
som undersökningen sållat fram. Dels 
visas på kartor över varje kommun kon-
centrationen av de olika typväljarna i olika 
områden i kommunen.

Vid BesÖKen i loKalaVdelningarna har man 
också pratat om arbetet med att ta fram 
förslag till valsedel i kommunvalet, hur 
det ser ut med kampanjorganisationen i 
lokalavdelningen och vilka ekonomiska 
resurser som finns inför valåret 2014.

Det man kan konstatera efter be-
söksturnén är att Kristdemokraterna har 
potential att nå större framgångar än 
tidigare i valet 2014. Därför är det viktigt 
att arbetet med att ta fram valsedlar och 
organisera valarbetet får ett tydligt fokus 
över hela länet. Förhoppningsvis har tur-
nén blivit en inspiration till fortsatt arbete!

per larsson

träff med Mjölby och Motala lokalavdelningar. från vänster: Gunvor 
Gransö, Birger Hagström, LarsJohan sunnerberg, Bengtolof idmyr 
(skymd), nilsingvar Graan, tommy engback, Martina axene (skymd), 
stephan Lindberg och Liselotte fager.

Besök i finspångs lokalavdelning. från vänster: federico Winqvist 
estrada, sofie Drake och olof Johansson.
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Rapport
från internationella kontakter

Lars Eklund ende östgöten på EU-lista

lars eklund från Östergötland är en av kandida-
terna på Kristdemokraternas valsedel i valet till 
europaparlamentet 25 maj 2014. frågan är nu:  
Kan det bli två lars för Kd i eu-parlamentet?

Fredagen den 25 oktober fastställdes Kristde-
mokraternas valsedel till Europaparlamentet. 
Partifullmäktige sammanträdde i Andrakam-
marsalen i riksdagen och beslutade bland annat 
om att ha journalisten Lars Adaktusson som 
förstanamn och toppkandidat.

En östgöte finns också med som kandidat 
på den beslutade valsedeln. Lars Eklund från 
Askeby, till vardags ansvarig för den regionala 
kulturpolitiken i Östergötland, står på plats 
33 på listan.

- Det känns mycket hedrande att vara ende 

östgöte på valsedeln. Jag ska gå in i valkampan-
jen med full kraft och göra mitt yttersta för att 
Kristdemokraterna ska få ett starkt stöd i EU-
valet från Östergötland!, säger Lars Eklund, 
på plats i andrakammarsalen i riksdagshuset.

det finns alltså chans att få in två Lars i Euro-
paparlamentet, dels förstanamnet Adaktusson, 
dels östgötakandidaten Eklund.

- Det har hänt tidigare att kandidater 
längre ned på listor, kryssat sig in i Europapar-
lamentet. Min ambition är att samla så många 
kryss som möjligt, och förhoppningsvis göra 
min namne sällskap till Bryssel!, avslutar Lars 
Eklund.

per larsson

östgötske kandidaten Lars eklund och toppkandidaten Lars adaktusson på kristdemokraternas valsedel i 
valet till europaparlamentet 25 maj 2014.
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Rapport
från träff med Kommunpolitiskt råd

Studiebesök på Linköping City Airport

- det är mycket imponerande att se och höra 
hur linköping city airport har utvecklats 
de senaste åren, säger magnus oscarsson, 
distriktsordförande för Kristdemokraterna i 
Östergötland, efter att Kristdemokraternas 
kommunpolitiska råd gjort studiebesök på 
linköping city airport.

- Att både snabbt kunna ta sig ut i världen från 
Östergötland, och för övriga världen att kunna 
ta sig hit till företag i världs-klass, universitet 
och flera unika turistmål är livsviktigt för att 
säkra fortsatt tillväxt i länet! 

KristdemoKraternas KommunpolitisKa nätverk, 
som samlar partiets gruppledare och politiska 
sekreterare i länets kommuner och landsting, 
hade för sin senaste träff valt Linköping City 
Airport som besöksmål. VD Camilla Lejon tog 
emot och berättade om ökat antal passagerare, 
fler avgångar, utvecklingen av själva terminal-

byggnaden och gott samarbete med flygbolag, 
framförallt KLM med två-tre dagliga avgångar 
till och från Amsterdam.

