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Kristdemokraterna i Norrköping 

PROGRAM
Ordförande Niclas Clarén hälsar 
 välkomna.

Mario Gomez Sanchez och Kulturmix 
föreläser om integration och mångfald.

Servering till självkostnadspris med 
 underhållning av Kulturmix.

Årsmötesförhandlingar.

Däre� er berättar kommunalråd Eva-Britt 
 Sjöberg om första tiden i majoritet och 
vad som händer framöver.

Ta med familj & 

vänner för att 

lyssna till

Kulturmix!

INFORMATION
Har du allergier eller är i behov av specialkost så 
 kontaktar du Noomi Nilsson på telefonnummer: 
011-14 35 65 eller mail: noomi.nilsson@lio.se.

Årsmöteshandlingar med valberedninges förslag 
och förslag till valsedel  delas ut på mötet. Vill 
du ha dem före mötet � nns de på Rådhuset hos 
politiska  sekreteraren Elvira  Wibeck,  
ring: 0725-39 61 13 
eller maila: elvira.wibeck@kristdemokraterna.se. 

Glöm inte att betala in medlemsavgi� en för att 
vara röstberättigad under årsmötet. Betalningsavi 
� nns bifogad till denna kallelse.  

LOKALAVDELNINGENS STYRELSE HÄLSAR ER 
HJÄRTLIGT OCH VARMT VÄLKOMNA TILL

ÅRSMÖTE  2015
FÖR KRISTDEMOKRATERNA I NORRKÖPING

MÅNDAG DEN 2 FEBRUARI 2015 kl 18.00
Kvarnstugan, Långdansgatan 66 i Norrköping 

vänner för att 

lyssna till

Kulturmix!

Vägbeskrivning
Med bil från city: Åk söderut på E22, 
ta höger mot Navestad, ta sedan vän-
ster i andra korsningen så kommer ni 
till Kvarnberget och Långdansgatan. 
Parkering enligt kartanvisningen.
Med spårvagn: Ta 2:ans spårvagn till 
ändhållplatsen Kvarnberget, gå ca 300 
meter till Långdagnsgatan 66.



KD-aktuellt  i       Norrköping

E� er valet inleddes förhandlingar för att undersöka möjligheterna för Kristdemokraterna att bilda majoritet tillsammans 
med  Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Många möten och veckor passerade tills vi den 12 oktober bjöd in 
 medlemmarna och styrelsen för att presentera resultatet av 
förhandlingarna  och diskutera framtiden. 

E� er ett positivt medlemsmöte klubbade styrelsen igenom att 
 godkänna förhandlingarna och att inleda ett majoritetsamarbete i 
Norrköping. Den såkallade ”Kvartetten” bildades och Norrköping � ck 
en ny politisk ledning. Vårt oppositionsråd Eva-Britt Sjöberg bytte 
rådhuskorridor och titel till kommunalråd med ansvar för vård och 
social omsorg. 

Nu är 2015 här och det betyder att vi har en ny laguppställning i 
nämnder och bolagsstyrelser. Dessa personer kommer att represente-
ra Kristdemokraterna i majoritetskvartetten under mandatperioden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden: Åke Henrysson
Begravningsförrättare: Sven Brus
Byggnads- och Miljöskyddsnämnden: Anders Drottja
Hyresbostäder i Norrköping AB: Michael Sjöberg 
Kultur- och fritidsnämnden: Jannikke Johansson
Louis De Geer Konsert&Kongress i Norrköping AB: Samuel Wibeck
Norrköping Airport AB: Jenny Lisiderius 
Norrköpings Rådhus AB: Eva-Britt Sjöberg
Norrköping Vatten och Avfall AB: Niclas Clarén 

