
”Allt har sin tid” - ett bevingat ord 

som lär oss att leva i nuet och för 

framtiden. Det stämmer bra för mig 

just nu när jag lämnat både opposit-

ionsrådsposten i Norrköping och ord-

förandeansvaret för vårt distrikt i 

Östergötland…. och många andra 

uppgifter som jag haft för kristdemo-

kraterna - både lokalt, regionalt och 

på riksnivå.  

Det känns bra när nya yngre personer tar över ansvaret 

på tunga poster, men det är också viktigt att erfarenhet 

tas tillvara. Alla åldrar behövs i politiken!  

Förutom en fullmäktigeplats och uppdraget som ersät-

tare för överförmyndaren, har jag fått den stora äran att 

få vara ordförande för lokalavdelningen i Norrköping 

och redaktör för Bulletinen - nu med ny design.  

Jag ser fram emot att få mer tid för vänner och familj, 

men också att fortsatt få vara med och stödja det lokala 

arbetet för kristdemokraterna i Norrköpings kommun.  

   Margaretha Ericsson          

Magnus Oscarsson från 

Ödeshög valdes till di-

striktsordförande för krist-

demokraterna i Östergöt-

land på Vårstämman i 

Mjölby  den 30 mars.  

I Ödeshög fivk kristdemo-

kraterna 33% av rösterna! 

Magnus leder kommunen 

med en fast hand och ett 

varmt hjärta.  

 

   Ordföranden har ordet 
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Riksdagsledamot Emma 

Henriksson besökte Norrkö-

pings lokalavdelnings års-

möte den 1 mars. Hon infor-

merade om utredningsar-

betet kring sjukförsäkring-

en. Alla partier finns med i 

arbetet, och Emma såg posi-

tivt på att arbetet skulle leda 

till förbättringar för alla de 

människor som i dag drab-

bats på ett orimligt sätt.  
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Magnus tar över rodret  

Detta ger bra förutsätt-

ningar för ledningen av 

Östgötadistriktet.  

Stämman besöktes av 

Kristdemokraternas 

yngste riksdagsman 

Andreas Carlsson 24 år, 

från Gnosjö. Han berät-

tade om sitt arbete som 

riksdagsledamot och som 

ledamot av Kulturutskot-

tet. Andreas har tidigare 

arbetat i Bryssel med Alf 

Svensson.  

Ett 20-tal motioner be-

handlades på Stämman. 

Åtta av dem var inläm-

nade från Norrköpings 

lokalavdelning. 

   Lycka till Magnus! 

    

Det serverades smörgå-

stårta och kaffe - då det 

blev tillfälle för samtal 

och möjlighet att ställa 

frågor till Emma.  
 

Vårt nya oppositionsråd, 

Bengt Ekström, gav en 

kort rapport från kom-

munpolitiken. 
 

Avgående ordf. Niclas 

Clarén avtackades med 

blommor.   

Styrelsen för 2011: 
Ordförande; 

Margaretha Ericsson 

V. ordf. och sekreterare; 

Niclas Clarén 

Kassör;  

Gunnar Wahlström 

Övriga ledamöter; 

Bengt Ekström 

Anibal Rojas 

Fredrik Ekström 

Elisabeth Nison 

Tobias Lind 

 

Emma besökte lokalavdelningens Årsmöte 

Kristdemokraterna har 

varit pådrivande för att 

rätta till felaktigheter. 



Det har nu gått ett antal 

månader sedan jag till-

trädde som oppositions-

råd. Min nya vardag är 

därför politik på heltid 

och det har till viss del 

varit omtumlande.  
 

Ganska snart upptäckte 

jag att jag inte var ano-

nym längre då människor 

både läste och kommente-

rade vad jag sa och skrev, 

bland annat i min blogg 

på NT. 

 

Jag känner mig privilegie-

rad som får ha ett sådant 

här uppdrag. Det är myck-

et arbete men jag får vara 

mitt i kommunpolitikens 

centrum och fatta beslut 

som berör människor. Min 

ambition är verkligen att 

mitt bidrag i besluten skall 

göra det lättare för männi-

skor att leva och möjlig-

heter ska ges för varje 

människa att kunna upp-

fylla sina drömmar. Det är 

kanske en stor ambition 

men jag behöver ha detta 

mål för mina ögon. Det är 

lätt att bli fartblind och 

tappa verklighetsförank-

ringen i ett uppdrag som 

fyller all min tid. 

 

Därför är alla ni sympati-

sörer och medlemmar 

viktiga för mig. Det är ni 

som måste påminna mig 

om att det inte är för min 

egen skull jag har detta 

uppdrag utan att jag har 

förtroendeuppdraget av er 

och mina väljare. Hör 

gärna av er med syn-

punkter både på aktuella 

ärenden men också med 

tips och idéer på frågor 

som jag bör driva. 

