
REDO ATT UTVECKLA NORSJÖ

RÖSTA PÅ KD I VALET 11 SEPTEMBER!
Trygghet, värdighet och delaktighet ska prägla omsorgen.  
Personalen ges bättre arbetsvillkor och kompetensutveckling. 

Återinför serviceboende för äldre för ökad närvaro av hemtjänst- 
personal och ökad gemenskap med bl.a gemensamma måltider. 

Ytterligare skolsatsning behövs när nuvarande projekt upphör för fler  
legitimerade lärare och förskollärare. 

Gör det möjligt att bygga egnahem i attraktiva lägen. Garantier i någon 
form behövs för att människor ska kunna få banklån med rimliga villkor. 

Företagsklimatet i fokus för jobben och tillväxten. Bra kommunal  
service och bra fritid för alla är viktigt att arbeta med.



     

  2. Beatrice Andersson, fotterapeut, Norsjö
REDO att arbeta för en trygg och värdig äldreomsorg. 
Bakgrund: Undersköterska äldreomsorgen. 
Intressen: Stugan och friluftsliv.
Övrigt: Utbildad demensspecialicerad undersköterska.  
Gift och 3 barn. Ny inom politiken
.

1. L-Å Holmgren, partiombudsman, Norsjö
REDO att ta ansvar för Norsjös utveckling.
Bakgrund: VD bussföretag, kommunal tjänsteman i 10 år
Intressen: Idrott, civila samhället, företagarfrågor.
Övrigt: Gift och 2 vuxna barn, ekonomiutbildad.
20 år i politiken.

VALET DEN 11 SEPTEMBER
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Kristdemokraterna i Norsjö söker ditt stöd i kommunvalet den 11 september. Va-
let 2018 blev en stor framgång för oss kristdemokrater med 25,8% av rösterna i  
Norsjö. Med det så är Norsjö den 6:e bästa KD-kommunen i Sverige.

Valresultatet förpliktar naturligtvis och vi har 
försökt att få genomslag för vår politik med 
motioner och interpellationer. Vi hoppas att du 
som väljare tydligt sett en offensiv oppositions-
politik från vår sida. Även om vi naturligtvis 
skulle kunna räkna upp alla de initiativ som 
tagits under senaste mandatperioden tror vi 
att det är nog så viktigt att försöka visa på de 
visioner och inriktningar vi har för den kommande mandatperioden. Ett fullstän-
digt valprogram hittar du på vår hemsida. Se adress på baksidan.
 
På följande sidor redovisar vi en del av tankar och konkreta förslag som vi vill 
genomföra för att utveckla Norsjö kommun de närmaste åren . Vi presenterar  
också de kandidater som finns på Kristdemokraternas kommunlista. Förutom  
några med lång erfarenhet av kommunpolitik är det extra spännande att kunna 
presentera en hel del nya ansikten.

Några grundläggande värderingar som genomsyrar vår politik presenteras i ett 
antal rosa rutor. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människo-
syn och värdegrund. 
Etik: Värden som kristen etik tydliggjort såsom det okränkbara människovädet, 
frihet, personligt ansvar och solidaritet med de svaga. 



Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och 
andra nära gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhäl-
le. I familjen kan barnet få en villkorslös – men inte kravlös – kärlek. Ingen familj 
är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför att familjen och andra nära ge-
menskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den egna varda-
gen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta. Men det finns också tillfällen då 
familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det offentliga finnas där, 
inte minst för barnens skull.

Kristdemokraterna Norsjö anser att 
• föräldraförsäkringen ska vara flexibel –  

vi säger nej till kvotering. (Beslutas på riksnivå)
• förtroendevalda och personal ska utbildas i  

hur Barnkonventionen ska beaktas och tillämpas.
• föräldrastödsprogram ska utvecklas och er- 

bjudas till blivande föräldrar och föräldrar  
minst två gånger under barnets uppväxttid.