Nämndemän: Ebbe Ericsson, Ingrid Lindwall, Ingemar Bagler
Socialnämnden: Monica Holtstad Sandberg (vice ordförande) 
och Elvira Wibeck (ersättare)
Stadsplaneringsnämnden: Niclas Clarén
Tekniska nämnden: Elvira Wibeck
Utbildningsnämnden: Erik Tingberg och Lars-Göran Arvidsson
Valnämnden: Ebbe Ericsson 
Vård- och omsorgsnämnden: Eva-Britt Sjöberg (ordförande) och 
Elisabeth Nison (ersättare)

Kvartetten i Norrköping och ny KD-laguppställning

Fr.v: Eva-Britt Sjöberg (KD), Reidar Svedahl (FP), Karin Jonsson (C) 

och Lars Stjernkvist (S)

Vänner! Ytterligare en mandatperiod har passerat och en ny har just inletts. Vi har lämnat ett super-
valår bakom oss där vi kan vara stolta över det arbete vi har gjort. Många långa och intensiva dagar med 
valplanering, valrörelse, förhandlingar och budgetarbete är nu förbi och för första gången på 20 år sitter 
 Kristdemokraterna återigen i majoritetställning i Norrköping.

I Norrköping innebar valutgången ett liknande politiskt läge som på riksplanet. Detta gjorde att vi i 
Kristdemokraterna valde att inleda förhandlingar med Socialdemokraterna, Folkpartiet och Center-
partiet för att söka lösningar med sikte på att kunna bilda politisk majoritet i Norrköping. Detta gick 
väldigt bra och vi kan nu glädjas åt att få vara med i arbetet att ly� a och förbättra Norrköping. Vi 
kommer  att arbeta för en värdig vård och omsorg, för våra barn, våra familjer och våra äldre. Vi kommer 

att kämpa för att öka utrymmet i vår fantastiska stad, för såväl enskilda i Norrköping som för företagande. 

Det är en spännande tid framför oss och vi i styrelsen är väldigt glada över att du är medlem och på så sätt stöttar det krist-
demokratiska arbetet i kommunen. För det vill vi säga tack! Tack riktas också till alla er som på olika sätt var med i valrörelsen. 
Ni som sprang i trappuppgångar, mötte väljare på torget, samtalade med grannar, gillade inlägg på facebook och inte minst alla 
ni som lade er röst på Kristdemokraterna i valet. Tack också till de som har ha�  förtroendeuppdrag i kommunen den gångna 
mandatperioden, men som nu avgår. Ert arbete har varit otroligt värdefullt och inspirerande, tack! 

Slutligen vill jag också passa på att välkomna alla nya medlemmar som tillkommit under året som gått. 
Hoppas vi alla, nya medlemmar som gamla,  ses på årsmötet den 2 februari!     Niclas Clarén

Ordförande har ordet
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På riksplanet har vi också fått en ny laguppställning och numer är det Magnus Oscarsson, från Ödeshög, som representerar Krist-
demokraterna i Östergötland. Magnus är ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet där han bland annat arbetar med frågor om jord-
bruk, � ske, jakt, djurskydd och landsbygdspolitik. Dessutom är han ansvarig fadderledamot för Kristdemokraterna på Gotland. 

Varje kristdemokratisk ordinarie ledamot sitter i varsina riksdagsutskott och fungerar som talesperson för de frågor som 
utskottet  ansvarar för. Kristdemokraterna förhandlade till sig ordförandeskapet i två utskott denna mandatperiod. Ett  i Social-
utskottet som bland annat arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor, socialtjänst, funktionshindersfrågor och äldreomsorg. Vid 
ordförande klubban i det utskottet sitter Emma Henriksson som också är gruppledare för Kristdemokraterna i Riksdagen. På 
ordförande stolen i Civilutskottet sitter från och med denna mandatperiod Caroline Szyber och leder frågor som rör bostads-
marknaden, konsumentfrågor och mycket annat. 

Det är ett starkt och taggat gäng kristdemokrater som under den kommande mandatperioden kommer att göra ett gediget arbete 
för att föra kristdemokratisk politik i Riksdagen och i landet. Härligt! 

