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Valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista  
för Stockholms stad

Valberedningens till lista inför valet till kommunfullmäktige i Stockholms stad pre-
senterar här sitt förslag. Det är en enig valberedning som står bakom förslaget. 
Listan fastställs på Vänsterpartiets valkonferens i Landstingshuset den 16 februari.

Valberedningen har bestått av: Mattias Enroth (sammankallande), Gilda Cordova, 
Stig Johnell, Maria Hannäs, Gunilla Bhur, Ylva Nork och Elisabeth Linderstad.

Val till Stockholm Stads kommunfullmäktige:
1. Ann-Margarethe Livh,  

Tensta-Rinkeby-Spånga
2. Clara Lindblom, Älvsjö-Hägersten
3. Sebastian Wiklund,  

Älvsjö-Hägersten
4. Lorena Delgado, Skärholmen
5. Leo Ahmed, Kista
6. Torun Boucher, Kungsholmen
7. Rikard Warlenius,  

Liljeholmen-Hägersten
8. Tina Kratz, Hammarby-Skarpnäck
9. Mehdi Oguzsoy, Birka-Vasa
10. Alexandra Mattsson,  

Hammarby-Skarpnäck
11. Jackie Nylander, Västra Södermalm
12. Juliana Gristelli, Västra Södermalm
13. Tobias Johansson, Vita Bergen
14. Sara Stenudd, Älvsjö–Hägersten
15. Rashid Mohammed,  

Tensta–Rinkeby–Spånga
16. Ann-Mari Engel, Vita Bergen
17. Freddy Grip, Västra Södermalm
18. Anki Erdmann,  

Tensta-Rinkeby-Spånga
19. Zakarias Zouhir, Enskede
20. Karin Rågsjö, Vita Bergen
21. Gerardo Berrios, Postföreningen
22. Rosa Lundmark, Vantör
23. Lars-Erik Backman, Birka-Vasa
24. Johanna Karlsson, Vita bergen

25. Rodrigo Arce,  
Hammarby-Skarpnäck

26. Nevin Kamilagaoglu, Kista
27. Lars Bäck, Farsta
28. Carita Stenbacka Tenezakis,  

Liljeholmen-Hägersten
29. Jonas Lundgren,  

Hässelby-Vällingby
30. Josefin Morge,  

Hammarby-Skarpnäck
31. Gunnar Ågren, Vita bergen
32. Marina Gunnmo Grönros,  

Älvsjö-Hägersten
33. Jaime Barrios, Birka-Vasa
34. Lena Murray, Västra Södermalm
35. Mårten Andersson,  

Västra Södermalm
36. Inger Stark, Farsta
37. Jonas Ljungstedt,  

Tensta-Rinkeby-Spånga
38. Lena Rydblom, Vantör
39. Leif Larsson, Hässelby-Vällingby
40. Brit Rundberg, Vita Bergen



Övriga kandidater

Anders Djerf, Årsta
Ann-Marie Strömberg,  
Hägersten-Liljeholmen
Britta Båvner, Vita Bergen
Calle Dahlström, Västra Södermalm
Daniel Söderberg-Talebi,  
Handelsvänstern
Dror Feiler, Vita Bergen
Elena Dingu-Kyrklund, Kungsholmen
Emil Eldebrink, Vantör
Hassan Jama, Vantör
Heinz Spira, Vita Bergen
Ifrah-Degmo Mohamed,  
Tensta-Rinkeby-Spånga
Jan Strömdahl, Västra Södermalm
Johanna Ramstedt, Vantör
Kaj Ranén, Vita Bergen
Kjell Marteng, Liljeholmen-Hägersten
Lennart Karlsson, Postföreningen 
Malin Skiöld, Hammarby Skarpnäck 
Marie-Louise Siverstrand, Kungsholmen
Marja Hillerström, Vita Bergen
Mohibul Ezdani Khan,  
Hässelby-Vällingby
Peter Holmberg, Vita Bergen
Robert Wangeby, Vita Bergen
Rolf Brattström, Enskede
Stellan Hamrin, Hammarby Skarpnäck 
Thomas Ehrnström, Västra Södermalm
Torbjörn Wennström, Kungsholmen
Ulrika Dahl, Vantör
Veronica Orostica Roa,  
Handelsvänstern

Tackat nej
Björn Öberg, Vantör
Cecilia Berggren, Liljeholmen-Hägersten
Giglia Becerra, Vantör
Iris Birath, Ej medlem
Johan Östman,  
Hotell- och Restaurangvänstern
Johanna Granbom, Vita Bergen
Jonas Carlsson, Vantör
Jonas Wikström, Hammarby Skarpnäck 
Lisa Fors, Vantör
Maria Hannäs, Hammarby Skarpnäck 
Marianne Eriksson, Birka-Vasa
Måns Vestin, Liljeholmen-Hägersten
Pernilla Calmerfalk,  
Hammarby Skarpnäck 
Sanna Ekedahl, Årsta
Sanna Sjögren, Hammarby Skarpnäck 
Seluah Alsaati, Västra Södermalm
Sophia Lövgren, Årsta
Toivo Jokkala, Hammarby-Skarpnäck 
Tomas Nilsson, Hässelby-Vällingby

Ej svar
Angelina Othberg, Farsta
Anita Hedberg, Hägersten-Liljeholmen
Birgitta Karlsson, Postföreningen
Edith Ringmar, Birka-Vasa
Emma Gustafsson, Vantör
Jenny Bengtsson,  
Hotell- och Restaurangvänstern
Lennart Karlsson, Postföreningen
Lina Hjorth, Liljeholmen-Hägersten
Maria Öhman, Kungsholmen
Ronald Landstedt, Postföreningen
Rudy Espinoza, Skärholmen
Tanja Sadelheim, Farsta
Zargham Assadi, Kista







Kandidatpresentationer

Här följer ett utdrag ur alla kandidaters enkätsvar till valberedningen. 
Valberedningarna har ställt fler frågor och en del av svaren är här något kortade. 
Kandidaterna presenteras i bokstavsordning på förnamnen.

Alexandra  
Mattsson 
Hammarby-
Skarpnäck

Född: 1986

Sysselsättning: Föräldraledig, annars bistånds-
handläggare Haninge kommun socialpsykiatri.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Österåkers kommunfullmäktige 2006-ca 2008 
samt ledamot kultur/fritidsnämnd.
Ledamot/gruppledare samt ersättare Skarpnäcks 
stadsdelsnämnd från förra valet tills nu samt 
ledamot sociala delegationen.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod? 
• Inga vinster i välfärden, städa upp efter bor-
garna
• Bostadsfrågan
• Bättre förskola/skola samt sysselsättning för 
unga som ej arbetar/studerar

Berätta om dina politiska intresseområden: 
• Feminism och jämställdhetsarbete, hur får vi 
in det mer i budget och kontakten utåt vad vi 
vill, hur ska vi skapa samma möjligheter för alla 
i Stockholm?

• Social utsatthet/jämlikhet, hur skapar vi ett 
samhälle utan hemlösa/nollvision osv (är ju 
socionom så självklart intresserad av sociala 
frågor)

• Inga vinster i välfärden har blivit en av de 
mest viktiga frågorna i politiken i Stockholm 
och för mig personligen efter åren i Skarpnäck 
framförallt

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
För att bidra till ett mer jämställt och jämlikt 
Stockholm men inget jag har planerat att göra 
egentligen men kul att bli nominerad. Men jag 
har sysslat med politik och parlamentariska upp-
drag av den anledningen att jag skulle vilja vara 
med och påverka politiken självfallet. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Precis avslutat det jag hade i Skarpnäck pga flytt 
men är aktiv i lokalföreningen när jag hinner 
och planerar vara det inför valet.
 

Anders Djerf 
Årsta

Född: 1951

Sysselsättning: Grafisk formgivare, illustratör, 
konstnär, skribent, samt guide vid stads- 
vandringar allt i egen enskild firma på heltid 
sedan 1978.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Ja, i Stockholms Hamn AB styrelse, denna 
mandatperiod som ersättare, har suttit växelvis 
som ordinarie och ersättare sedan 1986, med 
uppehåll 1987- 1988, p g a Stockholmspartiets 
”piruett” – de lämnade oss rödgröna och gick 
till blå majoritet . . . 

Är ordinarie ledamot i dotterbolaget Kapellskärs 
Hamn AB denna valperiod (sedan 2011), per-
ioder innan dess ersättare i samma styrelse. 
År 2000 genom fyllnadsval Skärgårdsstiftels-
ens styrelse för Stockholms stads V, mitt i ett 
intressant skede, då stiftelsen reorganiserades, 
efter att ha förvärvat Stockholms stads stora 
markinnehav i skärgården, och därvid nära dub-
blat sitt  markinnehav.



Jag fortsätter att ideellt engagera mig i 
Skärgårdsstiftelsens Vänner sedan dess.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
BOSTÄDER
Bostadsbyggande – endast hyresrätter, under 
ett antal år framåt - och övrigt byggande för 
allmännytta, samtidigt som det är viktigt att 
detta byggande sker så det organiskt anknyter 
till stadens befintliga bebyggelse, och med stor 
hänsyn till stadens grönska.

KLIMAT och MILJÖ
Klimatfrågan måste vi särskilt ha i fokus, fäll- 
ning av koldioxidätande lövträd måste vi be-
gränsa så långt det går och låta bli byggen på 
stadens gröna ytor.

- a) viktigt för alla stockholmare, som bara blir 
alltfler, som behöver fria gröna (om vintern vita) 
ytor för rekreation och spontanidrott. 

För övrigt bör allt göras för att det ska bli  
smidigare att ta cykeln genom staden, och bättra 
cykelvägarna i förorten: Skylta cykelväg bättre! 
Bra och säkra cykelparkeringar.

-b) Även viktigt för stadens ekologiska balans, 
för att skona fauna och flora, att träden får stå 
och att inte alla stadens gröna ytor tillrättaläggs 
in i minsta detalj.

En välfärd med kvalitet:
SKOLA, KULTUR och ÄLDREOMSORG
Självklart kan stadens planerare mycket tidigt 
få signal om födelsetalen, så man bättre står 
beredd med dagisplatser och skolor. Lägg därtill 
all inflyttning av barnfamiljer.

Mindre barngrupper och tillräckligt med för-
skollärare, och skolklasserna måste också kunna 
hållas ner i storlek.

ÄLDREVÅRDEN kan inte ligga i händerna på 
vinsthungriga riskkapitalbolag – det måste få 
kosta att ge våra äldre god omsorg med innehåll 
med kvalitet.

Ja, jag lägger in KULTUR i denna Välfärdssek-
tor, eftersom både kulturutövande och kul-
turupplevelser är den bästa friskvården! Det 

ger också stimulerande (ytter-)stadsdelar, med 
lokaler för kultur, - med verksamheter som ska 
kunna få kommunalt ekonomiskt stöd, (hyres-
bidrag t ex).

Med mer kulturämnen på ordinarie skolschema 
och avgiftsfri kulturskola alt. kraftigt sänkta 
avgifter får alla barn möjlighet delta oavsett 
familjens ekonomi, det kan väcka lusten att 
läsa, överbryggar kulturella skillnader, och ger 
kunskap för barn – och vuxna – till alternativa 
uttrycksformer – i ton, bild, dans och annan 
kroppslig gestaltning. Vår Teater har här en 
viktig funktion. 

Det måste finnas instrument att låna – idag är 
det en tung utgiftspost för föräldrarna till barn 
som vill lära sig spela instrument.

