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Ldgre ftirmogenhetsskatt fiir de rik4 l6gre a-kassa och sjukersiittning ftr de
fattiga! "At dem som har skall varda givet" 6r den nya hdgerregeringens politik!



SAFE, (s) och (v) samarbetar 20A6-2010!
SAFE, Socialdemokraterna och
Vflnsterpartiet har kommit tiver-
ens om att samarbeta under man-
datperioden 20A7-2Arc, Tillsam-
mans har msn en majoritet pf 30
av fullmflktiges 57 mandat.

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

Gemensamma utgfl ngspunkter
Vi vill arbeta politiskt fdr ett samhdl-
le som erbjuder trygghet i livets alla
olika skeenden och situationer. Alla
ska kiinna samhiillets stdd nlir det
beh6vs. V8lflirden skall finansieras
solidariskt. Vinstintressen i vdlfiir-
den skall h&llas tillbaka.

Vidare ska Ndssjd kommun fortsfltta
att utveckla det lokala niiringslivet.
Med bra villkor fbr f0retagande -

men ocksA med ett stort utbud av
kultur, bra boende och god samhdlls-
service - kzur vi fh fler foretag och
enskilda mlnniskor att flytta till v&r
kommun.

Det dr ett viktigt kommunalt ansvar
att delta i och piverka samhflllets
utveckling. Detta kan inte enbart
6verl6tas pi marknadskraftema.

Kommunal demokrati
Vi vill utreda ftrllmdktiges arbets-
former i syfte att skapa en direktdia-
log mellzur fu llm?iktigeledam0ter och
medborgare i vardagsn2ira fr&gor i
form av en allmitnpolitisk debatl.

Ekonomi och styrning
Partierna 2ir dverens om att klara en
bra kommunal verksamhet nred
ofiilriindrad skattesats under man-
datperioden, men om de he partierna
6r ense kan skattesatsen fiiriindras.

Infrastruktur och kollektivtrafi k
Sddra stambanan och dess UPP-
rustning 6r en viktig friga for Niissjo
kommun. Europabaneprojektet anser
vi inte vara ett realistiskt projekt.

Utbildning
En lorskola ftjr alla dr ett givet mfll.
Fdr att inte ftirtildrar ska hamna i en
omdjlig situation tir m6let att en ffr-
skoleplats ska kunna erbjudas inom
ffra rninader.

Vi vill fbkusera pA skolans pedago-
giska innehlll fdr elevenras uWeck-
ling. Avveckling av miltidsavgiften
i gymnasiet pr6vas i kommande
budgetarbete.

Aldre- och handiliappomsorg
Paftierna dr civerens om ytterligare
resurser till aktivering. I syfte att
fiirblttra verksamheten, prioriteras i
2008 Ars budgetarbete, En utviirde-
ring av rehabiliteringsbehovet for
6ldre ska gdras under 2007.

Under mandatperioden komtner vi
att fokusera p& frigan om den en-
skildes behov av boende for vAra
iildre och handikappade.



Partiema iir dverens om att inom giil-
lande avtal om den siirskitda kollek-
tivtrafiken (flrdtjiinsten m.m.)
mellan Niissjd kommun och J6nko-
pings Ldnstrafik AB verka for att
ftirb6tfringal' sker s6 att Ndssjd
kommuns resendrer f6r de tihnster de
har raft till.

Individ- och familjeomsorg
Vi vill fokusera pi enskildas rndjlig-
heter till sjiilvftirsdrjning. Den stora
utmaningen iir det ftirebyggande
arbetet. Siirskilt viktigt iir det att hit-
ta metoder si att ungdomar inte
hamnar i missbruk, vilket kan ge sto-
ra problem i vuxen &lder

Kvinno- och tjejjourens verksam-
het iir viktig som ett komplement till
tivrig social verksamhet som bedrivs
inom individ- och familjeomsorgen.

