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BO RUDOLFSSON,
DISTRIKTSORDFÖRANDE

I en av William Shakespeares teaterstycken, 
ställer Hamlet frågan ”Att vara eller inte vara, 
det är frågan” och på många sätt kan vi som 
parti ställa samma fråga. Det handlar inte 
om att finnas eller inte finnas även om det 
spelar en stor roll i den valrörelse som når 
sin fullbordan den 9 september 2018. Om 
vi syns genom debattinlägg, utspel, förslag, 
motioner, interpellationer, utspel, debatter, 
etc. så finns vi! 
Men är vi? Är vi ett parti som står upp för vår 
ideologi? Är vi ett parti som vågar utmana 
och vill förändra? Kommer vi i framtiden 
att vara ett parti som påverkar och betyder 
något i den svenska politiska vardagen. 
Den kristdemokratiska ideologin är en av de 
stora ideologierna runt om i världen. I den 
svenska skolan talar man mest om socialism, 
liberalism och konservatism – utifrån de 
partier som existerar i Sverige, även om vissa 
inte ens ser konservatism som en ideologi. 
Men som vi ser runt om i världen som finns 
knappt konservatism i så många länder, det 
är kristdemokratin som är det tredje av de 
stora ideologierna.
Har vi viljan och kapaciteten att leva upp till 
detta i den politiska vardagen? Att visa att 
den ideologi vi står upp för, inte är en 3,4 
%-ig ideologi utan något som har målsättning 
att bli mycket större. Så stora att vi är med 
och styr i mångdubbelt fler kommuner och 
regioner än idag, samt i regeringen.
Hur kan vi som kristdemokrater få till stånd 
ett genomslag för vår ideologi och förslag 
i det kommande valet nästa år? Hur kan 
vi finnas kvar i riksdagen även kommande 
mandatperiod? I ett av de senaste mötena 
med distriktsstyrelsen använde jag frasen 
”Vinna eller försvinna” angående vårt arbete 
under det kommande året. Jag tror att det 
är så allvarligt, det får inte vara ”buinesss 
as usual” utifrån den situation som finns. Vi 
måste våga och vilja något mer!
Att våga och vilja något mer gäller för 
oss alla, vare sig vi är heltidspolitiker som 
undertecknad eller om vi är medlem utan 
några förtroendeuppdrag vill vi vinna valet 
2018, så kan det innebära ”blod, svett och 
tårar” (för att citera en annan engelsman, 
Winston Churchill).  Vi kristdemokrater ser 
ofta tillbaka till valresultatet 1998 och tar vår 
utgångspunkt från det resultatet 11,77%. 

Det kanske är riktigt men för att vi ska nå 
till det målet igen, måste vi också skapa 
förutsättningar för ett sådant resultat. Vi kan 
inte bara peka på riks och Ebba Bush Thor 
och förvänta att hon ska se till att resultatet i 
valet 2018 slår i taket. Se på din hand när du 
pekar – ett finger framåt, tre fingrar mot dig 
själv! Vi har alla en uppgift i detta arbete som 
ligger framför oss. 
Jag skulle vilja se att varje lokalavdelning 
sätter upp några kvantitativa mål för de 
kommande månaderna, låt oss säga fram till 
och med april månad. 
Hur många gånger kan vi dela ut material i 
brevlådor?
Hur många motioner och interpellationer kan 
vi lämna i vår kommun?
Hur många gånger kan vi skriva en insändare 
eller debattartikel i tidningen som handlar om 
vår kommun? 
Hur många gånger kan vi synas på 
marknader och andra publika arrangemang 
eller stå och servera glögg på torget under 
t.ex. december månad?
Vi behöver också kvalitativa mål för de 
kommande månaderna. Väga ställa 
interpellation som ställer saker på sin 
spets hos det styrande partiet. Ta upp 
frågor som det talas om bland seniorer 
och bland barnfamiljer. Ta upp jobbfrågor 
och kommunens placering i rankingen om 
företagsklimat. Satsa på förslag eller frågor i 
områden som trygghet och risken för överfall 
i vår kommun. Riksorganisation har tagit 
fram en strategi att primärt fokusera på FJÄT 
(Familj, Jobb, Äldre & Vård och Trygghet) 
Jobba med dessa områden.
Låter det jobbigt? Det kan nog bli jobbigt, 
men om det handlar om att ”vinna eller 
försvinna” så är det nödvändigt att det 
innebär jobb för oss alla!
Vi kan tillsammans skapa den förändring 
som vi vill ha för vårt parti, så att vi i både 
kommun, region och riksdag närmar oss 
11,77% i valresultat. Vi kanske inte når hela 
vägen men vi kan nå mycket bättre än 3,4%!

Bo Rudolfsson (KD)
Distriktsordförande & 
kommunstyrelseordförande Laxå 

LEDARE: 
BLOD, SVETT OCH TÅRAR
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Du vet väl om att du kan följa vår politik på många olika 
sätt. Länet runt utkommer fyra gånger per år, därtill 
kommer elektroniska nyhetsbrev från både distriktet 
och riksorganisationen. Följ också våra olika sidor på 
Facebook, där både riksorganisationen, partidistriktet 
och de flesta avdelningar har aktiva sidor. Här nedan är 
ett urval av olika kampanjer under den senaste tiden. 

FÖLJ VÅR POLITIK I 
OLIKA KANALER

LÄNET RUNT / Nr.3 |  3



I juli talade Ebba Busch Thor som 
vanligt i Almedalen. Temat var 
välfärdslöfte och hon uppehöll sig 
mycket kring våra fokusområden som 
förutom Familj även är Jobb, Äldrevård 
och Sjukvård samt Trygghet. Men 
kommer ni ihåg vad hon egentligen sa? 
Här kommer en påminnelse och också 
något om våra förslag inom områden. 

