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I Östergötland finns hälso- och sjukvård av hög kvalitet – men alldeles för många får vänta 

alltför länge på operation eller behandling. Det finns också en risk att du inte har samma 

möjlighet att få ta del av vården, om du bor långt ifrån Universitetssjukhuset i Linköping. 

Kristdemokraterna har förslag för att korta köerna och skapa en mer jämlik vård för alla 

östgötar, oavsett var du bor i länet. 

 

I Östergötland har vi pendeltågstrafik som oftast har hög punktlighet och som snabbt och 

effektivt tar dig till jobb, studier, fritidsaktiviteter och nöjen i Linköping, Norrköping, Motala, 

Mjölby, Kimstad, Linghem, Vikingstad, Mantorp, Boxholm och över länsgränsen till Tranås. 

Vi har från Östergötland också satsat på att förbättra pendlingsmöjligheterna norrut till t.ex. 

Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna. Vi från Kristdemokraterna har förslag för att också 

stärka möjligheten till pendling med tåg från och till Rimforsa och Kisa i södra Östergötland 

och över länsgränsen till Vimmerby och Hultsfred. Vi vill också bygga ut med expressbussar 

från de orter som inte har pendeltågstrafik. Att kunna studie- och arbetspendla till och från 

tillväxtorter i hela Östergötland är viktigt! 

 

I Östergötland finns kultur av stor bredd och hög kvalitet! Här kan du se teaterpjäser på en av 

landets bästa länsteatrar. Här spelar kanske Sveriges främsta professionella symfoniska 

blåsorkester med rötter tillbaka till 1500-talet. Här kan du se mästerverk ur konsthistorien 

och prisbelönta utställningar på Östergötlands Museum, och här kan du gå på konsert med 

en av landets bästa symfoniorkestrar, känd från såväl stora konserthus i Europa som fina 

listplaceringar på Svensktoppen. Det är dock inte lika lätt för alla östgötar att ta del av allt 

detta. Det finns dessutom andra kulturpärlor i Östergötland, som skulle behöva mer 

uppmärksamhet på regional nivå för att kunna bli ännu viktigare för det östgötska kulturlivet 

och för den viktiga besöksnäringen. Kristdemokraterna har förslagen för att mer kultur ska 

bli tillgänglig för fler östgötar! 

 

Grunden för att vi gemensamt med skattemedel ska kunna finansiera hälso- och sjukvård 

med hög kvalitet och god tillgänglighet, kollektivtrafik som når alla viktiga pendlingsstråk 

med bekväma och effektiva transporter, och ett brett kulturliv som erbjuds hela 

Östergötland, är att det finns framgångsrika företag som växer och anställer fler. I 

Östergötland finns några riktigt stora företag med många anställda. Vi har också ett stort 

antal företag inom högteknologisk sektor, där flera är internationellt konkurrenskraftiga. Vi 

behöver dock få fler små och mellanstora företag, i såväl städerna som på landsbygden. 



 

 

 

Kristdemokraterna har förslag som gör det lättare att starta och driva företag som skapar 

tillväxt och därmed resurser till vår gemensamma välfärd. 

 

I detta regionala handlingsprogram presenterar vi från Kristdemokraterna våra förslag inför 

valet 2018. Vi kristdemokrater vill vara med och leda Region Östergötland under 

mandatperioden 2018-2022 och vi presenterar här genom ett antal förslag vårt #välfärdslöfte 

till östgötarna för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, besöksnäring, näringsliv och 

utbildning. Hör gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar kring våra förslag, och 

glöm inte bort att rösta på Kristdemokraterna 9 september 2018! 

  



 

 

 

Hälso- och sjukvården har många utmaningar idag och för framtiden. Tillgänglighet, 

bemanning och ekonomi är ofta högt på dagordningen. Den kanske största utmaningen för 

vården är emellertid de ökade problemen med vårdrelaterade infektioner (VRI) av olika slag. 

Vården ska vara en plats där man får hjälp med sina problem, inte där nya problem skapas! 

Den östgötska hälso- och sjukvården har tyvärr de senaste åren alltför ofta inte levt upp till 

den devisen, utan tvärtom varit en av de mest problemtyngda regionerna i landet, när det 

gäller vårdrelaterade infektioner. Samtidigt finns inom Region Östergötland stor kompetens 

kring hur man arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner. Eftersom Östergötland 

ingalunda är den enda delen av Sverige där problem finns inom detta område, skulle många 

behöva få ta del av den forskning och praktisk tillämpning som faktiskt finns inom Region 

Östergötland. För att förbättra praktik inte bara här i Östergötland utan över hela landet, 

föreslår Kristdemokraterna att Region Östergötland tar initiativ till att inrätta ett nationellt 

centrum för vårdrelaterade infektioner i anslutning till Universitetssjukhuset i Linköping och 

medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet. 

 

Kristdemokraterna har som parti ända sedan grundandet 1964 lyft fram betydelsen av att ge 

barn och unga en trygg och bra start i livet. Trygga barn och unga blir oftast trygga och 

stabila vuxna. Hur hälso- och sjukvården finns till för och möter barn och unga under hela 

uppväxttiden, är förstås en av de viktigaste faktorerna för att bidra till en trygg uppväxttid. 

Idag finns ansvaret för barns och ungas hälso- och sjukvård hos den regionala nivån från 

födseln upp till skolåldern. Sedan följer en paus, där skolhälsovården i kommunernas regi 

har ansvaret, till dess att skolåren är över och ungdomshälsan tar vid. Självklart kommer 

många barn i kontakt med vårdcentraler, barnkliniker och annan sjukhusvård även under 

skolåren, men det generella ansvaret gör ett tillfälligt skifte. För att skapa en bättre 

kontinuitet under hela barn- och ungdomstiden föreslår Kristdemokraterna att ansvaret för 

skolhälsovården, som fortsatt ska finnas på plats på skolorna, överförs till Region 

Östergötland, som då får hälso- och sjukvårdsansvaret för alla barn- och unga under hela 

uppväxttiden. 

 



 

 

 

Sjuksköterskorna är regionens största yrkesgrupp och utgör på många sätt navet i hälso- och 

sjukvården. Under decennierna bakåt har sjuksköterskerollen utvecklats och förändrats till 

att idag vara ett högkvalificerat yrke med flerårig universitetsutbildning som grund. Sedan 

lång tid tillbaka avslutas läkarutbildningen med period av specialisering inom vald disciplin, 

på plats i verksamheten. För att skapa en ännu bättre övergång från studier till aktiv yrkesroll 

även för nyutbildade sjuksköterskor, och ge bättre möjligheter att specialisera sig inom ett 

särskilt vårdområde, föreslår Kristdemokraterna att Region Östergötland i samverkan med 

medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet, inför specialisttjänstgöring (ST) för 

sjuksköterskor inom Region Östergötland. 

