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Said Awmuuse 
Ålder: 40 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Socionom, har haft olika 

jobb – bland annat 

integrationsassistent. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Jobb, små företagare, integration, landsbygden. 

Robert Axebro 
Ålder: 45 

Ort: Bullmark, Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Utredare/Besluts-

stödspecialist vid Umeå 

universitet. Ledarskribent 

för Tidningar i Norr AB. 

Beteendevetenskaplig 

utbildningsbakgrund. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Att som politiker alltid våga vara obekväm såväl 

i ord som handling oavsett om det gäller 

nedläggning av byaskolor eller demokratins 

grunder. 

Maria Bahlenberg 
Ålder: 56 

Ort: Bjurholm 

Yrke/erfarenhet: 

Näringslivsstrateg. Har varit 

politiskt aktiv i C i Bjurholm 

sedan valet 1994. Sedan 

mandatperioden 1995 varit 

invald i FM och styrelse.  

Mina uppdrag idag är: KF Ordförande sedan 3:e 

mandatperioden. KS 1:e vice ordf 1:a mandat-

perioden, därföre 2:e vice ordf. 

Lars Bäckström 
Ålder: 61 

Ort: Robertsfors 

Yrke/erfarenhet: 

Polis, lantbrukare, 

kommunalråd och 

oppositionsråd. 

Ambition/ 

Viktigaste 

frågorna: 

Jag vill verka för att vi ska ha en hälso- och 

sjukvård som sätter människan i främsta 

rummet och där patienter och anhöriga ges 

möjligheter att vara delaktiga i den egna 

vården. Att stoppa nedrustningen av närvården 

(hälsocentralerna) i länet är viktigt.  

Olle Edblom 
Ålder: 69 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Fd landstingsråd och 

gruppledare i 

landstinget 1991-2014. 

Ledamot i landstings-

fullmäktige och 

styrelseledamot i 

Norrlandsoperan m fl. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Verka för en vård nära dig i hela Västerbotten. 

En primärvård som är tillgänglig och med fasta 

läkare och vårdpersonal som har en bra 

arbetsmiljö och ökade resurser. Ge länet bra 

förutsättningar för jobbskapande, kultur, 

kollektivtrafik och turism. 

Sven-Olov 
Edvinsson 
Ålder: 68 

Ort: Kasamark, Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Överläkare. 

Ambition/ Viktigaste 

frågorna: 

Inom vården har jag 

fördjupat mig kring etiska frågor – viktiga för 

både riksdag och landsting. 
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Fredrik Elgh 
Ålder: 59 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Professor (UmU) samt 

överläkare i klinisk 

virologi och patologi 

(NUS). Tidigare 

avdelningschef v 

Smittskyddsinstitutet och 

verksam vid FOI. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Jag vill verka för ett öppnare samhälle och 

effektivare resursanvändning. Viktigas för mig 

är sjukvård, kultur, forskning och utbildning. 

Tobias Gillberg 
Ålder: 30 

Ort: Tomtebo, Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Yrkesmilitär. Tidigare 

fullmäktigeledamot 

Sollefteå, vice 

förbundsordf CUF, 

ledamot av polis- och 

facknämnder. 

Ambition/ Viktigaste 

frågorna: 

Tillgänglighet och nyttjande av dagens moderna 

teknik. Hemsjukvård för äldre. Regionförstoring 

med ökat samarbete med närliggande regioner. 

Koordinering av multisjukas vårdbehov. 

Solveig Granberg 
Ålder: 68 

Ort: Tavelsjö, Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Undersköterska. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Jobba för att väntetider på 

operationer inom 

landstinget förkortas, en 

viktig fråga är då att operationssjuksköterskor 

får bättre arbetsvillkor så de stannar inom 

landstinget. Att jobba med handikappfrågor är 

viktigt för mig. 

Åke Gustafsson 
Ålder: 64 

Ort: Umeå 

Yrke/ erfarenhet: 

Läkare, i Umeå, 

divisionschef för all 

verksamhet utan kniv i 

Gävle, verksamhetschef 

för med.klin i Sundsvall, 

länslab i Gävleborg och 

Mikrobiologi, Akademiska Uppsala. Lång och 

mycket bred erfarenhet av sjukvård och 

omvårdnad i offentlig regi. Nu på väg mot 

pension och tid att engagera mig. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Min ambition är att säkra medborgarna tillgång 

till god vård och omsorg oavsett hemvist trots 

att de äldre blir fler. Kvalitetsmått ska styra 

sjukvården men den ska inte alltid drivas 

offentligt. Vi behöver ta till oss hur Norge och 

andra länder som Nederländerna löst detta! 

Margit Hast 
Horvath 
Ålder: 49 

Ort: Umeå 

Yrke/ erfarenhet: 

Avdelningschef/ 

Tandhygienist ca 25 år 

inom tandvården. 

Ambition/ Viktigaste 

frågorna: 

Landstingsfrågor som ekonomi, bemanning, 

jämlik vård över länet mm. 