INTEGRATION SOM EN VÄG TILL 
TRYGGHET
 Jag står för att vi ska välkomna 
människor i behov av en fristad – det är 
vad som är rätt att göra. Och Sverige 
ska fortsätta vara vårt hem.  sade Ebba 
Bush Thor i sitt tal. 
Hon tog bland annat upp en 
kommande lag som förbjuder samröre 
med terrororganisationer och ökade 
resurser till polisen, men påminde också 
om Kristdemokraternas förslag för två 
år sedan om att terrordömda också ska 
utvisas från Sverige. 
Kristdemokraterna har på senare 
tid flera aktiva förslag inom 
trygghetsområdet, bl a: 
• Kraftfull satsning på svensk polis
• Öka det brottsförebyggande arbetet
• Motverka våldsbejakande 
extremism genom mer resurser till 
säkerhetspolisen

SÄNKT SKATT FÖR PENSIONÄRER 
FÖR ÖKAD TRYGGHET 
Vår partisekreterare Acko Ankarberg 
Johansson har någon gång tipsat 
om att hela tiden påminna i det 
politiska samtalet om vår ambition om 
pensionärsskatten och vad som faktiskt 
gjordes under vår regeringstid. 
Kristdemokraterna sänkte skatten fem 
gånger, något som ofta glöms bort i 
debatten på grund av att den så kallade 
bromsen i pensionssystemet slog in. 
Växande vårdköer eller statlig sjukvård? 
Vård var nästa tema i Ebbas tal 
och hon beskrev skillnaden mellan 
Göran Hägglund och den nuvarande 
regeringen: 

EBBAS ALMEDALSTAL:

FRÅN VÄLFÄRDSSVEK TILL VÄLFÄRDSLÖFTE Text: Malin Silén

 När en kristdemokrat var ansvarig för 
sjukvården var det närmare 90 procent 
som fick en operation i tid. Men efter tre 
år med socialdemokraterna är vi nere 
på 75 procent, sade hon och visade på 
nuvarande regerings välfärdssvek. 
Vidare tog Ebba upp situationen inom 
Barn- och ungdomspsykiatrin och 
vikten av att personalen får det stöd de 
behöver från politiken. Bland annat vill 
Kristdemokraterna: 
• Ta bort skatteskillnaden helt mellan 
löntagare och pensionärer
• Förstatliga sjukhusvården
• Återinföra kömiljarden

ÄLDREBOENDE OCH VÄRDIGHETSGARANTI 
Vi kristdemokrater vill ha en 
äldreboendegaranti. Ebba tar ett 
exempel på en man som inte fick rätt 
till boende och därför tog sitt liv. Tyvärr 
finns det ingen statistik över vad som 
händer med de som nekas en plats på 
ett äldreboende eller står i köerna. 
 Vi kristdemokrater bildades för att 
ge en röst åt de som ingen röst har. 
Och inget parti har i modern tid arbetat 
så målmedvetet för att förbättra för de 
äldre som Kristdemokraterna.
Det sade Ebba och hon tog exempel 
på något vi kristdemokrater gjort för de 
äldre: 
• Valfrihet genom LOV i hemtjänsten
• Parboendegaranti
• Värdighetsgaranti

TRYGGHET OCH JOBB FÖR FAMILJER I 
HELA LANDET 
Trygghet löpte som ett tema genom 
hela talet på olika sätt och i slutet 
uppehöll hon sig lite kring hur 
Alliansregeringen arbetade med sänkta 
skatter på företagande som ledde till 
mer jobb. Annars var våra jobbförslag 
inte så synliga i talet. Vi kristdemokrater 
vill ju som bekant att alla ska få 
möjlighet att arbeta 100 % av sin 
förmåga. Dessutom vill vi: 
• Införa introduktionsanställning, 
• Minska kostnaden att anställa äldre 
och öka jobbskatteavdraget
• Utöka yrkesvux 
Tyvärr kom det inte med så mycket 
familjepolitik i talet, men som alltid är det 
Kristdemokraterna som är och ska vara 
Familjens röst. Det var inte sakpolitiken 
i sig som stod i fokus utan Ebba Busch 
Thor målade istället upp en vision kring 
något om vad Kristdemokraterna står 
för och vilka värderingar som är viktiga. 
 Löfte är inte att lova allt. Vi 
står för tuffa prioriteringar utifrån 
trygga värderingar. På så sätt ska vi 
återupprätta välfärdslöftet! avslutade 
hon. 
Nu är det upp till oss alla i partiets olika 
nivåer att fylla visionen med praktiskt 
innehåll i kommande valprogram inför 
nästa år! 
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Namn: Mia Spendrup
Gör: Är vd och chef för Loka brunn, 
Grythyttans gästgivargård samt 
Måltidens hus restaurang och butik i 
Grythyttan. 
Ålder: 51 år
Familj: Maken Jens och 2 egna barn samt 
5 bonusbarn, sammanlagt 9 barnbarn. 
Bor: På en gård i Sörmland (har 25 mil till 
jobbet)
Så vilar jag: När jag är hemma hos 
familjen
Drivkraft: Utmaningar, att lära sig nya 
saker
Gillar: Oliktänkare

 Jag visste redan som liten att jag 
skulle bli chef. Så inledde Mia Spendrup 
sitt anförande för det 30-tal personer 
som kommit till höstens första träff i KD:s 
kvinnonätverk Kajsas döttrar. 

