
Nu kommer det äntligen en Bulletin 

till er medlemmar! Av olika skäl har 

vi som brukar ”göra” Bulletinen inte 

hunnit med som vi önskat. På nästa 

sida ger vi en förklaring...  
 

Efter en tuff vår ser jag och många 

med mig fram emot en sommar med 

välbehövlig vila och avkoppling. Som 

om jag som pensionär skulle behöva ha semester? Ja, 

pensionärslivet har jag inte riktigt upplevt ännu…  
 

Från november fram till första april, övergick mitt 

uppdrag som ersättare för Överförmyndaren i princip 

till heltidsarbete. Nu finns en ny ordinarie tillsatt, så nu 

går jag bara in sporadiskt.  
 

I denna Bulletin kan du läsa om det aktuella läget för 

oss Kristdemokrater lokalt, vårt arbete just nu och lite 

aktuellt från KD-Riks. (Se för övrigt infokanaler på 

sista sidan.) Vad som händer i kommunen går att följa 

i media. De politiska rapportörerna/journalisterna ger 

oftast en bra bild.   Margaretha Ericsson 

 

Sommaravslutning för alla! 
 

Den 4 juni gör vi Kristdemokrater en liten kvällsutflykt 

till Håkan Thornells Café. Den numera legendariske 

Håkan, också kallad Tomten, berättar lite om alla sina 

aktiviteter och idéer, och vi får tid att träffas och umgås 

under enkla och trevliga former.  
 

Vi äter en rejäl smörgås och dricker kaffe eller te med 

en kaka till. Kostnad: 50 kr per person. 
 

Anmäl dig till Eva-Britt eller Margaretha (se längst ner 

på sista sidan) senast den 28 maj! Bästa väg dit är ge-

nom Åby, ta Gamla Stockholmsvägen fram till nr. 121. 

Ca 16 km från city. (se Eniro) Hör av er till någon av 

oss om ni vill ha skjuts, så ska vi försöka ordna det.  
 

Alla medlemmar är välkomna med!  
Måndag en 4 juni kl 18.00 vid Caféet! 

Tel till caféet: 011-600 26 
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        Eva-Britt - ny sekreterare!  

Första maj an-

ställdes Eva-Britt 

Sjöberg  40% 

som politisk sek-

reterare på sjuk-

vikariat.  
 

Du är en relativt 

ny politiker. Var 

detta vad du tänkte dig när du gick 

in i politiken för något år sedan? 
 

Att engagera mig inför förra valet 

kändes som en rolig utmaning. 

Efter valet fick jag möjlighet att 

komma med i Vård– och omsorgs-

nämnden. När jag för en tid sedan 

fick frågan om jag ville jobba som 

politisk sekreterare, sa jag först nej, 

för jag hade planerat att studera en 

del, men sedan tänkte jag om och sat-

sar nu på detta i stället. 
 

Hur känns det att kliva in i hetluften? 
 

Det är roligt när det händer saker, och 

när man får vara med och påverka. 

Men det känns tryggt att det finns 

flera personer runt omkring som har 

stor erfarenhet och sakkunskap. 
 

Vad är viktigast att ta tag i för dig? 
 

Kristdemokraterna har så bra politik, 

men vi behöver bli bättre på att synas. 

Jag hoppas kunna bidra med något. 
 

Har Alliansen någon chans att ta över i 

Norrköping? 
 

Det tror jag absolut. Och där har vi en 

viktig roll att vara den sociala rösten i 

Norrköping, men också på flera andra 

områden har vår politik mycket att bid-

ra med. 

Lycka till Eva-Britt ! 
 

 

 

 

 

 

Eva-Britt har arbetat med administration på 
skolor under många år, och arbetar fortfarande 
deltid på Johannesskolan.                 ME 



Bengt Ekström, vårt oppositionsråd, 

är sjukskriven sedan mitten av febru-

ari. Bengt genomgår nu en längre 

cellgiftsbehandling. Han är med i ett 

forskningsprojekt och får den bästa 

tänkbara vård. Både läkare och pro-

fessorer har uppsikt över honom. Vi 

tänker extra mycket på Bengt och 

familjen under en tuff period.  
 

Under Bengts sjukskrivning hjälps 

vi nu åt så att arbetet för Kristdemo-

kraterna i vår kommun ska kunna gå 

vidare. Att vi är inne i en mellanval-

speriod gör det lite enklare.  
 