Robert 
Horvath 
Ålder: 49 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Strategisk Inköpare, 

Ingenjör. 

Ambition/ 

Viktigaste frågorna: 

Ekonomi, jobben, miljö och energifrågor. 

Forskning och Industriell utveckling. 

Infrastruktur. Vård, skola och omsorg. EU. 

Försvaret. 
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Johanna 
Häggström  
Ålder: 42 år  

Ort: Umedalen, Umeå 

Yrke/erfarenhet: Arbetat 

inom cancervården sedan 

1992, 17 år som 

sjuksköterska och innan 

dess undersköterska/ 

mentalskötare. Jobbar nu på Axlagården 

Hospice AB, en strikt palliativ enhet med 

diagnoser som Cancer, ALS, KOL mm. 

Ambition/Viktigaste frågorna: Att få en 

fungerande och tillgänglig vård för alla, god 

vård till alla! Svårt sjuka skall ha tillgång till bra 

specialistsjukvård, där privata utförare kan 

bidra! 

Gunnar 
Hörnlund 
Ålder: 72 

Ort: Hörnsjö, 

Nordmaling 

Yrke/erfarenhet: 

Lärare, f d 

kommunalråd. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

”Avbyråkratisera primärvården” och övriga 

inrättningar. 

 

Ewa-May 
Karlsson 
Ålder: 60 

Ort: Vindeln 

Yrke/erfarenhet: 

Gruppledare i 

landstinget sedan valet 

2014. Tidigare 

kommunalråd i 

Vindelns kommun 

mellan 1998-2014. 

Ledamot i EU’s 

regionkommitté. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Landstingspolitik i Västerbotten måste få ett 

nytt och tydligt ledarskap. Många år av S-styre 

har gjort att det är en svårstyrd organisation 

med otydliga och luddiga beslutsvägar. 

Gunnel 
Lagerkvist 
Ålder: 75 år 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Sjuksköterska, 

psykoterapeut, VD, 40 års 

erfarenhet av kyrkopolitik 

på alla nivåer. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Äldres folkhälsa. Följa upp 

barnkonvention, Barn- och ungas psykiska älsa, 

Integration av flyktingar. 

Alexander Landby 
Johansson 
Ålder: 23 

Ort: Nordmaling 

Yrke/erfarenhet: 

Arbetsledare IT. 

Ambition/ Viktigaste 

frågorna: 

Sjukvård i hela länet, 

digitalisering. 

Mattias Larsson 
Ålder: 44 

Ort: Umedalen, Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Har tidigare arbetat som 

lantbruksavbytare och 

djurskötare men är numera 

gruppledare för 

Centerpartiet i Umeå. Är 

politiskt engagerad både 

på kommun, läns- och 

riksnivå. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Att skapa ett Västerbotten med hopp och 

framtidstro, där vi skapar ett samhälle som är 

långsiktigt hållbart. Min vision är ett län där alla 

människor och alla platser behövs! 
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Roger Larsson 
Ålder: 68 

Ort: Vännäs 

Yrke/erfarenhet: 

Psykolog. Arbetat sedan 

1976 inom såväl 

landstings- som 

kommunal verksamhet. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Har alltid tyckt att samhället måste satsa på att 

hålla människor friska och att människor med 

olika funktionsnedsättningar måste få insatser 

som gör att de blir delaktiga i samhällslivet. 

Mari Lindgren 
Ålder: 47 

Ort: Tavelsjö, Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Undersköterska. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Korta sjukhusköerna. 

Alla unga killar och 

tjejer får ta prover på 

olika sjukdomar gratis t 

ex prostatacancer och 

även få gratis vaccin för dem. Mer folk som 

jobbar inom vården och bättre arbetstider och 

mindre belastning på personalen. 

Hampus 
Lindqvist 
Ålder: 17 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Studerande. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Att stärka Centerpartiets 

förtroende inom 

Internationell- samt 

HBTQ politik. 

Per Lundgren 
Ålder: 50 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Fil Dr 1:e 

forskningsingenjör. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Tillgänglig, likvärdig och 

jämställd vård var man 

än bor. Vi kan alltid bli 

bättre och ta lärdom av 

andra. Det är viktigare 

än någonsin att kämpa för allas lika värde. 

Caroline 
Löfström 
Ålder: 47 

Ort: Vindeln 

Yrke/erfarenhet: 

För närvarande TF 

Avdelningsansvarig vid 

SIS LVM Hem Renforsen, 

behandlingshem för 

missbruksvård, tidigare 

arbetat inom 

besöksnäringen bl a som 

Hotell manager vid Granö Beckasin. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Jag är en person som har intressen i Vindelns 

ridklubb, jakt och föreningsliv. Jag är 

kretsordförande för C i Vindeln. Jag känner mig 

verkligt lockad av att både jobba med 

folkhälsofrågor och regional utveckling. 