”Från kunglig kurort till modernt spa” var 
rubriken för Mias föredrag. Engagerat 
och personligt berättade Mia om hur hon 
utvecklat Loka brunn steg för steg allt 
sedan hon hamnade som vd på den anrika 
kurorten i Bergslagen för tio år sedan. 

 Min man Jens började köpa vatten från 
Loka brunn till Spendrups bryggerier för cirka 
25 år sedan. Så småningom tyckte han att 
det blev för dyrt och då han hörde sig för om 
att få köpa källan som ger vattnet fick han till 
svar att ”ja” -om han köpte även själva Loka 
brunn. 

När maken fått ett badhus/spa, en 
restaurang och 54 gamla trähus ”på köpet” 
behövde han en chef för anläggningen som 
helhet. Det budet gick till nyblivna hustrun 
Mia som jobbat hela sitt liv i hotell- och 
restaurangbranschen. 

 Först sa jag nej. Men eftersom jag älskar 
utmaningar och insåg vilken utmaning detta 
skulle vara -för tio år sedan var Loka brunn 

ett sjunkande skepp med 7 miljoner i årlig 
förlust -så sa jag ja. 

I dag har ”skeppet” Loka god styrfart och 
ger en årlig vinst på tio miljoner. Mia har elva 
underchefer som alla har ansvar för sin egen 
budget. 

 Jag sätter upp målen och strategierna 
och sedan gör mina medarbetare jobbet, 
konstaterar Mia. 

Sin egen chefsroll har hon utformat utifrån 
goda -och dåliga- exempel på chefer som 
hon själv haft tidigare i livet. 

 Jag har till och med haft chefer som varit 
rädda för sina egna medarbetare…

FRÅN GRUNDEN 
Mias karriär inom besöksnäringen började 
på en kursgård där hon städade, diskade 
och bäddade sängar. En erfarenhet hon är 
mycket tacksam för.

 Som ledare är det viktigt att ha kunskap 
om allt inom verksamheten från grunden.

Mia Spendrup skulle kunna ställa upp som 
affischpelare för hashtaggen Vi gillar olika. 
Hon gillar att omge sig med människor som 
inte tänker som hon själv. Och ibland skickar 
hon iväg medarbetarna för att de ska få 
se något annat. Hon är också mån om att 
skapa ett tillåtande arbetsklimat.  

 Mina medarbetare vet att de får göra fel, 
för man lär sig av sina misstag. Det är bara 
att försöka igen. Och om det behövs löser vi 
saken tillsammans. 

VIKTIGT MED FEEDBACK
Mia tror också på vikten av att ge 
uppmuntran.
 Om ni skulle fråga mina anställda tror jag 
att de skulle säga att jag är bra på det. 
Feedback från gästerna är också viktigt och 
99,9 procent av besökarna ger, enligt Mia, 
positiv feedback efter sitt besök på Loka. 
 Bemötandet är A och O i vår bransch 
och en gäst på Loka ska bli vänligt bemött 
av alla från vaktmästaren till servitören. 
Vi finns ju där för att uppfylla gästernas 
förväntningar och vår service ska alltid vara 
på topp.
Mia Spendrup kallar sig för detaljfokuserad. 
Hon har inpräntat i sina medarbetare att det 
inte får finnas en enda lampa som är trasig 
och inga vissna blommor på hela Loka. Men 
bemötandet är förstås det allra viktigaste.

GÅR PÅ MAGKÄNSLAN
 När jag rekryterar nya medarbetare går 
jag inte bara på hur deras CV ser ut. Jag går 
en hel del på magkänsla, och har lärt mig 
med åren att följa min magkänsla för annars 
blir det fel. 
 Besöksnäringen är en spännande 
bransch och mångas ingång i arbetslivet. 
Här finns också goda möjligheter att göra 
karriär. 
Sedan Mia och Jens Spendrup tog 
över Loka brunn har mycket hänt. Spa-
avdelningen har byggts om och utvidgats 
och ytterligare nya spa-utrymmen är på G. 
Mias ansvarsområde utvidgades för några 
år sedan med bland annat Grythyttans 
gästgivargård.
 Här behövs mycket kärlek och pengar, 
konstaterar Mia Spendrup som nu fått 
ytterligare en utmaning att hantera. Och det 
är hon nöjd med.

MIA SPENDRUP OM LEDARROLLEN:

”OERHÖRT VIKTIGT MED FEEDBACK” text: Ingalill Bergensten
bild: Malin Silén



FLYKTINGEN BLEV PIZZABAGARE  
GÅR FRÅN KOMMUN TILL 
REGIONPOLITIK
Text och Foto: Per Danielsson

Att hans familj efter flykten till Sverige 
hamnade i Örebro berodde delvis på 
att släkt nyligen flyttat till Örebro från 
Södertälje. Södertälje tillsammans 
med staten brukade bussa syrianska 
flyktingar till olika svenska orter bland 
annat Örebro.
 Här fann min farbror och hans barn 
att "det var gott". Här fick flyktingar 
jobb inom en vecka på Pappersbruket 
och i olika typer av industrier.
Men när robotiseringen i industrin kom 
igång på företagen försvann många 
arbetstillfällen för flyktingar. 
 Hade man ingen utbildning gällde 
det att försöka försörja sig på eget 
företagande. Syrianer öppnade 
ofta restauranger, frisörsalonger, 
skrädderier. Det var yrkeskunskap man 
hade med sig från hemlandet.
Behcet hamnade efter flykten först i 
Kristinaskolans förberedelseklass och 
efter fyra månader i Varbergaskolan.
Sedan fortsatte han i Vasaskolans 
högstadium och därefter i Risbergska 
gymnasiet.
 Jag känner mig nästan förföljd, för 
alla dessa skolor är nedlagda, säger 
han och skrattar.

