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DRÖM ELLER VERKLIGHET
BO RUDOLFSSON, DISTRIKTSORDFÖRANDE

Om 24 månader har valet 2018 just 
avklarats och en ny regering, med 
ett starkt kristdemokratiskt inslag, 
har just börjat sitt arbete. Några 
kristdemokratiska riksdagsledamöter 
har fått byta sina arbetsplats från 
riksdagshuset till ett departement och 
statsrådsberedningen och många fler 
kristdemokrater har fått arbete som 
pressekreterare, politiska sekretariat, 
sakkunniga, etc på flera av regerings 
departement.
Här i Örebro delen av 
Svealandsregionen har flera nya 
kommunmajoriteter skapats och 
kristdemokrater i Örebro och Laxå 
fortsätter sitt arbete i majoritet. 
Kristdemokraterna i Hallsberg och Nora 
(kanske några fler också) ska snart 
byta till kommunalsrådsrummen och 
ansvarsområden när det nya fullmäktige 
träffas strax efter 15 oktober och välja 
nya nämnder och dess ledamöter. 
Många ställer sig frågan – hur ska 
det fungera? Men ännu fler ser med 
tillförsikt på de kommande fyra åren och 
möjligheten att styra och förändra sina 
kommuner till ännu bättre kommuner 
för äldre, ungdomar och arbetstagare.
Är detta en dröm som försvinner när 
vi vaknar från våra dagdrömmar eller 
en möjlig/trolig verklighet som finns 
inom räckhåll. Egentligen är det bara 
väljarna som vet och de bestämmer på 
valdagen men vi kristdemokrater kan 

redan nu börja arbeta och förbereda för 
denna möjliga verklighet.
Jag, personligen, har i mitt hjärta 
och arbetar för fyra ytterligare år som 
kommunstyrelsens ordförande i Laxå, 
men vad  har Du i ditt hjärta? Har du 
redan skapat dig en självbild att ”det 
fort(s)ätter som vanligt” i din kommun 
eller har du möjlighet och mod att 
skapa en ny verklighet? Denna nya 
verklighet skapas först inom Dig och 
därefter kan den bli verklighet i din 
omgivning och din kommun.
Vi kristdemokrater ha stora möjligheter 
att nå framgång kommande val, 
men vi måste börja redan nu. Alla 
kan göra något – dela inlägg på 
Facebook från Kristdemokraterna i 
Örebro län, Kristdemokratiska vänner 
samt den Facebook sida som partiet 
har i din kommun har. Har ni ingen 
Facebook sida? Starta en! Titta på 
Kristdemokraterna i Örebro för tips och 
idéer.
Du som är förtroendevald, starta en 
Twittersida och börja twittra om politiska 
händelser i din kommun. Twitter gillas 
av journalister.
Bestäm er i partiavdelningen att vi 
ska dela ut 1000 – 1 500 flygblad två 
gånger per år, från och med denna 
höst. Ger även motion och frisk luft!
Börja med det lilla som alla kan klara. 
Sedan kan det bara gå framåt!
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HÖRT OCH HÄNT!
ASKERSUND ARBETAR MOT PROVSPRÄNGNING OCH FÖR KULTUR
Askersundsavdelningen har tillsammans med Alliansen agerat 
för att försvaret inte ska spränga i Vättern och frågan är under 
prövning fortfarande. Också budgetarbetet sker tillsammans 
med Alliansen. Den 11 november invigs Nya Sjöängsskolan som 
kommer vara ”en brygga mellan kunskap och kultur” och också 
vara scen för många kulturaktiviteter i kommunen.

HÄLLEFORS PARTIAVDELNING HAR DELTAGIT PÅ HÖSTMARKNAD
Under marknaden delades material ut och styrelseledamöter 
pratade med besökare om bland annat kristdemokratisk politik.  

BESÖK AV RIKSDAGSLEDAMOT PENILLA GUNTHER I KARLSKOGA
Penilla Gunther, kristdemokratisk riksdagsledamot och 
ordinarie ledamot i näringsutskottet besökte Karlskoga den 
nionde september. Tillsammans med Bengt Eklund och 
Thorbjörn Svensson från partiavdelningsstyrelsen träffade 
de Energeotek, ett företag som ligger i framkant när det 
gäller att utveckla geotermisk energi. Energin utvinns genom 
att man borrar efter vatten som värmts upp av jordens 
innanmäte och eftersom den inte bidrar till koldioxidutsläpp 
på samma sätt som många andra energislag. 
Det var ett mycket uppskattat möte, inte minst från företaget, 
säger Bengt Eklund. Vi kommer att fortsätta träffa detta 
företag längre fram för fortsatt samarbetet. 
Under dagen besöktes också Lasertech, ett företag som 
ligger i framkant vad det gäller att tillverka 3D-material på 
Boforsområdet i Karlskoga.

LAXÅ FÖRBÄTTRAR SITT FÖRETAGSKLIMAT
Laxå klättrade 69 placeringar till plats 71 på Svenskt Näringslivs 
lista över kommuner med bäst företagsklimat. Kommunen har 
också satsat på Elbilar som började köras i juni.

MARKNADSDELTAGANDE I LEKEBERG
Lekebergs partiavdelning har deltagit på marknader, Lilllmarken i 
Fjugesta och Mullhyttemarken. Det gick också bra för Lekeberg i 
rankingen om bästa företagsklimat, första plats i länet!  

LINDESBERG HADE MEDLEMSKVÄLL VID RASTPLATSEN
Ingrid Åberg har tidigare påverkat ett byggande av en rastplats 
vid Lindessjön som nu är klar. I år hade avdelningen en 
medlemskväll vid rastplatsen.  

