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är ett reflex-

mässigt svar på frågan om hur vi liberala Centerpartis-
ter på kulturpolitik. Detta förhållningssätt tycks dock 
skapa ett vakuum där partier både till höger och väns-
ter har kapat den kulturpolitiska debatten. Inte minst 
har Sverigedemokraterna ett tydligt mål och en tydlig 
vision om hur de vill förändra samhället med kulturen 
som redskap. 
 
Centerpartiet behöver utveckla en potent och tydlig 
respons mot de krafter som vill politisera kulturen, och 
förflytta det politiska samtalet både längre höger och 
vänster ut på den ideologiska kartan.  
 
Distriktet har därför gett mig i uppdrag och planera en 
kulturpolitisk utbildning någon gång under våren 2020. 
Den fråga jag vill fokusera på är hur vi ska bedriva en 
proaktiv liberal kulturpolitik, med huvudsakligt fokus 
på det kommunala uppdraget, och hur våra förtroen-
devalda bör tänka kring frågan. 
 
Ni som delar detta intresse får gärna hör av er till mig 
för att dela synpunkter på hur ett upplägg som detta 
bör utformas.  
 
 
 
Felix Grönqvist, 
Ombudsman och politisk sekreterare 

 
Rosmarie Nelson har arbetat sin sista dag som ombudsman på Cen-
terpartiet Östergötland. Vi vill även här tacka för ett fantastiskt arbete 
och önska Rosmarie en härlig tid framöver med man och husbil och 
politiska uppdrag i Kinda!  

Det har varit en fantastiskt rolig tid att jobba som ombudsman, sedan 
2005, men nu känns det bra att lämna över. Jag ska ägna mig åt lite 
annat men har kvar uppdrag för C i Kinda denna mandatperiod så ni 
kanske kommer att träffa på mig 
ändå vid något arrangemang,  
säger Rosmarie. 
 
Rosmarie efterträdes av Felix 
Grönqvist, som presenteras senare 
i denna upplaga. 



 
 
Man brukar säga att tiden 
går fort när man har roligt, 
det stämmer. Har nu varit 
ordförande i sju månader 
och vi planerar redan för 
nästa Östgötastämma i vår. 
Ett tjugotal personer var 
valda från er i kommunerna 
och av distriktet att åka till 
Centerstämman i Karlstad.  
 

En mycket väl genomförd stämma med personer från 
Östgötabänken som var engagerade och uppe i talar-
stolen ofta. Enligt debattreglerna har man fem minu-
ter att förfoga över under hela stämman. Så man får 
tänka ut vilka områden man vill prioritera. Fem minu-
ter kan tyckas inskränka på demokratin, men man 
hinner mycket på den tiden. (Och man slipper dem 
som aldrig slutar prata.) 
 
Under våren diskuterade vi mycket vad distriktets 
uppgift ska vara. Vi kom fram till att stötta kretsarna 
är en av de viktigaste sakerna. Vid problem eller med 
utbildning och att skapa arenor för Centerpartiet i 
hela Östergötland. Vi har delat upp styrelsen så att 
man har ett informationsansvar för en krets var. Där 
ska man presentera sig på ett kretsstyrelsemöte och 
informera styrelsen vid behov under året. Vi har nog 
inte kommit igång i hela gruppen, så förvänta er ett 
besök under våren. 
 
Vi arbetar just nu med att ta fram ett program för 
2020 och vi hoppas att ni vill komma på de tillfällen vi 
erbjuder för att diskutera, lära sig mer och utveckla 
Centerpartiet i Östergötland. Vi diskuterar klimatfärd-
plan och tåg kontra flyg i regionen, stora frågor där vi i 
centerpartiet och Julie Tran i spetsen leder frågorna. I 
kommunerna har vi haft ett guldläge och måste nu 
hålla igen med en svångrem. Centerpartiet är med 
och styr i många av regionens kommuner. Det innebär 
att vi måste ta ansvar för de besparingar som man blir 
tvungen att göra. Jag uppmanar er att inom partiet att 
diskutera och se långsiktigt på frågorna, och när be-
sluten är tagna -stötta era politiker!  
 
Jag har på senaste tiden varit på flera möten där man 
i sina tal tydligt uttalat ett misstroende mot politiker. 
Det är sorgligt att se och höra Trumps uttalande om 
människor som står i hans väg. Attityden är hänsyns-
lös.  Det demokratiska läget har förändrats under det 
senaste året, vi har känt av en annan stämning även 
inom Sveriges gränser. Hot och hat är vardag för 
många personer. Detta måste tas på allvar och stäv-
jas. Demokratin hotas om vi inte kan ta en diskussion 
utan att bli ansatta av hotfulla ord och händelser. Stå 
upp för din politiker hemma i din krets! 
Jag är glad att jag är centerpartist, där vi arbetar som 
ett lag. Laget före jaget! 