Kristdemokraternas nya riksdagsgrupp

Övre raden fr.v: Magnus Oscarsson, Andreas Carlsson, Lars-Axel Nordell, Roland Utbult, Tuve Skånberg, Aron Modig
Nedre raden fr.v: Robert Halef, Pernilla Gunther, Emma Henriksson, Desirée Pethrus, Göran Hägglund, So� a Damm, Caroline Szyber, Annika 
Eclund, Mikael Oscarsson och Jakob Forssmed

Under det gångna året har vi i Kristdemokraterna protesterat mot nedläggningen av korttidsplatserna på Cedersborg på grund av 
den oro och det lidande nedläggningen innebar för de enskilda och anhöriga. I valrörelsen lovade vi ett återöppnande av korttids-
platser och så här några månader senare har vi glädjen att redan infria det lö� et. 

Korttidsplatserna som stängdes förra året återöppnas nu succestivt med start den 19 
januari. Arbetet med att starta korttidsplatserna har påskyndats utifrån det svåra läget 
som råder på de särskilda boendena för äldre i Norrköping. Något som i sin tur skapat 
platsbrist på Vrinnevisjukhuset då personer blivit kvar på sjukhusets vårdplatser i väntan 
på annat boende.

- De nya korttidsplatserna kommer att öka tryggheten för den enskilde och minska 
oron för närstående samt frigöra platser på sjukhuset, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Att öppna nya korttidsplatser är inte ett långsiktigt sätt att lösa problemen men det 
underlättar den svåra platssituation kommunen be� nner sig i för stunden. Parallellt med 
detta pågår en utbyggnad av särskilda boenden som fram till 2018 kommer att generera 
drygt 200 nya platser på särskilt boende i Norrköpings kommunen.

- Jag är tacksam för all personal som jobbat hårt för att vi skulle kunna öppna upp kort-
tidsplatser på Timmermannen igen så snart e� er att beslut togs, säger Eva-Britt  
Sjöberg (KD).

21 nya korttidsplatser på Timmermannen

O� a kunde vi se rubriker som denna i tidningarna under valrörelsen 2014.



  

Kontaktuppgifter

Ordförande: Niclas Clarén    0705-66 26 55  niclas.claren@kristdemokraterna.se
Kommunalråd & Gruppledare: Eva-Britt Sjöberg   0767-62 03 53   eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se
Politisk sekreterare: Elvira Wibeck    0725-39 61 13  elvira.wibeck@kristdemokraterna.se
Kristdemokraternas kansli i Norrköping:    Kristinaplatsen 3  norrkoping@kristdemokraterna.se

Februari
Mån 2/2 kl.18.00 ÅRSMÖTE I KVARNBERGET
 däre� er konstituerande styrelsemöte
Mån 16/2 kl.18.30 Kom.pol gruppmöte*,  Rådhuset
Lör-sön 21-22/2 Kommun och landstingsdagar i Örebro, se 
www.kristemokraterna.se/kommundagar för mer info.
Mån 23/2 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionsalen i Rosen
Lör 28/2 kl.9-13 Utbildning för förtroendevalda, Linköping

Mars
Lör 21/3 KD ÖSTERGÖTLANDS VÅRSTÄMMA, inbjudan 
 kommer senare men skriv in i kalendern redan nu!
Mån 23/3 kl.17.00 Styrelsemöte i Rådhuset
Mån 23/3 kl. 18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Mån 30/3 kl.16.30 Kommunfullmäktige 
   i Sessionsalen i Rosen.
April
Lör 18/4 kl.9-13 Utbildning för förtroendevalda
Mån 20/4 kl.17.00 Styrelsemöte i Rådhuset
Mån 20/4 kl. 18.30-21 Kom.pol gruppmöte, Rådhuset
Mån 27/4 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionsalen i Rosen 

*kom.pol grupp trä� as ledamöter i kommun fullmäktige, 
nämnder  och styrelser för att diskutera aktuell politik. 
 Medlemmar välkomna!