- Vi blev alla mycket imponerade av 
den utveckling som skett av Linköping City 
Airport! Camilla Lejon verkar verkligen vara 
rätt kvinna på rätt plats!, konstaterar Magnus 
Oscarsson (KD).

- Det var också glädjande att få bekräftat att 
hotet nu tycks vara avvärjt att Linköping City 
Airport och andra regionala flygplatser, inte 
skulle kunna fortsatt stöd från t.ex. kommuner 
på grund av förslag till ändrad EU-lagstiftning. 
Med tanke på allt det flygplatserna ger tillbaka 
ekonomiskt till samhället är de kommunala 
bidragen små, men ändå helt nödvändiga i 
ett glesbefolkat land som Sverige!, avslutar 
Magnus Oscarsson (KD).

per larsson

De regionala flygplat
sernas betydelse blev 
tydligt när kristdemo
kraternas kommun
politiska råd besökte 
Linköping City airport. 
från vänster: sven 
Brus, Per Larsson, 
Magnus oscarsson, 
Camilla Lejon och Bir
ger Hagström.
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europas historia är fylld av våld, krig  och 
blodspillan. På slagfält, i skyttegravar , i kon-
centrationsläger, av bomber och terror har 
miljontals människor dödats i vårt Europa. 
Generation efter generation har fått uppleva 
hur nationsgränser flyttats och hela länder 
utplånats. Inga bilder, inga berättelser kan få 
oss – i ett Sverige som förskonats från krig i 
över 200 år – att ens ana vilka fasor vårt Europa 
genomlevt.

När Europa låg i ruiner efter andra världs-
kriget reste sig tre kristdemokratiska statsmän 
upp: Konrad Adenauer i Tyskland, Alcide 
de Gasperi i Italien och Robert Schuman i 
Frankrike. De hade alla levt i gränstrakter som 
efter krig och fredsfördrag flyttats mellan olika 
stater. De hade alla tre förföljts  och upplevt 
krigets förödelse och förråande inverkan på 
människan. I deras efterkrigsanalys identifiera-
des en gemensam orsak i nazismen, fascismen 
och kommunismen, men också mellankrigs-
tidens kapitalism. Det var den filosofiska 
materialismens människosyn och etik. Det går 
inte att bygga ett gott samhälle med en män-
niskosyn där den enskilda människan inte är 
någonting värd. Det går inte att bygga ett gott 
samhälle där etiken är att makt går före rätt.

adenauer, de gasperi och schuman förenades 
också i den gemensamma övertygelsen att bara 
ett enat Europa kan förhindra krig. Endast 
försoning mellan länder och enskilda kan lägga 
grunden till ett nytt och enat Europa, där fred 
och frihet råder. De menade att en nödvändig 
förutsättning för detta projekt är den kristna 
människosynen och etiken med sina judiska 
rötter. Varje människas okränkbara värde skulle 
bli vägledande för framtidens politiska makt-
havare. Så påbörjades bygget av det europeiska 
huset. Bygget blir aldrig färdigt. Nya våningar 
tillkommer. Inredningen tål att både kritiseras 
och ändras.

Kristdemokraterna – en världsvid politisk 

rörelse – kan inte nog understryka att den 
människosyn och etik som bäst värnar fred 
och frihet är av universell karaktär. Inga na-
tionsgränser i världen delar in oss människor i 
A- eller B-lag. EU är inte bara samarbete, EU är 
gemenskap. Den gemenskap och sammanhåll-
ning som ska ge européerna insikten att vi alla 
har ett ansvar för varandra och för vår omvärld. 
Detta är även grunden för att vi ska kunna 
erbjuda våra barn, barnbarn och ungdomar 
en trygg uppväxt i fred och frihet. (Utdrag ur 
inledningen till  Kristdemokraternas Europapo-
litiska program inför Europavalet 2014)

