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Inledning  

Jag har alltid eftersträvat att vara tydlig och öppen i mitt arbete som gruppledare för 

Centerpartiet och som vice ordförande i kommunstyrelsen i Östra Göinge. Efter att ha läst en 

riksdagsledamots årsredovisning så blev jag inspirerad att göra något liknande. Allt för att 

göra det tydligare för väljare och övriga intressenter vad jag faktiskt har varit med och gjort 

eller arbetat med under 2017.  

 

Efter snart tre år som vice ordförande i kommunstyrelsen och som ordförande i omsorgs- 

och utbildningsutskottet så upplever jag att jag har hittat min roll. Det har varit tufft 

emellanåt. Ofta trevar man fram i sin roll som politiker och ansvarig ordförande mellan 

verksamhet, övriga politiker och förvaltningsledning. Men min politiska kompass har alltid 

varit tydlig. Som centerpartist vill jag göra vardagen lite bättre och lite lättare för våra 

medborgare. Centerpartiets gröna, frihetliga och liberala värdegrund och politiska 

övertygelse är det som styr mig.  

 

Jag är väldigt glad över det stöd jag känner att jag får från centerpartiet lokalt och nationellt. 

Jag är även tacksam över det fina samarbete som vi har inom femklövern. Vi har nu 

tillsammans styrt kommunen i snart två mandatperioder. Tillsammans är vi starka. 

Tillsammans har vi åstadkommit väldigt mycket i Östra Göinge.  

 

Under det gångna året finns det två saker som har upptagit en stor del av min tid. Dels har 

det handlat om att arbeta fram strategin för Det goda åldrandet. Strategin arbetades fram 

och fastslogs i juni i år.  Och dels har det handlat om integrationsarbetet i stort och smått. Vi 

har sedan 2015 välkomnat och tagit emot en stor andel nyanlända till vår kommun. Våra 

skolor, verksamheter och samhället i stort har här gjort en enorm insats. Vi kan konstatera 

att vi har klarat utmaningen med bravur. Förutom strategiarbete och integration så har 

mycket fokus för min del också legat på att fortsätta att utveckla våra förskolor och skolor. 

En annan del i kommunen som har tagit mycket av min uppmärksamhet är all den 

nybyggnation som nu sker. Både förskolor, kök, särskilda boenden och bostäder byggs nu i 

en takt som vi aldrig tidigare sett i vår kommun.  

 

Jag har även rest en del i Skåne och landet. I första hand har dessa resor haft anknytning till 

mitt engagemang i distriktsstyrelsen samt mitt nationella uppdrag som ledamot i 

kommunala sektionen. Två uppdrag som jag uppskattar väldigt mycket och som jag är väldigt 

stolt över.  

 

Generellt sett har det varit ett ganska händelserikt år. Utvecklingen i Östra Göinge är 

fantastiskt positiv. Vi har vänt motgång till framgång och vi har stärkt oss och förbättrat oss 

inom nästan samtliga områden. Vi klättrar på rankingen i skolan, vi har Skånes bästa 

hemtjänst, vi bygger nya förskolor, särskilda boenden och vanliga lägenheter. Kort sagt; det 

går bra för Östra Göinge.  

 

Jag känner enormt stor tacksamhet över att ha fått medlemmarnas och partiets förtroende 

att stå som nummer ett på riksdagslistan. Ett förtroende som jag ska förvalta på bästa sätt 

och bedriva en bra och positiv valrörelse som tar mig till riksdagen nästa mandatperiod. Med 
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Bild: Tommy Svensson, Kristianstadsbladet  

fantastiska opinionsmätningar för partiet går vi nu stärkta in i valåret 2018 med stor 

framtidstro och hopp och ett Nytt ledarskap för Sverige. 

 

Haur Gaur Da! Nu kör vi för valseger 2018.  
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Politiskt arbete i Östra Göinge  

Arbetet som vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och 

utbildningsutskottet består av många olika delar.  

 

Dels handlar det om det löpande arbetet med att bereda ärenden till kommunstyrelsen. I 

utskottet hanterar vi frågor som rör utbildning, vård, omsorg och kultur/fritid.  Men det 

handlar även om att representera kommunen på olika sätt. Både gentemot väljare, 

medborgare och företag. Men även gentemot andra aktörer, organisationer och kommuner.  