Kalendariet är ett levande dokument som även kompletteras 
med mail- och postburna inbjudningar. 
Vill du få information via mail? Skicka då ett mail till  
elvira.wibeck@kristdemokraterna.se så ordnar hon det.

 Medlemsavgi�  för 2015 är  
150 kr för de som är äldre än 22 

år och inbetalas på BG-nr: 5610-1322.
Frågor? kontakta Niclas Clarén.

 Medlemsavgi�  för 2015 är  
150 kr för de som är äldre än 22 150 kr för de som är äldre än 22 

år och inbetalas på BG-nr: 5610-1322.år och inbetalas på BG-nr: 5610-1322.
Frågor? kontakta Niclas Clarén.Frågor? kontakta Niclas Clarén.

Kom ihåg Undrar du vad KDU har för aktiviteter 
på gång i Öster götland eller vill du bli 
medlem? 
Kontakta ordförande Elvira Wibeck 
på mail elvira.wibeck@kdu.se.

Undrar du vad KDU har för aktiviteter 

Valberedningen är i full gång 
med att tillsätta uppdragen till 
lokalavdelningen i Norr köping 
som ska klubbas igenom på 
årsmötet den 2 februari. 
Styrelseposter, ombud till 
östgötadistriktets vår- och 
höststämma, trivselgrupp som ordnar med 
mat och � ka och många andra uppdrag � nns. Är du sugen 
på att ha ett uppdrag i Kristdemokraternas lokalavdelning i 
 Norrköping? Tveka då inte att kontakta årets valberedning: 

Lars-Göran Arvidsson, 
lars-goran.arvidsson@kristdemokraterna.se 
Gunnar Nilsson,
gunnar.nilsson@kristdemokraterna.se

Ideologirutan
Det goda samhället och en god välfärd förutsätter ett konkur-
renskra� igt och di� erentierat näringsliv. Detta innebär i sin 
tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett 
dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, 
kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut. De 
små och medelstora företagen, som o� a är familjeföretag, ska 
stå i centrum för utformningen av näringslivspolitiken.

Det personliga initiativet utgör grunden för nyföretagande. 
Samhället måste aktivt medverka till att skapa positiva attityder 
till företagandet. Därför är det viktigt att initiativ och skapar-
kra�  uppmuntras av samhället, till exempel genom utbildnings-
systemet och ett gott företagarklimat.

Förvaltarskapsprincipen måste vara utgångspunkten för den politiska 
synen på näringsverksamheten. God förvaltning förutsätter närhet till 
beslut och delaktighet i ansvar. En väl fungerande ekonomi bör därför 
bygga på en hög grad av personligt ägande. Ett fungerande näringsliv 
förutsätter en marknadsekonomi baserad på etiska principer och styrd 
av sociala och ekologiska hänsyn.

Läs mer i Kristdemokraternas principprogram, Kapitel 5.5, 
Företagande  och Näringsliv.

Ps! I år kommer ett stort revideringsarbete av principrogrammet göras. 
Har du synpunkter? Kontakta ordförande, råd eller politisk sekreterare.

Följ oss på webben!
Vi syns � itigt på de sociala medierna. Eva-Britt bloggar och 
hemsidan uppdateras mycket och o� a, där � nns alltid senaste 
nytt. Kristdemokraterna i Östergötland har en gemensam face-
booksida, gå in och gilla den så får ni veta vad som händer!

hemsidan www.norrkoping.kristdemokraterna.se
blogg        www.nt.se/bloggar/evabrittsjoberg 
facebook  www.facebook.com/kdostergotland
twitter      www.twitter.com/kdnkpg

KalendariumNyfi ken på uppdrag?

höststämma, trivselgrupp som ordnar med 

Nyfi ken på uppdrag?
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