Berätta om dina politiska intresseområden:
a) Klimat/Miljö – utveckla icke-fossila bränslen, 
fler solcellstäckta tak (ett av de större i staden 
den nyss invigda anläggningen på taket på stora 
Magasin 6 i Frihamnen). Infrastruktur till 
gods och på sjön, pendelbåtar med snabb och 
bekväm omstigning mellan sjö och land- 
transport.

b) Stadsbyggnad och att uppmärksamma 
stadens historia ”att med en blick i backspegeln 
planeras framtiden”.
c) Kultur – se ovan

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
För att kunna påverka bl. a i ovanstående frågor

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Ja, ordförande V Årsta sedan många år – bra 
arvtagare till den uppgiften finns nu i vår sty-
relse, som jag gärna sitter kvar i. Med i stads-
husets miljögrupp. Försöker vara en aktiv del av 
Vänsterns Kulturnätverk. Nämndeman i tings-
rätten.



Anki Erdmann
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Född: 1960              

Sysselsättning: SFI-lärare

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Ersättare i stadsdelsnämnd 2010-2011, ledamot 
i stadsdelsnämnd 2011-2014.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
• Att satsa på de kommunala verksamheterna 
och få bort de privata anordnarna inom skola, 
barnomsorg och äldreomsorg.
• Integrationsfrågor
• Arbetsmarknad
• Skola

Motivering: De här sakerna hänger ihop och blir 
extra tydliga i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 
där jag är ledamot, och i Rinkeby där jag bor. 

Berätta om dina politiska intresseområden:
1. Integrationsfrågor och liknande (inkluderar 
då även antirasistiskt arbete och flyktingfrågor). 
Det har alltid intresserat mig och jag har arbetat 
med det såväl ideellt som professionellt. 

2. Skolan. Jag arbetar som sfi-lärare och har stor 
erfarenhet av denna verksamhet när den bedrivs 
i privat regi och när den bedrivs kommunalt, 
och skillnaderna däremellan. Det är säkert lika 
illa ställt inom grundskolan och här finns mas-
sor att göra. 

3. Arbetsmarknad. Jag ser hur mina SFI-elever 
behandlas och vilka svårigheter som möter dem 
när de ska ut i arbetslivet. En del får arbeten, 
andra inte. Våra ungdomar i förorten, vilka ofta 
är födda här, har ofta ännu svårare att komma ut 
i arbetslivet. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
För att kunna påverka mera. I stadsdels- 
nämnderna har vi nästan bara remissärenden. 
De intressanta sakerna beslutas i kommunfull-
mäktige. Jag tror också att jag har kunskaper 
och erfarenheter att tillföra gruppen.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag är aktiv i min partiförening men har för när-
varande inga uppdrag där. Det beror på att jag 
var tvungen att tacka nej till en del saker under 
de två senaste åren när jag arbetade heltid och 
studerade halvtid, men nu är jag klar med mina 
studier. Tidigare satt jag med i partiföreningens 
styrelse under ganska många år. 

Ann-Margarethe 
Livh
Tensta-Rinkeby-
Spånga

 
Sysselsättning: Gruppledare för Vänsterpartiet i 
stadshuset

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod? 
Bostadsfrågorna är absolut prioritet i Stock-
holm.  Den berör våra väljare men också i prin-
cip alla Stockholmare. Vi har lyckats profilera 
oss när det gäller bostadsfrågan och det gäller 
att vi håller kvar den, vilket inte blir enkelt 
eftersom socialdemokraterna ihärdig försöker ta 
frågan ifrån oss. Det handlar också om stads-
planering där vi har många bra förslag som vi 
ska driva.

Förorten består av flera frågor sammantaget. Det 
är oerhört viktigt att vi utvecklar arbetet med 
hur förorterna ska utvecklas. Här har vi mycket 
kvar att göra. Där växer nya sociala rörelser 
fram som vi måste samarbeta med. Det handlar 
om alltifrån lokal demokrati till bostadsfrågor.



Välfärdsfrågor- här har vi också mycket att 
göra. Ett vänsterparti måste ha en radikal social-
politik och det måste vi utveckla. Sedan måste 
vi föra en diskussion om vilken fråga vi ska 
lyfta fram mest bland välfärdsfrågorna, skolan 
eller äldreomsorgen som båda är viktiga i Stock-
holm?

Vi har aldrig lyckats profilera oss i miljö och 
klimatfrågor. Men det finn en allt större med-
vetenhet om att dessa frågor är viktiga och att 
de också har ett klassperspektiv. Därför bör vi 
utveckla miljö- och klimatfrågorna.

Sedan finns ”mindre” frågor där vi har stort 
stöd som vi måste fortsätta att driva, det gäller 
till exempel kulturfrågor, personalfrågor och 
minoritetsfrågor. Vi får många röster på grund 
av att vi har profilerat oss i dessa frågor, även 
om de inte är våra stora ”profilerade”  politik-
områden  har vi skaffat oss en plattform.

Politiken är en helhet när det gäller till exem-
pel förorten så slåss många lokala grupper med 
både stadsplaneringsfrågor, kulturfrågor och 
demokratifrågor. Därför kan man inte bryta ut 
tre frågor utan man måste ha en samman- 
hängande politik.

Berätta om dina politiska intresseområden: 
Om man vill utveckla en stad så kan man inte 
bara lyfta tre politiska intresseområden. Mitt 
intresse är att utveckla Stockholm till en blan-
dad, rättvis och spännande stad. För att kunna 
göra det så behövs en socialistisk politik, när det 
gäller bostadspolitiken så att alla kan bo oavsett 
plånbok, när det gäller skola och äldreomsorg 
–bra kvalitet även om vi måste höja skatten 
ganska mycket, allas tillgång till kultur och det 
offentliga rummet, fördelningsfrågor, mm. Det 
viktigt att ha en helhetssyn på politiken, sedan 
behövs ingående kunskaper i olika politikom-
råden för att få ihop politiken. De områden som 
jag har arbetat mest med är bostadsfrågan, där 
jag har stora kunskaper, personalfrågor som jag 
har utvecklat mycket tillsammans med med- 
lemmar i Kommunal och frågor som rör 
förorterna, främst hur vi utvecklar lokal 
demokrati.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag  sitter i fullmäktige och har den senaste 
mandatperioden främst drivit bostadsfrågorna, 

vilket jag självklart vill fortsätta att göra. Om 
det skulle bli en rödgrön majoritet i Stockholm 
efter nästa val så är det många frågor som 
jag vill genomdriva. Inte bara när det gäller 
bostäder. Då har vi chans att genomföra en 
låglönesatsning, vilket jag har drivit och mo-
tionerat om,  flera  förändringar inom välfärds-
området som alliansen har rustat ner, mm.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag är ordförande i Vänsterns Internationella 
Forum

Ann Mari 
Engel 
Vita Bergen

Född: 1947

Sysselsättning: Generalsekreterare i Teater-
unionen/Internationella teaterinstitutet

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Ersättare i fullmäktige 1994-98. Ledamot i 
fullmäktige sedan 1998. Ersättare i gatu- och 
fastighetsnämnden 1994 – 98. Ordförande i 
Stadsdelsnämnden Katarina–Sofia 2002-2006. 
Ledamot av styrelsen Svenska Bostäder 1998 
– 2006. Ledamot i kulturnämnden sedan 2002. 
Ersättare i gatu- och fastighetsnämnden 1994 
– 98. Ledamot av kulturnämnden 2002 – 2006. 
Ledamot av AB Stockholms Stadshus sedan 
2006. Vice ordförande i Kulturnämnden sedan 
2010

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
• Bygga upp demokratin, centralt och lokalt. 
• Skapa en offensiv bostadspolitik med alla de 
aspekter vi har drivit på byggande, hyror och 
boendeinflytande.
• Lyfta välfärdsfrågorna. Äldreomsorg, förskola, 
skola, socialtjänst etc.
• Satsa på offensiv kulturpolitik i hela staden, 
särskilt i förorten. Alla ska ha råd och möjlighet 
att delta i kulturlivet.



Berätta om dina politiska intresseområden:
• Kultur
• Bostadspolitik
• Lokala stadsdelsfrågor som rör människors 
inflytande över stadsmiljön.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag kandiderar inte till ordinarie plats. Jag har 
suttit i kommunfullmäktige i fyra perioder.
Jag har hela tiden kombinerat förtroendeup-
pdragen med yrkesarbete men kommer att gå 
i pension 2015 och arbetar gärna vidare med 
kommunalpolitiska frågor i någon form.
Jag tror att det kan vara bra att jag att står med 
på listan, då det kan dra röster på Södermalm 
och på kulturområdet. 

Om det behövs för kontinuiteten, kan jag tänka 
mig att stå på ersättarplats.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Sammankallande i Vänsterns kulturnätverk som 
bildades efter förra kongressen och har ett hun-
dratal medlemmar

Ann-Marie 
Strömberg
Liljeholmen-
Hägersten           

Född: 1950

Sysselsättning: Socialarbetar halvtid, fackligt 
förtroendevald halvtid

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Suppl/ledamot i kommunfullmäktige Stock-
holms stad från 1980-talet och fram till valet 
2006 och då ett flertal nämnduppdrag bland 
annat ordförande Bromma stadsdelsnämnd och 
Liljeholmens stadsdelsnämnd, vice ordförande 
äldreomsorgsberedningen, ledamot fritids-
nämnden, gatu- och fastighetsnämnden m.m. 
(dock inte samtidigt)

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Återupprättad social välfärd,

Bostad, en social rättighet

Röd politik för grön miljö

Allt förutsättningar för ett bra liv. Människors 
behov skall styra vilket bistånd de får, inte 
budgetramarna. Och budgetramarna skall styras 
av behoven. 

Berätta om dina politiska intresseområden:
Socialtjänsten, äldreomsorgen, skolan.
Gällande lagstiftning skall följas.
Bistånd/stöd utifrån behov, inte utifrån budget.
Budgetramar utifrån behov. Respekt för brukare 
och för de anställdas profession. Offentligan-
ställda skall stå upp för medborgarna och sitt 
yrke. Dagens offentliganställda chefer är för 
mjuka i ryggraden uppåt. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Vardagsfrågorna/vardagsproblematiken in-
tresserar min mera än storpolitik. I kommun-
fullmäktige och i nämnderna arbetar man med 
det som rör människors vardag. Jordnära och 
konkret. Jag är mera praktiker än teoretiker så 
det passar mig. I kommunfullmäktige behövs 
politiker med erfarenhet av yrkesarbete utanför 
politiken (gäller för övrigt också landsting och 
riksdag).

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Inte i Vänsterpartiet. Har inga uppdrag för  
Vänsterpartiet, men följer aktivt vad som händer 
och sägs. 

Brit Rundberg
Vita bergen

Född: 1933

Sysselsättning: Pensionär

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Massor. Allt från bostadsfrågor och trafik till 
sjukvård och äldreomsorg.



Vilka tre frågor tycker du att Vänsterparitet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bostäder, barn och unga, äldreomsorg

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag kandiderar inte till valbar plats och att sitta 
i kommunfullmäktige utan har sagt ja till att stå 
på listan med mitt namn vilket är något helt an-
nat. Gärna längst ner som ankare.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Numera ersättare i äldrenämnden och nämnde-
man i hovrätten.
 