KUMLA PARTIAVDELNING SATSAR PÅ ÖPPNA STYRELSEMÖTEN
Kumla har börjat med öppna styrelsemöten med plats för 
diskussion för politik och organisation 10 oktober och 14 
november är inplanerade hittills. 

TEXT: MALIN SILÉN

På årsmötet valdes en ny partidistriktsstyrelse:
Bo Rudolfsson, lärare och numera kommunalråd från Laxå, 
ordförande.
Camilla Valfridsson, lärare och kommunpolitiker från Kumla, 
vice ordförande.
Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot från Örebro, andra vice 
ordförande.
Övriga ledamöter är 
Margareta Andergard, Lindesberg
Hlödur Bjarnasson, Lindesberg
Bengt Eklund, Karlskoga
Parisse Ekman, Nora
Tomas Hagenfors, Hallsberg
Anders Hagström, Örebro
Lars O Molin, Örebro
Anne-Marie Nilsson, Lekeberg
Ann-Catrin Örtquist, Karlskoga
Till styrelsemötena är Conny Harrysson, Elin Enes, Ewa 
Sundkvist, Lennart Bondeson och Malin Silén adjungerade i 
och med deras funktioner i distriktet.

NORA INTERPELLERAR OM FÖRETAGSKLIMATET
Också i Nora fångar politiken upp Svenskt Näringslivs 
undersökning. John Sundell har frågat kommunstyrelsens 
ordförande vad majoriteten tänker göra åt den försämrade 
rankingen.    

ÖREBRO FOKUSERAR PÅ OXHAGEN OCH SOMMARLOVSAKTIVITETER
Örebro partiavdelning har kampanjat i bostadsområdet Oxhagen 
genom att spela fotboll och grillat tillsammans med boende i 
området. Avdelningen har också haft medlemskväll med både 
mat, musik och kåseri. Som höstkampanj delar avdelningen 
i Världens barn-insamlingen. I budgeten föreslås bland annat 
förmånscykel för anställda, sommarlovsaktiviteter för barn i 
utsatta familjer och en satsning på närproducerade livsmedel.

PARTIDISTRIKTETS STYRELSE
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RAPPORT FRÅN
RIKSDAGEN
 LARS AXEL NORDELL

Nu är det halvtid i politiken. Nu har vi 
två år på oss att lyfta partiet fram till 
valdagen den 9 september 2018. Fram 
till dess måste vi kunna visa väljarna 
att vi gjort skillnad med vår politik, att 
vi är trovärdiga och inte har någon 
dold agenda samt att vi har en massa 
spännande idéer som vi vill förverkliga. 
Vi måste bli fler, inte bara i väljarkåren 
utan också medlemsmässigt. Jag tror 
vi måste ”ta på oss blåstället” och som 
grovarbetare ta omtag och bygga vårt 
parti och vår politik stark i hela länet 
och i hela landet.
Frågor i omvärlden
I våras präglades mediedebatten 
till stor del av flyktingfrågan. Vi 
Kristdemokrater var inte nöjda med 
riksdagens beslut om att begränsa 
familjeåterföreningen. Däremot var vi 
överens om att, i likhet med många 
andra länder i Europa, till en början 
erbjuda temporära uppehållstillstånd. 
Även om nu flyktingvågen till Sverige 
har avtagit fortsätter oroligheterna i 
mellanöstern. Varje dag följer vi jakten 
av IS-krigare och bombningarna i 
Syrien som driver folk på flykt.
Frågan om vem som skall bli USA:s 
president kommer nu att dominera 
i media fram till valdagen den 8 
november. USA:s politik påverkar 
starkt vårt land och många bävar i 

likhet med mig för vad som händer om 
Donald Trump blir vald.
Hur är det då i riksdagen, undrar 
många. Jo, Riksmötets öppnande 
blev ju en avslagen historia med en 
statsminister som pliktskyldigast 
läste upp en 16 sidor lång 
regeringsförklaring som helt saknade 
nyheter eller klara besked på någon 
punkt.
Budgetarbetet dominerar
Just nu dominerar arbetet med 
statsbudgeten där regeringen, mitt 
i en högkonjunktur med hjälp av 
både lånade pengar och kraftiga 
skattehöjningar för vanligt folk, tagit 
på sig spenderbyxorna med en 
utgiftsbudget som saknar motstycke. 
Vi har inte alls samma reformutrymme 
och kan därmed inte matcha 
regeringens mångfald av utgifter. Det 
tragiska är att de verkar ha missat 
att det inte är vi politiker som skapar 
jobben. Jobben skapas framförallt i de 
små företagen. Det är de som anställer 
och betalar skatt som gör att vi kan 
hålla nere arbetslösheten och samtidigt 
finansiera välfärden.
Arbetet i Miljöutskottet 
Jag finns sedan i slutet av förra året i 
riksdagens miljö- och jordbruksutskott 
där vi behandlar allt från klimathot 

och parisavtal, till laddstolpar, 
biodrivmedel och åtgärder för att få 
ner vildsvinsstammen. I riksdagens 
frågestund ställde jag nyligen en 
fråga till miljöminister Karolina Skog 
om enskilda avlopp och det faktum 
att lagstiftningen för vatten och 
avlopp blivit ett allvarligt hinder för 
bostadsbyggande utanför tätorter. 
Samtidigt försvårar lagstiftningen 
åtgärdandet av ett stort antal ej 
godkända enskilda avlopp. Hon höll 
med om problemet men kunde inte 
säga om och när en lagändring kan 
ligga på bordet.