Lovisa Milton 
Frykholm 
Ålder: 22 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Studerar sista året för att 

få kandidat inom 

idrottsmedicin. Har tidigare 

erfarenhet inom service, 

vård och som 

friidrottstränare. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Min ambition är att det ska bli ett mer jämställt 

samhälle genom att bland annat lägga mer 

pengar på att lösa kvinnorelaterade brott och 

höja statusen på kvinnodominerande yrken. 



Kandidatpresentation Landstingslistan Södra 

 

Eva Mörtsell 
Ålder: 20 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Studerar och är 

distriktsordförande för CUF, 

sitter även i 

distriktsstyrelsen för partiet 

samt CS Umeå, tidigare 

CUFs nationella 

valberedning. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Den viktigaste frågan just nu är hur vi kan 

förbättra ungdomspsykiatrin i länet. Allt för 

många mår dåligt, men får inte hjälpen de 

behöver. 

Erica Ohlsson 
Ålder: 30 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Civilekonom Uppsala 

Universitet. Arbetar nu som 

Budgetrådgivare, Miljö- och 

hälsoskydd Umeå kommun. 

Uppvuxen i en 

entreprenörsfamilj och har 

10 års erfarenhet från bank och finans. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Driva frågor om entreprenörskap och 

nyföretagande! Ambitionen är att öka 

företagandet bland framförallt kvinnor och 

unga. Främja uppstarten av nya innovativa 

företag och lokal möjligheter till lokalt 

företagande. 

Maria Olofsson 
Ålder: 53 

Ort: Vännäs 

Yrke/erfarenhet: 

Tandsköterska, 

läkemedelstekniker. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Lika sjukvård oavsett bostadsorten. Lika 

sjukvård oavsett kön. 

Sören Olsson 
Ålder: 61 

Ort: Sävar  

Yrke/erfarenhet: 

Kyrkoherde. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Skol- och utbildningsfrågor. 

Lennart Persson 
Ålder: 67 

Ort: Hissjö, Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Pensionär. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

25 års erfarenhet inom 

psykiatri, beroendevård 

och BUP. 

 

Ingemar 
Sandström 
Ålder: 72 år 

Ort: Rundvik, Nordmaling 

Yrke/erfarenhet: 

Marknadsföring, 

försäljning, ledarskaps-

utveckling, grupp- och 

teambuilding, 

organisationsutveckling, kvalitetsprocesser, 

verksamhetsplanering, inom politiken – 

kommunalråd (KS ordförande) fullmäktiges 

ordförande. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Äldreomsorgsfrågorna och frågorna kring 

åldersdiskriminering. 

Anna-Karin 
”Kajsa” Sjölander 
Ålder: 52 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet 
Förskollärare i 

grunden. Drivit företag inom 

restaurangbranschen. 

Arbetat med samordnad 

rehabilitering på försäkringskassan. Sedan 2012 

enhetschef och ansvarig för 

kontrollverksamheten i de nordligaste länen på 

Försäkringskassan. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Bygga ett samhälle med Ekonomisk- 

Strukturell- och Sexuell- frihet, en hoppfullare 

framtid där alla kan vara det en är. Rätta till 

skevheterna i socialförsäkringssystemet genom 

att skapa en fungerande lagstiftning, ett 

lättbegripligt regelverk som gör skillnad. 
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Ann-Kristin 
Strandman 
Ålder: 53 

Ort: Torrböle, Nordmaling 

Yrke/erfarenhet: 

Elevassistent. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

En säker och nära vård för 

alla oavsett var i Västerbotten man bor. Bort 

med stafettläkarsystemet, man vill inte träffa 

olika läkare varje gång man besöker sin 

hälsocentral, viktig fråga för mig och många 

medmänniskor. 

Peter Sundbom 
Ålder: 34 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Jurist/verksamhetschef. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Decentralisering, 

demokrati, utveckling. 

Hanna Wennberg 
Ålder: 27 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Student. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Ett livskraftigt norra Sverige. 

 

Maja Westling 
Ålder: 27 

Ort: Holmsund, Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Politisk sekreterare. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Har ingen ambition om att 

komma in i beslutande 

församling, men står gärna 

med på listorna. 

 

Daniel Öhgren 
Ålder: 39 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Tidigare gruppledare för 

Centerpartiet i Skellefteå 

kommun. Vice 

ordförande i Hälso- och 

sjukvårdsnämnden och 

vice gruppledare i 

landstinget. Utbildad ekonom och driver ett 

mobilspelsbolag vid sidan om politiken. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Att bidra till att sjukvården formas efter 

patientens behov och blir mer 

sammanhängande och tillgänglig. Att se till att 

vården är likvärdig oavsett var man bor i länet 

eller vilket kön man har. 

Desiree Ölund 
Ålder: 25 

Ort: Grimsmark, 

Robertsfors 

Yrke/erfarenhet: 

Billackerare. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Jag vill tro att jag kan 

tillföra nya perspektiv och 

tankar till den politiska 

sfären. Min ambition är 

att lyckas göra skillnad 

och att bättre förstå hur 

det politiska landskapet 

fungerar. 

 


