
Du vet väl om att du behövs?! Att du är medlem betyder mycket för partiet och i förlängningen även mycket 
för norrköpingsborna och Sverige i stort. 

Det finns många möjligheter och sätt att engagera sig politiskt. Ett sätt är att vara stödmedlem, ett annat att komma på medlems-
aktiviteter, sitta i styrelsen eller på förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser. Just nu har vi en plats ledig i Tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden har bland annat ansvar för kommunens gator, parker, kommunens naturvårdsåtgärder och den kommunala 
färdtjänsten och skolskjutsar.

Är du intresserad av att sitta i en nämnd eller vet någon som skulle kunna vara intresserad, tipsa och kontakta då vår ordförande 
Niclas Clarén på telefonnummer 0705-66 26 55 eller på mail niclas.claren@kristdemokraterna.se. Du behövs! 

Ledig plats i Tekniska nämnden

Hänt under våren
Ungefär 10 månader har gått sedan Kristdemokraterna ingick i ett majoritetsamar-
bete med Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet här i Norrköping. Ett 
samarbete som känns mycket lyckat och välbehövligt för Norrköpings kommun. 
Även om vi fortfarande är i uppstartsfarten så andas det förändring på många olika 
områden i vår stad. Det byggs för fullt, företagsklimatet har klättrat upp och arbete 
med områdesutveckling är igång. 

Som ni vet fick vi huvudansvar för vård- och omsorgsfrågorna i kommunen. En spännande och 
svår utmaning. Vi har mycket bra kvalité på vård och omsorg i Norrköping, men mycket behöver 
förbättras. Enskilda behöver få en vård som anpassas utifrån dennes behov och önskemål. Därför 
behöver vi skapa mer utrymme och valfrihet för kommuninvånarna. 

Politik tar tid, på gott och ont. Förändringar behöver göras med en långsiktighet och försiktighet. 
Men trots att politik tar och ska ta tid så har många arbeten redan påbörjats och därför tänkte jag ta 
tillfället i akt och återkoppla lite till er genom att ge några exempel på vad som gjorts och är på gång 

sedan Kristdemokraterna tog plats i majoritetsställningen i Norrköping.

Det här har gjorts eller är på gång:
•	 2015 års budget inom vård och omsorg är större än någonsin.
•	 En tydlig plan är satt för att öka antal säbo-platser under mandatperioden, totalt ca 175; varav ett 30-tal under 2016 och 
ca 90 år 2017. Vi har en kö till dessa platser som inte är acceptabel, vi behöver återställa de platser som avvecklades under 
förra mandatperioden och vi behöver förbereda oss för att möta det ökade behovet av platser som väntas när antalet äldre 
ökar ytterligare framöver.
•	 Vi har återöppnat 28 korttidsplatser som lades ner i slutet av förra mandatperioden.
•	 Hemgångsteamet har utökats och är en del av ordinarie verksamhet från och med 2015. 
•	 Arbetet med att införa en valfrihetsreform är igång och presenteras under hösten.
•	 Avsiktsförklaring har skrivits under med Hyresbostäder för att bygga Norrköpings första Trygghetsboende. Möjlighe-
terna för att skapa förutsättningar för fler undersöks.
•	 Delade turer för personalen har tagits bort.  
•	 Utredning pågår om förutsättningarna för fler valmöjligheter och mer närproducerade matlådor i hemtjänsten

 
Med en önskan om en fortsatt trevlig sommar, vi ses i höst!     -Eva-Britt Sjöberg 

Kristdemokraterna       i  Norrköping
Det är verkligen något visst med politikerveckan på Gotland. 
Hela Visby kläs in i stora tält och på gatorna myllrar av 
intressanta seminarier och möten. Almedalsveckan är ett 
säkert sommartecken och kan liknas med en oändlig äng med 
allsköns blommor. Var och en får plocka sin egen bukett. En 
del gör det med bara en sorts blommor, ett tema, andra blan-
dar mer ”hej vilt”. 

I år åkte Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd, och Elvira Wibeck, politisk 
sekreterare till Visby under Almedalsveckan. Deras seminariebukett blan-
dades med regnbågens alla färger, seminarier om  digitalisering, kompetens-
försörjning, e-hälsa, civilsamhället, musikhuvudstad, våld i nära relationer, 
miljöpolitik, valfrihet, socialtjänst och civiläktenskap.

