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Kristdemokraterna Norrköping
Ordföranden har ordet
Efter en skön sommar med välbehövlig
avkoppling är arbetet igång igen. Vi har
haft både styrelsemöte och valupptakt,
men en hel del politiker har sysslat med
politik även under sommaren - även om
det varit under mer lättsamma former.
I slutet av juni var tre ombud från Norrköping i Umeå på Riksting, och samtidigt som kristdemokrater från hela Sverige samlades i
Almedalen, så var fem norrköpingsbor på resa genom
Europa med ”Framtidsbildarna” (vår egen studieorganisation). Läs mer om det på nästa uppslag.
Själv har jag ersatt Överförmyndaren i fyra veckor, vilket har varit intressant och lärorikt. Jag har hunnit med
att ha lite semester också, men i september åker jag till
Lettland och besöker bland annat barnhem och träffar
människor som lever ett helt annat liv än någon av oss
gör i Sverige.
Vi politiker arbetar för att människor i vårt land ska få
så bra förutsättningar som möjligt för att leva ett gott
liv, men vi får inte glömma bort att vi har grannar inte
så långt ifrån oss som behöver vårt stöd.

Margaretha Ericsson

VISUALICERINGSCENTER CC
Den 9 juni besökte den kommunpolitiska arbetsgruppen
tillsammans med lokalavdelningens styrelse Norrköpings Visualiceringscenter C. Vi såg filmen ”Vi är”,
som tog med oss på en resa bland stjärnor och galaxer i
rymden till den allra minsta beståndsdelen - mindre än
en atom. Vi avslutade med en god smörgås och alla fick
berätta vad som hände i de olika nämnderna och styrelserna i kommunen. Ett trevligt avslut inför sommaren!

UPPTAKT på Rådhuset
Den 15 augusti var det dags för politikerupptakt för oss
kristdemokrater. Det rapporterades från Rikstinget och
Bengt visade ett bildspel från Europaresan. Vi gick igenom kommunens nya Måldokument, som ska beslutas
om i samband med att budgeten tas i fullmäktige.
Bengt berättade från Maria Larssons mycket uppskattade besök i Norrköping ett par dagar innan.
Höstens planering finns på sista sidan …..

Marcus, ny i politiken - hur är det?
Marcus Ahltun,
ny ledamot I
Gymnasienämnden efter valet,
intervjuas av
Margaretha
Hur känns det nu efter ett halvår?
Var det som du hade tänkt dig att
sitta som ledamot i en nämnd?
Jag var nog inte riktigt klar över
mina förväntningar innan jag fick
förtroendeuppdraget, men så här

långt känns det fortfarande både inspirerande och intressant. Skolfrågor
ligger mig nära till hands då jag själv
arbetar som grundskollärare, men att
sätta sig in i gymnasiefrågor har
också av just den anledningen varit
en spännande utmaning.
Kan du nämna något ärende där du
varit med om att besluta?

var en som handlade om möjlighet för
fristående gymnasieskolor att starta och
utveckla nya gymnasieprogram.
Är du fortfarande politiker om 20 år?
Jag är öppen för fortsatt engagemang.
En dröm vore att kanske en dag sitta
och arbeta i Sveriges Riksdag.
Varför är du just kristdemokrat?