  

  

TRYGGA FAMILJER

4. Annika Bäcklund, ekonom, Norsjö
REDO att jobba för en ännu bättre vård och omsorg.
Bakgrund: Född Malåbo som även jobbat med handel.
Intressen: Familj, vänner, resor.
Övrigt: Gift och 2 barn.
Ny i politiken.

3. Jan Persson, naturvetare, Böle
REDO att ta att ta ansvar för en hållbar utveckling. 
Bakgrund: Skog/Trä-branschen, gymnasielärare.
Intressen: Landsbygdsfrågor, naturen.  
Övrigt: Gift, företagare i Böle.
Ganska ny inom politiken. 
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Det unika människovärdet: Alla människor har samma absoluta okränkbara 
värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk tillhörighet, religion, sexuell 
identitet. 
Människosyn: Personalistisk människosyn, som innebär att människor blir 
synliggjorda i mötet med varandra, är ett alternativ till kollektivism och indivi-
dualism. Vi är unika personer som mår bra i gemenskap med andra. 
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Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för 
föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb, men har också ett pedagogiskt upp-
drag där barnen förbereds inför ett livslångt lärande. Barns och familjers behov ska 
vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola. Barnomsorg och förskola har 
också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika 
skäl har svårt att tillgodose barnets behov. 

Kristdemokraterna Norsjö anser att: 
• det är positivt med en nybyggnad av en  

4-avdelningsförskola i Norsjö för att säkra  
upp en god arbetsmiljö för personal och barn.

• barngruppernas storlek i förskolan ska minska. 
• behovet av barnomsorg under obekväm arbets- 

tid ska tillgodoses.
• Tillskapa en vikariepool för att trygga personal- 

resurserna och för bättre kontinuitet.

BARNOMSORG OCH FÖRSKOLA

     6. Per Selin, gymnasielärare, Norsjö
REDO att jobba för en bra skola och levande landsbygd. 
Bakgrund: Allmänbildad naturvetare som är intresserad 
av ekonomi.
Intressen: Familjen, jakt, fiske, sport och kyrkan.
Övrigt: Gift och 2 barn. Av och till 20 år i politiken.

     5. Sara Eriksson, skolsköterska, Norsjö
REDO att jobba för ett värdigt åldrande samt barn & 
ungas framtid. 
Bakgrund: Infödd Norsjöbo, kristen, distriktssköterska.
Intressen: Musik, idrott, e-sport och djur.
Övrigt: Gift, 2 barn och 1 barnbarn.  
Politiker till och från sedan ungdomsåren, ca 20 år.

 De naturliga gemenskaperna: Människor behöver gemenskap för att utveckla 
sin potential och sina personligheter. Familjegemenskapen har en avgörande 
betydelse för det goda samhället. Familjens roll som överförare av värden och 
normer är av oersättligt värde.
Solidaritet: Alla människor har en naturlig rätt till ett drägligt liv och ingen ska 
lämnas utanför samhällsgemenskapen. Vi har ansvar för varandra. 
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     7 Jenny Bjerkevall, undersköterska, Norsjö
REDO att arbeta för Norsjös äldre.
Bakgrund: Undersköterska.
Intressen: Träning, simning. 
Övrigt: Tre vuxna barn.
Ny inom politiken.
 

GRUNDSKOLA
Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas ef-
ter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare 
studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. En skola 
där varje barn finner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin kunskapstörst, 
där varje barn får känna lycka när bokstävernas betydelse faller på plats, där ma-
tematiken blir en spännande lek och där sinnena vidgas och världen öppnas upp 
allteftersom barnet blir äldre. 
I den skolan får läraren tid att vara lärare, tid att se varje barn, och möjlighet att 
utvecklas i sin roll som lärare tillsammans med lärarkollegor och skolledning och i 
samspel med övriga professioner i teamet kring eleven. I vår vision för skolan står 
kunskap och bildning i fokus. Bildning som ger förståelse för samhället vi lever i 
och historien vi kommer ur.