 

Birgitta Gunnarsson 
Distriktsordförande 
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Efter ett längre sommaruppehåll rivstartade Centerstudenter Linköping höstterminen 
med målning i märkesbacken på Campus Valla. Trots vind, regn och rusk fick vi till en fin 
skapelse som ska uppmärksamma gröna, liberalt sinnade studenter om avdelningens 
verksamhet på universitetet. Därefter deltog CS Linköping på Kalasmottagningens före-
ningsmässa den 5/9 (se bild) där intresset var stort. Kretsordförande Evelina Eriksson gav 
oss en hjälp på traven! Vi följde upp rekryteringsverksamheten med en ölkväll lite senare 
i september. CS Linköping var representerade på Centerpartiets stämma i Karlstad. Ord-
förande Isac Riddarsparre debatterade såväl sjukvårds- som socialpolitik. En av förbun-
dets största bidrag till stämman var en motion om internationell politik, där särskilt för-
slagen till försvarspolitik fann bifall: numera står partiet som helhet för ett större svenskt 
engagemang i nordiskt och europeiskt försvarssamarbete. Nästa stora händelse för för-
bundet som helhet är Rådslaget i Uppsala mellan den 11-13/10. 
 
 

Linköpingsavdelningens kalendarium 
HT 2019 är som följer: 
 
21/11 - studiebesök till hemlig verk-
samhet, datumet kan ändras senare 
 
13/12 - julavslutning för Centerstu-
denter Linköping, exakt plats kommer 
senare 

Centerkvinnorna Avdelning Linköping City har 
sedan starten sommaren 2018 vuxit till nära 15 
medlemmar. De flesta av oss är från Linköping, 
men vi har även medlemmar som bor i Kisa 
och i Motala, och vi välkomnar alla! 
 
Vår viktigaste löpande aktivitet är en studiecir-
kel i liberal feminism. Under våren bjöd vi in till 
ett möte för samtal kring detta ämne . Den 28 
oktober är det dags igen då vi får besök från Ck-
riks. Vi ska lära oss mer om hur liberal feminism 
skiljer sig från annan feminism samt diskutera 
hur detta är relevant i vårt kommunala politiska 
arbete. 
Vid cirkeltillfället till vårterminen hoppas vi 
kunna arrangera en debatt mellan feminister 
från olika politiska partier. Vi återkommer om 
detta! 
 
Studiecirkeln är viktig, men ännu viktigare är 
det att ha roligt! Så: 
-       -Fredagen den 3 maj åkte flera av oss, 
tillsammans med centerkvinnor från hela länet, 

till Stockholm; en resa arrangerat av distriktet. 
Där fick vi en guidad tur i riksdagshuset av riks-
dagsledamoten Helena Wilhelmsson, och vi fick 
träffa både Centerpartiets kansli och Center-
kvinnornas riksorganisation. En väldigt bra och 
intressant dag! 
-       Dagen efter, lördagen den 4 maj, var 
många av oss på årsmötet i Ck-fonden, som 
hölls på Löts gårdsmejeri. Det är alltid en upple-
velse att vara på Löt, och Erik Garberg be-
rättade som vanligt med stor entusiasm om 
gårdens verksamhet och om de produkter i 
världsklass som de producerar. 
  

 
För Centerkvinnorna Linköping City, 
Trine Vikinge, ordförande 
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Jag har jobbat på kansliet sedan 1 augusti, 
och kommer dela tjänsten med rollen som 
politisk sekreterare i Motala. Jag är från Vim-
merby och flyttade till Linköping 2014 för 
studier i nationalekonomi och statsveten-
skap. Jag har tidigare varit praktikant på   
finansdepartementet, den svenska ambassa-
den i London och senast jobbat som kom-
munsekreterare i Vimmerby. Jag bor i Valla, 
Linköping tillsammans med min fästmö och 
stortrivs i Östergötland! När jag har tid över 
spelar jag helst fotboll och piano samt jagar 
och fiskar.  
 
Jag hoppas att alla medlemmar ska känna att 
de kan vända sig till mig för hjälp, inform-
ation och råd, som ett komplement till era 
kretsstyrelser.  Jag ser fram emot att få jobba 
med er alla! 
 