Bengt är 40% arvorderad som oppo-

sitionsråd - alltså förtroendevald, 

politisk sekreterare på 40%  - vilket 

är en tjänst som man kan ersätta med 

en sjukvikarie, gruppledare för de 

kristdemokrater som har ett politiskt 

uppdrag och 2:e vice ordförande i 

Socialnämnden. Utöver detta har 

Bengt en hel del andra uppdrag - 

även på distriktsnivå... 
 

Eva-Britt Sjöberg har gått in som 

politisk sekreterare på sjukvikariat. 

Hon har tillgång till Bengts kontor 

på Rådhuset, dator och telefon är på 

gång. På 40% hinner man inte allt 

som behöver göras, så det gäller att 

prioritera. Eva-Britt kommer bl.a. att 

ansvara för Hemsidan - som inte har 

Lägesinformation... 
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uppdaterats på ett tag, hjälpa till med 

Bulletinen och andra utskick, planera 

och organisera olika möten/träffar, 

eventuella besök, vara med på bered-

ningsdagar som KD- Riks kallar till 

och vara uppdaterad genom riks– 

och regeringssidor på aktuell politik, 

för att kunna vara de förtroendevalda 

behjälplig med motioner/

interpellationer och olika medieut-

spel mm. Detta är ett litet smakprov 

på allt som behöver göras….  
 

Oppositionsrådsposten ersätter vi 

inte. Det skulle innebära ett nytt val i 

Kommunfullmäktige, men jag själv, 

Margaretha, har ersatt Bengt som 

grupp-ledare, och handleder Eva-

Britt. Jag är välkommen som adjun-

gerad till Kommunstyrelsen och till 

de grupper där Bengt är invald på 

råds– eller Kommunstyrelsemandat. 

Detta innebär att jag kan vara med 

där jag tycker att det behövs för vår 

information.  
 

Noomi Nilsson blev på senaste 

Kommunfullmäktige vald till 2:e 

vice ordf. i Socialnämnden efter 

Bengt. Nästa fullmäktige blir Gunnar 

Wahlström vald till ersättare i 

samma nämnd efter Noomi. Katarina 

Ekström har avgått från Barn– och 

ungdomsnämnden och där har vi 

gjort en rockad. Elvira Nilsson har 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under våren har Elvira Nilsson gått 

en utbildning, Occidenten,  för unga 

tjejer som KDU och Kd-K har ar-

rangerat. 18 deltagare från hela Sve-

rige har träffats vid 4 tillfällen under 

9 dagar.  Elvira har fått utbildning i 

retorik, debatteknik, ideologi, skrift-

lig produktion, sociala medier, le-

darskap, skol-, jämställdhet-, rätts-, 

internationell-, EU– och ekonomisk 

politik mm. Utbildningen avslutades 

i Bryssel. Ella Bohlin är Elviras 

mentor.    

       Vi är glada för Elvira!!! 

nu gått in i Barn– och ungdoms-

nämnden och Åke Henrysson har 

ersatt Elvira i Arbetsmarknads– och 

vuxenutbildningsnämnden. Detta är 

också fullmäktigeval.  
 

Lars-Göran Arvidsson har gått in i 

Kostgruppen, men vi har ännu ingen 

i styrgruppen för Fair Trade och 

Brottsförebyggande rådet. Vi löser 

det vart efter. På vissa poster blir 

man bara invald på Kommunstyrel-

semandat, och jag själv tänker bara 

gå in där det verkligen behövs.  
 

Vi är inte så många förtroendevalda 

Kristdemokrater som vi skulle önska 

i Norrköping, men vi har ett gott 

arbetsklimat och det är viktigt!  Vi 

hjälps åt efter den förmåga och de 

möjligheter vi har. Visst borde vi 

synas mer med idéer och utspel i 

media, men det är viktigt att alla 

känner glädje i sin uppgift och att vi 

inte lägger på någon för höga krav. 

På nästa sida informerar vi om hur 

vi just nu arbetar och planerar för att 

Kristdemokraterna ska synas, höras 

och få fler att bli intresserade av vår 

politik. Fler är välkomna i arbetet! 

  

   Hälsning! 
 

  Som ni förstår av det 
som skrivits tidigare så 
har mitt liv föränd-
rats. Inte händer det 

mig, så tänker vi säkert alla, 
men så drabbas vi av sjukdom ändå. 
Som politiker så är dagarna fyllda med 
möten, och  från ena dagen till den 
andra får livet ett annat perspektiv.  
 