europas historia påminner oss om hur allvarligt 
och ansvarsfyllt det är med politiskt arbete. 
All politik förutsätter en tydlig människosyn 
och ett medvetet etiskt förhållningssätt. Vi 
kristdemokrater vill vara tydliga med våra 
politiska förutsättningar. I vårt europapolitiska 
handlingsprogram, som styr vårt politiska 
arbete för Europa, vill vi fortsätta att hämta 
inspiration från vårt kristna och humanistiska 
kulturarv.  Detta är en etisk grund som har fått 
sin tydligaste beskrivning i FN:s allmänna de-
klaration om de mänskliga rättigheterna. Här 
beskrivs allmänmänskliga värden som frihet, 
sanning, kunskap, hälsa, kärlek och god miljö. 
Alla människor i Europa, ja i hela världen, har 
rätt att förverkliga dessa värden och leva ett 
värdigt och fullödigt liv.

Den 25 maj är valet till Europaparlamentet. 
Jag är övertygad om, med ett gott valresultat, 
att vi kommer att förstärka de goda ambitio-
nerna att göra Europa till en fortsatt fredlig 
och attraktiv plats på 
jorden. Ett Gott Nytt 
Europavalår 2014 
önskar jag er alla!

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Den Europeiska Unionens grunder

lars eKlund
GrUPPLeDare, 
taLesPerson 

kULtUr oCH kreatiVitet



Rapport
från Riksdagen

Vi har haft en intensiV period av nomineringar och beslut 
om vallistor för de fyra val som äger rum nästa år. 
Många namn kvarstår och andra är nya, precis som 
det ska vara. Jag är glad över att vi har kunnat samla 
ihop så många goda kandidater som vill arbeta för 
kristdemokraterna under kommande mandatperiod. 
Det bådar gott för framtiden. Kristdemokraterna 
behövs för att möta samhällets olika utmaningar.

Vi behövs också för att hålla fast och jobba 
vidare med frågor som vi engagerat oss i under alla 
år. De gäller det kristna kulturarvet och den kristna 
värdegrunden. En av de viktiga frågorna är således 
att våra barn och unga får möta denna värdegrund i 
skolan. Advents- och julfirandet i kyrkan är en viktig 
möjlighet för att nå det målet. 

De goda traditionerna är inte goda för att de är 
traditionella: de har blivit traditionella för att de är 
goda. Det svenska kulturarvet är viktigt att bibehålla, 
det skapar meningsfullhet och förmedlar goda värden. 
Det är en viktig utgångspunkt i den nu återkom-
mande debatten kring skolavslutningar i kyrkan.

jag Vill poängtera att det är skolan som bestämmer 
över hur de vill arrangera sina avslutningar. Beslutar 
skolledning att terminens avslutning ska hållas i 
idrottshallen eller i en utsmyckad aula är det beslut 
som helt och fullt är rektorns privilegium att be-
stämma. Dessa beslut kringgärdas dock stundtals 
utav en märklig principiell argumentation. Och det 
är just den principiella diskussionen som jag gärna vill 
belysa och kritisera. En rektor som säger att det här 
året firar vi avslutning i aulan, nästa i gymnastiksalen 
för att år tre återkomma till kyrkan hade nog inte 
väckt något större engagemang. Men när skolledning 
känner sig tvungna att förlägga skolavslutning i någon 
annan lokal eller på någon annan plats än i kyrkan 
krävs av någon anledning en tillspetsad motivtext till 
själva beslutet. Det i sig signalerar viss nervositet och 
vankelmodighet. Stundtals ska frågan kring skolav-
slutningar ta en rejäl ansats i grundläggande demo-
kratiska bedömanden, Skollagen högtidligen tolkad 
av Skolverket. Likaså citeras regeringsformens stadga. 
Avslutningar i kyrkan kan inte erbjudas eleverna i 
demokratins namn hävdar vissa. Men självfallet finns 
det inga demokratiska hinder för ett besök i närmsta 
kyrka för traditionsenligt avslut av en skoltermin.

