
 
 

Jag heter Catarina Engström och är bosatt i Motala. 

Under innevarande mandatperiod är jag aktiv som landstingspolitiker vilket innebär att jag är 

ordinarie ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande i beredningen för 

behovsstyrning samt ordinarie ledamot i Landstingsfullmäktige. 

En fråga som jag speciellt har engagerat mig i är hur primärvården i framtiden ska vara 

utformad för att tillgodose östgötarnas behov av kraftfullare förebyggande hälsosatsningar 

men också Hälsocentralens/ VC:s  roll som viktigt nav i närsamhället vad gäller 

folkhälsofrågor.  

Andra frågor som ligger mig varmt om hjärtat är: 

-Tillgången till god och lättillgänglig rehabilitering, inte minst för människor med kroniska 

sjukdomstillstånd.  

-Den växande psykiska ohälsan både bland barn och unga men också bland vuxna, där 

ökningstakten bland speciellt kvinnor med arbete och barn är oroväckande hög.  

-Jämställdhetsfrågor där mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett sådant exempel. 

 

Landstingets miljöarbete, eller snarare brister i arbetet med klimat- och hållbarhetsfrågor 

har självklart väckt mitt engagemang och intresse. Inte minst utifrån min bakgrund som 

kommunpolitiskt aktiv där jag under 3 mandatperioder var gruppledare  i Motala och under 

föregående mandatperiod också ordförande i Tekniska nämnden. 

Lokalt producerad biogas, framtagande av energi- och klimatplan för kommunen, 

upphandling av närproducerade livsmedel, upphandling av ekologiska livsmedel samt 

tillagning av maten nära brukaren var frågor som jag tillsammans med andra drev hårt och 

fortfarande värnar om.     

 Jag har under mandatperioden drivit mina hjärtefrågor  genom interpellationer, motioner och 

debatter i Landstingsfullmäktige, insändare och debattartiklar, deltagande i olika 

intresseföreningars möten, företags- och studiebesök bland annat. 

Vid sidan om mitt uppdrag som fritidspolitiker arbetar jag sedan många år som skolledare, 

under de senaste åren i Motala. 

Det jag har lärt mig och erfarit som landstingspolitiker under den här mandatperioden ser jag 

att jag tillsammans med andra kan nyttja och utveckla i en kommande mandatperiod. 

Därför kandiderar jag först och främst till Landstinget i Östergötland  

 

  

 