 

En av hälso- och sjukvårdens stora utmaningar på bemanningsfronten, är att få till 

heltäckande tjänstgöring på obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger. Under åren har 

regionen prövat olika modeller för att lösa problemet. Den ena kreativa arbetstidsmodellen 

efter den andra har utarbetats, införts, ibland fungerat ett tag och i många fall inte erbjudit 

någon heltäckande lösning. En klar och tydlig modell som inte är ny, men kan utvecklas, är 

att erbjuda personal som arbetar obekväm arbetstid, ett ordentligt lönetillägg. Därför föreslår 

Kristdemokraterna att ett utökat Ob-tillägg införs för all personal. 

 

När medborgare har frågor om sjukdomstillstånd för sig själv eller anhöriga, är det 

smidigaste sättet att få svar från professionell personal, att kontakta sjukvårdsrådgivningen 

1177, antingen via webben, eller via telefon. Eftersom kännedomen om möjligheten att 

kontakta 1177 ökat, och fler använder tjänsten, har tidvis telefonköerna varit alldeles för 

långa. Ett samarbete mellan i utgångsläget sju landsting/regioner har bidragit till att korta 

köerna, men mer kan göras. Därför föreslår Kristdemokraterna att ekonomiska resurser 

tillförs 1177 för att möjliggöra utökad bemanning och därmed förbättrad tillgänglighet. 

 



 

 

 

Idag kan hälso- och sjukvården rädda allt fler människoliv. Nya mediciner och 

behandlingsmetoder, liksom alltmer avancerad medicinskteknisk utrustning, bidrar till att 

svåra sjukdomar kan botas, att människor som drabbats av akuta sjukdomsfall som 

hjärtinfarkt eller stroke kan överleva och att barn som fötts alldeles för tidigt kan klara sig 

och leva ett helt vanligt liv. 

 

För människor som bor långt ifrån Universitetssjukhuset i Linköping, där huvuddelen av den 

avancerade specialistsjukvården ges, har dock idag inte samma förutsättningar att få den 

vård de behöver. Exempelvis hinner inte en vägambulans köra från t.ex. Tyrislöt i skärgården 

till Linköping i sådan tid att den akuta behandlingen av en stor stroke kan sättas in. I värsta 

fall överlever inte den drabbade, och annars är det stor risk att resten av livet innebär 

omfattande funktionsnedsättning med stora behov av stöd från samhället. 

 

För dessa, och många andra behov, skulle en snabb transport med ambulanshelikopter direkt 

till Universitetssjukhuset kunna rädda liv och undvika långvarigt mänskligt lidande. 

Dessutom är omfattande samhällsekonomiska vinster att vänta, genom att behov av insatser i 

form av rehabilitering, hemtjänst och vårdboende uteblir eller minskar, samt att 

arbetsförmåga kvarstår och därmed möjlighet att genom skatteinbetalningar bidra till vår 

gemensamma välfärd. 

 

En helikopter kan vara i luften inom 5 minuter och marschfarten är ca 240-280 km/h. Den 

kan vara på skadeplats 10 mil bort inom 20-25 minuter. Är läkare ombord kan avancerade 

medicinska åtgärder sättas in direkt, vid t.ex. trauma, stroke, akut hjärtinfarkt m.m. vilket 

naturligtvis kan vara livsavgörande. Är patienten svårt skadad kan den behöva flygas direkt 

till specialistsjukhus vilket sparar tid och även det kan vara livsavgörande. En helikopter tar 

sig fram i terräng och kan landa på mycket otillgängliga platser som vägambulanser kan ha 

svårt att nå.  

 

Undersökningar visar att läkarbemannad ambulanshelikopter är mer livräddande i 

förhållande till om man använt vanlig vägambulans. Avgörande faktorer är kompetens och 

tid. Flera internationella studier och Sveriges kommuner och landstings, SKL, oberoende 

utredning "Vård på vingar" visar att ambulanshelikoptrar är kostnadseffektiva. Den 

samhällsekonomiska nyttan ligger både i att fler människor överlever, men också i att 

handikapp minskas, rehabiliteringstider kortas och fler personer kan återgå till produktivt 

arbete.  



 

 

 

 

Sydöstra sjukvårdsregionen - som innefattar Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län 

och Region Jönköpings län – har idag ingen egen ambulanshelikopter. Kommunalförbundet 

Svensk Luftambulans ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet åt medlemmarna 

och bildades ursprungligen av Landstinget i Värmland och Landstinget Dalarna 2014. Från 

2015 är även Västra Götalandsregionen ansluten till kommunalförbundet och sedan 2016 är 

Region Uppsala medlem. Ett första steg mot en ambulanshelikopter i sydöstra 

sjukvårdsregionen, är att ta ett initiativ för att våra tre landsting/regioner blir medlemmar i 

Svensk Luftambulans. 

 

Region Östergötlands egen utredning om ambulanshelikopter, som togs fram under 2015, 

ställer sig positiv till att, tillsammans med övriga landsting/regioner i sjukvårdsregionen, 

ansluta sig till kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Vi tycker därför det är dags att 

landa i helikopterfrågan och säkerställa en snabb, jämlik och säker vård för våra medborgare. 

 

Den psykiska ohälsan har inte blivit mindre de senaste åren. Stress, otrygghet och mängden 

små och stora upplevda och reella krav från omvärlden, bidrar till att alltfler mår psykiskt 

dåligt. Det handlar både om de personer som är i behov av avancerad psykiatrisk vård, om de 

som får sina behov mötta av öppenvårdspsykiatrin och om de personer där problematiken är 

av lindrigare psykosocial karaktär. Här är den psykosociala kompetensen i primärvården, i 

form av kuratorer och psykologer viktiga. Men, vare sig öppenvårdspsykiatrin eller 

primärvården klarar av att möta hela behovet av regelbundna psykoterapeutiska 

samtalskontakter. Det finns redan idag i Östergötland psykoterapeutisk kompetens. För att 

göra den mer tydligt tillgänglig, och därtill attrahera ytterligare kompetens till länet, föreslår 

vi från Kristdemokraterna att vårdval införs för psykoterapi inom Region Östergötland. 

Barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa är ett högt prioriterat 

område för Kristdemokraterna. På nationell nivå i regeringsställning var partiet pådrivande 

för en förstärkt vårdgaranti inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. 

Kristdemokraterna arbetade även med att korta väntetiderna till barn- och 

ungdomspsykiatrin bland annat genom överenskommelser mellan staten och SKL och genom 

prestationsbaserade medel. Det kan vara förödande för ett barn eller en ung person att 

behöva vänta i flera månader på att få hjälp. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin i 



 

 

 

Östergötland måste därför kortas ordentligt. För det krävs att området prioriteras högre och 

tillförs mer resurser. Den befintliga vårdgarantin måste uppfyllas i Östergötland. Därför 

föreslår vi från Kristdemokraterna att barn- och ungdomspsykiatrin under nästa 

mandatperiod prioriteras högre och tillförs nödvändiga ekonomiska resurser för att klara 

vårdgarantin.

 

När vi blir sjuka och behöver få kontakt med hälso- och sjukvården, vill vi få kontakt så snart 

som möjligt, och helst komma i kontakt med en vårdgivare så nära oss som möjligt. För 

personer som av olika skäl ofta behöver kontakta vården, är det också ofta ett önskemål att få 

mesta möjliga kontinuitet när det gäller vilken personal som tar emot. 

 

Den vård som finns nära oss medborgare, den nära vården eller primärvården, ofta i form av 

en vårdcentral, är den vårdinstans som borde kännas mest naturligt att vända sig till. Idag är 

det tyvärr många som har svårt att komma i kontakt med sin vårdcentral. De möts av 

beskedet att telefontiderna är slut, och tvingas vänta till nästa dag. För en del skulle ett besök 

på vårdcentralen passa bäst på väg hem från arbetet, som slutar vid fem på eftermiddagen. 

För andra skulle det vara enklast om det fanns en tid att få lördag förmiddag. 

 

När telefontiderna är slut eller när vårdcentralen har stängt kl. 17.00 på eftermiddagen eller 

inte alls har öppet på helgen, blir den vårdinsans som många vänder sig till, akutkliniken på 

något av våra sjukhus. På akuten har förstås svårt sjuka patienter, eller personer som råkat ut 

för olyckor, högre prioriteringsgrad, än en person som egentligen inte var mer sjuk, än att ett 

vårdcentralsbesök, hade räckt. 

 

För att det ska bli mer naturligt för oss medborgare att i första hand vända oss till vår 

vårdcentral, föreslår Kristdemokraterna att den nära vården stärks och uppvärderas 

ordentligt. Ekonomiska resurser behöver tillföras primärvården, för att klara utökade 

öppettider på kvällar och helger. Ett första steg skulle t.ex. kunna vara att erbjuda 

öppethållande mellan 17.00 och 19.00 tre vardagar i veckan, och öppet 08.00-12.00 på 

lördagar. Det är också viktigt att stärka läkarbemanningen i primärvården. För det krävs en 

satsning på att få fler läkarstudenter att vilja specialisera sig inom allmänmedicin, men också 

att tillföra annan specialistkompetens inom den nära vården, som t.ex. geriatriker och 

barnläkare. Den psykosociala kompetensen på vårdcentralerna, i form av kuratorer och 

psykologer, behöver också stärkas, då bakgrunden till många av de besvär som människor 

söker för, i grunden handlar om psykosociala problem. 



 

 

 

 

Att ha god tillgänglighet till tandvård är en grundläggande fråga för en god hälsa. 

Tandvården ger såväl barn och unga som vuxna värdefulla råd och tips för en mer hälsosam 

livsstil. Att det är långt till eller besvärligt att besöka tandvården, ska därför inte behöva vara 

ett hinder. I våra städer och på flera andra större orter i Östergötland, finns den regiondrivna 

Folktandvården och små eller större kliniker inom privattandvården. Men, det finns också 

orter och platser i Östergötland där vare sig Folktandvården eller någon privattandläkare har 

etablerat sig, eller har upphört med sin tidigare verksamhet. För att förbättra tillgängligheten 

till tandvård för framförallt barn och äldre på dessa orter, föreslår vi från Kristdemokraterna 

att Region Östergötland, efter modell från vårt södra grannlän Kalmar län, inför mobila 

tandvårdskliniker. Mobila tandvårdskliniker är bussar fullt utrustade för att kunna bedriva 

tandvård, som på en ordinarie klinik. Bussen kan exempelvis ställas upp i anslutning till en 

skola, ett äldreboende eller vid den lokala affären. 

 

Ögonsjukvården i Östergötland har stora problem med tillgängligheten. Patienter får vänta 

alldeles för länge på att exempelvis få operation av grå starr. För en region som strävar efter 

”hög tillgänglighet”, ”jämlik hälso- och sjukvård” och ”delaktiga och nöjda patienter” är det 

förstås inte en hållbar situation. 

 

Det är uppenbart att ögonklinikerna inom Sinnescentrum inte till fullo klarar av att ge den 

ögonsjukvård våra medborgare behöver, i rimlig tid. För att klara någorlunda tillgänglighet, 

har istället punktinköp av vårdinsatser gjorts hos aktörer inom ögonsjukvården i andra län, 

t.ex. Capio i Jönköping. Det är förstås bättre än att patienten får vänta ännu längre, men det 

innebär olägenhet för patienten att åka till Jönköping, och det blir dyrare än vad det skulle 

behöva kosta. 

 

I vår södra grannregion, och samarbetspartner inom Sydöstra sjukvårdsregionen, Region 

Jönköpings län, finns vårdval inom ögonsjukvården. Där finns ett antal auktoriserade 

utförare, som möter patienter på regionens uppdrag. Östgötska patienter som väljer 

möjligheten att söka vård i annan region, kan i Region Jönköpings län välja att vända sig till 

någon av dessa utförare. 

 



 

 

 

Kristdemokraterna anser att det är hög tid för Region Östergötland att likt vår granne i söder, 

införa vårdval också inom ögonsjukvården. Med fler vårdgivare, är det inte bara fler olika 

aktörer som är med och utvecklar vården i Östergötland och fler tänkbara arbetsgivare inom 

ögonsjukvården, utan det blir förstås, först och främst, fler aktörer som kan möta östgötarnas 

behov av ögonsjukvård. 