En viktig hållpunkt under Visbyvistelsen var i Almedalsparken på tisdagen 
då Kristdemokraternas nya partiledare höll sitt första tal. Ett strålande tal 
fyllt med tydliga kristdemokratiska svar på de utmaningar och möjligheter 
vårt samhälle står inför. Även om Ebba inte berörde alla viktiga delar så 
lyfte hon flera och gav tydliga svar på vad partiet tycker; vi ska fortsätta 
vara ett öppet land men ha en lagstiftning som tar i hårt när det gäller de 
personer som väljer att strida för terrororganisationer, ytterligare undantag 
i LAS behöver göras, kvotering är och förblir fel samt att föräldrarna även 
fortsättningsvis ska ha rätten att själva avgöra om hur föräldradagarna för-
delas. Missade du det så finns det att se om och om igen på www.svtplay.se.

Ebba Busch Thors debut på stora scenen hyllades av många. Svenska 
dagbladet skrev ”Färgstark debut av Ebba Busch Thor”, Dagens Industri 
skrev att ”En stjärna är född”. Aftonbladet skrev att ”Ebba Busch Thor 
rivstartar med två mycket radikala förslag”. 

Titta gärna in på partiets hemsidor, www.kristdemokraterna.se och www.
norrkoping.kristdemokraterna.se för att läsa mer om de politiska förslagen.  
Där hitta ni även annat läsnyttigt och intressant att fylla eventuellt regniga 
sommardagar med. 

Nästa år har vi bokat 6 bäddar i Visby. Vill du följa med? Kontakta Eva-
Britt eller Elvira. Först till kvarn…

Almedalsveckan 2015
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Favorit-i-repris 
Den 13 augusti kl.17.30 sätter vi igång grillen i Vasaparken innan RIX 
FM-festivalen börjar. Varmt välkomna att komma på grillkväll och 
trevlig gemenskap. 

Ta gärna med dig vänner och familj. 

Anmälan & specialkost
Anmäl dig senast den 10 augusti Elvira Wibeck på telefonnummer: 
0725-39 61 13 eller mail: elvira.wibeck@kristdemokraterna.se, glöm 
inte att ange antal och ev. allergier. 

Vi ses den 13 augusti!

GLAD  SOMMAR
och välkomna på grillkväll!

  

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

Augusti
Tors 13/8 kl.17.30-21 Grillkväll i Vasaparken
Mån 17/8 kl.15 Resa till Åtvidaberg med Framtidsbildarna, 
fotbollsklubbens sociala arbete och Östgötaderby står på sche-
mat (maila Elvira Wibeck för mer info)
Lör 22/8 kl.10-18 Strategidag för förtroendevalda
Mån 24/8 kl.17.00 Styrelsemöte i Rådhuset 
   kl.18.30 Kom.pol gruppmöte*, i Rådhuset
Lör 29/8 kl.10-15 Kampanj på Skärblackadagen (vill du vara 
med? Maila Elvira Wibeck)
Mån 31/8 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige

September
Lör-Sön 5-6/9 Höstkickoff med KDU (se info här bredvid)
Mån 21/9 kl.17.00 Styrelsemöte i Rådhuset
   kl. 18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Mån 28/9 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige 
 
Oktober 
Lör 3/10 Delegatträff inför Rikstinget
Tors-sön 8-11/10 RIKSTING (Följ på webben!)
Mån 12/10 kl.17.00 Styrelsemöte i Rådhuset
      kl. 18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Mån 19/10 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige

November 
Fre-Sön 13-15/11 KDU Riksmöte
Lör 21/11 Höststämma och Höstfest
Mån 23/11 kl.17.00 Styrelsemöte i Rådhuset
     kl. 18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Mån 30/11 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige
 

*kommunpolitiskt gruppmöte, där träffas 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.

 Medlemsavgift för 2015 är  
150 kr för de som är äldre än 22 

år och inbetalas på BG-nr: 5610-1322. 
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.

Den 4-5 september kickar Kristdemokratiska ungdoms-
förbundet igång hösten med två roliga och lärorika dagar i 
Stockholm. Programmet är inte klart än men kan garantera 
intressanta seminarier och roliga aktiviteter. 

Från KDU Östergötland kommer några att åka dit. För 
medlemmar är det gratis. Så passa på att lära känna fler 
KDU:are och fylla på med kunskap och inspiration. 

Vill du veta mer? Kontakta då KDU:s ordförande i 
Östergötland, Elvira Wibeck, på telefonnummer 0725-39 61 
13 eller på mail elvira.wibeck@kdu.se. 

Vi ses! 

Ideologirutan
Det goda samhället och en god välfärd förutsätter ett konkur-
renskraftigt och differentierat 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 ofta är familjeföretag, ska 
stå i centrum för utformningen av näringslivspolitiken.

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 flitigt på de sociala medierna. Eva-Britt bloggar och 
hemsidan uppdateras mycket och ofta, där finns 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

KalendariumHöstkickoff med KDU


