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Kristdemokraterna Norrköping
Ordföranden har ordet

Välkommen på

Hösten är här med kyliga nätter, men
med en hel del soliga vackra dagar. Då
får vi passa på att gå ut och njuta av
färgprakten i naturen.

Medlemsmöte!
Måndagen den 12 november
kl 18.30 på Rådhuset

Hösten innebär också budgetarbete
för kommunpolitikerna. Hur det arbetet
går kan du läsa om i Bulletinen.
I höst inbjuder vi till två medlemsmöten - ett som du kan
läsa om här intill, och om ett par månader blir det Julfest.
Några av våra förtroendevalda var på regional konferens
i Huskvarna den 29 september, alltså alldeles nyligen,
och den 6 oktober har Östgötadistriktet en ideologidag i
Linköping. Det är viktigt att få information, inspiration
och också få träffa andra kristdemokrater.
Halva denna mandatperiod har gått och det är bara två år
kvar till valet 2014. Nu gäller det att ladda upp i tid! En
Allians utan Kristdemokraterna vore en katastrof för landet … Vi behövs!
Margaretha

Besök av vår riksdagkvinna;

Yvonne Andersson
Yvonne kommer att ge oss information om aktuell
regeringspolitik, men också om vilka frågor kristdemokraterna har fått genomslag för, och vilka frågor partiet fortsätter att driva.
En samtals– och frågestund är planerad, så
passa på att ta med frågor, idéer och förslag både till Yvonne och till oss kommunpolitiker.
Ingång från Rådhusgården i hörnet till vänster.
Kom i tid! Skulle du bli försenad ring
Eva-Britt: 076-762 03 53
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Varför just Kristdemokraterna?
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Budget för Norrköping - räcker pengarna?
Bengt Ekström Oppositionsråd

Varje år
efter semester och
ledighet så
är det tid
för budgetarbete inför
kommande
år. Så också
i år. Jag har
varit sjukskriven
under hela
året och är
det fortfarande, men jag har ändå aktiverat mig lite i budgeten för 2013. Det
är skönt att rikta tankar och känslor
mot något annat än det annars blir
under en sjukskrivning.
Årets budgetarbete har varit ganska
odramatiskt. Även om det är turbulent
i Sydeuropa så är svensk ekonomi
stabil vilket även påverkar Norrköpings kommun. Detta innebär inte att
vi är utan utmaningar. Tvärtom, flera
av våra verksamheter brottas med att
pengarna inte räcker till. Orsaken är
bland annat strukturella problem som
högre arbetslöshet och lägre utbildningsnivå än jämförbara kommuner.

Sida 2

Även de sociala kostnaderna är högre.
Detta tillsammans gör att skatteintäkterna per kommuninvånare blir lägre
även om behoven är lika stora.
Till det positiva hör att antalet kommuninvånare ökar. Delvis beroende på
att det kommer hit flyktingar, men den
största andelen som flyttar hit är människor från småkommunerna runt omkring oss. Småföretagsverksamheten
utvecklas också i en positiv riktning.
Att universitetet fortsätter att växa är
glädjande och tillför Norrköping
mycket positivt. Det senaste glädjeämnet är regeringens beslut att förlägga en läkarutbildning till Norrköping och Vrinnevisjukhuset. Även
beslutet om Ostlänken är betydelsefullt för Norrköping och regionen,
men det kommer att innebära ganska
stora kostnader initialt.
Lite hårda fakta:
 Kommunen omsätter 6,3 miljarder
på ett år kronor.
 Prognosen för i år visar ett överskott i den kommunala ekonomin
på ca 150 miljoner kronor.
 Den största utgiftsposten är skolan på drygt 2 miljarder kronor.





Gymnasienämnden och socialnämnden har svårt att få
pengarna att räcka till. De har
ett gemensamt underskott på ca
70 miljoner kronor för 2012.
På ett år investerar kommunen
ca 400 miljoner kronor i infra
struktur och fastigheter.