Detta har naturligtvis påverkat alla 
andra som är förtroendevalda, då det 

har blivit en del omflyttningar av 
uppdrag.  
 

Jag vill tacka alla som har varit flex-
ibla och medverkat till att hitta lös-
ningar. Jag vill önska ”lycka till” till 
Eva-Britt Sjöberg som går in och fyll-
ler upp som politisk sekreterare. Allra 
mest vill jag tacka Margaretha  
Ericsson som har jobbat hårt för att 
göra det bästa av situationen.   

 

            På återseende, Bengt Ekström  

ME 

Elvira 



   

  VÅR FRAMTID  

  VÅRT ANSVAR  

Sida 3 

Bulletinen 
 

Kristdemokraterna Norrköping 

 

Ett lyft behövs!   
           

Det är föräldrarna själva som ska bestämma hur barnomsorg- 
en ska ordnas. Barnomsorgspengen gör det möjligt. Med vårt 
förslag kan föräldrar välja förskola, vara hemma med egna barn, 
eller gå ihop och starta barnomsorg tillsammans med andra fa-
miljer. Då kan föräldrar välja det som är bäst för deras barn,  
det är en vinst för alla. 

Kristdemokraterna föreslår: 
 Inför barnomsorgspeng för egna barn 
 Barnomsorgspeng ska gälla i alla kommuner 
 Bättre information till föräldrarna om vilka möjligheter 

som finns 
 Förbättrad kvalitet i förskolan med kommunalt maxtak 

för barngruppernas storlek 

www.kristdemokraterna.se 

 

Utifrån kristdemokraternas  

politiska focusområde - 

”Barn och ungas uppväxt-

villkor”, har några kristde-

mokrater under våren gjort 

tre studiebesök och haft 

”Lyssnarsamtal” - hos Kris, 

Rädda Barnen och Bris.  
 

 

 

 

 

 

 

Vi har lyssnat och ställt frå-

gor. Rädda Barnen presen-

terade en intressent rapport 

och vi fick också ta del av 

Bris-rapporten 2012, om 

psykisk ohälsa hos barn och 

unga. Unga Kris stödjer 

ungdomar med kriminell 

bakgrund. 
 

Besöken har gett oss en bild 

av barn och ungas situation 

i dag, och vi har försökt få 

svar på varför så många mår 

dåligt i vårt välfärdsland. Vi 

har ställt frågan om vilka 

beslut vi politiker bör ta för 

att förändra situationen för 

barn som far illa.  

 

 

 

Kristdemokraternas familjepolitik är nu antagen av 

Parifullmäktige. En arbetsgrupp har arbetat med för-

slaget som har gått på remiss till både lokalavdelningar 

och distrikt. Även norrköpingsavdelningen har lämnat 

synpunkter. Här nedan finns ett flygblad som i korthet 

beskriver vår barntidsreform. Vi delar ut det den 2 juni 

på stan. Gå in på Riks hemsida och läs mer…  

Anteckningar är samman-

ställda, och vi ska använda 

materialet för att göra mot-

ioner, interpellationer, de-

battartiklar och medieut-

spel under resten av man-

datperioden.  
 

Vi träffas före sommaren 

och vid ett par tillfällen i 

höst. Då arbetar vi vidare 

med idéer, och gör fler 

studiebesök och fortsätter 

att lyssna - och agera.  
 

Att komma ut till organi-

sationer och möta männi-

skor ger inspiration. Ide-

ella organisationer och 

föreningar gör fantastiska 

insatser och behöver all 

uppmuntran och allt stöd.  
 

Vid ett antal tillfällen finns 

vi också ”på stan” med 

tidningen ”Vardagsliv” 

och flygblad. 

Tider kom-

mer att läg-

gas ut på 

Hemsidan.   

Välkomna 

med! 

 

 

Som ni alla läst i våra dagstidningar 

så fortsätter skandalerna i Norrköping. 

Senast handlar det om Strykbrädan, 

där våra skattepengar rullar iväg - på 

grund av rent slarv. Det gäller både 

politiker och tjänstemän. Finns det 

mer gammal byk som skulle behöva 

komma fram? Med all säkerhet! Det 

behövs ett lyft i kommunen där focus 

sätts på etiska värden. Kanske något 

att motionera om…   

    

ME 

 

 

 

 

 

 
 
 

Äntligen har det blivit en ändring i socialtjänstlagen! Lagen slår nu 

fast att äldre människor, som varaktigt har levt och sammanbott, ska 

kunna fortsätta att leva och bo tillsammans även när den enes behov 

kräver boende i en särskild boendeform med service och omvårdnad 

för äldre människor. Kommunerna har kunnat neka tidigare.  
 

