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Ärade riksdagsledamöter! 

  

Vi har mottagit det sorgliga beskedet om att riksdagsledamoten Pia Hallström har avlidit efter 

en tids sjukdom. Jag vill uttrycka allas vårt varma deltagande till Pia Hallströms närmaste; 

maken Per, barn och barnbarn samt familj och vänner.  

  

Pia Hallström föddes 1961 och bodde i Forshaga. Innan hon blev riksdagsledamot var hon 

först gymnasielärare i kemi och biologi och blev sedan rektor på Frödingskolan i Karlstad.  

  

Pia blev invald i riksdagen 2010, för Värmlands valkrets och som representant för 

Moderaterna. Under den innevarande mandatperioden var Pia ledamot av Nordiska rådets 

svenska delegation samt suppleant i justitieutskottet och utbildningsutskottet.  

  

Pia var också ledamot i Nämnden för brottsskadeersättning och ersättare i 

Rättshjälpsnämnden. 

 

Hon har också bland annat varit ordförande för Moderata Samlingspartiet i Forshaga och 

förste vice förbundsordförande för Moderata Samlingspartiet i Värmland samt ordförande för 

Moderatkvinnorna i Värmland. Pia var ledamot av kommunfullmäktige i Forshaga och hade 

innan riksdagstiden både kommunala och regionala uppdrag som ledamot av 

kommunstyrelsen, ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt suppleant i regionstyrelsen 

för Region Värmland. 

  

Pia var starkt engagerad i arbetet för utsatta kvinnor och arbetade därför politiskt med sådant 

som våld i nära relationer, hedersvåld och brottsoffer. Hon brann för dessa frågor och var 

ansvarig för dem i justitieutskottet för moderaternas räkning.  

 

Som politiker hade Pia snarare en eftertänksam stil än en konfliktinriktad. Hennes politiska 

gärning bottnade hela tiden i hennes starka känsla för utsatta människor. Hon var en varm och 

medkännande politiker som kom nära människor. 

  

Pias politiska intresse tog fart med kärnkraftsomröstningen 1980.  Miljö och energi 

engagerade en biokemist som Pia. Det politiska intresset stannade dock inte där.  

  

Pia var aktiv i frågor som rör barn och ungdomar. Hon arbetade med detta både som politiker 

och i sitt yrkesliv som lärare och rektor. Utbildningspolitik och en bra start i livet för barn och 

ungdomar var viktigt för Pia. Som värmlänning och ledamot av Nordiska rådets svenska 

delegation låg också värmländsk industri, gränshandelsfrågor och nordiskt samarbete henne 

nära. 

  



Privatpersonen Pia var intresserad av att resa, av att läsa böcker och av vackra saker – konst 

men också mode. Hon tyckte om att laga god mat som familj och vänner ofta fick njuta av. 

Lägenheten i Spanien var en fin tillflyktsort för Pia och hennes familj. Och just familjen var 

oerhört viktig för Pia. Hon månade mycket om sina barn och när Pia fick barnbarn blev hon 

mycket lycklig. 

  

Pia var en omtyckt människa med nära till skratt och det är många som kommer att sakna 

henne.  

  

Hon hade ett stort engagemang i allt vad hon tog sig för. Pia var duktig i alla sina yrkesroller 

och som politiker men hade också höga krav på sig själv. Hon var lojal och höll sitt ord. Hade 

Pia lovat att göra något så blev det också ordentligt gjort. Denna redighet kunde hon med 

självdistans och glimten i ögat ibland skoja om – klassens ordningsman som kanske borde 

släppa loss någon gång. 

  

Pia var också en stark människa och det märktes inte minst under de sista åren. När hon blev 

sjuk blev det även början på en lång kamp. Trots bakslagen som kom gav hon aldrig upp. Hon 

var tapper och beundransvärd i sin styrka men till sist besegrades även hennes starka vilja. 

  

Pia Hallström har gått bort alltför tidigt i sitt liv och i sin gärning. Vi kommer att minnas 

henne som en driven och mycket uppskattad ledamot, kollega och vän här i riksdagen. Hon 

var en älskad maka, mamma och mormor som lämnar ett stort tomrum efter sig.  

  

Vi hedrar nu Pia Hallströms minne med en tyst minut. 


