SAFE-bladet
FebruariZ00T

?tr

pE

\
p
*,u{A TTUNSF o =W
,v

$l-ffi
\.s[Fs

7yi,;Flh
fnttd;'-dnt

ATP
AU{

l + - .| , Wib'lbrtt

=l

//tr,

ffi

Ldgreftirmogenhetsskatt
fiir de rik4 l6grea-kassaochsjukersiittning
ftr de
fattiga!"At demsomharskallvardagivet"6r dennyahdgerregeringens
politik!

SAFE,(s)och(v) samarbetar20A6-2010!
SAFE, Socialdemokraterna och
Vflnsterpartiet har kommit tiverensom att samarbetaunder mandatperioden 20A7-2Arc, Tillsammans har msn en majoritet pf 30
av fullmflktiges57 mandat.

Ekonomioch styrning
Partierna2irdverensom att klara en
bra kommunal verksamhet nred
ofiilriindrad skattesatsunder manmenom de he partierna
datperioden,
fiiriindras.
6r ensekan skattesatsen

rnellan SAFE,
Overcnskommelsen
(s) och(v) innehillerbl.a.fbl.iande:

Infrastruktur och kollektivtrafi k
Sddra stambanan och dess UPPrustning6r en viktig friga for Niissjo
anser
kommun.Europabaneprojektet
vi intevaraett realistisktprojekt.

Gemensammautgflngspunkter
Vi vill arbetapolitisktfdr ett samhdlle somerbjudertryggheti livetsalla
och situationer.Alla
olika skeenden
ska kiinna samhiilletsstdd nlir det
beh6vs.V8lflirdenskall finansieras
solidariskt.Vinstintresseni vdlfiirdenskallh&llastillbaka.
VidareskaNdssjdkommunfortsfltta
att utveckladet lokala niiringslivet.
Med bra villkor fbr f0retagandemen ocksAmed ett stort utbud av
kultur,braboendeochgod samhdllsservice- kzurvi fh fler foretagoch
enskildamlnniskoratt flytta till v&r
kommun.
Det dr ett viktigt kommunaltansvar
att delta i och piverka samhflllets
utveckling. Detta kan inte enbart
6verl6taspi marknadskraftema.
Kommunaldemokrati
Vi vill utredaftrllmdktigesarbetsformer i syfteatt skapaen direktdiaoch
log mellzurfullm?iktigeledam0ter
i
fr&gor
medborgarei vardagsn2ira
form av en allmitnpolitiskdebatl.

Utbildning
En lorskolaftjr alla dr ett givet mfll.
Fdr att inte ftirtildrarska hamnai en
omdjligsituationtir m6letatt en ffrskoleplatsska kunnaerbjudasinom
ffra rninader.
Vi vill fbkuserapAskolanspedagouWeckgiska innehlll fdr elevenras
ling. Avvecklingav miltidsavgiften
i gymnasiet pr6vas i kommande
budgetarbete.
Aldre- och handiliappomsorg
Paftiernadr civerensom ytterligare
resursertill aktivering. I syfte att
prioriterasi
fiirblttra verksamheten,
En utviirde2008 Ars budgetarbete,
for
ring av rehabiliteringsbehovet
6ldreskagdrasunder2007.
komtner vi
Under mandatperioden
att fokuserap& frigan om den enskildes behov av boende for vAra
iildreochhandikappade.

