
Läs om våra prioriterade frågor för
Norrköpings kommun!

Vi bor i Norrköpings tätort och 
kandiderar för Centerpartiet!



# 2 Christian Widlund
 Beckershov
Jag vill att Norrköping ska vara en kommun för alla.
En kommun där dina barn får en bra utbildning och 
får utvecklas, att det finns en förskola på lagom 
avstånd hemifrån där dina barn är trygga och
en kommun där äldre kan känna trygghet – både 
när det gäller att få en bostad och när det gäller att 
vistas utomhus såväl dag som kväll
Norrköping ska vara en tollerant kommun där vi 
alla är olika och där alla respekteras.

# 4 Ellen Ek
 Söder
Jag vill att alla ska ha samma förutsättningar 
oavsett var i kommunen man bor, gällande all 
samhällsservice. Jag vill se ett starkt näringsliv och 
tillväxt som inte sker på miljöns bekostnad.
Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i 
Norrköping, för både medborgare och företag Jag 
vill verka för en varmare, grönare kommun. Så för 
vi tillsammans Norrköping framåt!

# 7 Ingela Fredriksson
 Innerstaden
Skolan ska vara en trygg plats, oavsett skol-
form. Utbildning skapar förutsättningar för egen 
försörjning och ett bra företagsklimat som gynnar 
småföretag skapar arbetstillfällen.
Vid sjukdom eller ohälsa ska vård och omsorg 
snabbt sättas in utan långa köer. För att göra detta 
möjligt behövs flera aktörer så att konkurrens som 
leder till att kvalitet uppstår.



# 8 Alexandra Asp
 Norr
Brinner för barnens rättigheter samt möjligheter. 
Jag vill skapa betydligt bättre uppföljning och 
tydligare skolresultat. Genom att våga nytänkande 
och innovationer skapar vi fler arbetstillfällen.
Tillväxt leder till ökade skattemedel som ska 
användas effektivt och ansvarsfullt. Ett grönt och 
öppet samhälle där valfrihet i skola och omsorg, 
framtidstro och glädje är melodin för ett modernt 
Norrköping.

# 10 Roger Sandström
 Oxelbergen
Övertygelsen om alla människors lika rätt och 
värde är grunden för mitt politiska engagemang 
Viktigt med mer stöd till unga som drabbats av 
psykisk ohälsa. Fast läkarkontakt för patienterna 
ger trygghet. Minska användandet av antibiotika 
för att hindra spridning av antibiotikaresistenta 
bakterier. Utveckla Lasarettet i Norrköping.

# 12 Per Strålin
 Berga - Lindö
Jag vill se kortare beslutsvägar i kommunen Mindre 
byråkrati och bättre underhåll av parker och vägar
Jag tycker det är viktigt med samma service 
till boende på landsbygden som boende inne i 
centrum.



# 1  Karin Jonsson
Kommunalråd

Centerpartiets nuvarande kommunalråd i Norrköping och som återi-
gen toppar kommunlistan och kandiderar till samma post.

Norrköping ska vara en stad där alla olika stadsdelar ges chans till 
utveckling. Det är viktigt för att staden ska hålla ihop och för att kun-
na erbjuda olika typer av boendealternativ. Centerpartiet prioriterar 
miljö- och klimatfrågor för en hållbar stadsutveckling. Vi jobbar med 
en trafikpolitik där vi prioriterar kollektivtrafik, cykel och gång men 
anser också att bilen ska ges plats på ett klokt och sunt sätt. Vi job-
bar för att flera ska kunna köra på förnybara miljövänliga bränslen 
för att få bort partiklar och avgaser i innerstaden.” Vi värnar stadens 
gröna miljöer och kommer att fortsätta satsa på fina lekmiljöer för 
våra barn.”
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# 1  Kerstin Sjöberg
Kandidat till regionfullmäktige

Centerpartiet i Norrköpings ledamot i Regionfullmäktige (landstinget) 
som toppar Centerpartiets regionlista för Norrköpings valkrets.