En viktig fråga där jag satte ned foten Det är det partiet som står upp för familjen och för sann mänsklighet och
som kristdemokrat och Alliansvän
sund människosyn i vårt samhälle.
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Rikstinget i Umeå
framöver. Förslaget har växt fram
efter valet, då en del av kritiken för
det dåliga valresultatet har var bristen på ett tydligt fokusområde. Ombuden tyckte det var ett bra förslag
och röstade för det.
Ända sedan partiet bildades har vi
haft riksting varje år. Nu vill partistyrelsen ha en förändring med
riksting bara vartannat år, så det
fanns ett sådant förslag. Det finns
flera skäl till detta. Ett är kostnaderna för att anordna riksting, som blivit
allt högre och som tynger ett litet
partis kassa. Ett annat är att hitta nya
former för politikutveckling. Den
politiska processen är idag så snabb,
att det måste finnas flera spår i den
interna politikutvecklingen.
Östgötarna hade lagt många motioner, de var pålästa och flitiga i talarstolen
Ett stort antal motioner behandlade
familjepolitiken och vårdnadsbidragets vara eller inte vara. Flera av
motionerna var skrivna av tongivande personer, som ville se en utveckling av vårdnadsbidraget till en
Det var ett riksting utan den där rik- barnomsorgspeng som följer barnet
oberoende av omsorgsform. Beslutet
tigt glödheta debattlustan, även om
det fanns motioner som stack ut och blev att partistyrelsen skall komma
var medialt intressanta. Den interna med förslag till en ny familjepolitik,
debatten har varit intensiv efter valet, med inriktning mot barnomsorgspeng
istället för vårdnadsbidrag.
så det fanns ett behov av att samla
ihop partiet och hitta inriktningen.
Det var ett rekordstort antal motioner En stor och viktig fråga var förslaget
som skulle behandlas, så tiden för att från partistyrelsen om att partiet ska
ha barn och ungas uppväxtvillkor
debattera varje enskild motion var
som partiets viktigaste fokusområde
minimal.
I månadsskiftet juni/juli träffades
cirka 600 kristdemokrater i Umeå, på
sitt årliga riksting. Umeå är en vacker stad med sina björkar och älven
rinnande genom staden.

Broschyren ”VÅR FRAMTID...”
finns bifogad med Bulletinen.
Läs gärna Göran Hägglunds
hälsning, och hur det är
tänkt att vi ska arbeta och
vad partiet vill uppnå med det
nya fokusområdet.
ME
Sida 2
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Bengt och Nisse i röstartagen!
I övrigt var det en god och gemytlig
stämning i partiet. Det finns en vana
att hantera opinionssiffror, så de låga
resultaten just nu var inget som hindrade en god stämning
//Bengt E
14 ombud och 8 ersättare var med
från Östergötland. Från Norrköping var Bengt Ekström, Margaretha Ericsson och Niclas Clarén
med - alla tre var ordinarie ombud.
20 motioner var inlämnade från
Östergötland och 6 av dem kom
från Norrköpings lokalavdelning.
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Kommunpolitik

Studieresa i Europa

Kommunpolitiken har efter
en ganska intensiv vår haft
sommarledigt. Det har för
min del varit mycket skönt
med några veckor, som jag
kunnat tänka på något annat.

Den 3-11 juli åkte 35 Östgötar
runt i Europa med buss.
Ett av målen var att besöka
några av Europas ledande politiska och finansiella centra.
Men även att se oss omkring i
det vackra södra Tyskland.

Arbetet har kommit igång
igen, och nu är det budgetarbetet inför 2012 som
kommer kräva en del arbete. Den finansiella oron i
Europa och världen får
återverkningar även för
Bengt Ekström
Norrköpingsborna. Jag
Oppositionsråd
misstänker att det blir en
budget med en viss återhållsamhet, även om behoven
är stora.
En tråkig del är de ständigt återkommande så kallade
vårdskandalerna i kommunen. I våras var det en
misstänkt våldtäkt på ett gruppboende, det var en
äldre psykiskt sjuk kvinna som dog av undernäring,
det var en person som levde under extremt miserabla
förhållanden och inte fick hjälp och nu senast två vårdare som utsatte äldre för fysisk och psykisk misshandel på ett boende.
Misstag kan ske men detta är för mycket. Det måste
bli en skärpning i den politiska ledningen med Kerstin Hildebrand i spetsen. Från oppositionens sida har
vi krävt att missförhållandena skall polisanmälas, så
det får utredas om det har skett något olagligt, och
inte bara slätas över med att ”det är nog inte så farligt”.
Innan sommaren drog Lars Stjernqvist igång något
som han kallar jobbkommissionen. Det grundar sig i
att Norrköping halkar efter jämförbara städer när det
gäller jobb och arbetslöshetsutveckling. Nya jobb
skapas, men inte i den takt som behövs, och då förblir
arbetslösheten hög med dess kostnader för bland annat försörjningsstöd.
I gruppen finns representanter från politiken, näringslivet, universitetet och fackföreningar. Tanken är att
vi tillsammans skall visa handlingskraft och lyfta
Norrköping. Det är lite som med IFK, vi finns med i
högsta serien men för långt ned i tabellen.
Detta var något av det som finns på den kommunpolitiska agendan. Hör gärna av er med synpunkter och
förslag på ageranden.
//Bengt E
Sida 3