Partiemaiir dverensom att inom giillandeavtalom densiirskitda kollektivtrafiken (flrdtjiinsten m.m.)
mellanNiissjdkommunoch J6nkopings Ldnstrafik AB verka for att
ftirb6tfringal' sker s6 att Ndssjd
kommunsresendrer
f6r de tihnsterde
harrafttill.
Individ- och familjeomsorg
Vi vill fokuserapi enskildasrndjlighetertill sjiilvftirsdrjning.Den stora
utmaningeniir det ftirebyggande
arbetet.Siirskiltviktigt iir det att hitta metoder si att ungdomar inte
hamnari missbruk,vilket kan ge stora problemi vuxen&lder
Kvinno- och tjejjourens verksamhet iir viktig somett komplementtill
tivrig socialverksamhet
som bedrivs
inomindivid-ochfamiljeomsorgen.
Kultur och fritid
Vi vill att kommunen ska st<itta
sarnverkanmellan kornmunenoenskilda,ftireningsliv,foretag,turisnr
frr ett utvecklat kulturutbud. V&r
kommunala musikskola, liksom
biblioteken,vill vi stimuleraoch
utveckla.Vi vill utredamtijligheten
att skapaen kulturskola, som fiirutom musikkan inneh&lladans"drama
ochbild.
Partiernavill stddjaden lokalutredning som tillsatts om Pigallefastigheten. Vi vill fortsettautbyggnaden
av niiridrottsplatserna. i forsta
handi kransorterna,
ftir att ddr skapa
mdjligheter
till b6demotionochmdten. Nliridrottsplatsema har ocks&
visatsig varaviktiga ftir vdrt integra-

tionsarbete,
det har anliiggningeni
Niissjo visat. Utbyggnadensker i
takt med aft ufrylnmefinns i kommunellsbudget.
*
Kommunenska varaen god arbetsgivare somgenomatt lyfta rnedarbetareocksdutvecklarsin verksamhet.
MAletdr att en heltidsanstiillning
ska
vara en riiftighet.medanen deltidsanstiillningska vara en mdjlighet.
Systematiskt arbetsmiljiiarbete,
genomt.ex.skyddslonder,
Ziren viktig del i utvecklandet
av arbetsorganisationen.
Arbetsorganisationen
ska vara begliplig fbr alla anstiillda.
Alla skaha
mdjlighettill insyn och delaktighet.
En planfbr hur kommunenskallftiriindrasi dennariktrrinsbor tas fram
under2007.
Ett fortsattstrukturerat arbetsmiljii- och rehabiliteringsarbete
stiirker den kommunalaorganisationen
samtidigtsornanstdlldas
delaktighet
Okar.Arbetetb<irbedrivasutifr6nett
underifrfrnperspektiv.Vidare ska
vara fastlistak<insrollerifrAgaslttas.
Satsningen
pA genusfi'flgorna
i kommunenbrir ornthttafler kommunala
ansvarsomr&den.

Hela iiverenskommelsenfinns
att liisa pi SAFE:s hemsida
fe-nassio.nu.
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Rapport frfln kommunfullmiiktiges
budgetmiiteden 30 nov- 2AA6.
En del drendenklubbadesfiire budgeten.Det g6lldebl.a. pensionspolicy,-jiimstiilldhetsplan,utveckling av
Boda avfallsanliggningoch elhanframtid.
delsverksamhetens

SAFE:snyblivnakommunalridUno
Kenstam sa bl.a. att det kdndes
ovantatt sti i talarstolensom en del
av en majoritet,Han redogiordebl.a.
ftr de nya forslagsom SAFE bidragit medi budgeten.

iiven om ett fdrdjupat
Det beslutades
mellanN6ssjdAffiirsverk
samarbete
och tekniska servicendmnden.De
borgerligaville genomfiiradetta pi
ett halvfu,medanvlnstermajoriteten
menadeatt det beh0vdesett flr. De
borgerligabegflrdeomrdstning,men
majoritetenbestiendeav SAFE' (s)
och (v) hade30 rdster mot de borgerligas2T.

kritiI den foljande budgetdebatten
moderatern4
seradeBernt Hultberg
siirskilt derastro att privatiseringar
ska vara bdttrelin vird och omsorg
inom den offentliga sektorn.Hultberg kitiserade iiven (m) frr att de
vill skiira ned pA administrationen.
Administrativ personalhar ofta ett
shessigtjobb.