INTENSIVA VECKOR I 
POLITIKEN
TEXT: LARS-AXEL NORDELL
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Hela vår budgetmotion har i skrivande stund ännu inte 
presenterats, men flera utspel har gjorts på något av 
innehållet. Här kommer ett urval:
Pensionärernas ekonomi
Sammanlagt satsar Kristdemokraterna 5,3 miljarder på att 
förbättra pensionärernas ekonomi och de äldres möjligheter 
på arbetsmarknaden. Dessutom föreslås reformer inom 
äldreomsorgen. 
• Sänkt pensionärsskatt med 2.2 miljarder
• Höjt bostadstillägg för pensionärer
• Fördubblat jobbskatteavdrag från 64 års ålder
• Ta bort den särskilda löneskatten för äldre

Äldrevård och sjukvård
• Äldreboendegaranti för 85+
• 1,1 miljarder för att utveckla arbetet med vårdserviceteam
• Förstatliga sjukvården
Stärkt polis och försvar
Kristdemokraterna avsätter fyra miljarder för att stärka 
svensk polis. Dessutom anser vi att dagens frivilliga 
rekrytering måste kompletteras med värnplikt.
• Anställ civilanställda för att avlasta polisen och inför någon 
form av värnplikt
• 2000 nya poliser
• Större befogenheter för Polisen

Mänskligheten har i alla 
tider kännetecknats av 
en obändig skaparlust. 
Kulturen hjälper oss att 
bli hela som människor 
och som en del i 
det har den ett unikt 
egenvärde. Så står det i 
partiets principprogram.
Som kristdemokrater 
stödjer vi både 
professionell kultur 
och amatörkultur. Vi 

vill ha både spets och 
bredd i kulturlivet och 
välkomnar mångfald 
och genrebredd. 
Kristdemokraterna 
tillkännagav, 
tillsammans med den 
politiska majoriteten i 
Örebro kommun, vid en 
presskonferens den 28 
september att ett nytt 
kulturkvarter kommer 
att byggas på tomten 

bredvid konserthuset. 
Det kommer att 
inrymma bibliotek 
och kulturskola som 
tillsammans med 
det nyrenoverade 
konserthuset kommer 
att bli en kulturell 
mötesplats. Att 
kulturkvarteret nu 
byggs är till stor del 
Kristdemokraternas 
förtjänst. Arbetet med 

ETT KULTURKVARTER FÖR HELA LÄNET! 

ETT URVAL UR KRISTDEMOKRATERNAS BUDGETMOTION
TEXT MALIN SILÈN

TEXT: MALIN SILÈN
FOTO: PRESSBILD

planprogram startar i januari 2017, 
byggstart hösten 2018 och invigning 
beräknas ske på sensommaren 
2020. Satsningen är ett av 
Kristdemokraternas stora vallöften 
inför mandatperioden, som nu infriad 
i majoritetens budget!
 Jag är oerhört glad och stolt 
över den politiska majoritetens 
(KD-S-C) besked att Kulturkvarteret 
ska byggas. En av de största 
satsningarna i Örebro sedan 50 år 
tillbaka då Medborgarhuset byggdes, 
säger kommunalrådet Lennart 
Bondeson.
För Länsmusiken i Örebro AB 
(LMAB), som till 91% ägs av Örebro 
kommun och till 9% av Region 
Örebro Län, är det här ett mycket 
positivt beslut.
 Kulturkvarteret blir ett tydligt bevis 
på kulturens betydelse för människor 
i alla åldrar säger Gunn Öjebrandt 
(KD) Styrelseordförande i LMAB.  
Kulturkvarteret kommer att betyda 
mycket för hela Örebroregionen. Det 
blir en kulturell mötesplats och som 
kristdemokrater kan vi vara otroligt 
stolta över att partiets företrädare 
ihärdigt arbetat för att detta ska 
kunna förverkligas.

LÄNET RUNT / Nr.3 |  5



Svenska värderingar innefattar så 
mycket. Vi uppfattar ofta svenska 
värderingar som något staten ska 
stå för - i ett liberalt samhälle.
Det menade forskaren och författaren 
Joel Halldorf vid Kristdemokraternas 
samtalskväll i Örebro på temat ”Svenska 
värderingar i en föränderlig tid.” 
Efter Joel Halldorfs inledande 
reflexioner var det dags för 
samtalspanelen att ge sina bidrag. 
Där satt Kristdemokraternas 
kommunalråd Lennart Bondesson, 
Kommunfullmäktige ordförande 
i Örebro, Agneta Blom, forskare, 
som representerade Humanisterna, 
Martin Lind, lektor Örebro Universitet, 
Hussein Aldaoudi, VD för Skandinavisk 
muslimsk skolstiftelse samt Rose-
Marie Frebran f d landshövding 
i Örebro län. Josefin Arenius, 
projektledare och ledarutvecklare 
ledde samtalet.
Joel Halldorf menade att de 
senaste åren med bland annat förra 
sommarens Almedalsveckan i Visby 
har uttrycket ”svenska värderingar” 
blivit ett återkommande offentligt 
samtalsämne.