Kultur och fritid
Vi vill att kommunen ska st<itta
sarnverkan mellan kornmuneno en-
skilda, ftireningsliv, foretag, turisnr
frr ett utvecklat kulturutbud. V&r
kommunala musikskola, liksom
biblioteken, vill vi stimulera och
utveckla. Vi vill utreda mtijligheten
att skapa en kulturskola, som fiirut-
om musik kan inneh&lla dans" drama
och bild.

Partierna vill stddja den lokalutred-
ning som tillsatts om Pigallefastig-
heten. Vi vill fortsetta utbyggnaden
av niiridrottsplatserna. i forsta
hand i kransorterna, ftir att ddr skapa
mdjligheter till b6de motion och md-
ten. Nliridrottsplatsema har ocks&
visat sig vara viktiga ftir vdrt integra-

tionsarbete, det har anliiggningen i
Niissjo visat. Utbyggnaden sker i
takt med aft ufrylnme finns i kom-
munells budget. 

*

Kommunen ska vara en god arbets-
givare som genom att lyfta rnedarbe-
tare ocksd utvecklar sin verksamhet.
MAlet dr att en heltidsanstiillning ska
vara en riiftighet. medan en deltids-
anstiillning ska vara en mdjlighet.
Systematiskt arbetsmiljiiarbete,
genom t.ex. skyddslonder, Zir en vik-
tig del i utvecklandet av arbetsorga-
nisationen.

Arbetsorganisationen ska vara be-
gliplig fbr alla anstiillda. Alla ska ha
mdjlighet till insyn och delaktighet.
En plan fbr hur kommunen skall ftir-
iindras i denna riktrrins bor tas fram
under 2007.

Ett fortsatt strukturerat arbetsmil-
jii- och rehabiliteringsarbete stiir-
ker den kommunala organisationen
samtidigt sorn anstdlldas delaktighet
Okar. Arbetet b<ir bedrivas utifr6n ett
underifrfrnperspektiv. Vidare ska
vara fastlista k<insroller ifrAgaslttas.
Satsningen pA genusfi'flgorna i kom-
munen brir ornthtta fler kommunala
ansvarsomr&den.

Hela iiverenskommelsen finns
att liisa pi SAFE:s hemsida

fe-nassio.nu.
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Rapport frfln kommunfullmiiktiges
budgetmiite den 30 nov - 2AA6.

En del drenden klubbades fiire bud-
geten. Det g6llde bl.a. pensionspoli-
cy,- jiimstiilldhetsplan, utveckling av
Boda avfallsanliggning och elhan-
delsverksamhetens framtid.

Det beslutades iiven om ett fdrdjupat
samarbete mellan N6ssjd Affiirsverk
och tekniska servicendmnden. De
borgerliga ville genomfiira detta pi
ett halvfu, medan vlnstermajoriteten
menade att det beh0vdes ett flr. De
borgerliga begflrde omrdstning, men
majoriteten bestiende av SAFE' (s)
och (v) hade 30 rdster mot de bor-
gerligas2T.

Budeet 2007 och flerlrcPlan 2008
och 2009.

SAFE lade denna g&ng ingen egen
budget eftersom vi nu ingflr i ett ma-
joritetsstyre med socialdemokraterna
och vtinsterpartiet. Niir SAFE och
(v) gick med i en majoritet med (s) i
okfober var 2007 &rs budget i stort
sett klar. De ftirfindringar som till-
kommit senare iir mest olika utred-
ningsuppdrag, bl'a. om kulturskola,
aktivering och rehabilitering ftir [ld-
re och om att ta bort miltidsavgiften
pi gymnasieskolan.

Majoritetspartierna lade fram ytterli-
gue tilliigg pi budgetmdtet; det 96ll-
de fr6mst att 300 tusen kronor till-
fors omsorgsnimnden fiir komman-
de utredning och att pibOrja en for-
stiirkt aktivering.

SAFE:s nyblivna kommunalrid Uno
Kenstam sa bl.a. att det kdndes
ovant att sti i talarstolen som en del
av en majoritet, Han redogiorde bl.a.
ftr de nya forslag som SAFE bidra-
git med i budgeten.