PIZZERIAÄGARE
Efter gymnasiet flyttade Behcet 
till Gullspång, trots föräldrarnas 
misstänksamhet. Men där hade en bror 
jobb på en restaurang och det fanns 
ett visst frigörelsebehov att komma 
hemifrån.
Tillbaka i Varberga startade Behcet 
egen restaurang med två bord och 
möjligheter för gäster att hämta mat. 
När han ville utöka var bostadsbolaget 
ÖBO positiva, verksamheten växte och 
den blev också mötesplats för många 
glada kunder.
 Till pizzerian i Varberga kom 
många människor och även en del 
kristdemokrater. Lars O Mohlin och 
Lars Axel Nordell dök bland annat 
upp och det pratades mycket politik, 
medan man åt sina pizzor.
Behcet var mycket samhällsintresserad 
och upptäckte så småningom 
att det fanns många likheter i 
värderingar mellan honom och den 
kristdemokratiska politiken. Efter 
perioden som pizzeriaföretagare 
blev han involverad i Syrianska 
riksförbundet. En av familjens barn 
hade fötts multihandikappad och 
Behcet kände att han behövde avlösa 

sin fru i vårdnaden. Det var före 
assistansbolagens tid.

FÖRÄNDRADE KÖRKORTEN
Nu började Behcet också att skriva 
insändare i olika frågor bland annat 
mot den märkliga företeelsen att ett 
svenskt körkort, som tillhörde en 
invandrare också innehöll uppgiften om 
födelseland.
 Jag uppmärksammade 
riksdagsledamöter på frågan och så 
småningom togs den uppgiften bort i 
körkorten.
Medan pizzorna gräddes blev det 
mycket debatt med kunder på 
restaurangen. En del av dem visade 
sin irritation i olika frågor och Behcet 
kunde ibland gå vidare med saker som 
behövde förändras.
 Jag hade som restaurangägare 
jobbat 12-13 timmar per dag. Men när 
jag skulle sadla om visste jag inte riktigt 
vad jag skulle ägna mig åt. Då fick jag 
frågan att gå med i Kristdemokraterna 
och bli aktiv i kommunpolitiken. 
Länge hade Kristdemokraterna haft 
ambitionen att höja valdeltagandet 
bland utlandsfödda i de invandrartäta 
förorterna till Örebro. 

Livet blev omskakande för elvaårige Behcet Barsom i 
Turkiet, när Cypernkonflikten och inbördeskriget i Libanon 
påtagligt påverkade syrianerna och tvingade hans familj 
att fly för att till slut hamna i Örebro. Efter avslutad 
skolgång blev han pizzabagare och restaurangägare. När 
kristdemokrater och andra debatterade samhällsfrågor 
i hans restaurang övergick ett allmänt samhällsintresse 
till aktiv kommunpolitik. Nu är det dags för nästa fas när 
Behcet blir regionråd för Kristdemokraterna.

Namn: Behcet Barsom
Familj: Hustru och fem barn
Utbildning: Gymnasiet
Bor: Lägenhet i stadsdelen Varberga, Örebro
Bil: En mindre modell av Mazda
Intressen: Människor
Favoritmat: Stekt strömming med mos och skirat smör
Därför är jag kristdemokrat: För partiets människosyn
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 Att vi bott och varit aktiva i Varberga 
bidrog nog till att jag kunde vara 
med och övertyga fler utlandsfödda 
att faktiskt gå och rösta. Som 
helhet ökade valdeltagandet i dessa 
invandrartäta områden och i vissa 
valkretsar fick Kristdemokraterna 15-16 
procent av kommunrösterna.
Behcet Barsom fick många 
personkryss och hamnade i 
kommunfullmäktige. Första uppdraget 
blev andre vice ordförande i 
kommundelen Varberga.
 På första mötet förstod jag först 
inte att jag var oppositionens första 
namn, så det blev ingen tid att lära 
mig kommunpolitikens spelregler. Men 
jag fick mycket hjälp av en erfaren 
kristdemokrat, Ingrid Tvelin och en bra 
socialdemokratisk ordförande som 
ibland fick säga: ” Behcet, det vore 
nog passande om du reserverade dig i 
detta beslut.

INTERRELIGIÖSA RÅD
De människonära frågorna har legat 
Behcet varmt om hjärtat och han var 

med och drev fram den 
årligen återkommande 
Demokrativeckan, men också 
det Interreligiösa rådet. Det 
finns i andra kommuner men 
sällan i kommunal regi.
 I ett mångkulturellt 
samhälle med många 
olika grupperingar behövs 
mötesplatser där företrädare 
för olika religiösa grupper 
kan mötas, lyssna och lära 
av varandra och visa respekt 
för varandras olikheter. 80 
procent av befolkningen i 
Sverige har någon form av 
religiös anknytning.
När Behcet Barsom blev 
ordförande i Kulturnämnden 
tog han initiativ till att öppna 
dörrarna till Konsthallen och 
flytta ut konsten på gatan. 
 Jag förklarade för 
konsthallschefen att jag 
gillar konst med hade aldrig 
varit inne i konsthallen, 
som ofta var ganska glesar 
besökt. Konsthallschefen 
begärde 500 000 från 
kommunstyrelsen för att 
göra appen Art, som fick stor 
uppmärksamhet.
Det blev startskottet för 
den numera internationellt 
mycket kända Open Art. 
Enligt Tillväxtverket har det 
inneburit 242 extra miljoner 
kronor som spenderats av 

turister och kommuninvånare 
senaste sommaren i Örebro. 
Open Art skapar utrymme 
för ett antal världskända 
konstnärer som ställer ut i 
den offentliga stadsmiljön 
och Örebro har satts på den 
internationella kartan.
Nu väntar en ny roll för 
Behcet när han går från 
kommunportiken till regionen. 
Här finns stora utmaningar.