Vi besökte bland annat Europeiska centralbanken, Europeiska rådet och naturligtvis
Europaparlamentet. Där träffade vi Alf Svensson med sitt
team. Vi fick även höra honom
tala i sessionssalen. Det var en
mäktig upplevelse.
Ett mål som inte bör missas i
Tyskland är ett besök i något
koncentrationsläger. Vi besökte Bergen-Belsen där bland
annat, bland alla tusentals
döda, Anne Franks gravsten är
rest. Det är ett besök som är
nyttigt, även om det tar tag i
en att se alla hemska bilder
och höra berättas om hur det
gick till att utrota 6 miljoner
judar.

Vi åkte även upp i bergen på
serpentinvägar, där vi beskådade en mäktig utsikt. Blommor fanns överallt, och för de
som var intresserade av dess
skönhet så var det ständigt
nya ahaupplevelser.
Naturligtvis åt vi också en
äkta Swarswaldtårtbit,
eftersom vi
befann oss i
det området.
En fantastisk resa som gjorde bestående intryck på många
av oss.
// Bengt E.
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September
Styrelsemöte månd 5/8 kl. 18.30

Kalendarium

Regional utbildningsdag
Lördag 10/8 kl 09.45 - 16.00
Fullmäktigegrupp månd 19/8 kl 18
Kommunfullmäktige månd 26/8

Information

Acko er Norrköp



Riksnyheter
www.kristdemokraterna.se
www.regeringen.se
www.riksdagen.se
www.rod.se (riksdag & Departement)
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










Kristdemokraten
Partiets egen tidning där också den interna
debatten bland annat förs.
Prenumerera gärna! Ring 0730-20 45 57



Bloggar på NT:
Bengt Ekström
Margaretha Ericsson
Katarina Ekström
www.nt.se/politikerbloggar

Oktober
Styrelsemöte månd 3/10 kl 18.30
Distriktets Ideologidag
Lördag 8/10 kl 10 - 16.00
Fullmäktigegrupp månd 17/10 kl 18

Navet - partiets intranät
Som medlem kan du få tillgång till intranätet. Gå
in via kristdemokraternas hemsida och klicka dig
vidare eller kontakta Bengt Ekström

Kommunfullmäktige månd 24/10
Styrelsemöte månd 31/10 kl 18.30

November
Medlemsmöte på Rådhuset
Måndag 7/11 kl 18.00 - ca 21.00
Höststämma med Fest
Lördag 19/11 kl 10 - ca 22

Medlemsavgiften är 125 kr/år
Betala på Bankgironummer: 5610-1322

Ideologirutan

Fullmäktigegrupp månd 21/11 kl 18
Kommunfullmäktige månd 28/11

December
Styrelsemöte månd 5/12 kl 18.30
Fullmäktigegrupp månd 12/12 kl 18
Kommunfullmäktige månd 19/12

De offentliga insatserna får inte utformas eller genomföras så att de leder till att de unga, deras föräldrar
och andra vuxna i deras närhet inte känner och tar sitt
ansvar. I stället ska det offentliga ha ett aktivt ansvar att stödja de frivilliga krafterna i omgivningen,
samt ta ett ansvar för särskilt utsatta grupper.
(citat ur Kristdemokraternas Principprogram)
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Ordförande Margaretha Ericsson 011-39 26 07, 0706-33 06 40
Oppositionsråd/Pol.sek. Bengt Ekström 011-15 11 52, 0730-20 45 57

norrkoping@kristdemokraterna.se
margaretha.ericsson@kristdemokraterna.se
bengt.ekstrom@kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna Norrköping