Men vad står egentligen termen 
svenska värderingar för? Den kan 
innefatta många olika saker menade 
de medverkande.
 Anna Kindberg Batra, 
Moderaternas partiledare, lyfte 
i Almedalen fram strävsamhet, 
samhörighet, samarbete, 
företagsamhet, flit och frihet som 
svenska värderingar, men också alla 
människors lika värde, jämställdhet, 
individualism och individens frihet, sa 
Joel Halldorf.
Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas 
partiledare talande i Almedalen om 
svenska värderingar som ”Värden 
som bygg vårt hem starkt, tillit, frihet, 
jämlikhet och människors lika värde 
och menade att de var hotade.
Olika bud 
Joel Halldorf underströk dock att det 
är oklart vad ”svenska värderingar" 
är. Det finns olika bud. Är det svenska 
värderingar eller västerländska? Är 
det svenska värderingar eller sent 
1900-talsvärderingar? Upplevelser 
av socialt sönderfall och splittring i 
samhället kan vara en orsak till den 

starka betoningen att tala om ”svenska 
värderingar”. 
Olika vinklar av ”svenska 
värderingar” lyfte 
samtalsdeltagarna fram. 
Hussein Aldaoudi, kurd med sina rötter 
från Iran och i svenska Rosengård 
i Malmö, menade att vardagliga 
uttryck för ”svenska värderingar” som 
kaffepaus, kanelbulle och semla vid 
sidan om viktiga idéer som jämlikhet 
hör till svenska värderingar.
Men enbart staten kan stå för lag och 
ordning, sa Joel Halldorf.
 Vi vill inte ha en stat som uppfostrar 
oss, men som upprätthåller lag och 
ordning. Vi är ”kunder” och staten ska 
tillhandahålla vissa tjänster.
Rose-Marie Frebran lyfte fram 
Global Value Survey, en internationell 
undersökning, som noterar Sverige 
som ett udda, avvikande land i 
internationell jämförelse.
 Vi är extremt individualistiska, 
sekulariserade, men vi sätter också 
stor tilltro till varandra och andra 
människor. Men det civila samhället är 

SVENSKA VÄRDERINGAR
TEMA FöR SAMTALSKVÄLL
TEXT OCH FOTO PER DANIELSSSON
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jätteviktigt och ska ha en 
så stor frihet som möjligt. 
I undersökningen Global 
Gender Report över 
jämställdheten i världens 
länder hamnar Sverige 
på fjärdeplats. Syrien 
finns på 142:a plats i en 
jämlikhetsjämförelse.
Starkt civilsamhälle
Lennart Bondesson 
ansåg att ett starkt 
civilsamhälle bidrar till en 
stark stat. Liberalismen 
spelar en stor roll och 
ger mycket av frihet till 
utveckling i demokratiska 
länder, enligt Halldorf.
Agneta Blom varnade för 
en alltför stark betoning 
på marknadsliberalism. 
Socialliberalismen 
och rättsstaten 
måste bäras upp av 
socialkonservativa 
principer.
 Det måste finnas 
någon som ser behovet 
av gemensam omsorg.
Josefin Arenius bad 
samtalsdeltagarna 

precisera källan till 
våra svenska ideal. 
Vem eller vad är vi 
relaterade till? Vi ingår 
kanske i gemenskaper 
som idrotten med sitt 
värderingssystem eller 
den kristna församlingen 
med mera teologiskt 
betonade värderingar. 
Hussein Aldaoudi vill inte 
se ett civilsamhälle som 
är alltför torrt.
 Vi måste förklara 
våra gemensamma 
värderingar speciellt för 
nysvenskar.
Lagfästa värderingar 
ej förhandlingsbara
För Lennart Bondesson 
är svenska värderingar 
inte förhandlingsbara 
som exempelvis lagen 
om förbud mot barnaga 
som Sveriges riksdag 
antog 1974.
 Lagstiftningen 
skapar värderingar och 
normer. Men glöm inte 
de värderingar vi haft i 
2000 år.

Agneta Blom satte fingret 
på samexistens. 
 Men det betyder inte 
att vid kanske tycker 
om alla. I grunden ska vi 
dock lära oss att leva vid 
varandras sida.
Ett demokratiskt 
samhälle kan inte ha 
åsiktspoliser som 
exempelvis talar om hur 
kvinnor ska vara klädda. 
 Statens makt är 
begränsad, men den 
fostrar sina medborgare 
genom lagstiftning och 
ekonomi.
Alla värderingar måste 
vara förhandlingsbara 
i bemärkelsen att vi 
presenterar goda 
argument för dessa 
värderingar.
Sammanfattningsvis 
noterade Lennart 
Bondesson att maten 
och måltiden är en viktig 
miljö där samtal och 
idéer bryts mot varandra.
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Dagens länsindelning är i de 
flesta fall hundra år gammal. 
Redan 1957 pekade 
Riksdagens revisorer 
på att den nuvarande 
länsindelningen inte var 
naturligt avgränsad och att 
den hade spelat ut sin roll. 
Större regioner för 
tillväxt och likvärdighet
Efter en långdragen 
process har nu en 
indelningskommitté lagt 
förslag på nya storregioner 
på uppdrag av regeringen. 
Enligt utredningen har länen 
blivit för små för en effektiv 
styrning och för en likvärdig 
välfärd i hela landet. 
Tanken med den nya 
länsindelningen är att 
den ska trygga en hållbar 
tillväxt i hela landet och 
skapa förutsättningar för 
en levande landsbygd. 
Den ska ge förutsättningar 
för resursstarka län och 
landsting med bättre 
villkor för att planera 
och organisera sig inom 
regionen.