Britta Båvner
Vita Bergen

Född: 1935

Jag är kvinna, född 1935 i Eskilstuna. Min 
utbildning är fil.mag. i svenska och engelska, 
ämnen som jag undervisat i på gymnasiet. Så 
småningom blev jag skolledare och har alltid 
känt det som mycket meningsfullt och stimul-
erande att arbeta med ungdomar.

Jag gick in i partiet 1972 och var landstings-
ledamot 1989-94. Kulturfrågor är det jag sysslat 
med mest och det jag brinner för. Det började 
med kulturnämnden i Södertälje, sen blev jag 
vice ordf i landstingets kulturnämnd.

Nu representerar jag Vänsterpartiet i Stadsteat-
erns styrelse och i Stockholms konstråd.

Jag jobbar ideellt med att organisera kurser vid 
Senioruniversitetet. Nu i vår är jag bland annat 
ansvarig för en seminarieserie om Sara Lidman 
som samhällsdebattör.

Calle Dahlström
Västra 
Södermalm

Född: 1983

Sysselsättning: Socionom/ kanslianställd/  
bartender

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej, jag saknar parlamentarisk erfarenhet. 

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
• Stopp för vinster inom välfärden. 
• Bostadsfrågan, hyresstopp samt främjandet av 
byggnationer av hyresrätter.
• Bygga ut säkerhetsnäten för de som har de 
minsta medlen. Lyfta frågan om hemlöshet och 
socialt utanförskap. 

Berätta om dina politiska intresseområden:
Då jag har utbildat mig till socionom och arbetat 
inom det sociala fältet så brinner jag väldigt  
mycket för de människor som har de minsta 
resurserna, och de svagaste säkerhetsnäten. 

Med en bakgrund som statsvetskapsstudent 
kombinerat med min socionomutbildning kan 
jag inte sticka under stolen med att jag har ett 
brinnande intresse för politiska konflikter utan-
för Sveriges gränser. Palestina, Demokratiska 
Republiken Kongo samt Sydafrika är några 
utav de platser som intresserar mig. Jag har 
även varit i Sydafrika via stipendier från SIDA 
och där undersökt och beskrivit situationen för 
HBTQ personer samt lesbiska kvinnor. 

Sist men inte minst är jag intresserad av hur de 
beslut som har fattats av den borgliga regering-
en påverkar vård, skola, äldrevård samt omsorg 
och hur privatiseringen slår sönder välfärden. 
Hur ser förändringen ut och hur kommer den att 
arta sig i framtiden om man inte lyckas stoppa 
den. 



Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Anledningen till min kandidatur är att jag skulle 
vilja ha möjlighet att påverka och förändra det 
Stockholm som vi har idag. Jag vill inte stå på 
sidlinjen och se hur den stad som jag älskar slits 
sönder, en stad där klyftorna växer, där bilar 
brinner och ungdomar känner hopplöshet inför 
sin framtid. Jag hoppas och tror att jag kan göra 
en skillnad genom sitta i kommunfullmäktige.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag arbetar för närvarande på Vänsterpartiets 
kansli i Stadshuset och arbetar där främst med 
Karin Rågsjö.

Carita Stenbacka 
Tenezakis
Liljeholmen-
Hägersten

Född: 1944

Sysselsättning: F.n. pensionär och fritids- 
politiker, bl.a. ledamot i stadsdelsnämnd, sociala 
delegationen, polisnämnd m.m. samt upprätt-
håller de uppdrag jag har i andra organisationer.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Var i slutet av förra mandatperioden tredje ers. 
för (V) i SLL valkrets fem. Fick dock tyvärr 
aldrig tjänstgöra i fullmäktige.

Är ledamot i Hägersten-Liljeholmens SDN, in-
nevarande mandatperiod, och ordinarie leda-
mot därstädes i Socialdelegation, delegerad att 
teckna ordförandebeslut när ordf. och vice ordf. 
är förhindrad.

Har för (V) även uppdrag som ersättare i Sty-
relsen för stiftelsen Barnens Dag (STBD) och 
ersättare i Söderorts polisnämnd, rätt bra att 
koppla de uppdragen med stadsdelsnämnds-
uppdraget.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Barn- och ungdomsärenden, att barnets bästa 

och barnkonventionen vägs in alla ärenden som 
rör barn/ungdom.

Att alla ärenden som rör barn och ungdom som 
kommer upp i kommunfullmäktige ska inne-
hålla en barnkonsekvensanalys. Saknas idag på 
SDN-nivå, antagligen även på högre nivå.
Ökad satsning på fritidsverksamheter för ung-
dom, områden som Östberga, Hagsätra etc. där 
gängbildning och ungdomskriminalitet har blivit 
livsstilsbildande saknar vettig fritisverksamhet 
för unga. Vi har sett resultatet av den politiken i 
form av två mord och en benskjutning i somras 
i Östberga.

Den psykiska ohälsan är stor bland dagens 
unga, det behövs en ökad satsning på barn- & 
ungdomspsykiatriska insatser i samarbete med 
landstinget. Ungdoms coacher på stadsdelsför-
valtningarna räcker inte till. Dessutom ska alla 
skolor ha/återinföra skolhälsovård så att unga 
med problem kan fångas upp i tid.

Inom området barn- och ungdom ligger även 
skola och förskola. Skolan befinner sig i fritt 
fall i Sverige och förskolan har alldeles för 
stora barngrupper i vissa delar av staden. Ser 
gärna att friskolorna läggs ner, hela systemet 
med skolpeng osv. leder bara till ökad segrega-
tion och minskade kunskaper. Riktigt illa är det 
om man betänker att Finland, som placerade 
sig bättre i PISA-undersökningen, satsar 25 % 
mindre på skola/elev jämfört Sverige. Det är 
systemet som felar med kommunaliserad skola, 
friskola, skolpeng mm, detta får våra kamrater 
i riksdagen behandla och inom kommunen kan 
vi försöka minska barngrupperna i förskolan, ta 
bort pedagogiken inom förskolan med ”rum i 
rummet”, den tröttar ut personal och vissa barn 
ställs alltid utanför. Beträffande skolan i övrigt 
så måste planering av nya skolor och förskolor 
läggas in på ett tidigt stadium när man byg-
ger nya bostäder. Förskolor och skolor ska inte 
heller byggas på parkmark, görs idag, eller som 
baracker med tioåriga bygglov.
Staden borde även ha någon form av kontroll att 
skolorna har bibliotek, det är lag på det.
 
Äldreomsorgs- och handikappfrågor, att be-
viljade insatser även kommer till stånd, och om 
man är beviljad någon form av daglig verksam-
het som äldre eller tillhörande personkrets så 
ska man också ha rätt att välja verksamhet på 



sitt hemspråk. Detta ska självklart gälla redan 
för finländare då Stockholm är finskt förvalt-
ningsområde när det gäller förskola och äldre-
omsorg.

Att LSS följs som rättighetslagstiftning, bl.a. 
verkar det som om kontaktperson beviljas mer 
sällan.

Vill ha tillstånd en generösare bedömning vid 
ansökan till servicehus, att man härvidlag följer 
vad som sägs i prop.1996/97:124 sid 89 om flytt 
till särskild boendeform och för bedömning av 
insatser följer prop.2000/01:80 sid 91., samt 
tar hänsyn till psykiska och sociala faktorer i 
enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens 
avgörande RÅ2007ref.86. 

Att inte lägga ner fler servicehus och att de äldre 
slipper dessa eländiga matlådor och får vanlig 
lagad mat istället när så önskas.

Att kontroll görs av de privata hemtjänst-
aktörerna om de verkligen utför den beviljade 
insatsen.
 
Bostadsfrågor, att få till stånd att billiga hyres-
rätter byggs, till det erfordras att byggsub-
ventioner återinförs. Det ska inte ta 25 år av 
sparande för en ung person för att få ihop till 
handpenning till en borätt eller tio år i bostad-
skö för en liten lägenhet i förort. Nu byggs 
bara bostadsrätter inom det område där jag bor 
efter-som nuvarande politik innebär att byggh-
erren måste ta risken med byggnationen, vilket 
blir lönsamt bara med bostadsrätter. Beslut om 
subventioner måste naturligtvis tas i riksdag, 
men jag tror nog att våra kamrater i riksdagen är 
av samma åsikt.

Att synpunkter från boende när det gäller trafik, 
miljö och byggnation etc. som berör dem ges 
betydligt större utrymme liksom till remissvaren 
från SDN, och att inte bygga på parkmark. 
Skulle gärna vilja ha en plan- och byggprocess 
liknande den som Helsingfors stad har, (förtät-
ning sker även där) den tar längre tid men i 
gengäld känner sig inte medborgarna överkörda 
när alla får komma till tals.

Demokratifrågor måste lyftas upp, man kan 
idag skönja en viss resignation bland människor 
beträffande tilltro till samhället i stort.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Sammanfaller med ovan anförda frågor.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Tror att jag med min erfarenhet och kunskap 
fortfarande kan tillföra något fast jag är pen-
sionär. Menar att varje demokratisk församling 
ska spegla samhället, dvs. alla åldersgrupper bör 
i möjligaste mån finnas proportionellt represen-
terade i ett fullmäktige, samtidigt ser jag gärna 
att man satsar på ungdom. 

Tror att min kosmopolitiska bakgrund, den 
tidiga barndomen i efterkrigstidens Finland där 
en hel nation var traumatiserat av kriget, far 
från Ryssland, mor finlandssvensk, släktingar på 
tre kontinenter, gift sedan ca 40 år med grekisk 
man som kom under juntatiden till Sverige, 
arbete utomlands några år på 60-talet i Finland 
och Italien, antagligen gett mig större förståelse 
för utanförskap av olika sort– och då talar jag 
inte om den sortens utanförskap som alliansen 
predikar- utan en förståelse som i bästa fall kan 
leda till enklare lösningar av problem.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Var under ett flertal år ledamot i styrelsen för 
vår partiförening, även dess kassör under ett 
antal år. Avgick för två år sedan, men deltar på 
medlemsmöten när dessa inte kolliderar med 
stadsdelsnämndmötena, vi har en mycket aktiv 
och trevlig förening. 

Clara Lindblom 
  
Liljeholmen-
Hägersten                     

Född: 1985

Sysselsättning: Student och forskningsassistent 
på Institutet för Framtidsstudier

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Ja, jag har suttit som ersättare i Exploatering-
snämnden sedan 2009. 



Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
1) Bostadsfrågan
Handlar dels om att driva på byggande av fler 
hyresrätter med pressad hyra och dels om att 
reformera de allmännyttiga bostadsbolagen så 
att de tar ett betydligt större socialt ansvar, och 
erbjuder sina hyresgäster verkligt inflytande i 
förvaltning och upprustning. 

Det är viktigt att väljarna tydligt kan förknippa 
Vänsterpartiet med en fråga, och de senaste 
åren har vi byggt upp ett sådant stort förtroende 
i bostadsfrågan att det vore väldigt olyckligt 
att släppa den. Vi har också unika kontakter 
med gräsrotsorganisationer som vi kan utnyttja 
ännu bättre. Vi behöver till exempel ta större 
plats i diskussionerna kring upprustning, vilket 
inflytande hyresgästerna ska ha över standard-
höjningarna i samband med dessa och hur vi 
säkerställer att människor kan bo kvar i sina 
hem även efter renovering.

2) Kvaliteten i välfärden
Ytterligare en fråga där vi har hög trovärdighet, 
men här kan vi profilera oss ännu mer. Jag 
skulle vilja se mer konkreta reformer för att 
höja kvaliteten i till exempel äldre-, barn- och 
handikappomsorgen ur både ett personal- och 
brukarperspektiv. Det handlar till exempel om 
höjda kvinnolöner, satsningar på vidareut- 
bildning för personalen och förkortad arbetstid. 