Felix Grönqvist, 
Ombudsman och politisk sekreterare 

Nu går 2019 mot sitt slut. Det är ett år som för sjukvården i 
Östergötland har inneburit stora utmaningar. Sommaren är alltid en 
utmaning när det gäller tillgången till vårdplatser och så har det också 
varit i år. Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete med att leverera 
vård till östgötarna med mycket hög kvalitet. Glädjande är att 
förlossningsvården i Östergötland har klarat bemanningen under 
sommaren, vilket en del andra regioner har haft svårt att klara. 
Regionstyrelsen har under hösten tagit beslut om en omorganisation 
av vården med start från årsskiftet. I korta drag innebär den att två 
vårddirektörer har anställts som gemensamt kommer ha ett tydligare 
linje-ansvar för sjukvården. Det innebär också en avlastning för 
regiondirektören som mer kan ägna sig åt regional utveckling och 
långsiktigt strategiskt arbete. Omorganisationen innebär bland annat 
att de stabsfunktioner som funnits på respektive centrum kommer att 
tas bort och att Centrum för Verksamhetsutveckling (CVU) kommer att 
struktureras om. Från att tidigare ha varit 13 stabsfunktioner kommer 
det efter nyår endast finnas 3. Det innebär en besparing på administra-
tionen på ca 100 miljoner kronor. Hela omorganisationen ger bättre 
förutsättningar för att uppnå en effektivare sjukvård i ekonomisk 
balans. 

 
 
En psykiatriutredning har genomförts och den visar på stora 
utmaningar för Psykiatrin. Ett länsövergripande Psykiatricentrum bildas 
i den nya organisationen och det kan underlätta för att åstadkomma en 
mer likvärdig vård i länet. En del av vuxenpsykiatrin sker nu i ett 
vårdvalssystem. Vårdvalet för vuxenpsykiatrin har inte fungerat så bra 
som det var tänkt. Inriktningen nu är att se om upphandling av vissa 
delar av psykiatrin kan vara ett bättre sätt att möta östgötarnas behov. 
När det gäller regional utveckling så pågår två stora arbeten. Dels är 
det den regionala utvecklings strategin (RUS) -  det som tidigare hette 
regional utvecklingsplan (RUP) – under framtagning. Det är ett viktigt 
styrdokument som ligger till grund för hela Region Östergötlands 
arbete med sikte på 2040. I det arbetet är flera av regionens aktörer 
delaktiga och deras synpunkter är viktiga. Det andra stora arbetet är 
en uppdatering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). 
Det är ett dokument som anger den långsiktiga strategiska inriktningen 
för all kollektivtrafik i länet, men även kopplingar till övriga regioner. 
Även här är länets kommuner och andra aktörer viktiga deltagare i 
arbetet.  
 
Julie Tran och Kerstin Sjöberg, Regionråd 

Vänner, så har jag fått inleda mitt andra år på 
östgötabänken. Om det första året var ett 
stormigt år, med vår längsta regeringsbild-
ning i historien, så var det också ett bra år för 
Centerpartiet. Vi var nyckeln till regerings-
bildningen, vi kompromissade inte med våra 
värderingar och principer, och vi fick ett re-
geringsavtal där viktiga C-frågor ska genom-
föras. Nu börjar vi också göra verklighet av 
de vinsterna.  
 
Hösten präglas av arbetet med statens bud-
get, och för första gången sedan hösten 2013 
har Centerpartiet direkt inflytande över bud-
getens innehåll. Det innebär att skattetrycket 
sänks på totalen, och framförallt på jobb och 
företagande. Det innebär att miljö- och kli-
matbudgeten är större än någonsin, men 
också mer fokuserad på att faktiskt ta bort 
utsläpp. Det innebär att landsbygden och de 
gröna näringarna får bättre villkor, bland 
genom mer generella statsbidrag till kommu-
nerna, infrastruktursatsningar i hela landet, 
ett utbyggt bondepaket och medel för att 
hantera den akuta granbarkborrekrisen. Det 
här hade inte hänt utan Centerpartiet, och 
det ska vi vara stolta över.  
Däremot ska vi inte vara nöjda. Genomföran-
det av JA är påbörjat, men långt ifrån färdigt. 
Visst har vi fått in bra satsningar i statsbud-
geten, men vi har mycket kvar att göra. Det 
är också här mitt arbete som miljöpolitisk 
talesperson för Centerpartiet kommer in. Jag 
vill göra min del för att politiken ska bidra till 
att sluta kretsloppen och skapa en livskraftig 
grön ekonomi. Jag vill att vi ska se de gröna 
näringarna mindre som bovar och mer som 
goda krafter för att rädda biologisk mångfald 
och naturvärden. 
Jag har förutom miljöpolitiken fått ett större 
ansvar i utrikesutskottet, men jag kommer 
trots det att lägga mycket kraft på att bli 
Östergötlands bästa riksdagsledamot. Jag gör 

det genom enskilda motioner om bland  
annat Vättern och våra tågförbindelser 
framåt, men även i våra partimotioner och 
övrigt riksdagsarbete. Jag tror att vi behöver 
vara på tårna för länets skull, till exempel i 
arbetet för en bättre och mer närvarande 
arbetsförmedling, men också i de migrations-
samtal som nu inleds. Jag ser hur många 
vänner, inte minst centervänner, tagit ett 
enormt personligt ansvar för att ta hand om 
nyanlända. Staten har inte klarat av att ta sin 
del av den uppgiften, och inte ens klarat av 
att ge klara och tydliga besked om hur och 
när man får börja sitt liv i Sverige. Det måste 
bli ändring på det.  
Det saknas som ni förstår inte saker att ta tag 

i, men det kommer vi i Centerpartiet att klara 

av. Ni kan räkna med att se mig mer på plats i 

era kretsar, i radion och i lokaltidningen när 

jag bygger opinion för oss i vårt län. Vi ses 

snart! 