När vi de senaste dagarna nåtts av fallande skol-
resultat i en internationell skoljämförelse, PISA, kan 
vi åtminstone konstatera att den största utmaningen 
svenskt skolväsende står inför är inte ett vackert 
luciatåg. Att Lucia eller andra traditioner som har 
någon slags beröring med det kristna kulturarvet 

varje år upptar så mycket tid att problematisera för 
skolledning och lärare är inte rimligt. 

Advent är en kristen tradition, en adventssamling 
i en kyrka utan kristet budskap är en motsägelse, en 
omöjlighet. Traditionella högtider i skolan, såsom 
luciafirande, skolavslutningar, adventssamlingar, bör 
inte betraktas som undervisning i daglig mening. De 
ger en möjlighet till högtidlighet, elever, lärare och 
föräldrar tillsammans. De speglar traditioner som 
skapar samhörighet och gemenskap, som sitter djupt 
rotade i den svenska kulturhistorien och erbjuder 
något annat än det som ges till vardags. Som sagt – 
luciafirande och besök i kyrkan till advent är inte den 
svenska skolans stora problem. Luciakronor, julkrub-
bor och sommarpsalmer hotar inte våra barns och 
ungas välbefinnande eller skolans kvalitet. Tvärtom 
skapar de en rad positiva värden. Skolverkets tolk-
ning bidrar till förvirring snarare än ger klara besked. 
När lärare och rektorer tvingas värdera varje enskild 
psalm och sång för att avgöra om den är tillräckligt 
traditionsenlig har det gått för långt. 

en lagändring i sKulle i ett slag återföra makten dit den 
hör hemma – till de enskilda skolorna – och sam-
tidigt ge de elever (sannolikt en mycket begränsad 
skara) som absolut inte vill delta i avslutningarna 
rätten att slippa. Den skulle låta oss respektera både 
våra traditioner och det fåtal som verkligen inte vill 
exponeras för dem. Den skulle, till skillnad från 
Skolverket, ge skolledarna klara och tydliga besked 
om vad som gäller.

Vi kristdemokrater föreslår därför att lagen 
kompletteras - det bör införas ett tillägg till skollagens 
sjätte paragraf: ”Undantag från §6 får i offentliga 
skolor förekomma vid vissa tillfällen under ett skolår 
i samband med firande av traditionella högtider. 
Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt 
för eleverna”. 

Vårt kulturarv är vare sig odemokratisk eller 
skadligt. Det finns anledning att göra sin röst hörd 
och påtala att vi har svenska seder som berikar både 
mångfald och själslig stimulans. Skolelever behöver få 
del av våra traditioner. Så låt oss fira julhögtiden och 
påminnelsen om de värden som fokuseras med den i 
frid och tacksamhet. Hur 
hade vårt samhälle sett ut 
utan dem?

yVonne andersson 
riksDaGsLeDaMot
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Rapport
från Landstinget

Landsting i toppklass kan bli ännu bättre
jag Vill BÖrja dessa rader med att tacka så 
mycket för förtroendet att axla den viktiga 
rollen som gruppledare och landstingsråd för 
Kristdemokraterna! Jag lovar att jag ska göra 
mitt bästa för att Kristdemokraternas politik 
ska få genomslag i politiska ledningens ge-
mensamma arbete.  Tack också för alla glada 
tillrop och hälsningar via telefon, sms, mail, 
Facebook m.m. Det värmer och stärker in för 
den viktiga uppgiften!

Jag är också glad att landstingsgruppen och 
distriktsstyrelsen beslutade att Petra Hellsing 
från Linköping får ta över jobbet som politisk 
sekreterare. Jag tror att Petra kommer att passa 
in bra, både i landstingsgruppen och i arbetet i 
majoritetskorridoren i landstingshuset. Varmt 
välkommen Petra!