Kristdemokraterna Norsjö anser att:
• grundskolelokaler måste ersättas där det finns risk för en dålig arbetsmiljö.  

Barn och personals hälsa får inte äventyras.
• det ska finnas resurser för läromedel och digitala verktyg som stöttar alla  

elevers lärande.
• ytterligare satsning för fler legitimerade lärare och förskollärare när nuva- 

rande projekt avslutas.
• skolan ska ha kompetens att tidigt kunna upptäcka barn i behov av särskilt 

stöd och ekonomiska medel för att sätta in de stödresurser som krävs  
det enskilda fallet.

• en utvecklad elevhälsa är viktig för en bra fungerande skola.

     8. Inna Gudeta, ekonomichef, Norsjö
REDO att jobba för Norsjös unga. 
Bakgrund: Svensk medborgare sedan 2017.
Intressen: Familjen, volleyboll, fiske.
Övrigt: Gift och 2 barn.
4 år i politiken.



Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsor-
gen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att 
varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och 
valfrihet därför ska vara stort. Om man flyttar till ett boende för äldre, exempelvis 
särskilt boende eller trygghetsboende, ska man få behålla sina vanor. Närhet och 
gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt 
ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda re-
lationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis föreningar, kyrkor 
och andra ideella krafter. Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett pro-
blem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett  
resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest.

Kristdemokraterna Norsjö anser att:
•     kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad, där insatserna ska  
       vara samordnade och utgå från den enskildes behov, situation, förmågor och  
       preferenser som baseras på levnadsberättelsen.
•     arbetsvillkoren för vårdpersonal måste förbättras så vi kan behålla kompetent   
       personal samt attrahera nya medarbetare att söka sig till vården.
• vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med ickemedi- 

cinska uppgifter. Undersköterskor ska kunna ägna sig åt vårdnära uppgifter.
•      vi ska återgå till minst ett serviceboende där hemtjänstpersonal finns på plats  
       för bättre trygghet och gemenskap. 
• minst ett mål per dag ska serveras i gemensamma matsalar på trygghetboen-

den eller serviceboende.  Äldre som inte har biståndsbeslut men som önskar 
köpa mat ska kunna göra det. Vårdserviceteam kan bistå med praktiska saker 
kring måltiden.
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10. Kevin Wester, studerande, Norsjö
REDO att se till så att fler får forma sin vardag som de 
själva vill.
Intressen: Sociala frågor, teologi, matlagning. 
Övrigt: Arbetar ideellt, tidigare aktiv inom politiska 
ungdomsförbund. Ny inom partipolitiken. 

ÄLDREOMSORGEN

     9. Tesfa Gudeta, boendehandledare, Norsjö
REDO att jobba för en bättre integration. 
Bakgrund: Magisterexamen i företagsekonomi.
Intressen: Familjen, gym, volleyboll och Pingstkyrkan.
Övrigt: Gift och 2 barn.
4 år i politiken.
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SOCIALA INSATSER

     11. Lena Brännström, administratör, Norsjö
REDO att prioritera äldreomsorgen i kommunen. 
Bakgrund: 30 år som kommunal tjänsteman.
Intressen: Samhällsfrågor, kultur, Pingstkyrkan.
Övrigt: 4 barn och 6 barnbarn.
Ca 20 år inom politiken. 

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk 
att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, doping och 
tobak eller spel om pengar (ANDTS). För Kristdemokraterna är det därför viktigt 
att stå upp för en solidarisk och restriktiv drogpolitik. Detta ska kombineras med 
en god missbruks- och beroendevård. 

Kristdemokraterna Norsjö anser att:
• kommunen ska fortsätta att bedriva ett aktivt  

arbete för att motverka missbruk och beroende- 
problematik vad gäller ANDTS (alkohol, narkotika,  
doping, tobak och spel). Särskilt fokus ska läggas  
på barn och unga.

• kommunen ska utveckla arbetet med att upp- 
täcka och förebygga våld i nära relationer liksom  
hedersrelaterat våld och förtryck.