Vi behöver också bli bättre på att lyfta frågorna 
ur ett brukarperspektiv. Äldre bör till exempel få 
betydligt större inflytande över hur hemtjänst-
timmarna ska användas, det vill säga att själv 
bestämma om man vill ta en promenad, få ledsa-
gning till en aktivitet eller hemmet städat. Man 
kan också koppla ihop omsorgs- och arbets-
marknadsfrågorna, genom att framarbeta kom-
munala traineeprogram där exempelvis unga 
och försörjningsbidragstagare anställs för att gå 
bredvid ordinarie personal i äldreomsorgen,  
parallellt med att de t.ex. läser in gymnasie-ut-
bildning eller går i SFI. Det skulle både inne-
bära fler händer i äldreomsorgen, och ett utbild-
ningslyft för arbetslösa försörjningsstödsstagare.

3) Klimatfrågan
Det går inte att vara ett trovärdigt vänsterparti 
utan att samtidigt ha en grön profil. Tror att 

klimatfrågan bör lyftas på flera sätt, och att vi 
måste bli bättre på att koppla våra övriga poli-
tiska frågor till klimatfrågan. 

Inom bostadspolitiken handlar det till exempel 
om att bli bättre om att peka på hur sänkning av 
parkeringstal både pressar produktions- 
kostnaderna och minskar bilberoendet,  
gynnande av småföretagare i förorterna både 
ser till att de som bor där får en bra offentlig- 
och kommersiell service och minskar behovet 
av transporter, och att energieffektivisering av 
våra miljonprogramsområden både är en viktig 
åtgärd ut klimatsynpunkt och kan skapa arbets-
tillfällen för de som står längst bort från arbets-
marknaden om kommunen tillämpar så kallad 
social upphandling, det vill säga att företaget 
som uppdras att genomföra energieffektivi- 
seringen åläggs att anställa boende i området 
under tiden som åtgärderna utförs.

Berätta om dina politiska intresseområden:
1) Bostadsfrågan
Frågan fascinerar mig eftersom den är så 
sammankopplad med massa andra politikom-
råden, och att den förda bostadspolitiken är så 
avgörande för hur staden utvecklas och hur rela-
tionerna mellan människorna som bor i den blir. 

När jag började bli aktiv i bostadsfrågan 2006 
jobbade jag framförallt med ombildnings-
frågan, och var en av dem som startade nät-
verket ”Rädda hyresrätten”. Därefter har jag 
framförallt jobbat med nyproduktionsfrågor och 
bostadsbristen bland unga i först Ung Vänster 
och sedan Vänsterpartiet, men åren i Hyresgäst-
föreningen har också lärt mig väldigt mycket 
om hyror och förhandling. Det är väldigt roligt 
att man hela tiden kan lära sig nya saker.

2) Arbetsmarknad
På mitt vanliga jobb som forskningsassistent 
arbetar jag i en forskargrupp som utvärderar in-
satser riktade till individer som står väldigt långt 
bort från arbetsmarknaden, och företrädesvis 
individer med utländsk bakgrund. Jag skriver 
just nu på en rapport som utvärderar kom-
munala insatser till den här gruppen, och kan 
överlag väldigt mycket om både kommunal och 
nationell arbetsmarknadspolitik. 

Jag har inte använt dessa kunskaper så mycket 
i Vänsterpartiet ännu, men kan helt enkelt mer 



än bostadspolitik. Jag har också arbetat fackligt 
lokalt i SEKO när jag jobbade som brevbärare 
efter gymnasiet, och inom Kommunal under de 
sex år jag arbetade som vårdare på ett korttids-
hem för personer med utvecklingsstörning och 
autism.

3) Feminism
Feminismen fick mig att gå med i Ung  
Vänster när jag var 16 år gammal och hade 
startat jämställdhetsgrupper på högstadie- och 
gymnasieskolorna jag gick i. Jag är även ut- 
bildad instruktör i feministiskt självförsvar 
och har hållit en triljard pass på olika skolor, 
fritidsgårdar och föreningar sedan jag blev  
godkänd 2003.

Jag kan också väldigt mycket om kvinnors 
löner, arbetsvillkor och branscher genom att jag 
snart har en mastersexamen i Arbetsmarknads-
sociologi, samt har läst arbetsmarknadskunskap 
och ekonomisk historia på Universitetet. Brukar 
föreläsa om könslönegapet för Ung Vänster och 
för främst kommuner och statliga myndigheter 
genom mitt jobb på Institutet för Framtids-
studier.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
För att Stockholmspolitik är det absolut ro-
ligaste jag vet. Jag har varit aktiv i bostads-
frågorna inom Stockholmsvänstern de senaste 
åren, och tycker det är ett helt fantastiskt forum 
att jobba i. Jag har fått otroligt mycket stöd 
av framförallt Ann-Margarethe som har trott 
på mig, och låtit mig genomföra projekt och 
idéer jag har haft. Jag är sjukt tacksam för det, 
och känner att jag vill göra ännu mer och ta ett 
större ansvar inom gruppen.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Just nu sitter jag bara i Exploateringsnämnden, 
tidigare har jag även suttit i distriktets bostads-
grupp som drogs igång för två år sedan och job-
bade tillfälligt på Stadshuskansliet med Stock-
holmsdagen i Husby och den bostadspolitiska 
satsningen för tre år sedan.

Daniel  
Söderberg  
Talebi 
Handelsvänstern/ 
Hammarby-
Skarpnäck

Född: 1988

Sysselsättning: Handels/butiksanställd 

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag?
Ja; ersättare i Stockholms stads arbetsmarknad-
snämnd sedan januari 2012. Nämndeman i Svea 
Hovrätt sedan januari 2007.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterparitet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Välfärdens finansiering och organisering.
Vi har en unik roll i kampen för välfärd utan 
vinstintressen. Oavsett om vi hamnar i opposi-
tion eller i majoritet så är det upp till oss att 
sätta frågan högt på dagordningen. Vinster i 
välfärden är en kommunal fråga. Genom att visa 
konkreta exempel, i människors vardag, av  
vinsthetsens effekter och samtidigt presentera 
ett tydligt alternativ kan vi komma långt. Vi 
måste bli bättre på att lyfta privat/friskolorna 
som exempel. Samtidigt är frågan större än 
enbart frågan om vinster och privatiseringar. Vi 
bör lyfta helheten. Att välfärden är underfinansi-
erad, behovet av mer arbetarinflytande i verk-
samheterna, kritik av att offentlig sektor drivs 
som företag (new public management), vikten 
av demokratiskt inflytande i verksamheterna, 
osv. Dessa frågor hänger tätt samman. 

Bostadspolitik
Den nationella bostadspolitiken är inte exister-
ande. Trots det kan vi åstadkomma mycket på 
kommunal nivå. Vi måste visa på konflikten 
mellan tanken på att marknaden ska få styra och 
ett samhällsansvar för att bygga bra bostäder 
som vanligt folk har råd med. Det är vår upp-
gift att göra den konflikten klar för stadens 
invånare. Det handlar om att prioritera att bygga 
hyresrätter, upprusta det befintliga allmän-
nyttiga beståndet samt använda de kommunala 
verktygen vi har för att hålla nere hyrorna. Inte 



minst i nyproduktion. Det finns inga genvägar, 
bostadsbristen måste byggas bort. Det är den 
enda lösningen. Vidare är det viktigt att vi lyfter 
bostadspolitik kopplat till segregation. Det 
måste finnas bra billiga hyresrätter i hela Stock-
holm.

Arbetsmarknadspolitik i bred bemärkelse
Allt för många människor slås ut i Stockholm. 
Staden måste arbeta med kvaliteten likvär-
digheten i skolan. Alla elever ska ges rätt 
förutsättningar att slutföra sin utbildning. Det 
kostar men det tjänar vi på i längden. Idag slås 
många ut från stadens skolor, i synnerhet i 
förorten. Det måste riktas stora och snabba in-
satser mot att följa upp och stötta dessa personer 
till en meningsfull sysselsättning. 
Det måste satsas på vuxenutbildning. Bland an-
nat KOMVUX bör byggas ut och likvärdigheten 
garanteras. Idag drivs bara ett KOMVUX i 
kommunal regi och det ser väldigt olika ut mel-
lan utförarna. 

Personer med försörjningsstöd ska få ett lång-
siktigt stöd till en meningsfull sysselsättning. 
Idag är fokus på kortsiktiga insatser. Vi bör 
driva frågan om att underlätta för personer med 
försörjningsstöd att påbörja långsiktiga studier. 
Idag finns många exempel på att personer 
tvingas avstå från att exempelvis läsa klart sin 
gymnasieutbildning av rent ekonomiska skäl. Vi 
bör också använda stadens egna verksamheter 
mer för att anställa personer som stått utanför 
arbetsmarknaden.  

Berätta om dina politiska intresseområden:
Har breda intresseområden men om jag måste 
välja så blir det:

Arbetsmarknadspolitik
Jag är intresserad av och har arbetet mycket 
med sysselsättningspolitik och arbetsmarknads-
politik i bred bemärkelse. Vidare har jag ett stort 
fackligt engagemang och har bland annat arbetat 
mycket med frågan om otryggheten på arbets-
marknaden. Hur vi kan mobilisera och väcka 
opinion kring otrygga anställningar och vilka 
förslag som skulle leda till en tryggare arbets-
marknad. 

Idag är majoriteten av alla unga otryggt anställ-
da. Kvinnor och invandrare är över- 
representerade. Otryggheten på arbets-
marknaden borde vara en av de största frågorna 

idag. Effekterna är stora när människor känner 
en så pass stor otrygghet i sin vardag. Rädslan 
att bli av med jobbet skapar tysta arbets- 
platser, människor formar sina liv efter att 
”jaga” timmar och många hindras från att på 
allvar ta steget ut i vuxenlivet. En tydlig effekt 
är att facket försvagas när otryggheten ökar. Det 
påverkar hela arbetsmarknaden. 

I övrigt är jag bland annat intresserad av arbets-
marknadsutbildningsfrågor, arbetsmiljöfrågor 
m.m. 

Bostadspolitik.
Jag brinner för rätten till bostad. Det råder 
bostadsbrist i omkring hälften av landets kom-
muner och i synnerhet i storstadsområden är 
situationen akut. I synnerhet unga ur arbetar-
klassen drabbas. Genom mitt engagemang i Ung 
Vänster har jag jobbat mycket med bostadspoli-
tik. Vänsterpartiet har en stor uppgift i att lyfta 
fram att marknaden aldrig kommer lösa bostads-
bristen. Istället måste samhället ta ansvar för att 
det byggs lägenheter som vanligt folk har råd att 
efterfråga. 

Vänsterpartiet har mycket att vinna på att 
lyfta fram ungdomsperspektivet när det gäller 
bostadsfrågan. Unga tvingas i allt större ut-
sträckning förlita sig på att föräldrar ordnar 
fram en bostad. Det är en utveckling som breda 
grupper tycker är oroväckande. I kommunfull-
mäktige vill jag vara med och lyfta fram ungas 
situation på bostadsmarknaden. Det bidrar till 
ökat stöd för förslag som syftar till ett gemen-
samt ansvar för bostadsbyggande. 