Budeet 2007 och flerlrcPlan 2008
och2009.
SAFE lade dennag&ng ingen egen
budgeteftersomvi nu ingflr i ett majoritetsstyremed socialdemokraterna
och vtinsterpartiet.Niir SAFE och
(v) gick med i en majoritetmed (s) i
okfober var 2007 &rs budget i stort
sett klar. De ftirfindringarsom tillkommit senareiir mest olika utredbl'a. om kulturskola,
ningsuppdrag,
aktiveringoch rehabiliteringftir [ldre och om att ta bort miltidsavgiften
pi gymnasieskolan.
lade fram ytterliMajoritetspartierna
gue tilliigg pi budgetmdtet;det 96llde fr6mst att 300 tusen kronor tillfiir kommanfors omsorgsnimnden
pibOrja
en foratt
de utredningoch
stiirktaktivering.

Barn- och utbildninssn9imnden
Uno Kenstam redogjordefi)r situationeninom barn- och utbildningsftinaltningen. Barnantalet6kar och
det behovsfler fiirskoleplatser.Det
iir tiven pi gnng en utviirderingav
dennyaledningsorganisationen.
och
Individniimnden

familieomsorgs-

Bo Zander (s) frigade de borgerliga
nedskZirningar
hur hdgenegeringens
i a-kassaoch sjukPenningkommer
att piverka individ- och familjeomsorgensbudget.De kommunalasocialbidragenkanju viintas6ka p.g'a.
detta...

Omsorgsnflmnden

Omriistningarna

Anderc Hansen (numera ordf. i
niimnden) kommenteradeaktiveringen fdr de iildre. Den har nu
6terupptagitssedan augusti 2006,
och det finns nu aktiveringpi seniorboenden.

Den borgerligaoppositionenbeg6rde
hela tolv omrdstningar,men forlorade dem alla. De borgerligahadetre
gemensammaft)rslag; aktivering,
Itikartjdnst och mtitningskontoret.
Men i dvrigt var den borgerliga
splittringenniirmasttotal.

Aktiveringeniir en viktig samvaro
fbr de iildre. SAFEoch den nya majoritetenvill att denskani ut till alla
- Evende med egetbosombehOver
ende.AndersHansentyckte det var
bra att det nu fannsen bred enighet
kring att stiirkaaktiveringen.
Anderstog upp en del annatsom berdrdeomsorgen;bl.a. har hemtjiinsten 6kat med 18 tjiinster. De nya
EU-reglernaom 11 timmarc dygnsvila blir en svir nOtatt knflcka.Omkommerocksi att besorgsndmnden
handlafrigan om personalensarbetskliider under kommande 6r.
Hansensa6venatt detvar viktigt att
fortsetta med arbetsmiljdarbetet
ingen.
inomomsorgsftirvaltn
mnden
Tekniskaseruicenfi
Bernt Hultberg kritiserade(m) ftlr
att de ville liigga ut kommunala
verksamheterinom tekniska servicen5mndenpi entreprenad.Kommunanstiilldadi kan bli arbetsldsa.
Thomas Erixzon sa att kommunen
miste undvikaatt gdrasinaansttllda
arbetsl0sanu n4r hdgenegeringen
drastiskt.
siinkxa-kassan

Det fanns vissa bra ftirslag fran de
borgerliga,men derasfUrslagtill finansieringliimnadeen del dvrigt att
6nska. De trodde sig kunna spara
miljoner pi en del typiskahtigerftrslag - minskadadministration,mer
bolagiseringaroch entreprenadervilket 6r ostikrabesparingar.
Av forklarliga skiil begiirdeman heller inte
omrdstning
OUO.:u frrslag...

SAFE hdll en r[tt l&g profil i denna
budgetdebatt;
dethandladejui grund
och botten om en budget som vi
sjiilva inte varit om att ta ftam. 2007
irs budget ffir ses som en 6vergtngsbudgetfrf,n den gamlamajoritetentill dennya.
Det iir frrst nu som det verkliga arbetetfilr den nya vlinstermajoriteten
i Ntissj0 b0rjar. SAFE, (s) och (v)
ska arbetafijr att fb frrnyat fijrhoende i valet2010attstyraNiissj6.
PelleMinsson,nyblivenvice ordforande i fullmdktige,fick leda sammanhddeten hel del under dagen,
vilket hansk0ttebra.