Moderaterna och Socialde-

mokraterna i Norrköping 

har varit negativt inställda, 

och har inte speciellt aktivt 

deltagit i diskussionerna. Nu 

har de insett att regionbild-

ningen med all sannolikhet 

kommer att genomföras och 

Debatten kring regionbild-

ningen har varit het på sen-

aste tiden. Frågan är dock 

inte ny utan redan under 

förra mandatperioden påbör-

jades diskussionen om att 

bilda större regioner, som 

har skett i både Skåne och 

Västra Götaland. 

i lite panik har olika för-

slag förts fram.  
 

Ett förslag som har förts 

fram av herrarna Ber-

gqvist och Stjernqvist är 

att dela Östergötland så 

att Norrköping kommer 

närmare Stockholm. Helt 

Bengts nya vardag 

Vad händer i Regionfrågan? 

Aktuell kommunpolitik 

den så kallade 

”matfabriken”, som vi i 

oppositionen lyckades 

stoppa med mycket opin-

ionsarbete och som majori-

teten nu tackar oss för, då 

de har insett sitt misstag. 

En styrgrupp är nu tillsatt 

som ska utreda frågan i 

bred politisk anda. Vår  

Katarina är invald i styr-

gruppen som har ett viktigt 

arbete framför sig. 
 

Arbetet med att följa bud-

geten i de olika nämnderna 

är ett ständigt pågående 

arbete. Den aktuella de-

batten om parkeringsav-

gifterna är ett tecken på 

detta. Tekniska nämndens 

dilemma är ett underskott 

som måste hämtas hem, 

och då är höjda parke-

ringsavgifter ett sätt. Vår 

inställning är en något 

mer differentierad taxa.  
 

Socialnämnden har också 

svårt att hålla budgeten, 

då det blir allt fler som 

behöver vård för sitt miss-

Vi har i kommunfullmäktige 

den 2 maj just avslutat förra 

året genom att godkänna 

bokslutet för 2010. Det blev 

ett bra ekonomiskt resultat 

trots finanskrisen som fortfa-

rande var aktuell i början på 

det året. En anledning till det 

stora överskottet var att re-

geringen förde ut ganska 

mycket pengar till kommun-

sektorn. Det är slut med det 

nu och det blir tuffare år 

framöver. 
 

Under förra året var det 

mycket uppståndelse kring 
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Bengt Ekström 

bruk. Även de psykosoci-

ala problemen ökar. Allt 

fler tappar framtidstron 

och går ner sig i social 

misär och missbruk. 
 

I vår stad och kommun 

behöver vi hitta en ny vis-

ion som ger människor 

hopp och framtidstro. Det 

behövs en ny anda och 

möjligen har socialisterna 

suttit för länge vid makten 

i Norrköpings kommun. 

Du behövs för att ändra på 

detta. 

absurt tycker vi från Krist-

demokraterna.  
 

Norrköpings behov och 

beroende av Linköping, 

som bland annat arbets-

marknadsregion, är oer-

hört mycket viktigare än 

beroendet av Stockholm. 



Att bli politiker är som en 

resa till ett outforskat om-

råde. Man kan ana vad det 

handlar om, men mycket 

upptäcker man utmed vägen.  
 

Det var med viss bävan jag 

sa ja, men jag ångrar inte 

mitt beslut. Har träffat 

många intressanta människor 

och sett många nya platser 

som jag aldrig skulle kom-

mit till om jag inte var med 

på denna resa.  
 

Jag sitter som ledamot i 

Vård- och omsorgsnämnden. 

Det är en viktig och intres-

sant del av kommunens 

verksamhet. Där behandlas 

frågor som rör vård och om-

sorg av äl-dre och funktion-

shindrade. Finns också med i 

en brukardialog genom land-

stinget.  
 

Under våren har vi träffats en 

heldag per månad, i vård– 

och omsorgsnämnden, där vi 

fått utbildning på förmid-

dagen och haft nämndmöte 

på eftermiddagen. Förutom 

dessa dagar har jag gått på ett 

par seminariedagar. Mycket 

intressant och lärorikt.  
 

Jag känner att det är så 

mycket man inte har en aning 

om, att det finns så mycket 

att lära. Därför vill jag säga 

ett särskilt tack till alla er-

farna partikamrater som vil-

lig och glatt svarar på alla 

mina frågor och gör min resa 

lite lättare och mycket 

roligare.  
 

Ser med förväntan på den 

fortsatta resan och hoppas 

kunna göra livet lättare för 

någon medmänniska. 
 

organisationer samlades på Annan-

dag Påsk över hela Sverige i ett Påsk-

upprop för de människor som hamnat 

utanför trygghetssystemen.  

Margaretha Ericsson talade  på Tyska 

Torget i Norrköping, b.la. om alla 

människors lika och unika värde och 

att varje människa ska kunna känna 

sig trygg även när hon blir sjuk. Hon 

gav också en förhoppning om att den 

utredning regeringen nu gör ska leda 

till positiva förändringar för alla. 

