
 
Det händer på 

Lasarettet i Motala! 
 
 Vi har stoppat den nedrustning av Lasarettet i Motala 

som pågick under socialdemokraternas styre  
 Akutverksamheten vid Lasarettet i Motala förstärks med 

ytterligare resurser.  
 Framgångsrik mottagning i Motala för äldre med psykisk 

ohälsa har fått hedersutmärkelse. 
 Landstinget bedriver genom Aleris specialistvård Motala AB 

en högkvalitativ ortopedi, kirurgi och anestesi- och 
operationsverksamhet på lasarettet. 

 Lasarettet utsågs till det tredje bästa sjukhus i Sverige, i 
sin kategori, av tidningen Dagens Medicin. 

 Motala tillhör de sjukhus som klarar av att hålla 
vårdgarantin allra bäst. 

 

 

Alliansen 
i Landstinget i Östergötland 

Moderaterna, Folkpartiet,  
Centerpartiet, Kristdemokraterna 
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Vad har Alliansen i 
landstinget åstadkommit? 

 
 Aldrig har östgötarna fått vård så snabbt som nu – vi har 

kapat vårdköerna! 
 Landstinget i Östergötland ligger i topp i Sverige vad 

gäller bäst medicinsk kvalitet 
 Landstingets medarbetare blir generellt nöjdare och 

nöjdare med sin arbetsplats från år till år” (Landstingets 
medarbetarenkät 2013) 

 ”Landstinget i Östergötland har en urstark ekonomi”/ ur 
tidningen Dagens Samhälle 

 Under denna och föregående mandatperiod har det varje 
år tillförts mer resurser till landstingets verksamheter än 
året innan 
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