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Krisdemokraterna genomgår en tuff process där partiledaren står i fokus. Det har aldrig tidigare fö-

rekommit i Sverige att någon kristdemokratisk partiledare ifrågasatts så starkt och så öppet. Kanske 

inte så konstigt - partiet har bara haft tre partiledare på 47 år! Samtidigt har inte något annat parti 

haft en partiledare som i undersökningar är klart populärare än sitt eget parti, men kristdemokrater-

nas två senaste partiledare, Alf Svensson och Göran Hägglund, har båda två i flera undersökningar 

visats sig vara mer populära än vad partiet är. En prestation av dessa två män, men knappast en pre-

station av oss politiker i riksdag, kommuner och landsting - eller?     Vad händer i framtiden? 
 

                    Kom och lyssna på vår partisekreterare! Var med och ställ frågor!Kom och lyssna på vår partisekreterare! Var med och ställ frågor!   

 

Partisekreterare 

 
 

besöker Norrköping! 

 
 

 

Välkommen till Medlemsmöte  

Måndag den 7 november kl.18   

  i Rådhuset! (ingång från gården) 
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Anmäl gärna till Bengt eller Margaretha före den 3/11 

0730-20 45 57 eller 0706-33 06 40 
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Den kommunala budgetprocessen 

Det kan inte ha undgått någon parti-

medlem att det förs en diskussion i 

partiet om partiledarskapet. För nå-

gon kan det tyckas märkligt att vi ska 

välja partiledare igen då vi valde Gö-

ran Hägglund på rikstinget i somras.  
 

Anledningen till det extra rikstinget 

är att det finns ett förslag på att det 

bara ska hållas vartannat år. För att 

detta ska bli möjligt krävs det en 

stadgeändring som måste beslutas om 

på två riksting i följd. Därav det extra 

rikstinget i januari 2012 där även par-

tiledaren och delar av partistyrelsen 

ska väljas på två år. 
 

Göran Hägglund har deklarerat att 

han är taggad att fortsätta som partile-

dare. Det som varit speciellt i denna 

nomineringsprocess är att Mats Odell 

har utmanat Göran på partiledarpos-

ten. Som skäl för sitt agerande för 

han fram ett missnöje med Görans 

ledarskap av partiet. Detta är en unik 

situation för vårt parti med en strid 

om partiledarposten på detta sätt.  
 

Vår lokalavdelnings styrelse har dis-

kuterat frågan vid två tillfällen. Första 

gången den 3 oktober då styrelsen 

uttalade sitt stöd för Göran Hägglund 

som partiledare, utan att nominera 

någon till valberedningen. Därefter 

har delar av styrelsen varit och lyss-

nat på båda kandidaterna. Det andra 

tillfället  var  den 17 oktober,  då en 

enig styrelse beslutade att nominera 

Göran Hägglund till partiledarpos-

ten. Då var även fullmäktigegruppen 

och nämndledamöterna med i dis-

kussionen.  
 

Distriktsstyrelsen i Östergötland har 

nominerat två personer till valbered-

ningen, nämligen Acko Ankarberg 

(partisekreterare) och Mats Odell. 
 

Valberedningen arbetar nu med in-

komna nomineringar och lägger 

fram ett förslag. Slutligen har alla 

ombud från distrikten avgörandet på 

det extra Rikstinget under Kommun- 

och landstingsdagarna  

i slutet av januari. 
_________________________________ 
 

Nu gäller det att vi alla  
fokuserar på politiken;  
Barn och familj, äldre och funkt-
ionsnedsatta, miljö, hälsa och nä-
ringsliv — och allt ska utgå ifrån 
barn- och ungas uppväxtvillkor ! 
 

Efter höstens budgetprocess i den 

politiska sfären antogs en budget för 

2012 den 24 oktober. Det har varit en 

skakig höst i Europa med några län-

der som har allvarliga ekonomiska 

problem, och detta har även påverkat 

ekonomin i Norrköping. Det kan 

tyckas märkligt, men det visar på hur 

sammanflätade ekonomierna i 

Europa är.  
 

Det som fram för allt märkts är de 

minskade skatteintäkterna, som fått 

till följd att det blir mindre pengar 

till den offentliga verksamheten. 

Oron i Europa gör också att företag 

blir försiktiga med expansion och 

anställningar som påverkar den kom-

munala ekonomin, på så sätt att de 

sociala kostnaderna ökar och då fram 

för allt försörjningsstödet. Blir det 

långvarigt ökar även missbruksproble-

men med allt som det medför, och då 

finns risk att skolan får mindre resur-

ser. Allt hänger ihop och därför är det 

viktigt att undvika denna negativa spi-

ral som kan vara väldigt svår att bryta.  
 

Även om vi ser många problem i 

Norrköping är det ändå tillväxt i kom-

munen, och det finns en positiv ut-

veckling på flera områden. Invånaran-

talet växer, och det startas många nya 

företag. Vi har ett Campus som på 

flera områden ligger i framkant inom 

forskning. Visualiseringscentret är ett 

sådant exempel, med ett kluster av 

liknande verksamheter som växer upp 

kring detta. Det finns även planer på 

att göra Vrinnevisjukhuset till ett 

praktikcenter för läkare kopplat till 

universitetet.          Bengt 
 

   

 
 
 

 
 

Jobbkommissionen  
För att ytterligare stärka Norrköping 

och förbättra några områden som är 

besvärliga, så har det bildats något 

som vi kallar en jobbkommission. 

Två områden där det är problem är 

arbetslösheten och utbildningsnivån, 

där vi ligger för högt i arbetslöshet 

och för lågt i utbildningsnivå mot 

jämförbara kommuner. För detta har 

det bildats en jobbkommission med 

representanter från politiken, nä-

ringslivet, universitetet och facket, 

där vi slår våra kloka huvuden ihop 

och diskuterar och försöker hitta 

konstruktiva lösningar tillsammans.  
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