I den foljande budgetdebatten kriti-
serade Bernt Hultberg moderatern4
siirskilt deras tro att privatiseringar
ska vara bdttre lin vird och omsorg
inom den offentliga sektorn. Hult-
berg kitiserade iiven (m) frr att de
vill skiira ned pA administrationen.
Administrativ personal har ofta ett
shessigtjobb.

Barn- och utbildninssn9imnden

Uno Kenstam redogjorde fi)r situa-
tionen inom barn- och utbildnings-
ftinaltningen. Barnantalet 6kar och
det behovs fler fiirskoleplatser. Det
iir tiven pi gnng en utviirdering av
den nya ledningsorganisationen.

Individ- och familieomsorgs-
niimnden

Bo Zander (s) frigade de borgerliga
hur hdgenegeringens nedskZirningar
i a-kassa och sjukPenning kommer
att piverka individ- och familjeom-
sorgens budget. De kommunala so-
cialbidragen kan ju viintas 6ka p.g'a.

4
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Omsorgsnflmnden

Anderc Hansen (numera ordf. i
niimnden) kommenterade aktive-
ringen fdr de iildre. Den har nu
6terupptagits sedan augusti 2006,
och det finns nu aktivering pi seni-
orboenden.

Aktiveringen iir en viktig samvaro
fbr de iildre. SAFE och den nya ma-
joriteten vill att den ska ni ut till alla
som behOver - Even de med eget bo-
ende. Anders Hansen tyckte det var
bra att det nu fanns en bred enighet
kring att stiirka aktiveringen.

Anders tog upp en del annat som be-
rdrde omsorgen; bl.a. har hemtjiins-
ten 6kat med 18 tjiinster. De nya
EU-reglerna om 11 timmarc dygns-
vila blir en svir nOt att knflcka. Om-
sorgsndmnden kommer ocksi att be-
handla frigan om personalens ar-
betskliider under kommande 6r.
Hansen sa 6ven att det var viktigt att
fortsetta med arbetsmiljdarbetet
inom omsorgsftirvaltn ingen.

Tekniska seruicenfi mnden

Bernt Hultberg kritiserade (m) ftlr
att de ville liigga ut kommunala
verksamheter inom tekniska servi-
cen5mnden pi entreprenad. Kom-
munanstiillda di kan bli arbetsldsa.
Thomas Erixzon sa att kommunen
miste undvika att gdra sina ansttllda
arbetsl0sa nu n4r hdgenegeringen
siinkx a-kassan drastiskt.

Omriistningarna

Den borgerliga oppositionen beg6rde
hela tolv omrdstningar, men forlora-
de dem alla. De borgerliga hade tre
gemensamma ft)rslag; aktivering,
Itikartjdnst och mtitningskontoret.
Men i dvrigt var den borgerliga
splittringen niirmast total.

Det fanns vissa bra ftirslag fran de
borgerliga, men deras fUrslag till fi-
nansiering liimnade en del dvrigt att
6nska. De trodde sig kunna spara
miljoner pi en del typiska htigerftr-
slag - minskad administration, mer
bolagiseringar och entreprenader -
vilket 6r ostikra besparingar. Av for-
klarliga skiil begiirde man heller inte
omrdstning OU O.:u frrslag...

SAFE hdll en r[tt l&g profil i denna
budgetdebatt; det handladeju i grund
och botten om en budget som vi
sjiilva inte varit om att ta ftam. 2007
irs budget ffir ses som en 6ver-
gtngsbudget frf,n den gamla majori-
teten till den nya.

Det iir frrst nu som det verkliga ar-
betet filr den nya vlinstermajoriteten
i Ntissj0 b0rjar. SAFE, (s) och (v)
ska arbeta fijr att fb frrnyat fijrhoen-
de i valet 2010 att styra Niissj6.