• det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga  
och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd.

     12. Patrik Lindgren, företagare, Norsjö
REDO att jobba för ett bra näringslivsklimat i Norsjö. 
Bakgrund: Jobbat hela livet i träbranschen.
Intressen: Musik, idrott, golf.
Övrigt: Gift 3 barn och 6 barnbarn.
4 år i politiken.

Subsidiaritet: Uppgifter ska lösas så nära de människor som berörs av det, 
på en ändamålsenlig nivå. Kommuner har en stödjande funktion gentemot 
enskilda personer.
Ofullkomlighet: Enligt det kristdemokratiska synsättet är människan till sin 
natur ofullkomlig. Detta resulterar i en kritisk hållning till varje politisk ord-
ning. Ingen sitter inne med den fullständiga sanningen. Vi har en egen fri vilja.  
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KULTUR OCH FRITID
Invånarna i Norsjö kommun ska inte bara vilja bo här, de ska också vilja leva här. 
Detta förutsätter att människans andliga, själsliga och fysiska behov ges utrymme. 
Det är inte kommunens sak att fastställa hur dessa behovs ska uttryckas och mät-
tas, men det är en politisk uppgift att skapa förutsättningarna. Oftast kan detta 
ske genom förenings- och församlingslivet, det som vi kallar för civilsamhället. Här 
uppstår mellanmänskliga relationer som ger oss grundförutsättningar för demo-
krati och medmänsklighet.
Kultur är också en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling. Ett rikt kul-
turliv och levande kulturmiljö skapar attraktivitet och stärker en kommuns  
destinationskraft. Genom ett rikt förenings- och församlingsliv motverkas ensam-
heten i alla åldrar och samhällsgemenskapen främjas.

Kristdemokraterna Norsjö anser att: 
• kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet 

för alla.
• en ny sim- och sporthall måste byggas i Norsjö.
• civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studie- 

förbund, kyrkor, samfund och andra organisationer,  
ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och  
fritidsverksamhet.

• Kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommu- 
nens barn- och ungdomsverksamhet med ambitio- 
nen att fler barn och unga ska nås av verksamheten. 
Det måste gå att hitta lösningar så fler får chansen  
att lära sig spela ett instrument under skoldagen. 

     14. Maria Selin, förskollärare, Norsjö
REDO att stå upp för Norsjös unga. 
Bakgrund: Uppvuxen i Ammarnäs.
Intressen: Familjen, vänner, skapa och Pingstkyrkan.
Övrigt: Gift och två tonåringar.
Några år i politiken.

          13. Angelika Sejdner, tjänsteman, Heden
REDO att ta beslut för Norsjöbygdens bästa. 
Bakgrund: Socionom, Enhetschef inom äldreomsorgen.
Intressen: Djur och natur. 
Övrigt: Positiv realist som vill göra rätt.
Ett par år inom politiken.
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MILJÖ OCH KLIMAT
Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljö-
området innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den kan-
ske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av 
jorden. Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där 
skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är fossilfri, trafiksystemen hållbara, bo-
stadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp.

Kristdemokraterna Norsjö anser att: 
•     kommunen ska arbeta för en ökad andel närpro- 
       ducerade och ekologiska livsmedel i måltidsverk- 
       samheten inom förskola, skola och äldreomsorg.
•     andelen kommunalt avfall som materialåtervinns  
       ska öka.
•     hormonstörande ämnen ska fasas ut. Särskilt  
       viktigt är detta i miljöer där barn och unga vistas.
• takten för utbyggnad av laddstolpar måste öka.
• kommunen måste ta initiativ för att bygga cykel- 

vägar in mot samhället när inte Trafikverket kan  
bistå med finansiering. Anslutande vägar in mot  
Norsjö samhälle är för smala för en säker trafikmiljö för gående och cyklister.

     

     15. Monica Stoltz, lärare, Bastuträsk
REDO att jobba för en bra framtid för våra unga. 
Bakgrund: Biomedicinsk analytiker.
Intressen: Sport, teknik, djur, friluftsliv och trädgård.
Övrigt: 4 barn och 3 barnbarn. 
Ny i politiken.