INTE SVARTMÅLA
 Min roll är inte att 
svartmåla utan oavsett vi är 
i opposition eller kommer i 
majoritet vill jag komma med 
förslag till lösningar inom 
sjukvård, kollektivtrafik och 
kultur, som är regionens stora 
politikerområden.
Hälsa och sjukvård är den 
största biten dit 90 procent 
av skattepengarna går. 
Människor ska känna sig 
trygga när man är otrygg.
 Det ska vara enkelt 
att komma i kontakt med 
vården. 
Det vill Behcet Barsom bland 
annat jobba för i sin nya roll 
som regionråd.
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 Vi lever i ett land med 
demokrati och möjligheter 
för alla. Det ska vi vara 
otroligt rädda om, säger Ewa 
Sundkvist, som nu lämnar 
över stafettpinnen som 
regionråd i Örebroregionen 
till Behcet Barsom. 
 Att en snorunge från 
rivningshusen på Nygatan 
i Växjö kan få ett så stort 
ansvar som regionråd för 
hela Örebro län och att en 
flykting och pizzabagare 
från Turkiet nu kan ta över 
för Kristdemokraterna i 
regionen, det är ju något 
unikt, menar hon
De första åren för Ewa 
Sundkvist började i Vislanda, 
tre mil sydväst om Växjö. Då 
delade sex personer på ett 
rum och kök och först 1958 
fick familjen elektricitet i det 
lilla huset. Efter en ”radikal” 
renovering sattes det in en 
handpump i köket. Där man 
kunde pumpa upp vatten till 
hushållet.
 Men dasset stod på 
ladugårdsbacken och dit 
fick man ta sig sommar som 
vinter, minns hon.
Ewas mamma var en 
kvinna med stark drivkraft. 
Äktenskapet fungerade inte 
särskilt väl och skilsmässan 
blev snart ett faktum. Plötsligt 
stod fyra barn med endast en 
försörjare.

MAMMA BLEV HUSHÅLLERSKA
 Vad gör en 38-åring 
kvinna utan utbildning i 
mörka Småland 1960? 
Hon blir hushållerska hos 
en åldrig bonde och hans 
son. Den äldre mannen 
ville inte på villkors vis till 
ålderdomshemmet och därför 
blev mamma anställd för att 
sörja för hushållsbestyren.

Snart gick det minimala 
flyttlasset till Räppe, fem km 
utanför Växjö, där nu Ewa, 
hennes bror och mamma 
bodde i ett litet vindsrum.  De 
två systrarna, 14 och 16 år, 
ansågs så vuxna att de kunde 
flytta hemifrån och börja 
jobba i Växjö.
 I vår bostad fanns nu 
elektricitet men varken vatten 
inomhus eller toalett. Första 
gången jag hade tillgång till 
dusch var under studietiden 
på Örebro Missionsskola 16 
år senare. 
Ewa, hennes bror och 
mamman flyttade till Växjö 
och hela syskonskaran 
samlades. Mamman fick 
arbete som städerska på S:t 
Sigfrids mentalsjukhus.

TOALETT INOMHUS
Den nya lägenheten låg mitt 
i stan i ett gammalt hus och 
vi tyckte det var fantastiskt 
med toalett inomhus och 
varmvatten sex månader per 
år. Förutom två byråer och 
en kökssoffa hade vi knappt 
någonting. Men församlingens 
medlemmar samlade ihop 
grejer till bohaget. Mamma 
köpte några pallar till köket. 
Kökssoffan har jag fortfarande 
kvar, berättar hon.
Från en liten byskola där 
fröken ringde in till lektion på 
skoltrappan kom Ewa till den 
stora kommunala skolan i 
Växjö med 500 elever.
Efter gymnasiet blev Ewa 
ungdomsledare i den kyrka 
familjen tillhörde. Det var ett 
AMS-jobb och därefter blev 
hon ungdomsledare och 
evangelist på lite olika platser 
innan pastorsutbildningen i 
Örebro.

EWA SUNDKVIST ÖVERLÄMNAR STAFETTPINNEN:

”LÅT OSS VARA RÄDDA OM 
DEMOKRATINS MÖJLIGHETER” Text och Foto: Per Danielsson

Namn: Ewa Sundkvist
Familj: Maken Sigvard och bonusbarn och 
bonusbarnbarn, bror , syskonbarn och syskonbarnbarn.
Utbildning: Pastorsutbildning vid Örebro Teologiska 
högskola, målarkurser i porslinsmålning och misslyckade 
pianolektioner.
Bor: Nedre Adolfsberg, Örebro
Bil: Vit Nissan Qashqai
Intressen: Politik, föreningsliv, naturen, gillar att skriva
Favoritmat: Korv i alla former
Därför är jag kristdemokrat: Den kristna värdegrunden 
som säger att varje människa har ett absolut, okränkbart 
och unikt värde. Det har bärighet i hela samhällssystemet.
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PASTOR, JOURNALIST, POLITIKER
Men det blev inte så många år i 
pastorstjänst innan Ewa började 
en journalisttjänst på tidningen 
Missionsbaneret i Örebro innan 
hon, av förra Örebrolandshövdingen 
Rose-Marie Frebran, värvades till 
Kristen Demokratisk samling genom 
att ta hand om lokalavdelningens 
närradiosändningar.
 Valet 1991 gick jättebra för 
Kristdemokraterna i Örebro och vi fick 
sex mandat. Men vad det egentligen 
betydde visste jag först inte, säger hon 
och skrattar lite idag.
Under sex år var Ewa ombudsman 
fram till framgångsvalet 1998. Då hade 
allt slit tagit ut sitt pris och hon tog en 
paus och blev journalist på tidningen 
Hemmets Vän några år. Snart lockades 
hon dock tillbaka till politiken som 
politisk sekreterare i Örebro kommun 
och senare i landstinget och från 2008 
landstingsråd. 