I mars presenterades en 
grovskiss på sex nya län: 
Norrland, Svealand, Västra 
Götaland/Halland/Värmland, 
Östergötland/Småland, 
Stockholm/Gotland, samt 
Skåne/Blekinge. I juni 
lämnades ett skarpt förslag 
på Svealandsregionen. 
Örebro län blir en del av 
Svealandsregionen
Region Örebro län 
föreslås alltså bilda 
en Svealandsregion 
tillsammans med 
Dalarnas län, Gävleborgs 
län, Södermanlands 
län, Uppsala län och 
Västmanlands län år 2019. 
Örebro län har en lång 
historia tillsammans 
med Värmlands län och 
redan före 1639 hängde 
regionerna samman i Närke 
och Värmlands län, men 
länsgränserna har under 
åren förändrats något. 
Sedan flera år tillbaka har 
Kristdemokraterna i Örebro 
län fattat beslut om att vi 
i första hand vill tillhöra en 

region tillsammans med 
Värmland, Västmanland 
och Södermanland. Nu blir 
det inte så och partiet har 
tillsammans med andra 
partier i länet varit kritiska till 
att inte Värmland finns med. 
Residensstad oklar
Även om en storregion 
tillsammans med Värmland 
också skulle innebära 
större förutsättningar för en 
stark kommunikationsväg 
Stockholm-Oslo kan det 
nuvarande förslaget också 
ge många stordriftsfördelar 
och en chans för vårt 
nuvarande län att vässa sig. 
Inget län är idag perfekt 
och nu gäller det att den 
nya regionen blir bra för 
alla invånare, inte minst för 
nuvarande Örebrolänningar. 
Vår landshövding Maria 
Larsson pratar sig gärna 
varm kring förutsättningarna 
för vårt nuvarande län, 
ett län hon önskat sig till 
som landshövding. På ett 
seminarium i början av 
augusti lyfte hon bland 

annat fram länets skiftande 
natur och att det finns så 
ofantligt mycket kultur, inte 
bara i Örebro utan över hela 
länet. 
I förslaget från 
indelningskommittén anges 
bara att residensstaden ska 
beslutas av regeringen, inte 
vilken det ska vara. Precis 
som nu kommer den statliga 
verksamheten också att 
spridas ut över olika orter. 
Regionförändringen är 
alltså planerad till årsskiftet 
2019 och det innebär 
också förmodligen att valet 
2018 kommer att ske till 
den nya storregionen. Om 
tidsschemat håller. Även om 
regeringen nu satt ner foten 
finns det många utmaningar 
kvar. Både nationellt och 
regionalt såväl inom partiet 
som tillsammans med övriga 
politiker i Örebro län och 
hela Svealandsregionen. 

EN NY REGION I DUBBEL BEMÄRKELSE!
TEXT: MALIN SILÉN

ÖREBRO LÄN BLIR DEL AV SVEALANDSREGIONEN

Ingen vet helt vad en ny 
region kommer att innebära, 
men oavsett hur den 
kommer att se ut innebär 
den förändringar för den 
politiska organisationen. 
Utifrån en motion till 
distriktsstämman i våras har 
nu distriktsstyrelsen beslutat 
påbörja arbetet med att ta 
fram ett länspolitiskt program 
och en projektgrupp med 
Thord Andersson som 
gruppledare har utsetts. 

Gruppen kommer att 
samla in åsikter och idéer 
från såväl medlemmar, 
nuvarande regiongrupp 
och aktiva politiker som 
från organisationer och 
nyckelpersoner inom olika 
kompetensområden för att få 
en så bred bild som möjligt 
om vilka frågor som kommer 
att bli aktuella i valet 2018. 
Gruppen har diskuterat 
upplägget med 

distriktsstyrelsen och vi 
bjuder tillsammans in till en 
medlemsträff. 
Träff för alla medlemmar!
Tid: Måndagen den 31 
oktober klockan 17-21, 
varje timme inleds ett nytt 
seminarium. 
Plats: Örebro missionsskola, 
Örebro
Välkommen till en 
brainstorming kring nya 

förslag till hur vi tillsammans 
kan forma ett nytt 
regionpolitiskt program 
och dela våra visioner för 
en ny region. Under kvällen 
kommer flera parallella 
grupper att samla in förslag. 
Kom med och påverka vår 
regionpolitik! 
Alla medlemmar är hjärtligt 
välkomna!

EN KRISTDEMOKRATISK POLITIK MED FOKUS PÅ VALET 2018
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Inom KDU tycker vi det är nödvändigt att ompröva 
asylreglerna och definiera på ett nytt sätt hur asyl 
ska sökas. Vi vill sätta fokus på kvotflyktingarna, 
eftersom vi tror att om vi ökar antalet kvotflyktingar 
blir det mer rättvist än de regler vi har idag.
Det säger Johan Svanberg, distriktssordförande i 
Örebro för KDU. Han blev medlem i KDU ungefär 
samtidigt som KDU:s riksordförande Sara Skyttedahl 
skrev ett uppmärksammat debattinlägg i denna fråga.
Johan Svanberg pluggade statsvetenskap på Örebro 
Universitet när man i kursen gick igenom olika ideologier 
och partier. En av hans klasskompisar var med i 
Kristdemokraterna, men Johan tror att hans beslut 
att söka medlemskap hos Kristdemokraterna handlar 
lika mycket om att han läste in sig på olika partier 
och tycker att Kristdemokraternas politik står mest i 
överensstämmelse med hans egna tankegångar. Det var 

JOHAN SVANBERG, LÄNSORDFÖRANDE I KDU: 