Pelle Minsson, nybliven vice ordfo-
rande i fullmdktige, fick leda sam-
manhddet en hel del under dagen,
vilket han sk0tte bra.
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SAFE:s ledamiiter i Niissjii kommuns full-
miiktige, nflmnder och styrelser 2047-2010

Kommunfullmiiktige
Ledamr)ter : Bernt Hultberg,
Pelle Mlnsson, Anders Hansen,
Uno Kenstam, Marianne Broman,
Thomas Erixmn, Farshid Ardabili-
Farshi, Eva-L ill Briinnstr6m,
Johnny Lundh, Nils Sj0stedt,
Inger Samuelsson
Ers dttare : Magnus Hellstrdm, Kjell
Larsson, Anita Adam, Maj Widting,
Wilhelm Briiggemann,
Peter Hensvik.

Kommunfullmilktiges presidiu m
Ledarnot: Pelle MAnsson (1:e vice
ordf.)

Kommunalrld
Uno Kenstam

Kommunstyrelse
Ledamdter: Uno Kenstam (l:e vice
ordf.), Anders Hansen
Ersrittare : Marianne Broman,
Eva-Lill Brdnnstrdm, JohnnY Lundh

Kommunstyrelsens Utskott I
Ledamot: Uno Kenstam (vice ordf.)
Ersflttare: Anders Hansen

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

Bam- och utbildningsnfl mnd
Ledamdter: Anders Hansen (1:e vice
ordf.), Bernt Hultberg
Ersrjttare : Peter Hensvik,
Kjell Larsson

I
D

Miljii- och byggnadsniimnd
Ledamater : Johnny Lundh (ordf.),
Thomas Erixzon
Ers cittare : Peter Lindqvist,
Eva-Lill Briinnshdm

Omsorgsnflmnd
Ledamoter : Anders Hansen (ordf.),
Karin Hellstrdm
Erscittare : Anita Adam.
Peter Lindqvist

Individ- och familjeomsorgs-
nfimnd
Ledamot : Wilhelm Briiggemann
Ers citt are : Anders Jonsson,
Britt-Louise Holgersson

Teknisk servicendmnd
Ledamdter: Inger Samuelsson (vice
ordf.), Bernt Hultberg
Ersdttare : Zoran Tadic.
Erkki Mustonen

Kultur- och fritidsniimnd
Ledamot: Marianne Broman (l:e
vice ordf.)
Ers rittare : Kjell Larsson,
Inger Samuelsson

Parlamentarisk niimnd
Ledamot:Uno Kenstam
Erscittare: Thomas Erixzon

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



Revisionsniimnd
Ledamdter : Magnus Hellstrdm,
elf dhling

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

Niissjii Aff?iruverk Elniit AB
Ledamot: Anders Hansen
Er s titt ar e : Erkki Mustonen

Hiiglandsenergi AB
Ledamot: Anders Hansen
Erscittare : Erkki Mustonen

Fastighets AB Linden
Ledamot: Peter Hensvik
Ersdttare: Anders Hansen

Niissjd Industribyggnads AB
Ledamot: Uno Kenstam
Er s ritt ar e : Anders Hansen

Bostadsstiftelsen Annebergshus
Ledamot; Maj Widiing
Er s titt ar e : Erkki Mustonen

Pigalle AB
Ledamot: Peter Hensvik
Erscittare : Anders Hansen

6rnen i Nflssj0 AB
Ledamot: Uno Kenstam
Er s rittar e : Anders Hansen

Overtiirmyndarnflmnd
Ledamot : Eva-Lill Br6nnstrdm
Erstittare : Wilhelm Briiggemann

Godemiin enligt fastighetsbild-
ningslagen (tiitortsfrflgor)
Ledamott Uno Kenstam