Utbildningspolitik.
Den utveckling vi ser nu mot en mer ojämlik 
skola där elevers bakgrund allt mer avgör  
studieresultaten måste brytas. Jag har arbetat 
en hel del med utbildningspolitik. Bland annat 
genom Ung Vänster men också elevfackligt 
under gymnasietiden och studentpolitiskt genom 
Stockholms Universitets studentkår. I Handels 
har jag också arbetat mycket med yrkesutbildn-
ing.

Frågan om gemensam utbildnings finansiering 
och organisering handlar om mer än att stoppa 
vinstslöseriet och privatiseringarna i skolan. 
Vänstern måste också förmå lyfta fram under-
finansieringen.



Jag tror att Vänsterpartiet har mycket att vinna 
på att öka kontakterna med student/elevrörelser 
och i viss mån fackföreningsrörelsen för att till-
sammans arbeta för att utforma konkreta förslag 
och skapa opinion kring desamma. Vänster-
partiet har i grunden bra utbildningspolitiska 
förslag. Genom att bygga breda allianser kan 
vi bättre nå ut med vår politik. Det handlar i 
grunden om att öka vår trovärdighet.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Vänsterpartiet ska förstärka sin position som ett 
arbetarrörelseparti med foten i unga arbetares 
vardag. Jag har varit politiskt aktiv i över tio år, 
fackligt aktiv över i fem år.  Jag känner att det är 
dags att ställa upp och kandidera. 

Jag har mycket att bidra med genom mitt en-
gagemang i Ung Vänster, Vänsterpartiet och 
fackföreningsrörelsen. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag lägger in även Ung Vänster här. 
Ledamot i Ung Vänsters förbundsstyrelse.
Ingår i Ung Vänsters centrala valledning.
Ordförande för Ung Vänsters fackliga utskott.
Styrelseledamot i Handelsvänstern. 
Tidigare varit Ung Vänster-representant i sty-
relserna för Vänsterpartiet Farsta och Vänster-
partiet Hammarby-Skarpnäck.   
Har tidigare suttit i distriktsstyrelsen för Ung 
Vänster Storstockholm samt varit aktiv i Ung 
Vänster-klubbar och innehaft ytterligare upp-
drag i distriktet. 

Dror Feiler
Vita bergen

Född: 1951

Sysselsättning: Tonsättare, musiker, konstnär

Elena Dingu-
Kyrklund 
Partiförening: 
Kungsholmen 

Född: 1959               

Sysselsättning: IMER-forskare, expert, lärare/
föreläsare, tolk.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Skattenämnden 1999-2006; Ersättare i lands-
tinget/SLL landstingsfullmäktige 2002-2006; 
under dåvarande mandat satt jag i: LHR/ 
Länshandikapprådet 2003-2005; Sjukvårds-
beredningen Stockholm Västerort 2005-2006; 
Mälardalsrådet 2003-2007, också i Mälardals-
rådets Näringslivs- och FoU Utskott, och åter-
igen Mälardalsrådet under nuvarande mandat 
(tom 2014). 

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod? Motivera gärna.
1. Sätta stopp för vinster i välfärden och åter-
skapa ett socialförsäkringssystem värt namnet: 
under de senaste åren allting som skulle skydda 
den enskilde har urholkats, alltför många blev 
utförsäkrade, vilket lett till en utbredd fattig-
dom, särskilt bland dem som inte har tillgång 
till vare sig arbete eller annan ersättning.  
Vänsterpartiet måste värna om den enskildes 
värde i samhället.

2. Tillgång till bostad för alla bör återigen bli 
verklighet: det bör byggas fler billiga hyresrätter 
som alla har råd med. Till exempel, en sänk-
ning av avkastningskravet på allmännyttan kan 
underlätta att vanligt folk skall kunna verkligen 
bo någonstans, inklusive i innerstaden.

3. Vinstdrivande företag har ingen plats i skolan, 
och därmed bör stoppas! Offentliga pengar skall 
bara täcka utbildningsrelaterade kostnader, flera 
lärare med bättre arbetsvillkor, öht flera vuxna 
i skolorna, mindre grupper, bättre resurser för 
individuellt anpassat stöd för ungarna. Det bör 
därmed även utredas om, med tanke på skolans 



uppgift, det inte vore bättre att skolan åter blir 
statlig.

Berätta om dina politiska intresseområden:
1. Att motverka sociala orättvisor är för mig 
en huvudprioritet. Jag är med i Vänsterpartiet 
eftersom, enligt min mening, vi är det enda parti 
som kan ge en röst åt de utsatta och värnar om 
allas lika värde.

2. Det går att ha ett inkluderande välfärds-
samhälle och socialförsäkringssystem, där alla 
behövs och kan leva ett drägligt liv, ett sam-
hälle som värnar om miljön och gemensamma 
resurser på ett ansvarstagande sätt. Det handlar 
främst om hur dessa resurser administreras, och 
om en rättvis fördelning som siktar på minskade 
sociala skillnader, istället för att skapa djupare 
klyftor.

3. Jag vill leva i ett civiliserat samhälle! För 
mig, detta inkluderar att alla har rätt och möj-
lighet att arbeta och få en dräglig inkomst de 
kan leva på, oavsett deras sociala tillhörighet, 
kön, ålder, etnisk/religiös tillhörighet eller 
hälsotillstånd. Jag ser t.ex. en kombination av 
sex timmars arbetsdag, möjligheten att personer 
med nedsatt arbetsförmåga skall kunna arbeta i 
rimlig utsträckning – Samhall är en sådan möj-
lighet, samt även en förändrad roll och service 
som skulle rättfärdiga namnet ”ArbetsFörm-
edlingen”, som en förutsättning. Kulturarbete 
bör också få förstärkta resurser, i samman-
hanget, likaså möjligheten att på riktigt bedriva 
en nödvändig ”livslång lärande” i olika former, 
inte bara som en individuell men också som en 
samhällelig angelägenhet.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill gärna vara med och förändra min 
omgivning – eller förhindra att den förstörs! I 
kommunfullmäktige tas beslut om en mängd 
lokala angelägenheter som är viktiga för vårt 
vardagsliv, och framtid. Jag vill gärna bidra med 
min kompetens och mina idéer för att skapa en 
gynnsammare utveckling i Stockholmsområdet, 
och samtidigt bidra till en förbättring av läget 
för alla som bor här, även för de som i dagens 
läge hotas av att hamna i utanförskap. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag är ordförande i Kungsholmsföreningen, 
och har suttit i styrelsen under några år såväl 

på Kungsholmen och tidigare i Bromma-Ekerö 
föreningen. Jag sitter med i Freds- och Solidar-
itetsutskottet samt i Studieutskottet, och tidigare 
var med i Kvinnoutskottet. 

Jag har också suttit med i repskapet för Bromma 
–Ekerö första året när det inleddes – och sitter 
återigen i repskapet, nu för Kungsholmen.  
Tidigare blev jag vald som kongressombud 
1999 (tror jag) samt var ombud vid års- 
konferensen i Stockholm några gånger – och 
kommer att vara ombud på kommande  
kongress.

Emil Eldebrink
Vantör                           

Född: 1985                 

Sysselsättning: Studerande
Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Detta är inget jag tänkt igenom eftersom jag inte 
är intresserad av att sitta i fullmäktige utan bara 
fylla ut partiets lista.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Se ovan.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Se ovan.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag är halvt om halvt aktiv i Vantörs partifören-
ing. Jag har inga uppdrag.



Freddy Grip 
Västra 
Södermalm

Född: 1987                 

Sysselsättning: Lärare och student
      
Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag?
Nej tyvärr.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterparitet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Feminism och jämlikhet – Stockholm måste gå 
före. Andra kommuner har till exempel femini-
stisk snöskottning. Det är viktigt att vi som 
ett feministiskt parti ständigt gör en politisk 
analys ur ett genusperspektiv. Sen vidgar jag 
gärna detta så vi också har en äldreomsorg och 
barnomsorg som både är jämställd men också 
jämlik. HBTQ-certifiering av äldreomsorgen 
och barnomsorgen är prioriterat. 

Bostäder – Det råder akut bostadsbrist i Stock-
holm, enda försvarbara sättet att lösa det är att 
bygga. Men det gäller att bygga billigt och  
klimatsmart så att folk har råd att bo. Jag vill 
ha en blandad stad där alla får plats i alla stads-
delar. 

Skolan – Stockholm behöver på riktigt gå före i 
att få en mer jämlik skola. Vår stora stad måste 
bli bättre på att fördela resurser efter behov, 
satsa på lärarna och inte ha idiotiska IT-lösning-
ar som inte främjar kunskap. 

Berätta om tre av dina politiska intresse- 
områden:
1. Skolan – Eftersom jag är lärare ligger skolan 
mig varmt om hjärtat och då framförallt att vi 
får en likvärdig skola som tar sitt kompensator-
iska uppdrag på allvar. För mig är det självklart 
att det är genom skolan vi kan bryta samhällets 
största hot som antifeminismen, rasismen och 
klassamhället.  

2. Demokrati – Vi lever i en demokrati och detta 
tas för givet, trots att jag inte upplevt något 
annat kan jag ändå se de farliga tendenser som 
idag präglar vårt samhälle. Vi flyttar makt från 
medborgare till kapitalet och makteliten.  Vidare 
anser jag att utförsäljningar av gemensam egen-
dom, privatiseringar av det offentliga och mer 
fördrag från EU är förändringar som alla hotar 
demokratin. 

3. Stoppa vinster i välfärden – Jag har på nära 
håll sett hur skadligt vinster i välfärden är för 
skolan. Det är så tydligt att en av de viktigaste 
frågorna idag ur demokrati- och jämställd-
hetssynpunkt är att stoppa vinsterna i välfärden, 
det slår hårt mot de kvinnodominerade yrkena i 
det offentliga, med lägre löner och sämre arbets-
villkor som följd.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
De två senaste åren har mitt politiska arbete 
blivit mer intensivt genom mitt uppdrag i Lärar-
nas Riksförbund. Jag känner idag ett brinnande 
engagemang och vilja att förändra samhäl-
let. När jag i februari lämnar LR kommer jag 
vilja hitta nya utmaningar och kanaler för mitt 
engagemang Jag vill göra det medan jag är ung, 
medan jag är engagerad och medan jag har nya 
sprudlande idéer och perspektiv. I samband med 
valet 2010 hittade jag verkligen hem i Vänster-
partiet och att få vara med att vinna val och 
kanske representera partiet i Stockholms  
parlamentariska församling vore ärofullt. Jag 
tror verkligen jag kommer kunna bidra.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag avslutar snart mitt första år som ordförande 
för Vänsterpartiet Västra Södermalm. Det har 
varit så himla roligt att komma in i partiet och 
se det inifrån. Det har stärkt mig och jag känner 
att jag hamnat rätt.



Gerardo 
Berrios 
Postföreningen 

Född: 1957

Sysselsättning: postanställd

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Har varit 1 ersättare i Stockholms Läns Landst-
ing från 1998 - 2010. Som politiker har suttit 
i Sjukvårdstyrelsen, 1998-2002 Polisnämnd, 
1998-2006 trafikplanering. 2002-2006 samt 
nämndeman i migrationsdomstolar.   