 

Under de senaste decennierna kan man skönja bl.a. två utvecklingsspår inom svensk hälso- 

och sjukvård. Dels har vården blivit alltmer specialiserad och medicinsktekniskt avancerad. 

Dels har tidigare yrkesgrupper som vårdbiträden, vaktmästare och andra servicefunktioner 

reducerats eller helt försvunnit. Samtidigt som högutbildade läkare och sjuksköterskor har 

fått alltmer komplicerade vårdsituationer att hantera, har de också i större utsträckning än 

tidigare behövt ta hand om servicen runt den ordinarie vårduppgiften. När inte vårdbiträden 

finns till hands för att servera måltider till inneliggande patienter, får undersköterskor rycka 

in. Det har inneburit att sjuksköterskor behövt ta hand om en del av undersköterskornas 

sysslor, vilket i sin tur lett till att läkare har fått ta hand om en del sjuksköterskeuppgifter. Att 

det i nuläget finns fler anställda läkare och sjuksköterskor än någonsin tidigare, även med 

hänsyn tagen till befolkningsökning, och ändå är svårt för dessa båda yrkesgrupper att hinna 

med sitt arbete, kan delvis förklaras av den uppkomna situationen. Region Östergötland har 

under ett antal år haft ett projekt, som nyligen permanentats, med så kallad vårdnära service, 

där servicetjänster runt patienter och vårdpersonal utförs av andra yrkesgrupper, som ofta 

kräver mindre utbildning. Detta är mycket positivt, men kan utvecklas ytterligare. Att 

kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler kan ha sina egna vårdserviceteam anställda, som 

servar just den egna verksamheten med olika behövliga tjänster, där kontinuitet och 

personkännedom blir god, kan bidra till att den vårdutbildade personalen i större 

utsträckning kan utföra det jobb de är utbildade för, att stressen minskar och arbetsmiljön 

förbättras. Dessutom är det på den typen av enklare servicetjänster lättare att anställda 

exempelvis nya svenskar, som ännu inte har lärt sig perfekt svenska. Det kan bli ett bra sätt 

att lära känna personer som bott längre i Sverige, lära sig språket och få en skjuts i sin 

integrering i samhället! 

 



 

 

 

På våra tre sjukhus i Region Östergötland finns moderna och välutrustade operationssalar 

med den senaste tekniken. Att ha operationskapacitet av högsta kvalitet, är kostsamt, men 

förstås helt nödvändigt. Generellt används operationssalarna främst dagtid måndag-torsdag 

och fredag förmiddag. Självklart pågår en del planerade operationer in på kvällar, och akuta 

ingrepp görs naturligtvis under alla dygnets timmar. Men, i stort står många salar tomma 

kvällar, fredag eftermiddag, lördag och söndag. För att bidra till att korta operationsköer och 

därmed minska patienters lidande, och samtidigt få ett bättre samhällsekonomiskt nyttjande 

av operationssalar och utrustning, borde det vara möjligt att operera även på tider då idag 

många salar står outnyttjade. Kristdemokraterna föreslår därför att Region Östergötland 

inför planerade operationstider även kvällar och helger, samt se över möjligheten att låta 

privata vårdgivare hyra in sig på lediga tider.  

 

Mellan 110 000 och 115 000 barn föds varje år i Sverige och vår förlossningsvård visar goda 

medicinska resultat. En relativt hög andel kvinnor drabbas dock fortfarande av 

förlossningsskador vid förlossning, dessutom går många av dessa kvinnor odiagnostiserade 

och obehandlade oacceptabelt långt efter förlossning. Oron för dessa komplikationer skapar 

en rädsla hos den blivande mamman som rimmar illa med vår ambition att ha en 

förlossningsvård i världsklass. En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk och här har vi 

inte lyckats fullt ut. Förlossningsvård definieras som akutsjukvård, för även om de flesta 

gravida kvinnor och nyfödda barn är friska, medför en förlossning alltid en risk. Vi behöver 

en sammanhållen, välplanerad vårdkedja med kompetent, välutbildad vårdpersonal med 

goda arbetsförhållanden och väl implementerade kunskaper om hur man diagnostiserar och 

reparerar förlossningsskador. På så sätt kan man både arbeta förebyggande och behandlande 

och ge de bästa förutsättningarna för att förlossningen, eftervården och vården som stort ska 

klara av att fånga upp graviditets- och förlossnings relaterade skador. Barnet behöver en frisk 

mamma. En sådan satsning kommer att erbjuda den trygghet både mamma och barn 

behöver. Socialstyrelsen har nyligen pekat på stora kunskapsluckor och brister inom vården 

efter förlossning. Vårdkvalitén visar stora skillnader beroende på var man bor och endast vart 

tredje sjukhus har tillfredsställande rutiner för att följa upp kvinnors hälsa efter hemgång. 

Detta är oacceptabelt, då så många kvinnor drabbas av förlossningsdepression och 

förlossningsskador. 

 



 

 

 

Kristdemokraterna vill därför öka resurserna till förlossningsvård och eftervård samt till 

forskning, för att kunna reparera eventuella förlossningsskador korrekt och minimera 

negativa effekter av förlossningsrelaterad ohälsa för alla kvinnor som fött barn. Obehandlade 

förlossningsskador ger fatala, socialt negativa effekter för kvinnans livskvalitet och relation 

till hennes man eller partner och i förhållandet till sitt barn. Skadorna kan på sikt ge upphov 

till urinläckage, framfall, avföringsläckage, fistlar och sexuella störningar. Det ger även stora 

socialekonomiska effekter på både individ- och samhällsnivå.  

Vi vill: 

 skapa nationellt centrum för vårdrelaterade infektioner. 

 samla ansvaret för barn- och ungdomsvården. 

 införa ST även för sjuksköterskor. 

 införa utökat OB-tillägg. 

 utöka resurserna till 1177. 

 investera i en ambulanshelikopter. 

 införa vårdval inom psykoterapi. 

 korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin. 

 stärka och uppvärdera  

den nära vården. 

 införa mobil tandvårdsklinik. 

 införa vårdval inom ögonsjukvården. 

 utveckla vårdserviceteam. 

 nyttja operationskapaciteten bättre. 

 öka resurser till förlossningsvård och eftervård. 



 

 

 

Kollektiv pendlingstrafik ökar när infrastruktur och trafikupplägg ger resenärerna god 

möjlighet till mobilitet. Då antar resenärerna den möjligheten. Vi vet också att befolkningen 

idag i Sverige, om möjligt, väljer sin bostadsort efter var man trivs och vill sätta sina rötter. 