16. Inger Forsell, lärare, Heden
REDO att arbeta för förbättringar i skola och äldrevård 
Bakgrund:  Rektor i friskola och lärare.
Intressen: Arbete bland barn och ungdom, samhälls- 
debatt och litteratur.
Övrigt: 3 barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Förhållandevis ny i politiken.

Förvaltarskap: Som politiker vet vi att vi hanterar gemensamma medel som 
ska användas för det gemensamma bästa, inte komma några få till dels. Vi står 
till svars för våra handlingar och att förvalta kommunens medel är inte en 
passiv handling. 
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Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bi-
dra till att det blir lättare att driva företag. En kommun med välmående och fram-
gångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar 
att finansiera välfärden. Den politiska ledningen har ett övergripande ansvar att 
förbättra attityderna till företagande och skapa en förståelse för företagens situa-
tion och behov. 
Alla ska ha rätt att jobba hundra procent av sin förmåga men alltför många får inte 
komma till sin fulla potential. Det rör sig framförallt om personer med ohälsa eller 
funktionsnedsättningar och personer med otillräcklig kompetens. Därtill finns 
idag en stor grupp förhållandevis nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt 
utanförskap om man inte kommer in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns det 
brist på arbetskraft inom många områden. Här behöver kommunen i samverkan 
med arbetsförmedling och företag förbättra sitt matchningsarbete.

Kristdemokraterna Norsjö anser att:
• kommunens service till företagen ska tydliggöras genom att det införs servi-

cegarantier, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen  
om garantin inte uppfylls.

• det ska ställas krav på kvalitet i upphandlingarna och det ska gå att följa upp  
vilken kvalitet som levereras så att kommunen kan säkerställa att rätt pris  
och kvalitet alltid uppnås.

• kommunen ska möjliggöra entreprenörskap i grundskolan.
• kommunen ska i samverkan med näringslivet intensifiera arbetet för att fler  

personer långt från arbetsmarknaden ska kunna få praktikplats. 
• kommunen ska föregå med gott exempel då det gäller att anställa personer  

med någon form av arbetshinder, exempelvis funktionsnedsättning och 
språksvårigheter eller personer som är i behov av rehabilitering.

• kommunen ska göra det möjligt för alla ungdomar mellan 15–17 år att få ett  
feriejobb.

• kommunen ska ha en välkomnande attityd och skapa enkla kontaktvägar 
gentemot näringslivet och detta inkluderar även arbetsintegrerade sociala 
företag.

• kommunen ska tillämpa så kallade utbildningsanställningar inom omsorgen  
under specialistutbildning för att öka tillgången på kvalificerad omvårdnads- 
personal.

JOBB OCH NÄRINGSLIV

     17. Reidar Lindberg, yrkeslärare, Norsjövallen
REDO att stötta det sociala arbetet. 
Bakgrund: Bondson, utbildad finsnickare, arbetsledare. 
Intressen: Snickra, uteliv, fiske, sjunga i kör. 
Övrigt: Gift, två vuxna barn och tre barnbarn. Högsko-
leutbildad.  
Ny inom politiken. 
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KOMMUNENS EKONOMI
Politik måste vara något mer än att räkna pengar och ha ett kameralt tänkande. 
För att kunna skapa ett gott samhälle måste det finnas en ekonomi som ger de 
politiska visionerna muskler. Det är ett välfungerande näringsliv och fler per-
soner i arbete som genererar de skatteintäkter som gör det möjligt med en god 
välfärd för alla. Kommunen har över tid fått ett allt större åtagande med allt högre 
förväntningar ifrån invånarna. Det ställer större krav på styrning och uppföljning 
av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheter-
na. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och förnyelse 
av verksamheterna. Det handlar om att dels göra saker rätt, dels om att göra rätt 
saker. Se även text till ett mera tillitbaserat ledarskap i kommunförvaltningen.
Varje människa är en resurs som har en mun men två händer. Det är nödvändigt 
att fler människor i arbetsför ålder lyckas komma i egen försörjning. Effekterna av 
en bristande integration är inte bara ett misslyckande på individnivå utan något 
som hotar vårt samhälles sammanhållning och det offentligas finansiering.