SJUKVÅRDENS STORA UTMANINGAR
Att gå från kommunpolitik till 
landstingspolitik innebar stora 
förändringar.
 Det var väldigt roligt, men allt 
var betydligt större och vidare med 
sjukvård, kollektivtrafik och kulturfrågor. 
Landstinget har många oerhört 
professionella människor. Nästan alla 
har doktorerat och flera är professorer 
eller med annan hög utbildning, men de 
har alltid visa stor respekt för politiken.
Under åren har Ewa fått vara med 
om många svåra avvägningar och 
val när 90 procent av landstingets 
skattepengar går till sjukvården. 
Från Kristdemokraterna har man arbetat 
mycket med kultur i vården eftersom 
man betonar att människan inte bara 
lever av bröd. 
 Och vi är kanske det enda partiet 
som har med Sjukhuskyrkans arbete i 
vårt valprogram. Jag vet att när kris och 
katastrof inträffar, då söker sig människor 
till sjukhuskyrkan. Vart ska de ta vägen 
med sina frågor om den inte finns?

S I MAJORITET I 100 ÅR!
Krisdemokraterna och övriga partier 
i alliansen har haft en hård kamp mot 
Socialdemokraterna, som nästa år haft 
makten 100 år i landstinget, även om de 
idag inte har egen majoritet.
Ewa Sundkvist har speciellt engagerat 

sig för barn och äldres situation. 
Kampen har varit hård för att få till stånd 
familjecentraler. 
 Vi har motionerat om 
barnskyddsteam, som skulle kunna 
samarbeta för att upptäcka om 
barn kommer till vårdcentralen eller 
folktandvården med skador, som inte 
är normalt förklarliga och som skulle 
kunna tyda på misshandel eller sexuella 
övergrepp.
I Örebro län föds varje år cirka 300 
barn som har anknytningsproblem till 
sina föräldrar. Om det inte upptäcks 
och åtgärdas i tid kan det få allvarliga 
konsekvenser senare.
Men Ewa Sundkvist och hennes 
kristdemokratiska partikamrater har 
också fokuserat på äldres hälsa och att 
försöka skapa äldrevårdcentraler.

ÄLDRES ENSAMHET
 Många äldre drabbas av depression 
bland annat på grund av ensamhet. 
Men vi blandar ofta ihop depression 
med psykisk sjukdom. Det allvarliga är 
att av alla som begår självmord är en 
fjärdedel över 65 år. 
Men även om pensionärslivet väntar 
så har hon vissa uppdrag kvar bland 
annat i regionfullmäktige. I RPG:s 
förbundsstyrelse vill hon fortsätta att 
kämpa mot åldersdiskrimineringen i 
samhället. I Majblommans styrelse för att 
barn ska kunna få en guldkant i livet och 
Zonta International för att stärka kvinnor.
 Sysslolös blir jag inte, även om 
jag med stor glädje överlämnar 
regionsrådsuppdraget till Behcet 
Barsom. Jag är så glad att han tar 
över. En mer lämpad person hade vi 
knappast kunnat få.
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Med början i KDU till partiombudsman 
och till landstingspolitiker under 20 år 
och sedan riksdagspolitiker i nästan tio 
år har Lars Axel fått med sig ett brett 
spektrum av politiska frågor.

 Jag gick med i KDU när jag 
studerade på Socialhögskolan. Där 
fanns många studenter med ett 
vänsterengagemang. Jag fascinerades 
av deras ofta tvärsäkra värderingar i 
socialpolitiska frågor. Jag hade gått 
naturvetenskapliga programmet på 
gymnasiet och där beskrev man bara 
teorier utan att ta ställning till något.

FÖRSTA ÅREN TUFFA
De första åren i den politiska hetluften 
för Kristdemokraterna i Örebroregionen 
var tuffa år, minns han. Inga pengar, 
inget partistöd, ingen plats i riksdagen 
eller landstinget och enbart mandat i 
några av länets kommuner.

 Jag hade extremt låg lön, men jag 
fick ju jobba med som var spännande 
och intressant. Till valet 1982 kom den 
stora utmaningen. Då var det dags att 
lyfta partiet in i landstinget i Örebro län.

 Tillsammans med läkarna Kaj 
Skogström och Ulla Bäckström 
lyckades vi få tre mandat och jag blev 
gruppledare i landstingsfullmäktige, bara 
30 år gammal. Tomas Hagenfors blev 
ensam i kommunfullmäktige i Örebro. 
Vi var det mest aktiva partiet dessa 
år och vi lade massor av motioner, 
interpellationer, skrev insändare och 
ställde frågor.
Kristdemokraterna i länet gick från drygt 
700 till 1200 medlemmar fram till 2002.
 Rekordvalet 1998 fick vi åtta mandat 
i landstinget.
Folkhälsofrågorna har följt Lars Axel 
genom alla år. Cancerläkaren Jerzy 
Einhorn inbjöd Lars Axel till Karolinska 
sjukhuset för att diskutera hur 
resurserna fördelades mellan sjukvård 
och andra landstingsfrågor.
 Han var rädd att pengar från 
sjukvården skulle gå till bussar och 
regional utveckling. Men min ambition 
var att med en större kaka till landstinget 
skulle det också innebära mer pengar 
till sjukvården. Om näringslivet kan 
stimuleras och då gäller det också 

småföretagandet, så blir det mer 
skatteintäkter också till vården.