VI BORDE VARA MER RADIKALA.
ASYLFRÅGORNA ÄR SÅ VIKTIGA!
TEXT OCH FOTO: PER DANIELSSON

vid Kristdemokraternas 
valstuga på Stortorget i 
Örebro inför valet 2014 
han bland annat sökte 
information och hade tänkt 
gå med i Kristdemokraterna. 
Då blev han också 
tillfrågad om medlemskap i 
ungdomsförbundet.
När vårt samtal kommer in 
på svensk flyktingpolitik och 
olika partiers utspel i frågan, 
håller han med om att även 
KDU har intagit en tuffare 
hållning i flyktingfrågan. Det 
ska jämföras med några år 
tillbaka när de flesta svenska 
politiska partier såg stor 
öppenhet för flyktingar som 
något ganska självklart.
Just nu studerar Johan 
Svanberg Magisterprogram i 
Offentlig planering för hållbar 
utveckling samt japanska 
vid universitetet.
Och varför japanska?
 Under studierna 
hade vi möjlighet till en 
utbytestermin med studier 
i ett annat land och av en 
slump hamnade jag i Japan. 
För att få studera en termin 
där måste man lära sig 
japanska och sedan dess 
har jag varit två gånger i 
Japan.
Vad skiljer Sverige 
och Japan åt mest 
uppenbart?
 Japan är ett mycket 
mer kollektivistiskt 
samhälle än Sverige. Här 
i Sverige finns ju en viss 
kollektivism genom vårt 
starka föreningsliv, men i 
Sverige är vi mycket mer 
individualistiska.

Är kollektivismen något 
positivt?
 Det finns en del positivt 
med den och jag tror att 
gemenskapen mellan 
medborgare i ett land kan 
bli starkare med en större 
betoning på kollektivism. 
Men samtidigt finns 
alltid faran att individen 
förminskas till ett kugghjul i 
samhällsmaskineriet.
Vilka frågar förutom 
debatten om nya 
asylregler i Sverige vill ni 
i KDU sätta fokus på?
 Det är mest skolfrågor 
eftersom vi alla inom 
KDU finns inom det 
området. Men en bra 
arbetsmarknadspolitik är 
också ett viktigt område.  
Integrationen är givetvis 
oerhört betydelsefullt 
eftersom den påverkar i 
stort sett hela samhället 
exempelvis också hur 
sjukvården och skolan kan 
fungera. Men vården för 
äldre får vi inte glömma, 
liksom att vi tar tag i den 
värderingskris vi har i 
samhället idag. Till vårt 
moderparti ska vi ha goda 
relationer eftersom vi 
arbetar mot samma mål. 
Men ungdomsförbundets 
uppgift är att vara lite av en 
vakthund som knuffar på 
moderpartiet när vi tycker 
det går åt fel håll. Jag tycker 
KD sköter sin uppgift bra, 
men KDU skulle kunna vara 
lite mer radikalt, avslutar 
Johan Svanberg. 
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Utgå från några frågor du själv är intresserad av i din kommun. Även en 
mindre fråga kan vara angelägen. Skriv en motion eller en interpellation, 
hämta tips från Navet eller andra kommuner. Gör ett studiebesök för att 
skaffa mer kunskap. Möt människor som kanske vet mer än du själv. Visa 
att du själv vill förändring och utveckling i ditt lokala sammanhang, säger 
Bo Rudolfsson, ny distriktsordförande för KD i länet. 
Bo är idag kommunalråd för KD i Laxå, 28 år efter han började sitt lokala 
politiska engagemang. Han leder majoriteten i Laxå. Här vände KD trenden 
när pessimismen rådde och företagen lade ner. Efter ett antal års engagerat 
arbete blåser det nu medvind och KD fick 18,38 procent av rösterna i senaste 
kommunvalet.
Bo Rudolfssons livsfilosofi inom politiken är att man måste vilja något. Det gäller för 
politiker i en stor likaväl som en liten kommun.
 Det var nog därför vi vann senaste kommunvalet, därför att vi ville något och 
det märke kommuninvånarna. Även om KD i din kommun kanske bara har en eller 
två mandat, så sätt målet till valet 2018 att blir dubbelt så stora. Fråga er samtidigt: 
Varför ska kommuninvånarna rösta på dig och på KD i din kommun? Ni måste visa 
er, höja rösten, ta tag i någon eller några frågor, fortsätter han.

BO RUDOLFSSON, NY 
PARTIDISTRIKTSORDFÖRANDE! 
VALET 2018 KOMMER SNART
LYFT FRÅGOR SOM INTRESSERAR TEXT: PER DANIELSSON 

FOTO: PER JOHANSSON

MEDHJÄLP FRÅN DISTRIKTET
Från distriktet och andra 
lokalavdelningar kan man vara med och 
stötta initiativ i en lokalavdelning, men 
idéerna, engagemanget, det måste 
komma från lokalavdelningens egna 
medlemmar.
 Jag utgick från frågor som 
intresserade mig. Det sociala 
området är inte min grej, men jag är 
intresserad av näringslivet, företagen, 
företagsklimatet. Om och om igen drev 
jag dess frågor. I länet sa man ofta: 
”Stackars Laxå, hur har ni det? stannar 
några tåg där nu?” 
Men Bo Rudolfsson menar att frågor 
som berör många kommuninvånare har 
troligen redan de större partierna tagit 
upp. Om inte – kör! Men det finns alla 
typer av frågor som kan vara angelägna 
för en del av kommunens boende.
 Ta det goda förslaget i Nora att 
motionera för gratis halkskydd till alla 
kommuninvånare över 65 år. Det är 
något som berör många. När vintern 
och snön kommer är man rädd att gå 
ut. En sådan ganska ”liten” fråga kan 
betyda mycket för människor, som 
kanske därigenom inte ramlar och 
bryter benen.
Det finns många angelägna frågor och 
en del av dem kan man kalla ”stora”. 
Men det är viktigt att satsa på något 
som också berör en själv på ett eller 
annat sätt.
 Förfalska inte ditt eget intresse 
och låtsas vara engagerad i något. 
Nöj dig då hellre med en mindre fråga, 
som du gillar och kan driva. Som 
kommunpolitiker behöver man försöka 
skriva minst två, helst fyra motioner eller 
interpellationer under ett år.