a

SAFE:sledamiiteri Niissjii kommunsfullmiiktige,nflmnder och styrelser2047-2010
Kommunfullmiiktige
: BerntHultberg,
Ledamr)ter
PelleMlnsson,AndersHansen,
Uno Kenstam,MarianneBroman,
ThomasErixmn, FarshidArdabiliFarshi,Eva-Lill Briinnstr6m,
JohnnyLundh,Nils Sj0stedt,
IngerSamuelsson
Ersdttare: MagnusHellstrdm,Kjell
Larsson,Anita Adam,Maj Widting,
WilhelmBriiggemann,
PeterHensvik.
Kommunfullmilktigespresidium
(1:evice
PelleMAnsson
Ledarnot:
ordf.)
Kommunalrld
Uno Kenstam
Kommunstyrelse
Uno Kenstam(l:e vice
Ledamdter:
Hansen
Anders
ordf.),
Ersrittare: MarianneBroman,
Eva-Lill Brdnnstrdm,JohnnYLundh

Miljii- och byggnadsniimnd
Ledamater
: JohnnyLundh(ordf.),
ThomasErixzon
Erscittare: PeterLindqvist,
Eva-Lill Briinnshdm
Omsorgsnflmnd
Ledamoter
: AndersHansen(ordf.),
KarinHellstrdm
Erscittare: Anita Adam.
PeterLindqvist
Individ- ochfamiljeomsorgsnfimnd
Ledamot: WilhelmBriiggemann
Erscittare: AndersJonsson,
Britt-LouiseHolgersson
Tekniskservicendmnd
(vice
Ledamdter:IngerSamuelsson
ordf.),BerntHultberg
Ersdttare: ZoranTadic.
Erkki Mustonen

KommunstyrelsensUtskott I
Ledamot:Uno Kenstam(vice ordf.)
Ersflttare:AndersHansen

Kultur- och fritidsniimnd
Ledamot:MarianneBroman(l:e
viceordf.)
Ersrittare: Kjell Larsson,
IngerSamuelsson

Utskott 2
Kommunstyrelsens
Ledamot:Uno Kenstam(ordf.)
Erstittare: MarianneBroman

Parlamentariskniimnd
Ledamot:UnoKenstam
Erscittare:ThomasErixzon

Bam- och utbildningsnflmnd
AndersHansen(1:evice
Ledamdter:
ordf.),BerntHultberg
Ersrjttare: PeterHensvik,
Kjell Larsson

Valniimnd
Ledamtiter
: Nils Sjdstedt,
Eva-Lill Briinnstrdm
Erscittare: Bernt Hultberg

I
D

Revisionsniimnd
: MagnusHellstrdm,
Ledamdter
elf dhling

Overtiirmyndarnflmnd
Ledamot: Eva-Lill Br6nnstrdm
Erstittare: WilhelmBriiggemann

Niissjii Affiirsverk AB
AndersHansen(l:e vice
Ledamoter:
ordf.),Erkki Mustonen
Erstittare: Bemt Schill,
Kjell Larsson

Godemiinenligt fastighetsbildningslagen(tiitortsfrflgor)
LedamottUno Kenstam

Niissjii Aff?iruverkElniit AB
Ledamot:AndersHansen
Erstittare: Erkki Mustonen

HiiglandetsR?iddningstjiinst
Ledamot:Uno Kenstam
: AndersHansen
Erscittare
HiiglandetsKommunalflirbund
Ersrittare: Uno Kenstam

HiiglandsenergiAB
Ledamot:AndersHansen
Erscittare: Erkki Mustonen

NiissjdMiljii o Atewinning AB
Erscittare: AndersHansen

FastighetsAB Linden
Ledamot:PeterHensvik
Ersdttare:AndersHansen

Niissjii Niiringsliv AB
Ledamot:Uno Kenstam
: AndersHansen
Erscittare

NiissjdIndustribyggnadsAB
Ledamot:Uno Kenstam
Ersrittare: AndersHansen

StiftelsenTrf,centrum
: Uno Kenstam
Erscittare

Annebergshus
Bostadsstiftelsen
Ledamot;Maj Widiing
Erstittare: Erkki Mustonen

Miljiipolitiska ledningsgruppen
Ledamot:KentEriksson
Folkhiilsorldet
Ledamot:Uno Kenstam