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Privatiseringarna och vinster i välfärden i 
skolan, Vuxenutbildning - Gymnasieskolan 
barnomsorg, äldreomsorg mm.
Bostadsbyggande.
Miljö och Trafikfrågor

Berätta om dina politiska intresseområden:
De tre frågor som har skrivit i frågan ovan

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Har alltid varit intresserad i välfärdfrågor och i 
samhällets övrigt jag tycker att jag skulle bidra 
med mina erfarenheter i partiets arbetet i  
kommunfullmäktige. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Ordförande i Postföreningen 2013

Gunnar Ågren
Vita Bergen       

Född: 1940 

Sysselsättning: Pensionär

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag?
Socialnämnden i Stockholm 1969-70
Nykterhetsnämnden i Stockholm 1971-73
Landstingsledamot 1973-1999
Södermalms stadsdelsnämnd 2010-
Revisor i Landstinget 2010

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Motarbeta klasskillnaderna i Stockholm som 
håller på att bryta sönder samhället och skapar 
en permanent utslagning.

En social bostadspolitik i Stockholms län – fler 
hyresrätter med överkomlig hyra.

Bekämpa privatiseringen av vården och bygg ut 
en väl fungerande äldrevård i offentlig regi.

Berätta om dina politiska intresseområden:
1. Folkhälsa och livsmiljö. Sambandet mellan 
klass och hälsa som blir allt påtagligare och 
som gäller alla åldersgrupper. Hur vänstern 
skall skapa ett samhälle som förenar social och 
miljömässig hållbarhet.

2. Arbetet för en gemensam välfärd. Bekämpa 
privatisering och bygga upp en gemensam sek-
tor som förenar god vård, brukarinflytande och 
bra arbetsmiljöer.

3. Att bidra till debatten om ett socialistiskt 
alternativ till nyliberalismen och den borgerliga 
synen på ekonomi och tillväxt.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Därför att kommunen har en mycket viktig roll 
när det gäller en rad samhällsfunktioner som är 
viktiga för människor.



Därför att jag ser det som viktig att också vi 
äldre är representerade i parlamentariska för-
samlingar.

Därför kommunfullmäktige är en viktig arena 
för att bekämpa nyliberalism, new public man-
agement och privatisering av skola, vård och 
omsorg.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Kassör i min partiförening, Vita Bergen. Varit 
med i styrelsen ett antal år och deltagit i det 
lokala partiarbetet.

Hassan Jama 
Vantör

Född:1983          

Sysselsättning: Handledare för ensam- 
kommande ungdomar.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej. Har haft styrelseuppdrag för parti- 
föreningen V-Vantör.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
1. Avskaffade av vinster i välfärden, både kom-
munalt, i landsting och på riksdagsnivå. Som 
enda parti som är helt emot vinster i välfärden 
måste vi fortsätta driva frågan då vi har major-
iteten av svenska folket med oss.

2. Satsning på välfärden – vård, omsorg, 
bostäder och skolor speciellt i utsatta Stock-
holmsförorter.

3. Integration – en kärnfråga för mig då jag 
arbetar med att integrera ensamkommande  
flyktingbarn och på nära håll bevittnat problem-
atiken kring nuvarande system. Det är i stort sätt 
omöjligt för dessa ungdomar att bli en del av 
det svenska samhället. En politisk förändring är 
nödvändig. 

Berätta om dina politiska intresseområden:
Välfärdspolitik - Detta är något som intresserar 
mig då det berör och påverkar vårt samhälle. 
När jag läste statsvetenskap lärde jag mig om 
den svenska välfärdsmodellen som var unik 
för sin tid när den byggdes upp. Detta är något 
som jag anser är viktigt att bevara med en hög 
standard.

Flykting- och integrationspolitik – Jag in- 
vandrade till Sverige i ung ålder och det är 
något som har påverkat mig och väckt mitt 
intresse för integrationsfrågor. Det politiska 
läget i Sverige gällande flyktingfrågor är idag 
oroväckande negativt. Detta då endast SD driver 
frågor kring flykting och integrationspolitik på 
ett polariserat sätt. Det behövs en motröst som 
tar upp debatten och bidrar till en mer balans-
erad bild av hur verkligheten ser ut.

Utrikes- och säkerhetspolitik – på senare tid 
har jag blivit intresserad av utrikes- och säker-
hetspolitiska frågor. Det har stiftats flera inte-
gritetskränkande lagar (FRA bl.a.) i Sverige 
med ursäkten att beskydda medborgarna mot 
terrorism. Detta är en oroväckande utveckling 
då det ledar till missbruk av information och 
kartläggning av oskyldiga människor. Något 
som strider mot människors integritet. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag har varit intresserad av politik sedan ung 
ålder och har alltid velat hjälpa andra männi-
skor att få det så bra som möjligt i det välfärds-
landet vi bor i. Sedan de borgerliga partierna tog 
makten har en ideologisk krigsföring skett mot 
välfärdssystemet som så omsorgsfullt byggts 
upp, därför vill jag kandidera till Stockholms 
stads kommunfullmäktige för Vänsterpartiets 
räkning. I och med vår politik vet jag att vi 
kan återskapa det som har urholkats av borger-
ligheten

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag har varit aktiv i styrelsen för Vantörs parti-
förening. Det var en spännande och rolig tid. 
Men efter en tid kände jag att det var dags att gå 
vidare och bli mer aktiv i tältgruppen. Vi var i 
Vantör och genomförde ett antal torgmöten med 
väljare och vi hade olika teman som var i linje 
med det distriktet.



Heinz Spira
Vita Bergen

Sysselsättning: pensionär  

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
1998-2002  Katarina-Sofia Stadsdelsnämnd, 
2002-2006  Stadsmuseinämnden, 2006-2010  
Södermalms Stadsdelsnämnd, Stockholms Kon-
stråd, 2010-2014  Stockholms stads- 
teaters styrelse, 1998- Nämndeman i Stock-
holms tingsrätt.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bostadsfrågor, kulturfrågor, äldreomsorg.
Kultur har alltid låg prioritet, men är mycket 
betydelsefullt för människors välbefinnande 
och således för människors och samhällets ut-
veckling.

Bostadsfrågorna är oerhört eftersatta och  
misskötta.

Äldreomsorgen har rustats ner och behöver åter-
upprättas för att vi ska få ett människovärdigt 
samhälle.

Berätta om tre av dina politiska intresseom-
råden: kultur, integrationsfrågor, stads- 
byggnadsfrågor.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Det kommunalpolitiska arbetet påverkar, kan 
förändra och förbättra människors vardag på ett 
avgörande sätt. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag har under flera år varit ordförande i Vita 
Bergens partiförening. Är numera med i före-
ningens valberedning.

Ifrah-Degmo 
Mohamed 
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Född: 1983

Sysselsättning: Undersköterska/blivande  
sociolog.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Jag blev nyligen ersättare i Tensta stadsdels-
nämnd

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Vinst i välfärden som är också en profilkänd 
fråga för partiet. Den är en viktig fråga som 
påverkar vårt dagliga liv på alla möjliga sätt.

Bostadsfrågan som är också en jätteviktig fråga. 
I förorterna är det inte bara unga som är  
bostadslösa, det finns barnfamiljer som är  
inneboende hos andra familjer som man på 
något sätt känner. Inte ens möjligheten för en 
andrahandskontrakt finns ofta.

Att förbättra kvinnors situation i arbetslivet. 
Kvinnor jobbar ofta inom vården, vilket är 
roligt arbete men fysiskt och psykiskt krävande. 
Otrygga anställningen och deltider, men framför 
allt jättestressande för ensamstående mammor 
eftersom det inte finns barnomsorg på obekvä-
ma arbetstider. Vilket gör att hon blir beroende 
av anhörigas hjälp. Det kan vara så att vissa inte 
har anhöriga som ställer upp. Vilket kan leda till 
försämrad hälsa för kvinnor.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Barnomsorg på obekväma tider för de som 
behöver.
Flera fritidsgårdar i förorten.
Bättre sysselsättning bland ungdomarna i 
förorten som lockas annars i kriminaliteten.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
För att i vårt område, syns det väldigt tydligt 



resultatet av den borgliga politiken. Många 
fritidsgårdar är nerlagda, många ungdomar står 
idag utan för systemet. De är inte inskrivna 
någonstans varken på arbetsförmedlingen, 
socialtjänsten eller skolan. Förutom den  
eländiga situationen för de här ungdomarna så 
drabbar det oss också, som bor i området. Efter-
som sådan situation gör att kriminaliteten ökar i 
området.

Jag vet att man inte kan tvinga ungdomarna 
att söka hjälp men jag tycker att det ska finnas 
någonstans som de kan vända sig när dem har 
bestämt ha ordning i sitt liv.

Jag är själv ensamstående mamma och jobbade 
inom vården många år och jobbar fortfarande 
som timmes eftersom jag är heltidsstudent nu.  
Det jag vill säga här är att möjligheten att få 
barnomsorg på obekväma tider är väldigt lite 
och svårt. Jag har personliga erfarenheter av 
detta.

För att kunna göra skillnad och försöka med 
politiken att förbättra situationen i vår drabbade 
förort, därför kandiderar jag till kommunfull-
mäktige.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag blev nyligen ersättare i Tensta stadsdels-
nämnd. Sitter också fred och solidaritetsskottet 
samt lokalföreningens styrelse.

Inger Stark
Farsta

Född: 1949 

Sysselsättning: Adm. assistent

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Jag har suttit i KF Stockholms stad ersättare 
1994, ordinarie 1998 sociala distriktsnämnden 
9, 1994 Farsta Stadsdelsnämnd, 1997 som ord-
förande, därefter ledamot fram till 2006, uppe-
håll några år därefter tillbaka fram till 2010. 
Utbildningsnämnden och socialnämnden.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Utbildningsfrågor, förskola fram till komvux. 
Hela vår framtid bygger på att vi har en bra 
förskola, skola, fritidshem för våra barn. Är 
inte bra nu, bort med religiösa förskolor/skolor 
i första hand, inga vinstintressen ska få före-
komma. 

Sociala frågor, hemlöshet, missbruk, våld i nära 
relationer, barn som bevittnar våld. Många vik-
tiga frågor som kräver vänsterpolitik.

Bostäder, bostadsbristen måste bort, det måste 
finnas billiga hyreslägenheter.

Berätta om dina politiska intresseområden: 
1. Feminism/jämställdhet, våld i nära relationer, 
har alltsedan mordet på Pela jobbat intensivt 
med problematiken runt hedersrelaterat våld. 
Barns utsatthet, barn som bevittnar våld. Övriga 
frågor som rör det viktiga ämnet jämställdhet.

2. Utbildningsfrågor, framför allt när det handlar 
om förskola/grundskola/fritidshem och gym-
nasiet. Oerhört viktigt att vi mejslar fram en bra 
politik, är inte helt nöjd med den vi har nu. 

3. Sociala frågor.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag har suttit länge men sitter gärna en period 
till. Tänker dock inte bli en stoppkloss, vi måste 
få in nytt blod i fullmäktigegruppen. Men om 
min erfarenhet behövs sitter jag gärna kvar.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Som aktivist när det gäller kvinnofrågor.



Jackie Nylander 
  
Västra Söder-
malm

Född:1948            

Sysselsättning: Entreprenör

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Socialtjänstnämnden 98-02, Fullmäktige er-
sättare 2006-2010, Ordinarie 2011-, Bostads-
förmedlingen.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bostäder, hemlöshet samt missbruksfrågor m.m.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Sociala frågor, missbruksfrågor, hemlöshets-
frågor

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
För att jag vill förändra och påverka 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Ja, Västra Södermalm som medlem

Jaime Barrios
Birka Vasa 

Född: 1954 

Sysselsättning: tjänsteman Forum Syd där jag 
är samordnare för informationsprojekt (sedan 
2002) samt lekmansövervakare inom Frivården 
(kontinuerliga uppdrag sedan 1999).