NÄRINGSLIV INGEN STOR FRÅGA
När Bo Rudolfsson tog tag i 
näringslivsfrågorna var det ingen stor 
fråga för kommuninvånarna. Men han 
började undersöka näringslivsklimatet. 
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Hur bemöttes företag av kommunen när 
de ville etablera sig eller kanske utvidga 
sin verksamhet?  Det blev en dörr till 
att kartlägga lite hur det såg ut. Hur 
upplevde företagare sin situation? 
 Vi fick en plattform där vi 
kunde ställa kritiska frågor till 
kommunledningen och i fullmäktige. 
Sakta men säkert började 
företagsklimatet förändras från en 
bottennivå. Och kommuninvånarna 
märkte det. Vi har just firat med jubel 
efter att Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet i Sverige publicerades 
den 20 september. Målsättningen har 
hittills varit att 2018 ska Laxå vara bland 
de 100 bästa kommunerna i landet. 
2015 flyttade vi oss 40 platser till plats 
140. Redan nu år 2016 är vi bland de 
100 bästa, på plats 71.
Bo Rudolfsson ser exempelvis 
företagsklimatet som två vågskålar. 
I den ena kan ligga områden som 
hög skatt och annat som försvårar 
företagsetablering. Men är bemötandet 
från kommunens tjänstemän och 
det finns en smidighet i hur man blir 
behandlad som företagare, kan det 
uppväga annat.
Laxå förlorade under den senaste 10 
årsperioden två livsmedelsbutiker, 
Konsum och Matextra, och hade bara 
ICA kvar i tätorten. Men nu har man 
fått två nya orientaliska matbutiker och 
snart öppnar NETTO sin butik intill E20-
rondellen.

SYNS OCH HÖRS
I Laxå är det bara 29 medlemmar hos 
Kristdemokraterna, men ändå driver 
man ett antal frågor med framgång 
så att man syns och hörs. Det gav 
utdelning och nu har den tidigare 
nedåtgående pessimistiska spiralen 
vänt uppåt. Det finns en tillförsikt.
Mellan kommunerna kan 
Kristdemokraterna hjälpa varandra, ge 
idéer och uppmuntran.
 Det finns en del ganska enkla 
insatser. Gå in på Navet och läs 
motioner från andra lokalavdelningar i 
landet. Välj ut några motioner och skriv 
om dem för din egen kommun. Ibland 
kan det räcka med att byta namn på 
kommunen och kontrollera en del 
faktauppgifter. Glöm inte att valet 2018 
kommer snart. Därför behöver vi börja 
planera och engagera oss nu! Och inte 
bara veckorna före valet! 

NYTT FRÅN REGIONPOLITIKEN!
TEXT: MALIN SILÉN

NY SVEALANDSREGION
Regionfullmäktige 
beslutade på sitt möte 
i september om ett 
remissyttrande till 
regeringen i frågan om 
ny regional indelning. 
Indelningskommitténs 
förslag att bilda 
Svealandsregionen är 
Region Örebro i huvudsak 
positiva till. Förutom 
Kristdemokraterna 
ställde sig Centerpartiet, 
Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet sig positiva till 
förslaget. 
- För att uppnå bättre 
kvalitet och en mer jämlik 
vård är Kristdemokraterna 
i Region Örebro län 
positiva till större och 
färre geografiska 
enheter. Men dessutom 
konstaterar vi att det inte 
är tillräckligt – på sikt 
måste sjukhusvården 
förstatligas, menar 
regionråd Ewa Sundkvist.
Såväl argument för som 
mot regionindelningen 
finns självklart, men 
samtidigt måste något 
göras åt den ojämlika 
vården.
- Världen står inte still. Vi 
lever i en föränderlig värld, 
och jag tror det är svårt 
att tänka sig att Regionen 
och Sverige kommer att 
se likadan ut om 50 år. 
Som Kristdemokrater 
utgår vi från 
Subsidiaritetsprincipen, 
det innebär att vi ska 
fatta beslut från lägsta 
möjliga ändamålsenliga 
nivå. Oftast innebär 
det decentralisering. 
Men ibland handlar det 
om att flytta beslut ett 

steg högre. Vi vet att 
sjukvården står inför stora 
utmaningar, det kommer 
att kosta mer, och den är 
ojämlik, sade Sundkvist i 
sitt anförande.
Flera partier, inklusive vi 
Kristdemokrater, uttryckte 
oro över att Värmland inte 
är med, då ett etablerat 
sammarbete finns. 
- Regionreformen får 
inte handla om att 
bygga murar utan att 
riva gränser, menar Ewa 
Sundkvist. 
Läs mer om den nya 
regionen på annan plats i 
tidningen. 

KICK-OFF MED 
REGIONGRUPPEN 
OCH REGIONAL 
UTVECKLINGSSTRATEGI
I augusti hade 
regiongruppen kickoff på 
Sommaro Värdshus. Lena 
Adolfsson, områdeschef 
för närsjukvårdsområde 
väster som arbetat 
med etikarbete på 
Karlskoga lasarett 
och Petter Arneback, 
förvaltningschef för 
Regional Utveckling 
medverkade tillsammans 
med Emma Henriksson, 2 
vice partiordförande och 
ordförande för riksdagens 
socialutskott. 
I september var det 
också ett samråd 
kring den regionala 
utvecklingsstrategin, som 
behandlade hur länet ska 
utvecklas. Mycket hänger 
naturligtvis samman 
med den kommande 
regionbildningen och hur 

Örebroregionen ska bli 
stark i den stora regionen. 