Vi Kristdemokrater värnar naturligtvis om en sund ekonomisk utveckling i kommunen, samtidigt som vi
måste se till den svage och utsatte
människans situation. Dessa finns
både bland våra äldre och våra unga
i skolan. Stöd till föräldrar är högt
prioriterat. Väl fungerande familjer
förhindrar många problem för våra
unga. Tyvärr räcker inte pengarna
till för alla behov. Ledamöterna i
nämnderna måste ständig göra prioriteringar.
I regeringens budgetproposition för
2013 finns ingen uppräkning av
pengar till kommunerna. Däremot
kommer de stora infrastruktursatsningar som görs att på sikt bli
mycket positivt för Norrköping.
Kristdemokraternas bidrag i propositionen har främst varit förbättrad
föräldraförsäkring och förbättringar
för pensionärerna.
Bengt
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Kristdemokratisk
aktivitet i kommunen
Motioner (förslag), interpellationer (frågor), enkla frågor,
debattartiklar, insändare, bloggar och olika medieutspel
är de verktyg kristdemokraterna och andra oppositionspartier kan använda för att driva sin politik.
Alliansen gör en del utspel tillsammans, men det är viktigt för oss att lyfta upp just vår politik. Här kommer
några exempel på kristdemokratiska frågor och förslag
under det här året:
Motioner:
Cykelservicekampanj - kommunen ska bjuda på service
för att få igång cyklandet för miljö och hälsa. Avslag
Zon-indelning - hållbar stadsutveckling. Avslag
Beställningscentral för Färdtjänst - i kommunen som
ett arbetsmarknadsprojekt . Bifall!!!
Senaste fullmäktige lämnade vi in en motionen om
Barnahus i Norrköping ( hoppas på bifall….)
Interpellationer och enkla frågor
LOV - ska medborgarna få göra egna val?
Livsmedelstillsyn - hur fungerar tillsynen?
Konstgräs - Hälsofaran med konstgräs på fotbollsplaner
Timjan - fråga om nedläggning av spädbarnsenheten.
Så har vi bloggat en del och flera använder Facebook
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VÅR FRAMTID
VÅRT ANSVAR
Vi förtroendevalda i Norrköping fortsätter vårt arbete
utifrån kristdemokraternas politiska focusområde ”Barn och ungas uppväxtvillkor”. Några kristdemokrater gjorde den 12 september ett intressant besök på
”Barnahus” i Linköping. En fantastisk plats för barn att
komma till när de måste förhöras efter misshandel eller
andra övergrepp. Besöket gav inspiration och idéer!
Vid vår Höstupptakt den 3 september var det god samling. Vi gjorde en första genomgång av den Valstrategi
som tagits fram på riksnivå, och så lyssnade vi på idéer
och tankar från våra ledamöter i de olika nämnderna.
Lördag den 27 oktober kommer alla förtroendevalda
att träffas för en arbetsdag. Då ska vi göra verkstad av
all input vi tagit till oss under studiebesök och våra
egna diskussioner. Det kommer att leda till motioner,
interpellationer, debattartiklar och medieutspel …
Vi ser fram emot en trevlig dag tillsammans!

Även du som inte nu har något
förtroendeuppdrag är Välkommen med!
Anmäl till Eva-Britt eller Margaretha senast måndag den
22 oktober! Kontaktuppgifter längst ner på sista sidan.

Alla partier
var på plats
i Hörsalsparken
under
Augustifesten
ME

Journalister och fotografer vid
Sandviksbryggan i Kolmården
Sida 3
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INFORMATIONSKANALER:

Oktober
Styrelsemöte månd 1/10 kl 18.30
Ideologidag lörd 6/10 på distriktet
Fullmäktigegrupp månd 8/10 kl 18.30
Kommunfullmäktige månd 15/10
Kommunfullmäktige månd 22/10



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






Information

Kalendarium 2012

Trevlig sommaravslutning
med maffiga mackor hos
”Tomten” i Kolmården

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

Arbetsdag lörd 27/10 kl 09.00 - 12.00
Munkvägen 7 Kolmården (P-kyrkan)





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



Bloggar på NT:
Eva-Britt Sjöberg
Margaretha Ericsson
www.nt.se/politikerbloggar

November
Styrelsemöte månd 5/11 kl 18.30
Medlemsaktivitet månd 12/11 kl 18.30
Besök av Yvonne Andersson
Plats: Caféterian Rådhuset
Fullmäktigegrupp månd 19/11 kl 18.30
Kommunfullmäktige månd 26/11
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Betala på Bankgironummer: 5610-1322

December
Styrelsemöte månd 3/12 kl 18.30

Julfest för alla lörd 8/12
Inbjudan om tid och plats kommer !
Fullmäktigegrupp månd 10/11 kl 18.30
Kommunfullmäktige månd 17/12

Ideologirutan
”Människans ofullkomlighet innebär att för mycket makt inte får läggas i en
enskild människas, grupps eller partis händer. Ofullkomlighetstanken ger
också en realistisk grund för synen på demokratin som arbetsform. Ingen
person, parti eller grupp vet allt om hur ett samhälle ska skötas, men genom
samarbete kan det gemensamma bästa främjas.”

(citat ur Kristdemokraternas Principprogram)

Kristdemokraterna i Norrköping Kristinaplatsen 3
Ordförande och gruppledare Margaretha Ericsson 0706-33 06 40
Politisk sekreterare Eva-Britt Sjöberg
011-15 27 89

norrkoping@kristdemokraterna.se
margaretha.ericsson@kristdemokraterna.se
eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se

Oppositionsråd Bengt Ekström
011-15 11 52, 0730-20 45 57
bengt.ekstrom@kristdemokraterna.se
OBS! Bengt är sjukskriven en längre tid. Kontakta Margaretha eller Eva-Britt tills Bengt åter är i tjänst.
Kristdemokraterna Norrköping