Effekten av detta kan bli att behöva pendla för att ta sig till jobb, studier och fritidsintressen. 

Det offentliga måste då kunna möta upp detta behovs av ökad mobilitet för att kunna vara 

attraktiva i ett modernt samhälle. Därför är exempelvis Stångådalsbanan framtid ett 

fokusområde för oss Kristdemokrater. Vi förstår också att stad och landsbygd inte är 

varandras motsatser utan är starkt beroende av varandra. Kristdemokraterna vill därför 

arbeta för att regionen tar fram en strategi för att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden.

Att rusta och utveckla Stångådalsbanan främjar den regionala tillväxten i Östergötland och 

angränsande län. Med kortare restid och tätare tågtrafik skapas ett större geografiskt område 

där man kan pendla för jobb och studier. Fler kan alltså bo kvar utan att behöva flytta för 

arbetets skull. På samma sätt ökar även utbudet av personal och kompetens för näringslivet 

och offentlig sektor, då arbetskraft finns tillgänglig inom ett större område än tidigare. 

Genom att korta restiden för tågen blir tåget ett attraktivt alternativ till bilen, vilket både 

människa och miljö tjänar på. I takt med att Ostlänken i framtiden blir klar kommer 

länsbanan också fylla en viktig funktion som matarbana för att snabbt och smidigt kunna ta 

sig hela sträckan från Kalmar till Linköping och vidare till exempelvis Stockholm. Vi vill 

därför se en prioritering och upprustning av Stångådalsbanan. 

 

Ett steg i att utveckla exempelvis Stångådalsbanan är att möjliggöra för fler att kunna åka. Ett 

konkret exempel är att återöppna tågstoppet i Sturefors. Nuvarande sträcka Sturefors-

Linköping tar ca 23 minuter. Med tåg skulle den resan kunna göras på halva tiden. Sturefors 

är som tillväxtort i Linköpings närhet, ett attraktivt alternativ för exempelvis barnfamiljer att 

bosätta sig, när både utbud och priser i Linköpings tätort utgör ett hinder. Vägstråket från 

Sturefors till centrala Linköping passerar flera både äldre och nyare bostadsområden, vilket 

gör att trafikintensisiteten är hög. Möjlighet att resa med tåg från Sturefors till Linköping, 

skulle därmed vara en välkommen avlastning av vägtrafiken. 

   



 

 

 

Vi ser även behovet av ett tågstopp i Godegård, vilket på samma sätt ger snabbare inpendling 

till Motala tätort samt stärker förutsättningarna för ökat kollektivt resande. 

Vi vill att fler som idag reser med bil istället väljer att resa med kollektivtrafik till arbete och 

fritidsaktiviteter. Inom Östergötland har Östgötatrafiken nyligen uppdaterat biljettsystemet, i 

syfte att göra det enklare för resenären att resa. Nu är det dags att ytterligare förbättra 

möjligheten att resa kollektivt, även över länsgränsen. Sedan många år trafikerar 

Östgötapendeln även Tranås i norra Jönköpings län, där självklart även Östgötatrafikens 

biljetter gäller. I slutet av förra året infördes det nya biljettsystemet Movingo för att smidigt 

resa med kollektivtrafik mellan länen som ingår i samarbetet kring Mälardalstrafik AB, 

MÄLAB. En vit fläck på biljettkartan för östgötska resenärer som pendlar till arbete, studier 

eller fritidsaktiviteter på andra sidan länsgränsen, är Vimmerby i norra Kalmar län. Precis 

som många östgötar reser till Tranås, är det många elever, yrkesarbetande och andra som 

reser från Östergötland till Vimmerby. För dem finns idag ingen möjlighet att resa med t.ex. 

Östgötatrafikens månadskort den sista biten från länsgränsen fram till Vimmerby. Därför vill 

vi att Östgötatrafikens biljetter även ska gälla till Vimmerby, på samma sätt som de idag 

gäller till Tranås. 

För östgötar som av olika skäl behöver hjälpmedel för att bättre klara sin vardag, är ett besök 

hos Hjälpmedelscentrum i Linköping en nödvändighet, för utprovning av och introduktion 

till användandet av aktuella hjälpmedel. För en person boende i Norrköping, som är 

färdtjänstberättigad och ska göra ett besök vid Hjälpmedelscentrum i Linköping, blir resan 

dit onödigt krånglig. Personen behöver först resa från sin bostad i Norrköping till 

Vrinnevisjukhuset, varifrån samordnad resa sker till Universitetssjukhuset i Linköping. 

Därefter vidtar dagens tredje resa från US till Hjälpmedelscentrum. På hemresan sker 

motsvarande resa i omvänd riktning, alltså sammantaget sex olika resor på en dag, för ett 

besök på Hjälpmedelscentrum. Det finns förstås en tanke att i möjligaste mån samordna 

sjukvårdsrelaterade transporter mellan Norrköping och Linköping. Samtidigt är bakgrunden 

till att personer behöver besöka Hjälpmedelscentrum, ofta någon form av 

funktionsnedsättning, vilket gör byte av färdmedel mer krångligt än för en person utan 

funktionsnedsättning. Det borde vara möjligt att ordna en färdtjänstresa från bostad till 

Hjälpmedelscentrum i Linköping utan byte. Därför föreslår Kristdemokraterna att 

färdtjänstberättigade personer som får hjälpmedel utskrivna av hälso- och sjukvården, och 



 

 

 

behöver göra ett besök på Hjälpmedelscentrum för utprovning, ska få färdtjänstresa från sin 

bostad, oberoende av var den är belägen i Östergötland, till Hjälpmedelscentrum, utan byte. 

 

För att kollektivtrafiken på landsbygden ska vara ett attraktivt sätt att resa är det viktigt att 

hitta en god nivå med tillräckligt täta avgångar, samt rimliga restider. Vid medborgardialoger 

har det framkommit att få avgångar är det vanligaste skälet till att välja bort kollektivtrafiken. 

För att se om tätare avgångar skulle ge resultat i större antal resande vill vi genomföra en 

riktad satsning, med utökat antal avgångar för kollektivtrafik på några strategiskt viktiga 

landsbygdslinjer, på försök under några år. Vi vill därför ha en satsning med utökad 

kollektivtrafik med expressbussar från orter som saknar pendeltåg till stora utbildnings- och 

arbetscentra såsom Linköpings universitet och Mjärdevi.  