AKTUELLA MOTIONER
Under hösten har 
flera gemensamma 
alliansmotioner lämnats in 
och behandlas. 
En motion rör 
nämndernas arbete 
och Alliansen vill att 
nämnderna ska få 
kontinuerliga skriftliga 
redovisningar av 
verksamhet och 
ekonomi. Nu lämnas 
det alltför sällan. På 
regionfullmäktige i 
september fick de svaret 
att regionfullmäktiges 
ordförande tycker att 
informationen är tillräcklig.
På samma månads 
fullmäktige lämnades två 
alliansmotioner in: 
 ”Mänsklig arbetstid i 
sjukvården”, en motion 
för att bland annat delade 
turer ska minska.
 ”Det behövs mer 
blod”, en motion för att 
utforma en kampanj för 
att få fler blodgivare i 
länet. 
Dessutom har Alliansen 
motionerat om fritt val av 
hjälpmedel som kommer 
upp på ett senare möte. 
Tanken är att brukarna 
ska kunna välja andra 
leverantörer än Centrum 
för hjälpmedel. 
– Vi vill att valfriheten kring 
hjälpmedel ska öka, säger 
Elin Enes. Behov och 
förutsättningar varierar 
mellan olika personer. En 
eller ett par lösningar kan 
inte passa alla.
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DISTRIKTSMÖTE MED 
REGIONPOLITISKT PROGRAM
Kanske känns det lite avlägset nu, 
men om två år är det återigen ett val. 
Utifrån en motion till distriktsstämman 
beslöt distriktsstyrelsen i våras att 
redan nu påbörja arbetet med att ta 
fram ett länspolitiskt program och en 
projektgrupp med Thord Andersson 
som gruppledare har utsetts. 
Gruppen kommer att samla in åsikter och 
idéer från såväl medlemmar som från 
organisationer och nyckelpersoner inom 
olika kompetensområden för att få en så 
bred bild som möjligt om vilka frågor som 
kommer bli aktuella i valet 2018. 
Nu bjuder vi in alla medlemmar till ett 
öppet möte. Distriktsstyrelsen håller 
sitt ordinarie möte, men parallellt med 
detta kommer också flera seminarier att 
hållas för att du som medlem ska kunna 
komma med idéer till det regionpolitiska 
programmet. 
DAG: Måndagen den 31 oktober 
TID: Klockan 18-21 
PLATS: Örebro Missionsskola.
ANMÄL ER GÄRNA TILL KANSLIET: 
malin.silen@kristdemokraterna.se
tel. 019-611 36 01
Varmt välkommen på detta möte! 
Styrelsen

HÖSTÅRSMÖTE MED BUDGET OCH 
VERKSAMHETSPLAN
Måndagen den 21 november tar distriktet 
sin budget och verksamhetsplan för 
2017. Alla medlemmar är välkomna och 
kallelse kommer att skickas till ombud 
via e-post. Läs mer i de elektroniska 
nyhetsbreven för närmare information om 
tid och plats. 

PÅ GÅNG I
DISTRIKTET!
TEXT: MALIN SILÉN

KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI / DEL 3:

SUBSIDIARITET
RÄTT BESLUT PÅ RÄTT NIVÅ
En del partier arbetar för att 
det offentliga ska styra mycket 
av vår vardag och andra 
partier betonar hårt individens 
frihet och självbestämmande. 
Vi kristdemokrater har vår 
utgångspunkt i de små 
gemenskaperna och anser 
att beslut ska fattas på lägsta 
ändamålsenliga nivå. Men vad 
betyder det egentligen i praktiken? 
Är det inte bättre att förespråka 
decentralisering rakt av? 
Familjen ska till exempel ha stor 
frihet att lösa sin vardag, men 
kommunen har en viktig nivå 
som stöd och komplement när 
det exempelvis gäller omsorg, 
byggprojekt och organisation. 
Som kommun- och regionpolitiker 
vill vi gärna ta de kloka besluten 
för att skapa det ”bästa” 
samhället, men vi behöver 
också fundera på viket mandat 
vi har i frågan. Varje kommun 
har stor frihet att organisera t ex 
sin arbetsmarknadspolitik och 
inriktningar vid miljösatsningar, 
men staten måste stifta lagar som 
kommunen förhåller sig till. 
I regionen är frågan aktuell, inte 
minst med anledning av den nya 
regionindelningen som är på gång, 
något vi skriver mer om i detta 
nummer. Var ska besluten tas? 
Inte ens enskilda stater löser alla 
frågor och i förra numret skrev vi 
lite om vår Europa-parlamentariker 
Lars Adaktusson och det historiska 
beslutet om att erkänna folkmord 
på kristna. Vi Kristdemokrater 
är förespråkare av EU, men vi 
anser också att unionen ska 

syssla med rätt saker. Kanske 
skulle det för en kristdemokratisk 
EU-parlamentariker kunna vara 
frestande att exempelvis rösta mot 
kvotering och för näringspolitiska 
subventioner i jordbruket. Frågor 
som egentligen borde ligga på 
det nationella bordet. Därför har 
exempelvis Lars Adaktusson envist 
understrukit vikten av subsidiaritet 
i Bryssel och också infört en 
subsidiaritetskommissionär.
Subsidiaritet handlar om att ta rätt 
beslut på rätt nivå. Decentralisering 
är viktigt på så sätt att den högre 
instansen har bevisbördan att 
beslutet måste tas högre upp. Som 
kristdemokrat är det därför viktigt 
att argumentera för att frågan 
verkligen diskuteras i rätt forum. 

TEXT MALIN SILÉN 