Kristdemokraterna Norsjö anser att 
• kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där  

kärnverksamheterna prioriteras.  
• medarbetare ska så långt som möjligt erbjudas heltid, men ska kunna välja den  

tjänstgöringsgrad som önskas. 
• omotiverade löneskillnader mellan olika grupper av anställda ska fasas ut i  

samband med lönerevisioner. Särskild uppmärksamhet bör ges åt könsrelate-  
rade skillnader.

• det ska vara möjligt att bygga egnahem i attraktiva lägen. Garantier i någon 
form behövs för att människor ska kunna få banklån med rimliga villkor.

     19. Esbjörn Burvall, träarbetare, Bjurträsk 
REDO att jobba för en bra fritid. 
Bakgrund: Bjurträskbo hela livet.
Intressen: Naturälskande och fordonsintresserad.
Övrigt: Gift.
Av och till många år inom politiken.

     18. Helena Burvall, distriktsköterska, Bjurträsk
REDO att jobba för vård och omsorgsfrågor. 
Bakgrund: Jobbat i Norsjö, Boliden och Piteå.  
Intressen: Familjen, frilufts- & föreningsliv, läsning
Övrigt: Gift, en son och 2 bonusdöttrar samt 10 barn-
barn. Många år inom politiken



Norsjö kommun har antagit en vision Världens bästa vardag. Visionen handlar om 
att fler ska uppleva sin bästa vardag – var dag – i Norsjöbygden. Vi pratar om hur 
vi vill utveckla vår bygd. Vi agerar tillsammans för att vara starka. Vi inkluderar så 
att så många som möjligt kan vara med och skapa Världens bästa vardag. Vi jobbar 
långsiktigt och uthålligt.

Det är fina ord som är hämtat från arbetet med att ta fram visionen. Känner 
medborgarna i Norsjö kommun igen sig i vardagen? Kan man ställa upp på vi-
sionen om man är medarbetare eller chef i kommunförvaltningen eller i övrigt 
medborgare i kommunen? Vi kristdemokrater har en syn att alla som jobbar i 
kommunförvaltningen har uppdraget att ge service av hög kvalité till sina med-
borgare. Frågan är hur vi lyckas?

Vi tror att det skulle vara bra för Norsjö att införa tillitsbaserad styrning och 
ledarskap där tilliten till chefer och medarbetare behöver öka. Medarbetare be-
höver utrymme att våga ta egna initiativ, nyttja sina kompetenser och jobba som 
team. 

Vi Kristdemokrater tror att ett system med mera tillit där politiken har sin över-
gripande roll och att kommunchefen är organisationens VD och som styr med 
ett coachande ledarskap andra chefer och medarbetare. Vi tror att ett system 
med större frihet och tillit även ger fördelar för både arbetsmiljö och ekonomi. 
Tillit både som styrsätt och förhållningsätt. Norsjö behöver skapa ett system där 
god arbetsmiljö gör att medarbetare trivs och gör ett gott jobb för medborgarnas 
bästa.

Kristdemokraterna Norsjö anser att 
•    Norsjö kommun bör införa en tillitsbaserad styrning. Vi Kristdemokrater är     
      beredda att bidra till ett ledarskap som tror på denna styrmodell.

VÄRLDENS BÄSTA VARDAG

 BLI EN DEL AV  #TEAMEBBA  
kd.nu/blimedlem

Mer info om KD Norsjö hittar du på  
www.vasterbotten.kristdemokraterna.se. Klicka på 
partiavdelningar och vidare till Norsjö. 
Facebook: KD i Norsjö

      
REDO ATT STYRA NORSJÖ