Vården i Östergötland är på många sätt mycket bra. Men en del vård-
köer är för långa och ibland finns inte fast personal på din vårdcen-
tral. Att mötas av olika läkare vid varje besök kan kännas otryg-
gt, det är också tungt för personalen om arbetskamraterna skiftar 
eller fattas. Vi i centerpartiet vill att alla ska ha en fast läkarkontakt. 
Därför vill vi förstärka resurserna och säkra kompetensförsörjningen 
på vårdcentralerna. Ny teknik kan också göra vården mer tillgänglig. 
Vi slår vakt om valfriheten inom vården. Du ska kunna fortsätta välja 
vårdcentral oavsett om den drivs i privat eller offentlig regi och den 
ska finnas nära - också på små orter.
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# 13 Edvin Hansson
 Söder
Jag vill se ett Norrköping som finns för alla dess 
invånare, oavsett var i kommunen man bor Som 
student vill jag att Norrköping ska locka
fler att bli kvar efter examen och att kommunens 
samarbete med universitetet vårdas och utveck-
las för att skapa fina förutsättningar för start-ups 
och avknoppningar att slå rot värna grönområden, 
jordbruksmark och andra naturvärden i kommu-
nen.

# 20 Johanna Forsell
 Innerstaden
Norrköping ska vara en öppen och inkluderande 
kommun, där vi ser likheter och olikheter som 
möjligheter att lära och utveckla.
Alla människors lika rätt och värde oavsett var 
man kommer ifrån, vilken tro eller kön man har. 
Vi vill skapa meningsfulla möten är vi kan mötas 
och motverka att fördomar och rädsla sprids. 
Mina hjärtefrågor är en bra integration och barn- 
rättsfrågor

# 23 Johan Lundgren
 Klockaretorpet
Jag vill arbeta för ett Norrköping där vi alla känner 
oss trygga.
För det behöver vi jobba för att Norrköping ska ha 
Sveriges bästa skola och äldreomsorg samt ett bra 
företagsklimat, då står vi väl rustade för dagens 
och morgon- dagens utmaningar.



# 26 Anna Edebo
 Beckershov
Jag vill inte låta Sverige eller Norrköping klyvas. 
Jag vill vara en motvikt till de främlingsfientliga och 
bakåtsträvande krafter jag känner av i min närhet, 
bland annat genom att lyfta fram framgångsrecept 
för kvinnligt entreprenörskap samt vilka hinder 
som kvarstår, särskilt bland nysvenskonskor och 
sätta större krav på trivsel på arbetena inom vård, 
skola och omsorg så att de blir de drömjobb de 
borde vara.

# 28 Jonny Karlsson
 Norr
Det som driver mig är att alla ska kunna göra sina 
egna val, det ska vara enkelt att vara företagare, 
och tror på bättra miljön genom tekniska framsteg. 
Jag vill se en framtids- inriktad politisk debatt om 
hur vi vill utveckla samhället utan att ta till ”fake 
news”.

# 32 Mikael Appelberg
 Vilbergen
I mitt yrke jobbar jag med trafikfrågor och tycker 
det är viktigt med en bra fungerande kollektivtrafik 
i hela kommunen. Jag är mycket engagerad inom 
djurskydd och anser att alla människor är lika 
mycket värda oavsett bakgrund, etnisk-etisk bak- 
grund eller sexuell läggning.



# 36 Emil Edebo
 Beckershov
Min främsta fråga är att utveckla skolan. Det är 
viktigt med tydligt ledarskap i skolorna där högsta 
chefen tar ett stort ansvar för att verksamheten 
blir bättre. Det åstadkoms genom att gerektorerna 
ett starkare mandat att göra nödvändiga föränd-
ringar utan att behöva tillstånd från exempelvis 
politiker. Det är viktigt att det finns forum där rek-
torer och förstelärare kan utbyta erfarenheter mel-
lan skoloroch sprida bra erfarenheter.

Stämmer dina värderingar överens med Centerpartiets 
värderingar och du vill engagera dig och göra skillnad. 

Bli medlem i Centerpartiet!

Bli medlem direkt via Swish! 
Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150:- 

till nr 123 421 85 33 eller anmäl dig via hemsidan 
https://www.centerpartiet.se/bli-medlem/
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