 

Magnus 
magnus.ek@riksdagen.se  
eller 072-467 61 24  

mailto:magnus.ek@riksdagen.se


  
Mörnersgatan 5,  
582 25 Linköping  013-14 16 14    
ostergotland@centerpartiet.se 
 
Ombudsman 
Felix Grönqvist 
073-80 40 402 
Felix.gronqvist@centerpartiet.se  
 
Kanslist 
Carina Gunnarsson: ekonomi.   
carina.gunnarsson@centerpartiet.se  
 

 
 
Regionenheten 
Leif Andersson leif.andersson@centerpartiet.se  
072-716 38 70 (politik) 
 
Mona  Almborg   mona.almborg@centerpartiet.se 
0703 – 49 00 03  (organisation) 
 
Henrik Knobe  henrik.knobe@centerpartiet.se 
076-8356929 (kommunikation) 
 
Peter Olsson olsson.peter@centerpartiet.se  0725-
496510  (organisation) 
 

 

25—26 okt Regionala kommundagar. 
Kalmar län bjuder in i år. Målgrupp 
alla med förtroendeuppdrag i kom-
mun, region, riksdag. 
 
11 nov Kommunsamråd - Möte mel-
lan distriktsstyrelsen och kretsordfö-
rande 
 
14 nov Medlemsutbildning kommuni-
kation i Linköping 
 
16 nov Utbildning Västbanken med 
Mona Almborg från RO 
 
16 nov Knytkalas Linköping 
 
18 nov Gruppmöte Linköping 
 
19 nov Distriktsstyrelsen träffas på  
studiebesök hos medlem i  Finspång 
 
29 nov Kommunal sektion 
 
15 dec Jultallrik Motala 
 
15 jan Medlemsmöte Motala 
 
20 jan Kommunsamråd (prel) 
 
31 jan -  1 feb Kommundagarna  
Uppsala  
 
28 februari—sista datumet för kret-
sarna att ha årsmöten 
 
28 mars distriktsstämma (prel) 
 
April—Håll utkik efter inbjudan till 
utbildning inom  kulturpolitik. 
 
24-26 april Centerstudenters         
Förbundsstämma i Linköping 

 

Vad händer i din krets? 
Hitta mera information på 

hemsidan eller på Fa-
cebook. Annars ring och 

fråga kretsens ordförande 
eller ombudsmannen!  

 

 

i har ett nätverk för alla kvinnor som är medlemmar i Centerrörelsen 
(C, CK, CUF, CS). Nätverket har legat i vila nu under värsta valrörelsen 
men nu är det dags att vi rycker upp oss ordnar lite träffar.  

Det är distriktet i Centerpartiet som har startat projektet och syftet med 
nätverket är att stötta engagerade och ambitiösa kvinnor som har, eller vill 
ta på sig uppdrag i framtiden. Vi vill se flera kvinnor på ledande positioner 
men det kan vara ensamt i en krets och därför träffas vi från hela länet. 
 
Nätverket har ordnat utbildningar och träffar enligt deltagarnas önskemål. 
Vi kommunicerar i en Facebook-grupp: Kloka C-kvinnor i Östergötland. Vill 
du vara med så söker du upp den och ber om att få bli med. Där kommer 
information om kommande möten . 

 
Via SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) 

personnummer (mellanslag) mejladress och 
skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr 

hem i brevlådan. 
 

Via Swish: Skriv ditt personnummer, mejla-
dress och swisha 150 kr till  

nr 123 421 85 33. 
 

Eller gå in på centerpartiet.se  
och skriv in kontaktuppgifter.  
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Returadress: Centerpartiet Östergötland, Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping 

Centerkvinnornas nutidsorienterade 
frågesport.  

Den individuella tävlingen genomför-
des ti 5 nov.  

 
 

De tre deltagarna med bäst resultat i avd 
(kretsen) bildar ett lag. De fem bästa 

lagen får vara med i en final under våren 
2020, på CK:s stämma. 

 
Kontakta kansliet för mer information 

 
Har du en text du vill publicera, bilder från 
någon särskild aktivitet eller ett uppslag till 

artikel för ÖstgötaFokus?  
Kontakta då Felix på kansliet med dina idéer 

så kan vi gemensamt arbeta fram något. 
Alla idéer är välkomna! 

mailto:olsson.peter@centerpartiet.se