Under våren har kristdemokrater 

över hela Sverige samlats på olika 

platser och samtalat omkring partiets 

politik och överlevnad. En rapport 

har sammanställts som visar att de 

nya sjukförsäkringsreglerna var den 

fråga som många ansåg kristdemo-

kraterna felaktigt fått klä skott för.  

Att det behövdes en förändring står 

klart för de flesta, och alltför många 

har nu kommit i kläm i ett alltför snå-

rigt  regelverk. Kyrkor och andra 

Som en resa i ett outforskat område... 

Framtidskonventionen och sjukförsäkringar... 
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På distriktsnivå har vi 

antagit Region- och Lands-

tingpolitiska program.  
 

På lokalavdelningsnivå 
finns det antagna politiska 

”Handlingsprogram”, där vi 

plockar ner kristdemokratin 

till det kommunala planet.  
 

I styrelsen har vi beslutat att 

göra en översyn av vårt 

kommunpolitiska hand-

lingsprogram - både för att 

det ska stämma överens med  

region– och riksprogram-

men, men också därför att vi 

ska tänka över vilka frågor 

vi vill driva för medborgarna 

i Norrköpings kommun.  
 

Nu vill vi gärna ha hjälp av 

er medlemmar! Vad tycker 

du? Skicka förslag och tan-

kar till oss! Adress - se sista 

sidan längst ner...  

När vi kristdemokrater är 

med och tar ställning till 

olika frågor i nämnder och 

styrelser, ska vi alltid fråga 

oss om förslaget stämmer 

överens med vår idéologi/vårt 

principprogram, och med de 

beslut som partiet antagit i 

vårt högsta beslutande organ 

- Rikstinget. Det finns an-

tagna Program för olika om-

råden i samhället.  

Sida 3 

Nr 1 april 2011 
 

Kristdemokraterna Norrköping 

Anefur som höll i framtids-
gruppen på besök i Norrköping 

    Eva-Britt Sjöberg 



 

 
 

Det finns en mängd informationskanaler där vi kan 

hålla oss uppdaterade om vad som händer både i re-

gering och riksdag men även lokalt och regionalt. 
 

Här följer några förslag: 
 

 Riksnyheter 
 www.kristdemokraterna.se 

 www.regeringen.se 

 www.riksdagen.se 

 www.rod.se  (riksdag & Departement) 

 www.dagenssamhälle.se  (Dagens Samhälle) 
 

 Regionala nyheter 

 www.lio.kristdemokraterna.se 

 www.e.kristdemokrat.se 

 Östergyllen, distriktets egen tidning 
 

          Lokala nyheter 

 www.norrkoping.kristdemokraterna.se 
  

        Intranät 
 Navet  (partiets intranät) 

 ”Navet” är partiets intranät. Som medlem kan du 

få tillgång till intranätet. Gå in via kristdemokra-

ternas hemsida och klicka dig vidare eller kon-

takta Bengt Ekström 0730 - 20 45 57 
 

 Kristdemokraten 
 Partiets egen tidning där också den interna       

debatten bland annat förs. 

 Prenumerera gärna! Ring 0730-20 45 57 
 

 Bloggar på NT: 
        Bengt Ekström 

 Margaretha Ericsson 

 Katarina Ekström 

 www.nt.se/politikerbloggar 
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Kristdemokraterna Norrköping 

 
Maj 

 

Styrelsemöte på kansliet 

måndagen den 9 maj kl. 18.30 
 

Fullmäktigegrupp på kansliet 

måndagen den 23 maj kl 18.00 
 

Kommunfullmäktige 

måndagen den 30 maj kl 16.30 
 

Juni 
 

Styrelsemöte på kansliet 

tisdagen den 7 juni kl 18.30 
 

Våravslutning med utbildning 

på  Visualiseringscentret 

torsdagen den 9 juni 18.00  
 

Fullmäktigegrupp på kansliet 

måndagen den 13 juni kl 18.00 
 

Kommunfullmäktige 

måndagen den 20 juni kl. 16.30 
 

Juli 
 

Riksting i Umeå 

tors- lördag den 30 juni - 2 juli 
 

Studieresa i Europa 

den 3 - 11 juli 
 

Kristdemokraternas dag i Almedalen 

lördagen den 9 juli 
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         Tack! 
Från styrelsen tackar vi för medlemsavgifter-
na som kommit in! Eftersom vi har färre 
mandat får vi mindre bidrag. För att komma 
igen och göra ett bra val, fodras det inte bara 
arbetskraft, utan också pengar! Ni som 
glömt kan betala nu! Bättre sent än aldrig ;-) 

Bankgironummer: 5610-1322  

Glada norrköpingsungdomar på rikstingsfest 

på Louis De Geer i Norrköping! 