För att våra skärgårdsöar ska kunna utvecklas ytterligare behövs en väl utbyggd och pålitlig 

kollektivtrafik. Den idag anropsstyrda skärgårdstrafiken bör kompletteras med fasta 

avgångar på strategiska rutter. 

 

 

 

 

Vi vill: 

 utveckla Stångådalsbanan 

 införa tågstopp i Sturefors och Godegård 

 utöka giltigheten på Östgötatrafikens biljetter till Vimmerby 

 genomföra försök med utökad kollektivtrafik på landsbygden 

 införa fasta avgångar på strategiska rutter i Skärgårdstrafiken 



 

 

 

Grunden för att vi gemensamt med skattemedel ska kunna finansiera hälso- och sjukvård 

med hög kvalitet och god tillgänglighet, kollektivtrafik som når alla viktiga pendlingsstråk 

med bekväma och effektiva transporter, och ett brett kulturliv som erbjuds hela 

Östergötland, är att det finns framgångsrika företag som växer och anställer fler. I 

Östergötland finns några riktigt stora företag med många anställda. Vi har också ett stort 

antal företag inom högteknologisk sektor, där flera är internationellt konkurrenskraftiga. Vi 

behöver dock få fler små och mellanstora företag, i såväl städerna som på landsbygden. 

Kristdemokraterna har förslag som gör det lättare att starta och driva företag som skapar 

tillväxt och därmed resurser till vår gemensamma välfärd. 

 

Hälso- och sjukvården är en sektor med stor andel högutbildad personal. Det är också ett 

område där många olika personalgrupper får möjlighet att visa kreativitet och 

uppfinningsrikedom, även i stressande och pressande arbetssituationer. Bland vårdens 

medarbetare i Östergötland föds hela tiden idéer på effektivare arbetssätt och tankar på nya 

hjälpmedel och utrustning, i syfte att underlätta arbetet. Bland regionens anställda bedriver 

många forskning för att hitta nya behandlingsmetoder, som bättre möter medborgarnas 

behov av hälso- och sjukvård. Samtidigt är Östergötland en region där många 

högteknologiska företag tar fram nya lösningar för att underlätta tillvaron för inte bara 

Östergötlands och Sveriges, utan hela världens befolkning, inom en lång rad områden. Det 

finns exempel på när idéer och forskning inom hälso- och sjukvården har utvecklats vidare 

till framgångsrika östgötska företag. Men, exemplen är än så länge inte så många. Därför är 

det oerhört viktigt att vi hittar bättre vägar att fånga innovationskraften hos vårdens 

medarbetare, och lotsa idékläckaren eller forskaren vidare till lämpliga kontaktytor inom det 

östgötska näringslivet. Kontakterna och utbytet mellan regionens egen verksamhet Test och 

Innovation och de framgångsrika innovativa miljöer som finns i regionens teknikparker, 

företagskluster och inkubatorer, måste bli bättre. Kristdemokraterna föreslår därför att ett 

innovationsforum inrättas, där en permanent kontaktyta skapas för fruktbart och 

tillväxtskapande utbyte mellan hälso- och sjukvårdens medarbetare, Region Östergötlands 

Test och Innovation och det östgötska näringslivet genom teknikparker, företagskluster och 

inkubatorer. 

 



 

 

 

I internationella jämförelser är Sverige ett ekonomiskt och utvecklingsmässigt mycket starkt 

land. Vi är dessutom ett land med en väl utvecklad välfärd med sociala stöd- och 

trygghetssystem. En lång period av fredstid i kombination med stark efterlevnad av 

mänskliga fri- och rättigheter, har gjort Sverige till ett land som tillsammans med 

grannländer i norra Europa ofta hamnar högt på en lång rad olika internationella 

rankinglistor. Det är därför inte konstigt att människor på flykt från kring, terror och 

förföljelse söker sig till Sverige för att skapa en ny framtid. För alla, för de som bott hela sina 

liv i Sverige, och för de som kommit hit relativt nyligen, är en av de viktigaste faktorerna för 

att kunna få ett gott liv, att ha ett arbete. Att känna sig behövd, att ha tydliga rutiner, att 

känna pliktkänsla, att anstränga sig och få feedback är viktiga beståndsdelar i ett 

meningsfullt arbete. För personer som nyligen kommit till Sverige handlar det också om att 

snabbare lära sig svenska, att lära känna personer som bott här betydligt längre och på så sätt 

få en välfungerande integration i det svenska samhället. Att snabbt skapa arbete för de 

personer som sökt sig till Sverige är därför en av samhällets allra viktigaste uppgifter.  I 

Region Jönköpings län finns sedan ett par år tillbaka ett kompetensråd, där företrädare från 

bl.a. regionen, länsstyrelsen och handelskammaren regelbundet träffas med ett enda syfte – 

att få fram arbetstillfällen för nya svenskar. Arbetet har visat sig vara framgångsrikt, och 

Kristdemokraterna föreslår därför att Region Östergötland inrättar ett kompetensråd efter 

modell från Region Jönköpings län. 

 

Östergötland behöver fler företagare, som startar och driver små och medelstora företag. För 

att vi gemensamt ska kunna nå dit, krävs bl.a. att vi tillsammans hjälps åt att etablera 

företagande som ett naturligt alternativ som framtidsplan för våra östgötska gymnasieelever.   

 

Kursen Entreprenörskap finns idag endast på fem av de arton nationella 

gymnasieprogrammen; ekonomiprogrammet, handelsprogrammet, hantverksprogrammet, 

hotell- och restaurangprogrammet samt naturbruksprogrammet. Kristdemokraterna föreslår 

att Region Östergötland inom ramen för samrådet mellan regionen och Östergötlands 

kommuner om utbildning och kompetensförsörjning, tar initiativ till ett samarbetsavtal kring 

att entreprenörskap blir en fast lokal kurs på samtliga arton nationella gymnasieprogram i 

Östergötland. 



 

 

 

Kristdemokraterna föreslår vidare att Region Östergötland inom ramen för presidiesamrådet 

mellan regionen och Linköpings Universitet, tar initiativ till en samverkan kring att införa 

moment i lärarutbildningen kring entreprenörskap. 