Hiiglandets R?iddningstjiinst
Ledamot: Uno Kenstam
Erscittare : Anders Hansen

Hiiglandets Kommunalflirbund
Ersrittare : Uno Kenstam

Niissjd Miljii o Atewinning AB
Erscittare : Anders Hansen

Niissjii Niiringsliv AB
Ledamot: Uno Kenstam
Erscittare : Anders Hansen

Stiftelsen Trf,centrum
Erscittare : Uno Kenstam

Miljiipolitiska ledningsgruppen
Ledamot: Kent Eriksson

Folkhiilsorldet
Ledamot: Uno Kenstam

Niimnd fiir gymnasiesamverkan
Erscittare : Anders Hansen

N[mndemiin
Pelle Minsson
Maj Widiing

M"t om vAr politik {inns att liisa pi SAFE:s hemsida:
o
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Bra att alla nu vill ha
aktivering ftir de lildre!

En prognos om ftirsiimrat konjunk-
turliige - och ltigre skatteintiikter -
ledde 2004 till nedsk8mingar i bud-
geten. Bl.a. drogs aktiveringen fbr
iildre in successivt. SAFE rdstade dfr
som enda parti emot detta.

Det tir bra att alla partier i Niissj6 nu
inser vikten av en bra aktivering ftir
de 6ldre. SAFE vill se en utveckling
av aktiveringen i kommunal regi.
Aktiveringen ska ha ett varierat ut-
bud av mojligheter till social samva-
ro samt en aktiv och stimulerande
fritid.

Vi vill ha en genomtfinkt aktive-
ring med god kvalitet. Under 2007
tillfiir SAFE, (s) och (v) omsorgs-
fiirualtningen ytterligare 300 000
kronor ftir att snabbt komma
igflng med att utforma aktivering-
en, men Sven fiirstfirka den verk-
samhet som pfigflr. Dessutom finns
pengar fr6n 2006 {Ur detta iinda-
m6l som inte fbrbrukats.

Vi vet inte hur den borgerliga reger-
ingens politik piverkar kommunerna
ekonomiskt. Fdrsiimringen av a-
kassan kan medfiira en kraftig 6k-
ning av kommunens sociala utgifter.

Diirfiir flr det av vikt att den aktive-
ring fiir iildre som nu byggs upp blir
viil genomt?inkt och f&r en stabil fi-
nansiering, som klarar de eventuella
ekonomiska problem som Reinfeldts

U

moderatledda regering kan stiilla till
med fbr Nassjd kommun!

SAFE:s syn pA Triisliin-
da-omridet.

SAFE rdstade som enda parti i Nds-
sjd nej till att ett stort omride vid
TrdsliindaAlunseberg skulle avsdttas
till industrimark. De samlade protes-
tema mot forslaget ledde till att detta
industriomride halverades mot vad
som ursprungligen var tiinkt.

SAFE:s stindpunkt iir att de andra
industriomridena som planeras i
kommunen - Gamlarp, S0derg&rden,
Br6na - riicker.

Vi accepterar att vi blev nedrdstade
vad giiller tiversiktsplanen. Alla <iv-
riga partier rOstade fijr att ha indu-
strimark i syddstra delen av Triisliin-
daomr6det. Vi hade diffir inga krav
pi att omprOva planen civer omridet
idverenskommelsen med (s) och (v).

Befintlig industrimark bdr tas i
bruk innan Triisliinda-omrldet
kommer pl tal. BIir det detaljpla-
nering av Triisl3inda-omrfrdet fiir
industriiindamll vill vi att det tas
ordentlig hiinsyn till miljii, jord-
bruk och friluftsliv och att det
giirs en grundlig miljdkonsekvens-
analys.

Som en del av den politiska majori-
teten i Niissjd har vi mdjlighet att
p&verka framtida industriomriden
och de miljdkrav som ska g6lla.



En dfllig bostadspolitik!

Det borgerliga styret har beslutat att
ta bort stOdet ftlr byggande av l6gen-
heter och 6ven fbr uPPrustning av
bostadsomriden.

Mats Odell (kd) har ansvar ftir bo-
stadspolitiken. Enligt tidskiften
"Vir Bostad" hor han inte att det
uteblivna stddet till upprustning le-
der till nf,gra stOne negativa effekter.