KULTUR OCH FOLKBILDNING
Under tre år 2003-2006 var Lars 
Axel Nordell politisk sekreterare 
åt Kristdemokraterna i Sveriges 
Kommuner och Landsting, och därefter 
fram till 2009 var han verksamhetschef 
för Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet, NBV i Örebro län.

 De olika erfarenheterna passade mig 
som hand i handske med både kultur 
och folkbildning. Min pappa var slöjdlärare 
men också konstnär och min mamma var 
lärare. Många i släkten är musiker.

 Men 2009 lämnade Sven Gunnar 
Persson riksdagen för att bli rektor 
på Oskarshamns folkhögskola. Då 
hamnade Lars Axel i riksdagen cirka 18 
månader före riksdagsvalet.

Kärnfrågorna där har varit att ta ansvar 
för de mindre orterna och förstå deras 
förutsättningar. Det innebar bland 
annat kampen för inlandsbanan som 
Socialdemokraterna beslutat lägga ner.

LARS AXEL NORDELL LÄMNAR SNART RIKSDAGEN.

KULTUR OCH FOLKBILDNING 
HAR VARIT VIKTIGA FRÅGOR

Inte många kan som riksdagsledamoten Lars Axel 
Nordell se tillbaka på 40 års aktivt engagemang inom 
Kristdemokraterna. Men nu gör han dock sitt sista år i 
riksdagen.

 Jag var elva år när jag gjorde min första 
politiska insats, när jag gick runt och samlade in 
namnunderskrifter för kristendomsämnets bevarande 
i skolan 1963. Alla utom en familj i hembyn i Lillhärdal, 
tre mil utanför Sveg, skrev på. Men det berodde på mig, 
för till sista huset i byn gick jag inte. Det låg utanför 
gatlyktornas belysningsområde, minns han.

Text och Foto: Per Danielsson
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 Den borgerliga regeringen 
med Mats Odell i spetsen stred för 
Inlandsbanan fast Socialdemokraternas 
nedläggningsbeslut hade gått så långt 
att exempelvis ljussignalerna i Sveg 
redan plockats bort. Mats Odell fick 
genomföra utbyggnaden istället.

VIKTIGA REGIONFRÅGOR
Inom Örebro län har Lars Axel engagerat 
sig i många frågor som Sjöräddningen 
på Hjälmaren, utbyggnaden av 
tågförbindelserna Stockholm-Örebro-
Oslo, läkarutbildningen vid Örebro 
Universitet, och tolktjänsten till döva och 
mycket annat. 
 25 procent av landets döva bor i 
Örebro genom att Riksgymnasiet för 
döva och hörselskadade finns i Örebro. 
Men statsbidraget till tolktjänsten 
betalas ut baserat på invånarantal inte 
på antalet brukare, vilket missgynnar 
oss i vårt län. 
Hälsa och friskvård har Lars Axel 
personliga erfarenheter av. I många 
släkter har alkoholen skördat stora offer 
och så också i Lars Axels släkt, där 
en släkting i praktiken söp upp hela 
hemmanet och familjeföretaget.

 För 100 år sedan var det ingen 
som pratade om friskvård, men 
drogmissbruk hotar sjukvården idag, när 
var fjärde sjukhussäng upptas av någon 
med alkoholmissbruk. 
Det civila samhället betyder oerhört 
mycket för ett fungerande samhällsliv. 
Oräkneligt antal människor gör 
beundransvärda insatser i föreningsliv 
och organisationer.
Inför valrörelsen 2018 satsar 
Kristdemokraterna på familj, jobb och 
företagande, äldre och sjukvård samt 
trygghet.
 Dessa fyra områden fångar in det 
som är en mycket viktig grundplatta 
för att stärka Kristdemokraternas 
inflytande både nationellt, regionalt och 
kommunalt.

OSKRIVET BLAD
Vad pensionärslivet kommer att 
innebära när Lars Axel lämnar den 
politiska hetluften, vet han inte riktigt.
 Där har jag inte landat ännu. Jag 
hoppas få ägna mig mer åt barn och 
barnbarn, vänner och bekanta och 
kompisar, som jag inte hunnit träffa så 

mycket under de aktiva riksdagsåren. 
När Riksdagsdirektören välkomnade 
mig som ny i riksdagen sa han att nu 
väntade jobb 365 dagar per år. Till 
mejlkorgen i min dator har det ofta 
kommit omkring 200 mejl per dag, som 
jag inte alltid hunnit besvara. Tiden ska 
också räcka till debatter i riksdagen, 
debattartiklar i media och även att ta 
emot en hel del besöksgrupper, som är 
intresserade av riksdagsarbetet. 
—Välfärdsfrågorna vill jag fortsätta 
engagera mig i på olika sätt även om 
jag lämnar riksdagen. För människors 
välfärd handlar inte bara om kronor 
och ören. Både jag och många andra 
upplever att Kristdemokraterna har 
den mest genomtänkta värdegrunden. 
Den ska vi fortsätta kämpa för och vara 
rädda om, avslutar han. 

PRENUMERERA PÅ 
FLYGBLAD!
Vill du prenumerera på flygblad att dela ut 
i ditt område?