 

Utöver att fler gymnasieelever ges möjlighet att läsa kursen entreprenörskap, är ett av de 

viktigaste och mest framgångsrika instrumenten för att stimulera till företagande på 

gymnasienivå, det arbete som bedrivs av Ung Företagsamhet. Idag skiljer det sig en del 

mellan olika gymnasieprogram, och mellan olika kommuner i Östergötland, hur utbrett 

arbetet med UF-företag är. Kristdemokraterna föreslår därför att Region Östergötland, 

utöver det ekonomiska stöd som redan ges idag, tar initiativ till en regional satsning 

tillsammans med länets kommuner, på att öka antalet UF-företag i Östergötlands samtliga 

kommuner, och genomföra en särskild satsning på att få fler elever på gymnasieskolans 

yrkesprogram att starta UF-företag. 

 

Region Östergötlands viktigaste verktyg för att skapa tillväxt och bidra till ett starkare 

näringslivsklimat i Östergötland är ALMI Företagspartner Östergötland AB, som regionen 

äger tillsammans med Näringsdepartementet. ALMI erbjuder såväl rådgivning som möjlighet 

till lån för att göra investeringar och komma igång med ett företag. Såväl nya som redan 

etablerade företag finns bland kunderna. ALMI Östergötland har också varit initiativtagare 

till flera projekt som bl.a. riktat sig till ökat kvinnligt företagande och fler företagare bland 

nya svenskar. Projekten har ofta varit framgångsrika och agerat som förebild för andra 

regioner i Sverige. Finansiering av många av projekten, t.ex. ”Framtidsföretag” som bidragit 

enormt till tillväxten i det östgötska näringslivet, har varit grundat på framgångsrika 

ansökningar ur EU:s strukturfonder, såväl Europeiska regionala utvecklingsfonden som 

Europeiska socialfonden. Med den osäkerhet som råder kring strukturfondernas framtid, 

bl.a. med bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU, och den generella osäkerhet som 

projektfinansiering innebär, skulle det vara önskvärt om större del av ALMI:s verksamhet 

kunde ha permanent finansiering från regionen. Kristdemokraterna föreslår därför att den 

permanenta finansieringen från Region Östergötland till ALMI för tillväxtskapande 

verksamhet ökas. 

 

 



 

 

 

En livsmedelsstrategi har tagits fram både på nationell och regional nivå. Det finns flera 

viktiga aspekter i att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i 

Östergötland. Livsmedelsproduktionen är en viktig framtidsfråga för Östergötland som har 

en lång tradition av och goda förutsättningar för matproduktion. Det handlar om att främja 

tillväxt och sysselsättning i länet genom att ta tillvara på livsmedelsbranschens utvecklings- 

och tillväxtpotential. Livsmedelsproduktionens roll som regional tillväxtmotor behöver 

synliggöras. 

 

En annan viktig aspekt är folkhälsoperspektivet. Vi ska servera mat med hög kvalitet till våra 

barn, unga och äldre. I Sverige och Östergötland har vi ett hållbart lantbruk som producerar 

på ett sätt som är bra både för miljön, folk- och djurhälsan. Om vi köper närodlade varor vet 

vi att de är producerade enligt svensk lagstiftning, med god och kontrollerad arbetsmiljö. Vi 

vet också att produktionen följer de lagar och regler 

som gäller för miljöskydd. Sverige är t.ex. ett 

föregångsland vad gäller användandet av antibiotika i 

djuruppfödningen som är en av de största 

hälsofrågorna globalt.   

 

För att åstadkomma en ökning av produktionen och 

konsumtionen av närproducerade livsmedel i 

Östergötland behöver den offentliga sektorn föregå 

med gott exempel och öka upphandlingen av 

närproducerat till sina kök. 

För oss kristdemokrater är vårdval i första hand ett 

instrument för att höja kvaliteten inom hälso- 

sjukvård, korta köer till operation och behandling och 

skapa fler möjliga arbetsgivare till personal inom 

hälso- och sjukvården. Samtidigt är införande av fler 

vårdval också en näringslivs- och tillväxtfråga. Med 

fler vårdval, ges möjlighet för fler små företag att 

etablera sig i Östergötland. Personer med 

Vi vill: 

 inrätta innovationsforum för 

att fånga innovationskraften 

hos vårdens medarbetare. 

 inrätta ett kompetensråd för 

att skapa arbete för nya 

svenskar. 

 öka finansieringen till ALMI, 

för att underlätta för fler små 

och mellanstora företag. 

 genomföra en regional 

satsning för att få flera 

gymnasieelever att starta 

UF-företag. 

 öka andelen närproducerade 

livsmedel i de offentliga 

köken i regionen enligt den 

regionala 

livsmedelsstrategin. 



 

 

 

entreprenörsanda som idag är anställda inom hälso- och sjukvården, kan få möjlighet att 

förverkliga tankar och idéer kring hur vården inom ett visst område kan utvecklas. Vi har i 

hälso- och sjukvårdsavsnittet i detta program närmare beskrivit inom vilka områden vi 

bedömer att vårdval är relevant att införa. 

 

 

  



 

 

 

Som vi har beskrivit tidigare i detta program, framförallt i kulturavsnittet, har vi flera 

kulturinstitutioner av hög kvalitet i Östergötland. Att t.ex. våra regionala orkestrar kan hålla 

den höga nivå de gör, beror naturligtvis till stor del på de professionella musiker som spelar i 

orkestrarna. Musiker som oftast redan som barn lärt sig spela i kommunal musikskola eller 

genom musikutbildningar inom den ideella sektorn, framförallt i olika kyrkor. Så småningom 

har många läst musiklinje vid folkhögskola, t.ex. den framstående musiklinjen vid Region 

Östergötlands egen Lunnevads folkhögskola, och studerat vidare vid musikhögskola i Sverige 

eller utomlands. Idag kommer rapporter från professionella orkestrar i hela Sverige att det 

blir allt svårare att rekrytera musiker. Antalet svenska barn och ungdomar som börjar spela 

ett instrument i offentlig eller fristående musikutbildning minskar. I allt större utsträckning 

får orkestrarna vända sig till musiker som är verksamma i andra länder än Sverige. Att få in 

erfarenhet i orkestrarna från andra länder är självklart positivt, men samtidigt är det 

oroväckande att antalet svenska musiker som finns att rekrytera till orkestrarna minskar. Ett 

generellt problem idag är att många mindre kommuner i Sverige minskar i befolkning och att 

medelåldern ökar. Trots litet befolkningsunderlag och begränsade resurser ser vi en väl 

fungerande kulturskola på många av våra små orter. Idag ökar trenden med samarbete 

mellan kommuner och mellan region och kommuner. Vi tror att kulturskolan är ett område 

där ett utökat regionalt samarbete skulle vara önskvärt. Från Kristdemokraterna föreslår vi 

därför att kulturskolan stöttas med ekonomiska medel och att regionen tillhandahåller bättre 

kommunikationer mellan mindre kommuner så att hela regionen kan utveckla vårt 

kulturarv! 