 

Det handlar även till väldigt stor del om att besöka våra verksamheter, hålla sig uppdaterad 

om vad som händer och sker, prata med tjänstemän och oppositionen samt sitta i diverse 

möte. Att följa upp och analysera att våra politiska mål följs, efterlevs och nås är ytterligare 

en del i arbetet som jag anser vara det viktigaste av allt.  

 

Det är svårt att mäta politiska framgångar på ett bra sätt, men jag försöker i avsnittet 

”Politiska framgångar” lyfta fram några viktiga steg som tagits under det gångna året och 

som jag tycker har haft stor betydelse för kommunen under året.   

 

 

Media och kommunikation  

Jag har under 2017 förekommit i Kristianstadsbladet över 220 gånger. Antingen med en egen 

insändare eller i en artikel. Jag har medverkat i radio vid ett tillfälle och jag har publicerat 16 

krönikor på www.oppositionskane.se. Varje vecka, med undantag för semesterperioden 

under sommaren så har jag skickat ut ett veckobrev till samtliga medlemmar för att hålla alla 

uppdaterade över vad som händer och sker i kommunen. 

Antalet personer som följer mig på Facebook och Instagram ökar hela tiden. Dessa två 

kanaler är mina två viktigaste kanaler för att nå våra väljare. Twitter använder jag inte i lika 

stor utsträckning eftersom jag tycker att formatet är för kort och det blir lätt en 

envägskommunikation. Men jag använder Twitter mycket till att uppdatera mig om 

omvärlden. Jag har deltagit i olika debatter och diskussioner runt om i Skåne. Bland annat en 

diskussion om framtidens vård och omsorg i Trelleborg och en paneldiskussion om 

integrationsarbetet i Lund.  

 

  

http://www.oppositionskane.se/
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Politiskt arbete utanför Östra Göinge  

En stor del av min tid går åt till de uppdrag jag har utöver mitt uppdrag som vice ordförande i 

kommunstyrelsen.  

Dessa är:  

2:e Vice ordförande i Distriktsstyrelsen  

Ledamot i kommunala sektionen  

Ledamot i kommunförbundet skånes Vård och omsorgs beredning  

Ledamot i centralt samverkansorgan för det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet  

 

Jag försöker att hinna med att lägga så mycket tid jag kan på dessa uppdrag eftersom jag 

anser att de ger mig både kunskap och energi. Jag kan ofta använda mig av mina 

erfarenheter i det kommunala arbetet i de olika uppdragen. Plus att jag kan ta med mig 

kunskap hem för att utveckla vår politik här i Östra Göinge.  

Jag känner att 2017 verkligen har blivit året då jag fått en tydlig profil och en stabil grund 

som politiker inom vård- och omsorgsområdet. Detta är jag väldigt glad över eftersom jag 

tror att det är viktigt att vi i Centerpartiet fortsätter att arbeta med vår tydlighet inom just 

vård- och omsorgsområdet. Det är inom dessa områden som vi kan hitta nya stora 

väljargrupper som, precis som vi, vill skapa en närmare vård i hela landet. En vård som finns 

där när du behöver den. 

Med det ansvarsområde jag har i kommunen vad gäller skola, vård och omsorg samt kultur 

och fritid så anser jag att det är viktigt att försöka hålla sig uppdaterad inom just dessa 

områden. Därför engagerar jag mig mycket i olika nätverk med anknytning till områdena. Jag 

har vid ett flertal gånger varit i Stockholm och Göteborg för att delta på olika konferenser 

inom framförallt vård och omsorg. Jag har även knutit kontakt med bland annat 

vårdförbundet och vårdföretagarna för att bredda min kunskap och kompetens.  
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Politiska framgångar i Östra Göinge där Centerpartiet varit drivande   

 

 Att arbeta fram och anta strategin Det goda åldrandet i samråd med oppositionen.  

 Det första spadtaget på Västanvid för att påbörja nybygget och ombyggnationen av 

Västanvid, särskilt boende med tillagningskök på samtliga avdelningar.  

