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Vi hjälper dig med  
företagets bank- och  
försäkringslösningar.

Lennart Svensson Försäkringsrådgivare Företagsförsäkring

Jan-Erik Falk Företags- och Lanbruksrådgivare, Bank

0520-49 49 15

0521-27 32 18

Anmäl dig till höstens

Jägarexamen
Start 20 oktober i Kattleberg, Ale

För anmälan och information.
Studiefrämjandet
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

Butiken öppen
mån 7-20

tis–fre 7-18

Utmarksv. 20, 442 39 Kungälv • evidensia.se • 0303-184 00

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll

(tidsbokning)

Öppen mottagning mellan 8-10 
måndag - fredag, övrig tid tidsbokning

OBS! I september byter vi växel. Skulle det någon dag inte 
gå att komma fram på vårt ord. nummer är ni välkomna 

att ringa 0708-250914.

Vi fortsätter succén med

NÖDINGE. Efter 16 i 
Sveriges riksdag är 
Christina Oskarsson (S) 
tillbaka på hemmaplan.

Något slut på den 
långa politiska resan ser 
hon däremot inte.

Det är mötet med 
människor som har 
drivit mig hela tiden 
och det vill jag inte vara 
utan, säger hon dagarna 
före valet.

Vi träffas på café Tant Rut på 
Ale Torg. Det politiska enga-
gemanget i Stockholm håller 
som bäst på att avvecklas. 
Christina Oskarsson känner 
både vemod och lättnad. Li-
vet som riksdagsledamot är 
innehållsrikt, men så mycket 
mer än politik fi nns det inte 
tid för.

– Alla relationer blir li-
dande på något sätt. Jag kän-

ner att barn och barnbarn 
har försakats. Det är svårt 
när du tillbringar så myck-
et tid i Stockholm. Det får 
jag försöka ta igen nu, säger 
hon.

Under dramatiska förhål-
landen knep Christina den 
fjärde och sista riksdagsplat-
sen från  Västra Götaland i 
valet 1998.

– Ena stunden var jag 
inne, nästa ute. Plötsligt var 
alla distrikt räknade och vi 
höll mandatet. Jag var riks-
dagskvinna på riktigt. Det 
gick väldigt fort och det var 
en omtumlande tid. Många 
föreställer sig livet som hel-
tidspolitiker som glamou-
röst, men verkligheten är 
något helt annat. För det 
första är det väldigt långa da-
gar. Du går sällan hem från 
arbetsrummet före klockan 
åtta och den första perioden 
fi ck jag bo i ett litet rum om 
25 kvm. Diska fi ck jag göra 
på toaletten. Villkoren blir 
bättre, ju längre tid du har 
suttit i riksdagen, men tids-

faktorn och avståndet till 
familjen kommer du aldrig 
ifrån, berättar hon.

De två första perioderna 
satt Christina i lagutskottet, 
senare i civilutskottet och de 
sista fyra åren har hon varit 
placerad i skatteutskottet.

– Jag tycker alla uppdrag 
har varit givande på sitt sätt, 
men visst har det varit skill-
nad att sitta i opposition. Det 
spelar ingen roll hur mycket 
du jobbar och utreder – din 
fråga kommer inte upp ändå. 
Det är tröstlöst ibland, men 
så fungerar politiken. De se-
naste åren har jag lagt stort 

fokus på folkbokföringsfrå-
gor. Sekretessen håller inte 
alltid, utan myndigheter 
läcker information mellan 
sig. Nu, lagom till att jag slu-
tar, verkar det trots allt vara 
på agendan att lyfta frågan 
på allvar. Trägen vinner, sä-
ger Christina.

Annars är det mest hen-
nes första uppdrag som gjort 
starkast intryck och som hon 
minns bäst.

– Jag skulle föredra om 
atomansvarighetslagen och 
hade inga som helst förkun-
skaper. Det handlade bland 
annat om hur skadestånd 

skulle beräknas till drabbade 
i händelse av en kärnkrafts-
olycka. Ett oerhört kompli-
cerat ärende och jag var oer-
hört nervös när jag föredrog 
beredningen. Så påläst har 
jag aldrig varit varken förr 
eller senare, men frågorna 
uteblev och tur var kanske 
det, säger Christina och 
skrattar.

Hon vittnar om en god 
stämning mellan ledamöter-
na i riksdagen, oavsett parti-
tillhörighet. Svårast har hon 
haft sedan Sverigedemokra-
terna kom in i riksdagen.

– Men jag har faktiskt 
börjat prata med dem också. 
De är valda på samma pre-
misser som jag och min för-
hoppning är att samtalet kan 
föra något gott med sig. 

Efter 16 år i Sveriges riks-
dag har hon många politiska 
minnen om viktiga beslut 
som har tagits. Bäst minns 
hon kunskapslyftet och sats-
ningen på en utbyggd vuxen-
utbildning.

– Mellan 1998 och 2006 
var det oerhört många som 
lyckades skola om sig och 
gick från arbetslöshet till 
jobb som sjuksköterska.

Hon berättar också om 
grovarbetet bakom att fö-
reslå barns rätt till glasögon 
och informationsutbytes-
avtalet mellan länder för de 
som gömmer pengar.

– Du får vara engagerad i 
så många viktiga frågor och 
just den unika möjligheten 
att ständigt få lära nytt kom-
mer jag självklart att sakna.

De fl esta uppdragen har 
Christina redan lämnat, 
men i patientskadenämnden 
som möter människor som 
anmält att de blivit felaktigt 
behandlade i vården, blir 
hon kvar året ut. Sedan vän-
tar uppdrag för Socialdemo-
kraterna i Ale, där hon till att 
börja med sitter i kommun-
fullmäktige.

– Jag har den politiska 
drivkraften kvar och kan 
även tänka mig att göra lite 
annat. Jag går just nu hos en 
personlig coach som hjälper 
mig att författa mitt CV, sen 
får vi se vad de kan leda till.

Med Christina Oskarsson 
i S-leden får partiet värdefull 
erfarenhet i en tid som de 
kommande veckorna främst 
kommer att präglas av stor 
osäkerhet.

Tillbaka efter 16 år i riksdagen
Christina Oskarsson ger 
S värdefull erfarenhet

Christina Oskarsson har lämnat riksdagen efter 16 år och är nu tillbaka i Ale kommunfullmäktige.

CHRISTINA OSKARSSON

Ålder: 63

Familj: Barnen Jim och Jenny 

samt sju barnbarn.

Bor: Lägenhet i Surte cen-

trum.

Skickligaste debattören: 

”Göran Persson var riktigt 

duktig”.

Kommer jag sakna mest från 
riksdagen: ”Alla vänner och 

kollegor som man bygger 

relationer till under 16 år”.

Kommer jag inte sakna från 

riksdagsarbetet: ”Tågpend-

lingen till Stockholm och oron 

över att inte veta om man 

kommer fram i tid”.

Om Socialdemokraternas 
tillbakagång: ”Den nya gene-

rationen känner inte till att 

det är vi som har skapat sjuk-

försäkringen, A-kassan och 

annat som de tar för givet. 

Vi måste dessutom utveckla 

ideologin och anpassa den till 

vår tids utmaningar”.
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