Kristdemokraterna med Maria Larsson har lyckats få gensvar av öv-

riga i Alliansen. I Norrköping har denna fråga diskuterats under flera 

år i Vård– och omsorgsnämnden, och frågan har också debatterats i 

Kommunfullmäktige. Konstigt nog har det inte visats någon förståelse 

för denna självklarhet hos S, V och MP i Norrköping - trots förtviv-

lade äldre par. Nu gäller det att se till så att lagen efterlevs! 



 

INFORMATIONSKANALER: 
 

 Riksnyheter 
 www.kristdemokraterna.se 

 www.regeringen.se 

 www.riksdagen.se 

 www.rod.se  (riksdag & De-

partement) 

 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 
  

        Navet - partiets intranät 
 Som medlem kan du få tillgång till intranätet. Gå 

in via kristdemokraternas hemsida och klicka dig 

vidare eller kontakta Eva-Britt Sjöberg 
 

 Kristdemokraten 
 Partiets egen tidning där också den interna       

debatten bland annat förs. 

 Prenumerera gärna! Ring 0730-20 45 57 
 

 Bloggar på NT: 
        Eva-Britt Sjöberg 

 Margaretha Ericsson 

 www.nt.se/politikerbloggar 
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Kristdemokraterna i Norrköping  Kristinaplatsen 3    norrkoping@kristdemokraterna.se 
Ordförande och gruppledare Margaretha Ericsson     0706-33 06 40   margaretha.ericsson@kristdemokraterna.se 
Politisk sekreterare Eva-Britt Sjöberg           011-15 27 89  eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se   
 

Oppositionsråd Bengt Ekström           011-15 11 52,  0730-20 45 57      bengt.ekstrom@kristdemokraterna.se 
OBS! Bengt är sjukskriven en längre tid. Kontakta Margaretha eller Eva-Britt tills Bengt åter är i tjänst. 
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Maj 
Kommunfullmäktige månd 28/5 

 

Juni 
Medlemsaktivitet månd 4/6 kl 18.00 

Utflykt till Håkan Thornells Café 
 

Fullmäktigegrupp månd 11/6 kl 18.30 
 

Kommunfullmäktige månd 18/6  
 

Juli 
Kristdemokraternas dag i Almedalen 

Söndag 8/7 

 

Augusti 
Styrelsemöte månd 13/8 kl 18.30 
 

Fullmäktigegrupp månd 20/8 kl 18.30 
 

Kommunfullmäktige månd 27/8 
 

September 
Upptakt månd 3/9 kl 18.00 
 

Styrelsemöte månd 10/9 kl 18.30 
 

Fullmäktigegrupp månd 17/9 kl 18.30 
 

Kommunfullmäktige månd 24/9 
 

Oktober 
Styrelsemöte månd 1/10 kl 18.30 
 

Ideologidag lörd 6/10 på distriktet 
 

Fullmäktigegrupp månd 8/10 kl 18.30 
 

Kommunfullmäktige månd 15/10 
 

Kommunfullmäktige månd 22/10 
 

Arbetskväll månd 29/10 kl 18.00 
 

November 
Styrelsemöte månd 5/11 kl 18.30 
 

Arbetskväll månd 12/11 kl 18.00 
 

Fullmäktigegrupp månd 19/11 kl 18.30 
 

Kommunfullmäktige månd 26/11 
 

December 
Styrelsemöte månd 3/12 kl 18.30 
 

Julfest lörd 10/12 
 

Fullmäktigegrupp månd 10/11 kl 18.30 
 

Kommunfullmäktige månd 17/12 
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  Ideologirutan 
”Genom lagstiftning ska det offentliga respektera familjens sfär 
och rättigheter. Familjen ska inte berövas sina naturliga uppgif-
ter utan i stället ges förutsättningar och vid behov socialt och 
ekonomiskt stöd att självständigt och tryggt kunna utföra dem.”  

(citat ur Kristdemokraternas Principprogram) 

 

Medlemsavgiften är 125 kr/år      
 

Betala på Bankgironummer: 5610-1322   M
issat?

! 