Han j6mfiir med Bryssel d6r han
menar aff det skaPar en "dYnamisk

bostadsmarknad" med att vissa om-
riden iir populiira och andra omr&den
- med slitna hus - 6r mindre populii-
ra. Till saken hdr att Bryssel har bo-
stadsomriden som fu ren slum.

Sa Hngt fran en social bostadspolitik
har vi inte varit under modern tid.

Sfllda statliga fiiretag
kan inte kiipas tillbaka.

Hiigenegeringen vill snabbt p&biirja
utftrs6ljningen av statliga bolag. Te-
lia-sonerq SBAB, Vin och SPrit och
Nordea med flera bolag skall sdljas
till hdgstbjudande.

Man vill s6lja statens andel i Telia-
Sonera och riskera att konkurrensen
minskar pt telekom-omridet. Man
vill siilja statens bank SBAB och ge
affiirsbankerna fritt fram att 6ka sina
vinster pi sparamas bekostnad. Man
vill s6lja Vin och Sprit till hOgst-
bjudande, vilket innebiir att multina-
tionella spritbolag kan Oka sin makt.

Utftirsdljningen av statliga bolag ger
kortsiktigt stora pengar. Men de 6rli
ga inleveranserna till statskassan, p&
minga miljarder ktonor, frrsvinner.

Fdrsiimrad a-kass4 privatiserad tra-
fikfrrsiikring kan iterstlllas vid re-
geringsskifte 2010. Niir det glller
utftirsiiljningen av vinstgivande stat-
liga fiiretag iir det sv&rare. Dels kan-
ske inte de nya dgamavill siilj4 dels
kan det bli for dyrt fdr staten.

Att sfilja ut samhiillsflgda fUretag,
som varje lr betalar in miljardbe-
lopp till folket och statskassan, 6r
att fiirskingra ailmnnhetens egen-
dom!

Slfl inte pfl de svaga!

Moderaterna kallade sig i valrdrelsen
for det "nya arbetarPartiet". Men i
regeringsstlllning har de tydligt visat
att de iir samma gamla hdgerParti
som de alltid har varit!

Det blir siinkt erslittning i a-kassan
och hiijd avgift till den. Detta iir
typisk h0gerpolitik. Man tar fran de
fattiga och ger till de rika' Vart har
so I idariteten tagit 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!
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EU-anpassningen iir orsaken till
dagens htiga arbetsliishet!

Den hdga arbetsldsheten var ett av
valets stcirsta debattiimnen. Den tidi-
gare socialdemokratiska regeringen
lyckades inte ni full sysselsdttning
och den nuvarande borgerliga har
ingen n&gon hillbar plan fdr att hter
ffi full sysselsiittning i Sverige.

Sedan 1991 har bek6mpandet av ar-
betslOsheten inte liingre varit det vik-
tigaste milet fbr regeringarnas poli-
tik. Det har istiillet varit att bekilm-
pa inflationen. Denna indring var
ett led i Sveriges EU-anpassning in-
ftir de kommande ansdkningsfrr-
handlingarna.

Sedan flera Sr Ir inflationen re-
kordlflg i Sverige. Men det sker till
priset av att vi har massarbetsliis-
het i landet.

Man kan niimligen inte ha lflg och
inflation och llg arbetsldshet i ett
land p& samma gflng. Det finns ett
nationalekonomiskt begrepp ftir det-
ta - Phillipskurvan.

Niir arbetskisheten sjunker kan det
istiillet bli brist pi arbetskraft. Detta
g0r att ldnerna stiger. Folk fir mer
att kdpa fijr, vilket driver upp priser-
na och dermed inflationen,

Nrir bide regering och den numera
sjiilvstyrande riksbanken har som
mil aff h6lla nere inflationen innebiir
det att man hOjer riintan sf, fort infla-
tionen stiger nigot. Diirmed blir det

dyrare att handla" folk kdper mindre,
produktionen minskar, arbetslOshe-
ten 6kar. Det iir just den situationen
som rider i dagens Sverige.