 Beslut, första spadtag och påbörjad byggnation av den nya förskolan i Hanaskog.  

 Beslut om att öppna en mötesplats typ Fryshuset för våra ungdomar mellan 15-20 år. 

 Beslut om att förse alla högstadieelever med ett busskort som de kan resa i hela 

Skåne med.  

 En ny måltidsstrategi togs fram vilket sätter ytterligare fokus på vår fråga om mat.  

 Nyöppning av tillagningskök på grundskolan Västerskolan.  

 En bredbandsstrateg har anställts för att ytterligare lägga fokus på bredband på 

landsbygden. 

 Utveckling av frivilligorganisationen och mötesplatser i hela kommunen  

 Uppsökande verksamhet för äldre.  

 Startat vård- och omsorgscollege 

 Förnyad upphandling av Lindgården där Vardaga vann avtalet.  

 Vi har Skånes bästa hemtjänst!! 

 Förbättrat skolresultat!!  
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Det går bra för 
Östra Göinge 

Politiska femklöverframgångar i Östra Göinge 

 

Sedan 2010 har vi haft en stark utveckling…. 

 6 % befolkningsökning 

 Ökat byggande 

 Kraftigt stigande villapriser 

 SCB/NMI, + 14 % 

 Insikt Rank 11, NKI 79 

 Ftg.klimat Rank 107, + 98 placeringar 

 3:e bästa hemtjänsten i landet 

 Nöjda medarbetare 3,9 (5,0) 

 Frisknärvaro Rank 13, 94,7 % 

 Investerat >400 mkr utan att låna 

 Stark ekonomi, + 3% /år i snitt 

 Sänkt pensionsskulden med 75 milj 

 Sänkt skatt 2016, 12 öre 

 

  

Stark utveckling 

Stora satsningar i skolan 

Klättrar i SKL Skolranking pl 
181 

3:e nöjdaste kunder i 
hemtjänsten 

Mötesplats för ungdomar 

Spadtag för modernt SÄBO 

Vård och omsorgscollage  
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Årets…  

  

… mest otippade: att få hälsa en grupp med människor från ett EU projekt välkomna till 

kommunen på engelska. Inledningen och välkomnandet skulle handla om skola och förskola. 

Men de flesta frågorna handlade om vårt kommunvapen och sessionssalens utformning.  

  

… förlåt mig: när jag inte kunde svara ordentligt på frågan kring vårt bidrag till kvinnojouren. 

Vi pausade bidraget utan att förklara ordentligt varför vi gjorde det. Detta skapade onödiga 

spekulationer och oro. Nu kommer vi att försöka arbeta fram ett samverkansavtal som ska 

bidra positivt till både kvinnojouren och kommunen.  

  

… beslut: att själv vara sjuksköterska och få vara med och arbeta fram och besluta om en helt 

ny strategi för Det goda åldrandet gör mig väldigt stolt. Det är en strategi som jag vet 

kommer att förändra och förbättra vårt arbete inom hälsa, vård och omsorg.  

  

… bocka av från ”att göra”-listan: att toppa listan till riksdagen har länge varit mitt mål. Nu är 

jag där och nu ska vi se till att förverkliga nästa steg på resan: att vara den första kvinnan 

från Östra Göinge att sitta i riksdagen.  

  

… praoelev: Min fantastiska prao-elev Linnea gav mig många kluriga frågor och nya tankar. 

Att få ta del av en ung kvinnas funderingar om livet, utbildning, samhället och världen var en 

superbra upplevelse.  

  

… Norgebesök: Tillsammans med kommunala sektionen besökte jag Oslo för att ta del av och 

lära mig mer om hur de har utvecklat sin primärvård. Detta besök gav mig energi och 

övertygelse om att: Kan Norge…. Så kan vi! Nära vård i hela landet! 

  

… Almedalsminne: Att få lyssna på Annies brinnande tal i en fullsatt Almedal var ett minne 

för livet. Vi har en partiledare med glöd, engagemang, trovärdighet och klokskap. 

  

… Utmaning: att få vara med i regeringens referensgrupp att ta fram ”Framtidens 

socialtjänst”  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