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Ledamot SDN Östermalm sedan 2012

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
1) Välfärden. Inga vinster inom vården, kvalitet 
i äldreomsorgen.

2) Bostadsfrågor. Bostäder åt unga, försvara 
allmännyttan.

3) Miljö och klimat.

Berätta om dina politiska intresseområden:
1) Sociala frågor: jag har arbetat 13 år (1988-
2001) som socialarbetare i Solna, Stockholms 
stad och Botkyrka, bl a som socialsekreterare 
(ekonomi, arbetsmarknadsfrågor), familje- 
pedagog för flyktingar och invandrarkonsulent.

2) Arbetsmarknadsfrågor. Jag har arbetat fack-
ligt, bl a som ordförande i Unionens klubb vid 
Forum Syd, huvudskyddsombudd i Solna stad 
– SKTF (Vision). Professionellt har jag arbetat 
som arbetskonsulent (för unga och långtids-
arbetslösa) i Solna och Stockholms stad. 

3) Kultur. Jag är mycket intresserad av för-
eningsliv och kultur. Jag har varit ordförande 
för Fenix kulturförening och Folkets bio Stock-
holm.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill bidra till vänsterpolitik inom Stock-
holms Stad. Jag tror på rättvisa, på jämlikhet 
och på solidaritet.

Jag är övertygad om att privata aktörer med 
vinstintresse inom den offentliga välfärden är 
orsaken till ojämlikheter och växande fattigdom 
i Stockholm.

Vi ska arbeta för en sammanhållen och soli-
darisk stad genom att investera i ytterstadens 
bostäder, satsa på fritidsaktiviteter och främja 
kulturverksamheter.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Ordinarie ledamot av Stadsdelsnämnden för 
Östermalm. Har givit mig erfarenhet av den 
kommunala politiken i Stockholm och sam-
arbete över partigränser med socialdemokrater 
och miljöpartister.

Jag har varit med i valberedningsgruppen för 
Riksdagslista Stockholm.



Jan  
Strömdahl 
Västra  
Södermalm

Sysselsättning: Arkitekt, författare, aktivist

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Riksdagen 1988-91, dessförinnan och därefter 
landstinget fram till 2010

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod? 
Generell välfärd, ekologisk hållbarhet,  
jämlikhet/jämställdhet. Behöver knappast  
motiveras

Berätta om dina politiska intresseområden: 
Klimatfrågan, energi/trafik och bostäder

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Under en period utanför parlamenten har jag 
erfarit att jag skulle kunna göra en del nytta i 
kf samtidigt som jag fortsätter som aktivist och 
solidaritetsengagerad. Har jobbat nära full-
mäktigegruppen med trafik- och bostadsfrågor. 
Tänkte först inte ställa upp men blev över-
raskad av min partiförenings nominering till 
landstinget. Känner mig tveksam till en tredje 
omgång i landstinget men sugen på en sen 
debut i kf.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Nu är jag bara sammankallande i Storstock-
holmsdistriktets Miljö- och klimatutskott.

Johanna 
Karlsson 
Vita Bergen

Sysselsättning: Projektsamordnare

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Kulturen och kulturarbetarnas villkor. Många 
kulturarbetare jobbar helt ideellt och bidrar 
därför utan ersättning till att göra Stockholm 
attraktivt. Kulturarbetets status måste höjas.

Trafiken. För klimatet, fotgängarna och cyklis-
terna måste vi minska på biltrafiken.

Hyresrätterna. Självklart för mig som vänster-
partist att den mest demokratiska upplåtelse-
formen måste vinna mark här i staden.

Berätta dina politiska intresseområden:
Feminism, djurrätt och klimat (som jag tycker 
ligger väldigt nära varandra) samt kulturpolitik. 
Ungefär som ovan. Feminismen ser jag inte 
som en enskild fråga utan ett perspektiv från 
vilket jag närmar mig alla frågor.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Vi behöver fler kvinnor i fullmäktige och vi be-
höver fler feminister i fullmäktige, så att vi kan 
bedriva en feministisk politik i stadshuset där vi 
är de enda som på riktigt driver de feministiska 
frågorna.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag är vice ordförande och internfeministiskt 
ansvarig för min partiförening Vita bergen.



Johanna 
Ramstedt 
Vantör

Född: 1965

Sysselsättning: Lärare
Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag?
Jag sitter i styrelsen för Vänsterpartiet Vantör 
sedan januari 2013. Tf ordförande sedan decem-
ber.

Vilka frågor tycker du att Vänsterpartiet  skall 
prioritera i kommunfullmäktige nästa mandat-
period?
Bostäder: vi måste bygga, och vi måste bygga 
hyresrätter! Dags för ett nytt miljonprogram.

Det fria skolvalet: jag vet att det ligger på riks-
nivå, men det påverkar alla skolor i Stockholm
Arbetsrätt och arbetsmiljö. Jämställdhet: alltid, 
alltid, alltid. Välfärd utan vinst: självklart.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Utbildning/skola: jag vill verkligen att barn 
ska få slippa gå i religiösa skolor, jag vill ha en 
skola för alla.

Jämställdhet: vi har lång väg kvar.

Arbetsrätt: det har hänt mycket de senaste två 
mandatperioderna, både i Sverige, EU och 
övriga världen.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Det är dags. Det är valår, jag har vuxna barn, jag 
har lång arbetslivserfarenhet och numera också 
erfarenhet från partiarbetet. Jag tycker att jag 
kan tillföra något till de sammanslutningar jag 
deltar i och vill gärna tillföra något till  
kommunpolitiken.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag är tf ordförande i styrelsen i Vantör

Jonas 
Ljungstedt
Tensta-Rinkeby-
Spånga                               

Född: 1959

Sysselsättning: vårdare på gruppboende
 
Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Är ledamot i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, 
kom in i nämnden som ersättare 1998

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Utjämna skillnader mellan rika och fattiga 
stockholmare, och mellan rika och fattiga stads-
delar. Mer resurser till förorten.

Bostäder. Fortsätta den prioritering som görs 
idag. Vi måste ha råd att bo.

Stoppa vidare utförsäljningar, om möjligt återta 
drift i egen regi.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Integration/lokal demokrati
Religion/antirasism
Miljö/Klimat (lite ringrostigt men ändå)

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag tror att mina erfarenheter och kunskaper kan 
vara en tillgång i fullmäktigegruppen.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Är med i styrelsen Tensta-Rinkeby-Spånga 
sedan flera år tillbaka. Har tidigare varit med i 
distriktets freds- och solidaritetsutskott. Är med 
i valberedningen för landstingslistor (som just 
avslutat sitt arbete).



Jonas Lundgren
Hässelby- 
Vällingby

Född: 
1991             

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Under mandatperioden 2010-2014: Ledamot 
av Stockholm Norra Djurförsöksetiska Nämnd. 
Fyllnadsvald på mandat från Vänsterpartiet i 
Stockholm Stadshus 2013.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
- Bostadsbyggande: Vänsterpartiet har lös-
ningarna för att bygga bort bostadsbristen. I 
Stockholms kommun behövs fler hyresrätter. 
Det finns allmännyttiga bostadsbolag och dessa 
måste börja bygga billigt för unga. Vi måste 
också inse att de ställen som behöver prioriteras 
gällande bostadsbyggande är förorterna. Det är 
ingen lösning att bara satsa på närförorterna. 
Vi måste bygga längre från stan, Stockholm 
expanderar. Fler och fler flyttar till vår stad och 
huggsexa och marknadshyror är ingen lösning. 

- Satsa på förorterna, på riktigt: Vänster- 
partiet företräder folket i förorterna, vi job-
bar för deras intressen. Samtidigt måste vi i 
se att de kosmetiska ansiktslyften inte räcker. 
Förorterna måste gå att bo i utan att service och 
samhällets institutioner finns på andra sidan 
stan. 

- Mäns våld mot kvinnor måste uppmärk- 
sammas i en kampanj för hela Stockholms 
kommun riktad till skolor och arbetsplatser. 
Många talar om denna fråga men få har prak-
tiska förslag på vad som kan göras praktiskt för 
att upplysa om frågan.

- Feministisk stadsplanering vid nybyggnation: 
Kvinnors otrygghet måste tas på allvar. När nya 
stadsdelar och nya stadsmiljöer byggs måste 
feministisk stadsplanering vara en självklar  
aspekt. Det innebär breda och väl upplysta 

gång- och cykelvägar, boende i markplan, färre 
buskage mm.

- Skrota policyn mot grafitti: Stockholms kom-
muns förbud mot grafitti måste upphävas. KD 
talar ibland om politikens gränser och här anser 
jag att den gränsen är nådd. När politiker ska 
bestämma vad som är och inte är konst och 
var och hur konst och kultur får utövas är vi 
nästan inne på ett totalitärt tankesätt som brukar 
finnas i diktaturer. All konstutövning och all 
kulturutövning måste vara fri från kommunal, 
landstingskommal och statlig censur. Vänster-
partiet måste jobba för upphävande av policyn 
mot graffiti och istället jobba för lagliga väggar 
i alla stadsdelar. 

- Samlingslokaler: Mer och mer av det offent-
liga rummet kommersialiseras och med- 
borgarnas möjligheter till spontan mötes- 
verksamhet, kulturverksamhet och åsikts- 
yttringar beskärs när villkoren dikteras av 
näringslivet. Stockholm behöver fler icke- 
kommersiella lokaler. Dessa lokaler måste 
också undantas från marknadshyror. 

- Villkoren för kulturspridning måste förbättras: 
Stockholms fria kulturliv måste ha möjlighet att 
sprida sina budskap i ickekommersiella forum. 
Kulturtavlorna måste kunna användas i större 
utsträckning, fler anslagstavlor måste upp i hela 
kommunen och ett undantag i affischerings-
förbudet måste göras för det fria kulturlivet. 

Berätta om dina politiska intresseområden:
- Kulturpolitik: Jag är aktiv och drivande i 
Vänsterns Kulturnätverk, ett nätverk inom Vän-
sterpartiet  som lyfter kulturfrågorna. Jag har 
också tidigare varit ledamot av kulturutskottet 
i distriktet. För mig är kulturfrågorna centrala 
eftersom de i grunden handlar om demokrati. 
Kulturpolitik är ett område som rymmer allt 
från bostadsbyggande till tillgänglighet och yt-
trandefrihet, samtidigt. Kulturpolitiken är egen-
tligen en fråga som rör demokratiska rättigheter 
att i alla uttrycksformer få uttrycka sin mening 
eller sin känsla. Här ryms också en stor del av 
mediepolitiken. 

- Feminism: För mig som man är det oerhört 
viktigt och centralt att jobba med feministiska 
frågor. För mig är feminism en självklar del av 
byggandet av ett rättvist samhälle. Mäns våld 



mot kvinnor, kvinnors otrygghet och lönedis-
kriminering är frågor som det kanske inte vore 
så svårt att ta tag i om andra partier hade sam-
ma vilja att göra det som Vänsterparitet har. 