PigalleAB
Ledamot:PeterHensvik
Erscittare: AndersHansen

Niimnd fiir gymnasiesamverkan
: AndersHansen
Erscittare

6rnen i Nflssj0AB
Ledamot:Uno Kenstam
Ersrittare: AndersHansen

N[mndemiin
PelleMinsson
Maj Widiing

M"t om vAr politik {inns att liisa pi SAFE:s hemsida:
o

nasslo.nu!
www.safe-

Bra att alla nu vill ha
aktivering ftir de lildre!
En prognosom ftirsiimrat konjunkturliige - och ltigre skatteintiikterledde2004till nedsk8mingar
i budgeten. Bl.a. drogs aktiveringenfbr
iildre in successivt.
SAFE rdstadedfr
somendaparti emotdetta.
Det tir bra att alla partieri Niissj6nu
inservikten av en bra aktiveringftir
de 6ldre.SAFEvill se en utveckling
av aktiveringeni kommunal regi.
Aktiveringenska ha ett varieratutbud av mojlighetertill socialsamvaro samt en aktiv och stimulerande
fritid.
Vi vill ha en genomtfinkt aktivering med god kvalitet. Under 2007
tillfiir SAFE, (s) och (v) omsorgsfiirualtningen ytterligare 300 000
kronor ftir att snabbt komma
igflng med att utforma aktiveringen, men Sven fiirstfirka den verksamhetsom pfigflr. Dessutomfinns
pengar fr6n 2006 {Ur detta iindam6l som inte fbrbrukats.
Vi vet inte hur den borgerligaregeringenspolitik piverkar kommunerna
ekonomiskt. Fdrsiimringen av akassankan medfiira en kraftig 6kning av kommunens
socialautgifter.
Diirfiir flr det av vikt att den aktivering fiir iildre som nu byggsupp blir
viil genomt?inkt
och f&r en stabil finansiering,som klarar de eventuella
ekonomiskaproblemsom Reinfeldts

U

moderatledda
regeringkan stiilla till
medfbr Nassjdkommun!

SAFE:ssyn pA Triisliinda-omridet.
SAFE rdstadesom endaparti i Ndssjd nej till att ett stort omride vid
TrdsliindaAlunseberg
skulle avsdttas
till industrimark.De samladeprotestemamot forslagetleddetill att detta
industriomridehalveradesmot vad
somursprungligen
var tiinkt.
SAFE:s stindpunkt iir att de andra
industriomridena som planeras i
kommunen- Gamlarp,S0derg&rden,
Br6na- riicker.
Vi accepteraratt vi blev nedrdstade
vad giiller tiversiktsplanen.
Alla <ivriga partier rOstadefijr att ha industrimarki syddstradelenav Triisliindaomr6det.Vi hadediffir inga krav
pi att omprOvaplanenciveromridet
idverenskommelsen
med(s) och(v).
Befintlig industrimark bdr tas i
bruk innan Triisliinda-omrldet
kommer pl tal. BIir det detaljplanering av Triisl3inda-omrfrdetfiir
industriiindamll vill vi att det tas
ordentlig hiinsyn till miljii, jordbruk och friluftsliv och att det
giirs en grundlig miljdkonsekvensanalys.
Somen del av den politiskamajoriteten i Niissjd har vi mdjlighet att
p&verka framtida industriomriden
ochdemiljdkravsomskag6lla.

En dfllig bostadspolitik!
Det borgerligastyrethar beslutatatt
ta bort stOdetftlr byggandeav l6genheter och 6ven fbr uPPrustningav
bostadsomriden.
Mats Odell (kd) har ansvarftir bostadspolitiken. Enligt tidskiften
"Vir Bostad" hor han inte att det
uteblivnastddettill upprustningledertill nf,grastOnenegativaeffekter.
Han j6mfiir med Bryssel d6r han
"dYnamisk
menaraff det skaParen
med att vissa ombostadsmarknad"
riden iir populiiraoch andraomr&den
- medslitnahus- 6r mindrepopuliira. Till sakenhdr att Brysselhar bosomfu ren slum.
stadsomriden
SaHngtfran en socialbostadspolitik
harvi intevarit undermoderntid.