Sfr liinge regering och riksbank
bara accepterar en inflation mel-
lan l-3o/o sl kommer vi att ha lcvar
dagens hiiga nivfl pfl arbetsldshe-
ten.

Det iir hiig tid att Sverige slutar att
anpassa sig efter EU och biirjar
ftira en sjiilvstiindig ekonomisk
politik diir bekf,mpandet av ar-
betsldsheten iter igen sfltts i
frfimsta rummet. Annars fir vi
behfllla massarbetsliisheten i lan-
det - oavsett vilken regering vi
har!

r0



SAFE:s valresultat 2006 - 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
ett mandat. SAFE frclr19,57 "/o av
riistema; en Okning med 3'19 Pro-
centenheter. SAFE befilste dflrige'
nom sin stIllning som N$ssjds nfist
stdrsta parti.

I Nessjd tfltort fick SAFE 2 510 rds-
ter; 23 %. I Nessjd landsbYgd och
mindre tltorter fick SAFE I 046 rds-
ter; 13 %. SAFE gick fram i hela
kommunen.

Resultaten i valdistrikten
Bdst resultat blev det i valdistrikt 9
(Akersh6ll- och Spexhultsomrtdet)
med 27 %. Nest bdst gick det i N.
Sandsjii Norra (GrimstorP med om-
nejd) med 26 %.I denna valkrets [r
SAFE nu det st6rsta Partiet och det
iir fiirsta gAngen SAFE 6r st0rsta par-
ti i ett valdistrikt.

Jiimfdrelse mellan kommunalval
och riksdagsval
I riksdagsvalet frck socialdemokra-
tem4 v4nsterpartiet och miljOpartiet
2 819 fler rdster fin i kommunalvalet'
Detta ska j6mfdras med SAFE:s val-
resultat ph 3 556 r0ster. Detta tyder
p[ att ca 80 % av SAFE:s v6ljare
rdstar pA (s), (v) eller (mp) i riks-

Personvalet
I personvalet fick Bernt Hultbery
totalt 524 kryss. Han blev dflrmed
direktvald till fullmEktige och var
den enda fien SAFE som blev Per-
sonvald. Han fick dessutom flest
kryss av alla politiker i Niissj0s
kommunval - och detta utan att fdrra
nigon personvalskampanj !

I Nilssjd kommun finns det' liksom
efter 199,41 199E och 2002 firs' val
en klar vf,nstermaioritet bestflende
av SAFE' (s) och (v).

Dessa tre partier har tillsammans
30 platser av 57 i fullmf,ktige. Fdr
fdnta gflngen bildar SAFE' (s) och
(v) majoritetsstYre i kommunen.
Niissjd kommun ilr den enda
kommunen i lfinet som stylt av en
vllnstermajoritet.

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

i.r€si I
r(RYstAo.

n

dagsvalet.
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Oppet Hus iSAFE-
lokalen!

LOrd. den 17 febr. kl 10'1 3.
Adress: Kyrkogatan 7.

Alla dr vfrlkomna att komma och
diskutera politik 6ver en kopp kaffe

med dopp!

Det blir iven bokfdrsaljning -
minga bill igl.bdcker finns afr kdpa!

VALKOMNA!

Trtitt pfl nedskflrningar och privatiseringar?
Kom med i SAFE! Du behiivs!
sAFEs adress: c/o uno Kenstamo Vflstanbogatan 1B, 57133 Niissjii

Postgirot iir 492 47 99 - 2. Medlemsavgiften iir 30 kr/ir'

Besiiksadress : Kyrko gatan 7' Niissj ii

Internet: www.safe-nass io.nu
Partilokalen flr iippen sflkrast torsd. kl 19:00, siind. 10:30
Du kan ringa: Pelle 154 91, Bernt 176 83, Uno 51 14 42,
Marianne 51 15 41, Anders och Britta 37 6'0 06