Sedan vill jag rikta ett varmt tack till Levi 
Eckeskog för hårt arbete, ideologisk skärpa 
och kreativ idéutveckling i rollen som Krist-
demokraternas gruppledare i landstinget under 
tolv år! Levis insatser har haft stor betydelse 
inte bara för Kristdemokraternas landstings-
grupp utan för hur den politiska styrningen 
av landstinget har utvecklats i stort de senaste 
mandatperioderna. Jag vill också personligen 
tacka för gott samarbete fyllt av mycket allvar, 
men också en hel del humor och skratt!

i BÖrjan aV decemBer presenterades årets natio-
nella Öppna jämförelser av hälso- och sjukvår-
den. Landstinget i Östergötland placerar sig i 
toppskiktet i kategorin medicinsk kvalitet och 
likt tidigare år, innehar vi första platsen vad 
gäller diabetesvård i landet. Analysen utifrån 
de indikatorer som används inom Öppna 
jämförelser visar att vården i Östergötland 
står sig stark över tid i nationell jämförelse. 
De flesta medicinska resultaten i Östergötland 
fortsätter att förbättras. Samtidigt ser vi att 
det finns utvecklingsmöjligheter på vissa håll, 

exempelvis cancervården och vårdrelaterade 
infektioner, där det pågår förbättringsarbete 
inom båda områdena.

socialminister gÖran hägglund har varit drivan-
de i att förbättra den nationella uppföljningen 
av hälso- och sjukvården. Som ett viktigt led 
har därför Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) inrättats. En av IVO:s första inspek-
tioner var akutmottagningen på Lasarettet i 
Motala (LiM). I inspektionen fann man vissa 
brister i delar av akutmottagningens verk-
samhet. Sedan inspektionen har det arbetats 
intensivt med att genomföra en rad konkreta 
åtgärder för att stärka patientsäkerheten i akut-
sjukvården vid LiM, på kortare och längre sikt. 
En del åtgärder har redan gett resultat, medan 
andra kräver ett långsiktigt arbete.

Eftersom det från vissa håll ibland låter som 
att hela LiM är föremål för kritiken från IVO, 
är det viktigt att komma ihåg att anmärkning-
arna endast rör just delar av akutmottagningen. 
LiM utsågs i våras av tidningen Dagens Medi-
cin till 2012 års tredje bästa sjukhus i kategorin 
mindre sjukhus. Lasarettet har goda resultat 
inom t.ex. strokevård, psykiatri, ortopedi och 
diabetesvård. Verksamheten på lasarettet som 
efter upphandling drivs av vårdföretaget Aleris 
fungerar mycket bra.

Vi går nu in i valåret 2014 och vi kan 
konstatera att Kritsdemokraterna och övriga 
politiska ledningen har styrt landstinget väl un-
der de två senaste mandatperioderna. Det finns 
dock utmaningar kvar, och vi måste nu tillsam-
mans arbeta för att 
Kristdemokraterna 
finns kvar vid rodret, 
med stärkt mandat, 
efter valet 2014!

per larsson 
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

fÖr mer än 10 år sedan blev vår 
son, Per, engagerad i Kristde-
mokraterna - det är inte utan 
att det har väckt mitt politiska 
intresse. Dessförinnan var jag 
politiskt medveten, men inte 
engagerad. Jag kan inte påstå att 
jag är speciellt aktiv nu, men min 
kristdemokratiska övertygelse 
har stärkts.

Det är viktigt att Kristdemo-
kraterna finns med på alla de po-
litiska nivåerna med den grund 
som paritet har. Snart börjar ett 
nytt år och det är också ett valår. Då är det viktigt att 
såväl de som redan är engagerade och vana politiker, 
liksom vi som idag är mindre aktiva, men övertygade 
kristdemokrater, engagerar oss i valrörelsen.

KristdemoKraterna står fÖr värden såsom valfrihet för 
familjer, värdig omsorg för våra äldre och en sjukvård 
som möter varje patients särskilda behov. Detta be-
höver spridas ut på olika sätt. Det kanske inte alltid 
är på valmöten ute i samhället, utan i möten med 
enskilda människor som det goda samtalet om politik 
kan ske. Ta till vara spontana möten under 2014 och 
tala gott om varför just du är kristdemokrat - det kan 
innebära att flera i din omgivning kan förstå att en 
röst på Kristdemokraterna i valet kan göra skillnad!

Birgitta larsson

Ta till vara spontana möten!