Sfllda statliga fiiretag
kan inte kiipastillbaka.
vill snabbtp&biirja
Hiigenegeringen
utftrs6ljningenav statligabolag.Telia-sonerqSBAB, Vin och SPritoch
Nordeamed flera bolag skall sdljas
till hdgstbjudande.
Man vill s6lja statensandel i TeliaSoneraoch riskeraatt konkurrensen
minskar pt telekom-omridet.Man
vill siiljastatensbank SBAB och ge
affiirsbankernafritt fram att 6ka sina
vinsterpi sparamasbekostnad.Man
vill s6lja Vin och Sprit till hOgstbjudande,vilket innebiiratt multinationellaspritbolagkanOkasin makt.

Utftirsdljningenav statligabolagger
kortsiktigt storapengar.Men de 6rli
p&
till statskassan,
ga inleveranserna
minga miljarderktonor,frrsvinner.
Fdrsiimrada-kass4privatiseradtrafikfrrsiikring kan iterstlllas vid regeringsskifte2010. Niir det glller
utftirsiiljningenav vinstgivandestatliga fiiretagiir det sv&rare.Dels kanske inte de nya dgamavill siilj4 dels
kandetbli for dyrt fdr staten.
Att sfilja ut samhiillsflgdafUretag,
som varje lr betalar in miljardbelopp till folket och statskassan,6r
att fiirskingra ailmnnhetensegendom!

Slfl inte pfl de svaga!
kalladesig i valrdrelsen
Moderaterna
for det "nya arbetarPartiet".Men i
har detydligt visat
regeringsstlllning
att de iir sammagamla hdgerParti
somde alltid harvarit!
Det blir siinkt erslittning i a-kassan
och hiijd avgift till den. Detta iir
typisk h0gerpolitik.Man tar fran de
fattigaoch ger till de rika' Vart har
soIidaritetentagit v dgen?
Sluta slfr pi dem som redan har
det svflrt. Lit folk kunna leva ett
driigligt liv flven om de har blivit
av med sitt arbete!

q

iir orsakentill
EU-anpassningen
dagenshtigaarbetsliishet!
var ett av
Den hdga arbetsldsheten
Den tididebattiimnen.
valetsstcirsta
regeringen
gare socialdemokratiska
lyckadesinte ni full sysselsdttning
och den nuvarandeborgerliga har
ingenn&gonhillbar plan fdr att hter
i Sverige.
ffi full sysselsiittning
av arSedan1991har bek6mpandet
inte liingrevarit detvikbetslOsheten
politigastemilet fbr regeringarnas
tik. Det har istiillet varit att bekilmpa inflationen. Denna indring var
inett led i SverigesEU-anpassning
ftir de kommande ansdkningsfrrhandlingarna.

dyrareatt handla"folk kdpermindre,
produktionenminskar, arbetslOsheten 6kar. Det iir just den situationen
somrider i dagensSverige.
Sfr liinge regering och riksbank
bara accepteraren inflation mellan l-3o/osl kommer vi att ha lcvar
dagenshiiga nivfl pfl arbetsldsheten.

Sedan flera Sr Ir inflationen rekordlflg i Sverige.Men det sker till
priset av att vi har massarbetsliishet i landet.
Man kan niimligen inte ha lflg och
inflation och llg arbetsldsheti ett
land p& sammagflng. Det finns ett
begreppftir detnationalekonomiskt
ta Phillipskurvan.
sjunker kan det
Niir arbetskisheten
pi
Detta
brist
arbetskraft.
istiilletbli
mer
Folk
fir
g0r att ldnernastiger.
priseratt kdpafijr, vilket driver upp
na ochdermedinflationen,
Nrir bide regeringoch den numera
sjiilvstyrande riksbanken har som
mil aff h6llanereinflationeninnebiir
det att manhOjerriintansf,fort inflationenstigernigot. Diirmed blir det

r0

Det iir hiig tid att Sverigeslutar att
anpassasig efter EU och biirjar
ftira en sjiilvstiindig ekonomisk
politik diir bekf,mpandetav arbetsldsheten iter igen sfltts i
frfimsta rummet. Annars fir vi
i lanbehfllla massarbetsliisheten
det - oavsett vilken regering vi
har!