 

Folkhögskolorna har en betydande roll i svenskt utbildningsväsende, inte minst som viktigt 

instrument för kompetensförsörjningen i stort. Många är de som lägger grunden för 

exempelvis ett estetiskt inriktat yrke på någon av landets folkhögskolor, och för flera andra 

blir folkhögskolan den plats där en mindre lyckad gymnasietid kan tas igen, för att ge 

behörighet för fortsatta studier, eller underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Region 

Östergötland har en väsentlig roll för folkhögskolesektorn i Östergötland, dels som 

huvudman för Lunnevads folkhögskola, och dels som utbetalare av interkommunal 

ersättning till samtliga östgötska folkhögskolor i regionen. Trots att flera folkhögskolor 



 

 

 

fungerar mycket väl, inte minst regionens egen skola, finns också utmaningar. En av de 

största utmaningarna för samtliga folkhögskolor är rekryteringen av lärare. Ett nationellt 

lärarlyft har genomförts i syfte att lärare inom grund- och gymnasieskola ska kunna få högre 

lön. Formerna och utfallet för den satsningen kan självklart diskuteras, men det som i vilket 

fall har blivit väldigt tydligt, är att satsningen inte inkluderar folkhögskolelärare. Därmed 

försvåras rekryteringen av lärare till folkhögskolor, då inte liknande förutsättningar finns att 

höja upp lönenivån. Därför föreslår Kristdemokraterna att Region Östergötland tar initiativ 

till ett gemensamt agerande gentemot regeringen, i syfte att få till nationellt lärarlyft för 

folkhögskolelärare. 

 

  

Vi vill: 

 utveckla  kulturskolan 

 stärka folkhögskolornas status genom lärarlyft för folkhögskolelärare. 

 



 

 

 

 

Tystnad är i dagens samhälle en bristvara och stress en allt större orsak till ohälsa. Många 

människor lever idag i miljöer där det ständigt finns störningar av ljud i alla möjliga former. 

Ett sätt att hantera negativ stress är att vistas i naturen och få möjligheten att koppla av. 

Därför finns det ett behov av att beskriva, presentera, vägleda till och marknadsföra tysta 

naturupplevelser - både nära och långt från storstaden. Kristdemokraterna föreslog därför 

under 2016 att inventera och marknadsföra tysta platser i Östergötland. Förslaget bifölls och 

intresset för frågan visade sig vara stor och då både lokal och riksmedia rapporterade om det. 

Som ett första steg inventerades flera platser på Östgötaleden och resultatet presenteras på 

ledens hemsida. Vi vill att arbetet fortsätter med att lyfta fram fler platser i Östergötland med 

tysta och rofyllda platser. 

 

Östergötland kan stoltsera med flera unika och historiskt 

viktiga besöksmål. Ett av dessa är det internationellt kända 

Sancta Birgitta Klostermuseet i Vadstena. Region 

Östergötland har under den gångna perioden gett museet 

enstaka bidrag till särskilda projekt, men vi föreslår att detta 

viktiga besöksnäringsmål ska få ett permanent årligt stöd, 

för ytterligare utveckling av verksamheten, såsom Region 

Östergötland  idag exempelvis ger till Norrköpings 

Konstmuseum och Norrköpings Stadsmuseum. 

Region Östergötland äger idag ett omfattande antal konstverk och varje år tillkommer nya 

alster. Konsten vänder sig till olika målgrupper och speglar aktuella frågeställningar och 

tekniker. Region Östergötlands konstsamling har en viktig funktion för att skapa en trivsam 

miljö för patienter, besökare och personal. Kristdemokraterna anser att det är dags att göra 

Region Östergötlands konstsamling ännu mer tillgänglig för allmänheten, genom 

upprättandet av ett digitalt och publikt konstgalleri.  

Vi vill: 

 fortsätta arbetet med att 

inventera och marknadsföra 

tysta och rofyllda platser. 

 inrätta ett permanent stöd 

till Sancta Birgitta 

Klostermuseet i Vadstena. 

 skapa ett digitalt och 

publikt konstgalleri för 

Region Östergötlands konst. 



 

 

 

 

Valkrets 1, Linköping 

1. Per Larsson, oppositionsråd, Linköping 

2. Stefan Redéen, läkare, Linköping 

3. Liselotte Fager, ombudsman, Linköping 

4. Denise Cassel, politisk sekreterare, Linköping 

5. Fredrik Topplund, politisk sekreterare, Linköping 

 

Valkrets 2, Norrköping 

1. Per Larsson, oppositionsråd, Linköping 

2. Elvira Wibeck, politisk sekreterare, Norrköping 

3. Anders Eksmo, lärare, Söderköping 

4. Anna Broman Butler, skolkurator, Norrköping 

5. Tomas Tekmen, statstjänsteman, Norrköping 

  

Valkrets 3, Kinda-Åtvidaberg-Söderköping-Valdemarsvik 

1. Per Larsson, oppositionsråd, Linköping 

2. Lena Käcker Johansson, distriktssköterska, Rimforsa 

3. Anders Eksmo, lärare, Söderköping 

4. Máire Skogstjärna, studerande, Åtvidaberg 

5. Marianne Svensson, ekonom, Valdemarsvik 

 

Valkrets 4, Mjölby-Boxholm-Ödeshög-Ydre-Vadstena 

1. Per Larsson, oppositionsråd, Linköping 

2. Torgil Slatte, f.d. miljöchef, Mjölby 

3. Gunilla Sjösten, sjukgymnast, Vadstena 

4. Peter Olofsson, chefredaktör, Ödeshög 

5. Jenny-Sofia Gustafsson, sjuksköterskestuderande, Ydre 

 

Valkrets 5, Motala-Finspång 

1. Per Larsson, oppositionsråd, Linköping 

2. Nils-Ingvar Graan, mekaniker/cyklist, Borensberg 

3. Anders Eksmo, lärare, Söderköping 

4. Marie Johansson, lärare, Finspång 

5. Jan Gyllenhammar, politisk sekreterare/företagare, Skänninge 

 

 