Meddela ditt namn och partiavdelning 
utdelningsområde/valdistrikt till någon av 
oss på kansliet så kontaktar vi dig när det 
finns flygblad att dela ut!

malin.silen@kristdemokraterna.se
hakan.stalbert@kristdemokraterna.se

# Helt slopad pensionärsskatt så att beskatt-
ning blir lika på lön och pension
# Incitament till kommunerna för fler äldrebo-
enden med en äldreboendemiljard
# En äldreboendegaranti så att personer över 85 
får plats på anpassat boende när de själva vill
# Att den av regeringen införda särskilda löne-
skatten för äldre som jobbar tas bort
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# Höjt bostadstillägg med 500 kr för ensambo-
ende & 300 kr per person för sammanboende
# Höjt tak i bostadstillägget till 7 500 kr för 
ensamboende & 3 750 kr för sammanboende 
(dagens tak är 5 090 resp 2 545 kr)
# Ett förstärkt jobbskatteavdrag från 64 år
# Förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten 
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Förra året fick mer än 5 000 behövande äldre vänta i mer än tre månader på att 
få en plats i särskilt boende. Och för många räcker inte pensionen till. Det är ett 
välfärdssvek. Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet genom slopad 
pensionärsskatt och höjt bostadstillägg. Vi vill bygga fler äldreboenden, förbättra 
äldreomsorg och hemtjänst. Vår politik underlättar också för äldre som vill jobba 
lite längre. Vi vill att äldre ska kunna leva livet hela livet. 
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Vi lovar inte allt till alla. Men vi håller vad vi lovar.  
Vi vill byta regering. Vill du?
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ende & 300 kr per person för sammanboende
# Höjt tak i bostadstillägget till 7 500 kr för 
ensamboende & 3 750 kr för sammanboende 
(dagens tak är 5 090 resp 2 545 kr)
# Ett förstärkt jobbskatteavdrag från 64 år
# Förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten 
med prestationsbaserade medel

# Höjt bostadstillägg med 500 kr för ensambo-
ende & 300 kr per person för sammanboende
# Höjt tak i bostadstillägget till 7 500 kr för 
ensamboende & 3 750 kr för sammanboende 
(dagens tak är 5 090 resp 2 545 kr)
# Ett förstärkt jobbskatteavdrag från 64 år
# Förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten 
med prestationsbaserade medel

Förra året fick mer än 5 000 behövande äldre vänta i mer än tre månader på att 
få en plats i särskilt boende. Och för många räcker inte pensionen till. Det är ett 
välfärdssvek. Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet genom slopad 
pensionärsskatt och höjt bostadstillägg. Vi vill bygga fler äldreboenden, förbättra 
äldreomsorg och hemtjänst. Vår politik underlättar också för äldre som vill jobba 
lite längre. Vi vill att äldre ska kunna leva livet hela livet. 

Förra året fick mer än 5 000 behövande äldre vänta i mer än tre månader på att 
få en plats i särskilt boende. Och för många räcker inte pensionen till. Det är ett 
välfärdssvek. Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet genom slopad 
pensionärsskatt och höjt bostadstillägg. Vi vill bygga fler äldreboenden, förbättra 
äldreomsorg och hemtjänst. Vår politik underlättar också för äldre som vill jobba 
lite längre. Vi vill att äldre ska kunna leva livet hela livet. 

#VÄLFÄRDSLÖFTET #VÄLFÄRDSLÖFTET

Vi lovar inte allt till alla. Men vi håller vad vi lovar.  
Vi vill byta regering. Vill du?

Vi lovar inte allt till alla. Men vi håller vad vi lovar.  
Vi vill byta regering. Vill du?

Kristdemokraterna föreslår: Kristdemokraterna föreslår: 
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INFÖR-VALET-SAMLING I NORR OCH SÖDER
Nästa år är det valår och därför har distriktet under ledning av 
ombudsman Håkan Stålbert startat ett nytt grepp och bjudit in 
flera avdelningar för samtal med varandra. Ofta tampas man 
med samma typ av frågeställningar på flera håll och samlingarna 
innehåller såväl tvärdiskussioner mellan avdelningarna och en stund 
för varje enskild avdelning att arbeta med valfrågor, strategier och 
medlemsvärvning. Även Bo Rudolfsson, Lars-Axel Nordell och Malin 
Silén deltog på en samling var. 
Håkan Stålbert inledde genom att peka på flera framgångsfaktorer 
som kan ge resultat. Partiet har en tid arbetat intensivt med 
politikutveckling och har en heltäckande politik inom alla områden, 
inte minst fokusområdena FJÄT – Familj, Jobb och företagande, 
Äldre och vård samt Trygghet. 

 Går det att nå 18% i Laxå så går det på era orter också, 
menade han.  
Det stora fokuset låg dock på diskussioner mellan och inom 
avdelningarna om vilka frågor som fokus ska ligga på lokalt och hur 
fler medlemmar och väljare kan lockas till partiet. 
I såväl Nora som i Hallsberg diskuterades flitigt och nästan hela 
smörgåstårtan gick åt. Förmodligen kommer fler samlingar av 
denna typ att hållas framöver.
Har du som medlem tips på personer som borde kontaktas av din 
avdelning för att bli aktiva och kanske stå på en lista? Har du tips på 
valfrågor som vi kristdemokrater borde driva lokalt? Vill du ta ansvar 
för att dela flygblad i din avdelning under valåret eller sprida vår politik 
på annat sätt? Tveka inte att ta kontakt med någon i din styrelse! 

VÄLKOMMEN TILL NOMINERINGS-
OCH BUDGETÅRSMÖTE LÖRDAGEN
DEN 25 NOVEMBER 2017
Välkommen på möte med partidistriktet för att
fastsälla listor till riksdags- och regionvalet
samt att fastslå nästa års budget och valplan.

Plats: City konferenscenter, Örebro
Tid: Registrering 9:00, Öppnande 9:30
- Vallistor till riskdags- och regionval
- Lunch på egen hand
- Budget och valplan
- Information från riksdag, region, associerade förbund m.fl.
- Valinformation från ombudsmannen