SAFE:svalresultat2006- ell valanalys
Enligt slutresultatet i valet 2006
fick SAFE 3 555 rtster och 11
platser i kommunfullmflktige. Ilet
iir en dkning med 596 rtster och
"/o
ett mandat. SAFE frclr19,57 av
riistema; en Okningmed 3'19 Procentenheter.SAFE befilstedflrige'
nom sin stIllning som N$ssjdsnfist
stdrstaparti.

Personvalet
I personvaletfick Bernt Hultbery
totalt 524 kryss. Han blev dflrmed
direktvald till fullmEktige och var
den endafien SAFE som blev Personvald. Han fick dessutomflest
kryss av alla politiker i Niissj0s
kommunval- och dettautanatt fdrra
!
nigon personvalskampanj

I Nessjdtfltort fick SAFE 2 510 rdster; 23 %. I Nessjd landsbYgdoch
mindretltorter fick SAFE I 046 rdster; 13 %. SAFE gick fram i hela
kommunen.
Resultateni valdistrikten
Bdst resultatblev det i valdistrikt 9
(Akersh6ll- och Spexhultsomrtdet)
med27 %. Nest bdst gick det i N.
SandsjiiNorra (GrimstorPmed omnejd)med26 %.I dennavalkrets[r
SAFE nu det st6rstaPartietoch det
iir fiirsta gAngenSAFE 6r st0rstaparti i ett valdistrikt.
Jiimfdrelse mellan kommunalval
och riksdagsval
I riksdagsvaletfrck socialdemokraoch miljOpartiet
tem4 v4nsterpartiet
i
kommunalvalet'
fin
rdster
2 819fler
j6mfdras
med SAFE:svalDettaska
resultatph 3 556 r0ster.Detta tyder
p[ att ca 80 % av SAFE:s v6ljare
rdstar pA (s), (v) eller (mp) i riksdagsvalet.

i.r€si I
r(RYstAo.
I Nilssjd kommun finns det' liksom
199Eoch 2002 firs' val
efter 199,41
en klar vf,nstermaioritetbestflende
av SAFE' (s) och (v).
Dessatre partier har tillsammans
30 platser av 57 i fullmf,ktige. Fdr
fdnta gflngenbildar SAFE' (s) och
(v) majoritetsstYre i kommunen.
Niissjd kommun ilr den enda
kommuneni lfinet som stylt av en
vllnstermajoritet.

Vi vill tacka alla vflra vflljare'
valarbetareoch sympatisdrer
fiir allt stdd och hjiilP till val-

frameinsen!
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OppetHusiSAFElokalen!
LOrd.den 17 febr.kl 10'13.
Adress:Kyrkogatan7.
att kommaoch
Alladr vfrlkomna
diskuterapolitik6veren koppkaffe
meddopp!
Detblir iven bokfdrsaljning
finnsafr kdpa!
minga billigl.bdcker
VALKOMNA!
Trtitt pfl nedskflrningarochprivatiseringar?
Kom medi SAFE!Du behiivs!

sAFEs adress:c/o uno KenstamoVflstanbogatan1B, 57133 Niissjii
Postgirot iir 49247 99 - 2. Medlemsavgiften iir 30 kr/ir'
Besiiksadress: Kyrko gatan 7' Niissj ii

io.nu
Internet:www.safe-nass
Partilokalenflr iippensflkrasttorsd.kl 19:00,siind.10:30
Du kan ringa:Pelle15491,Bernt 17683,Uno51 14 42,
Marianne51 1541,AndersochBritta 37 6'006