- Antirasism: Jag har varit utsatt för politiskt 
våld av högerextremister. Jag tror inte man 
förstår rädslan och ilskan om man inte själv 
drabbats av högerextremisternas hat. För mig är 
det centralt att inse att vi när vi pratar om anti-
rasism inte bara kan fokusera på att protestera 
på gator och torg även om det är viktigt.  
Meningsyttringar som den gigantiska mani- 
festationen i Kärrtorp behövs. Men vi måste 
också jobba mot diskriminering på arbets-
marknaden och i bostadskön. Här drabbas 
personer med utländsk härkomst av strukturell 
diskriminering som går att göra något åt. Vi 
måste också sluta tala om segregation och inte-
gration och börja prata om klass. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag har stor respekt för de parlamentariker 
som företräder partiet idag. Många har lärt mig 
väldigt mycket. Samtidigt behövs nytt blod. 
Jag älskar kommunpolitik och möjligheten att 
påverka i sin närmiljö. Jag har jobbat med  
kommunpolitik sedan jag var 15 år. Jag har 
suttit med stort ansvar för Vänsterpartiets  
kommunpolitik på Lidingö sedan jag var 16 år 
och jobbar nu som politisk sekreterare i Sollen-
tuna. Kommunpolitiken har sprängkraft och jag 
vill väldigt gärna få möjligheten att visa vad jag 
går för. Jag är övertygad om att jag skulle vara 
en resurs för Vänsterpartiet. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Jag är aktiv i partiföreningen i Hässelby/
Vällingby där jag ansvarar för föreningens 
hemsida. Jag har nyligen gått från min gamla 
partiförening på Lidingö till Hässelby/Välling-
by partiförening.

Jag är tillsammans med Ann-Mari Engel sam-
mankallande i Vänsterns Kulturnätverk på rik-
splanet. Vi bygger ett nätverk för kulturpolitiker 
och kulturintresserade i Vänsterpartiet. 

Josefin Morge
Hammarby-
Skarpnäck

Född: 1970

Sysselsättning: Presschef på RFSU

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Gruppledare och ordinarie i Skarpnäcks stads-
delsnämnd, 2012-nu

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bostäder – tillgång till billiga hyresrätter. Det 
är ett problem när Sveriges huvudstad inte kan 
erbjuda boenden som medborgarna efterfrågar 
och har råd med, studenter tvingas välja an-
dra orter för sina studier, många bor hemma, 
barnfamiljer trängs på små ytor och många som 
hellre hyr tvingas skuldsätta sig för att köpa 
en bostad som sista utväg. Många som vill får 
ej lån och så vidare. Vi behöver alternativa 
boenden som kollektivboenden, trygga boende-
former för äldre med mera.

Vinster i välfärden – bort med företag som 
bedriver verksamheter med vinst som drivkraft 
och fokus när det borde vara bästa vården, bästa 
undervisningen, nöjdaste barnen och gladaste 
personalen som borde får vara i fokus för den 
verksamhet som skattepengarna betalar.

Social oro – många av de verksamheter som 
jobbar med det i Stockholm är inte en del av 
den ordinarie verksamheten utan bedrivs som 
tidsbegränsade projekt som finansieras utanför 
stadens budget, som exempelvis Skarpnäcks-
lyftet – satsningar som gör skillnad och når 
framgång.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Feminism, sociala frågor, miljö

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag är sjätte generationen stockholmare. Jag bor 



i en söderförort som förtätas i allt snabbare takt. 
Jag trängs i kollektivtrafiken och oroar mig för 
familjemedlemmar som cyklar genom en tungt 
trafikerad stad. Jag har bytt från den kommu- 
nala skolan till en friskola för att jag inte ac-
cepterade att min dotter trängdes undan i en 
klass med 46 elever. Jag ser så mycket som är 
fel och som jag vill göra något åt.

Har du andra uppdrag/är aktiv i Vänsterpar-
tiet?
Jag sitter i styrelsen för VIF, med ansvar för 
Mellanöstern

Juliana Gristelli.
Västra 
Södermalm

Född: 1980

Sysselsättning: student i vidareutbildning 
(pedagogik) vid Stockholms universitet, ar-
betssökande, egen företagare (Multikulti 
översättningsbyrå, ännu inte verksam).

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Om ja, ange vilka samt under vilken tidsperiod?
Ja, som ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd. 
Sedan november 2012.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod? - Schyssta arbetsvillkor och 
åtgärder för att nå jämställdhet snabbare.

- Skolan: bort med vinstdrivna företag ur 
skolan, läraryrket bör lyftas, nivån på utbild-
ningen bör vara likvärdig oavsett var i Stock-
holm man bor.

- Miljön: Stockholm blir en föredomligt grön 
stad med miljövänliga hyresrätter, fler parker, 
grönområden, fler cykelbanor och bilfria gator.

Berätta om dina politiska intresseområden:
- Rätt till sin kropp och sexualitet;

- Mångfald och diskrimineringsfrågor;

- Kulturens roll i människans liv (fler icke- 
kommersiella platser för kreativitet och konst-
närligt uttryck i staden).

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
- För att jag fick hedern att ha blivit nominerad.

- För att det finns många kvinnor som jag 
beundrar i Vänsterpartiets KF-grupp och som 
har inspirerat mig och gett mig lust att fortsätta 
göra skillnad.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
- Ja, ledamot i V Västra Södermalms styrelse. 
Har varit bland de mest roliga och givande 
erfarenheter jag haft.

Kaj Ranén
Vita bergen           

Född: 1982

Sysselsättning: F.n. informatör på den ideella 
fredsorganisationen PeaceWorks

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Parollen för mig är: Ett Stockholm för alla. Det 
kan delas in följande tre punkter som jag tycker 
att Vänsterpartiet bör prioritera:

1. Bostadskrisen och stadsutvecklingen. Det 
krävs verkliga krafttag för att tackla bostads-
krisen. Vänsterpartiet Stockholm bör vara det 
alternativ som satsar på hyresrätter med rimliga 
hyror, utbyggd kollektivtrafik och en hållbar 
stadsutveckling som främjar täta och miljö-
vänliga stadsbildningar samt kvalitativa parker 
och naturreservat.



2. Stoppa vinster i välfärden. Vi måste ta till-
baka makten över välfärden från riskkapitalist-
erna. Hand i hand med det borgerliga styret har 
de dränerat exempelvis skolans resurser till den 
grad att vårt utbildningsväsende, som för inte så 
länge sedan var världsledande, numera spelar 
i b- eller c-ligan i internationella rankingar. 
Välfärden måste skifta tillbaka fokus på män-
niskan istället för vinstintresset.

3. Värdegrundsarbete. Vi behöver synliggöra 
och bryta ner de barriärer och klyftor som håller 
tillbaka exempelvis kvinnor och invandrar-
grupper i samhället. Till exempel genom att 
införliva jämställdhetsplaner och antirasistiska 
program på skolor, myndigheter och företag. 
Ställ hårdare krav på både offentlig och privat 
sektor att införliva dessa program.

För att sammanfatta de tre punkterna: Det ska 
vara en självklarhet att varje stockholmare har 
ett drägligt boende, tillgång till bästa möjliga 
vård, skola och omsorg, samt lika möjligheter 
och rättigheter i samhället oavsett bakgrund. 

Berätta om dina politiska intresseområden:
1. Hållbar stadsutveckling. Jag har i grunden ett 
mycket stort intresse för arkitektur och stads-
byggnad. Utifrån det har jag utformat en syn 
på stadsbyggnad som utgår till viss del från de 
stadsmässiga principer om som rådde under  
förra sekelskiftet med rutnätsstäder och kvali-
tativa parker. Vi behöver växla spår från att ha 
fokus på bilismen (och den utspridda stads-
bildning som det har förorsakat) till att bygga 
människovänliga städer med ekologiskt fokus 
och kraftigt utbyggd kollektivtrafik.

2. Mänskliga rättigheter. Jag har varit engag-
erad i och arbetat inom den ideella sektorn för 
både Amnesty och PeaceWorks. I grund och 
botten vill jag se ett inkluderande, rättvist och 
solidariskt samhälle där människor ges verktyg 
att befria sig själva från förtryck och negativa 
samhällsstrukturer. 

3. Välfärden. I ett solidariskt samhälle måste vi 
vara rädda om varandra. När en människa far 
illa så drabbar det i förlängningen även kollek-
tivet och samhället i stort. De senaste decen-
nierna har vi sett en snabb nedmontering av 
välfärden, vilket har förstärkt och cementerat 
det klassamhälle som högern låtsas om inte 

längre finns. Bara Vänsterpartiet har viljan och 
verktygen att vända på den utvecklingen och 
skapa ett samhälle som vi alla kan vara stolta 
över. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
För att bidra till att skapa ett Stockholm för alla, 
där det ska vara en självklarhet att varje stock-
holmare har ett drägligt boende, tillgång till 
högklassig vård, skola och omsorg, samt lika 
möjligheter och rättigheter i samhället oavsett 
bakgrund. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Hem för alla-kampanjen. Tillsammans med 
distriktsordförande Seluah Alsaati skrev jag 
en rapport som släpptes i början på 2014 om 
bostadsköerna i Stockholms läns alla kommun-
er. Jag har samlat in faktaunderlaget och skrivit 
analyser utifrån det.

Karin Rågsjö  
Vita Bergen

Född: 1955 
 

Sysselsättning: Kommunikationsstrateg

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Stadsdelsnämnd: Södermalm 2000-2005 Ersät-
tare samt ordinarie. Stockholms fullmäktige: 
Ersättare 2002-2006. Ordförande i förenings-
utskottet: 2002 -2006. Ledamot 2006-. Vice 
ordförande i Socialtjänstnämnden 2006-2010. 
Vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden 
2010-. Ersättare i kommunstyrelsen. Ledamot i 
ekonomiutskottet.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Generellt anser jag att vi oavsett om vi sitter i 
majoritet eller är i opposition ska driva frågor 
som gör skillnad i människors vardag. Ska vi 
sitta i majoritet ska vår politik ge avtryck.



• Bostadsfrågor; Bygga hyresrätter med rimliga 
hyror.

• Frågor som berörs av vinster i välfärden, det 
är främst utbildning – äldreomsorg.

• Den tilltagande segregeringen.

Att ha en egen lägenhet, att barnen går i bra 
skolor, att mamma och pappa får den omsorg 
de behöver är frågor som berör många i Stock-
holm. 

Idag finns det en stor otrygghet i Stockholm; 
främst i ytterstaden där kunskapssegregeringen 
är extrem. Att arbeta för en jämlik likvärdig 
skola är A o O. Utbildning är en förutsättning 
för varje individ. I den stad där ut-förskapet 
tilltar är det så många unga människor som far 
illa och hamnar långt ut i marginalen. Utan ut-
bildning - inget jobb, utan jobb - ingen bostad. 

Kunskapssegregationen ökar. Det visar rap-
porten ”Vi bryter segregationen” som Stock-
holmsvänstern publicerade i våras. Rapporten  
visar på en kraftig segregation mellan Stock-
holms 116 olika stadsdelar. Det finns en tydlig 
koppling mellan skolresultat och var eleverna 
bor. Detta är en rättighetsfråga. Alla barns och 
ungdomars rätt till kunskap.

Den förda politiken göder segregationen. 
Skolan idag är en del av ett samhälle med 
starka segregerande krafter. Nu behövs radikala 
grepp.

Vänsterpartiet måste tydligt stå för att Stock-
holm ska vara en stad för alla inte enbart för de 
som ständigt vet att ”räkmackan” är för dem. 
Äldreomsorgen handlar inte enbart om de över 
200 utförarna. Det handlar även om bristande 
resurser. Välfärd kostar. Att höja skatten gynnar 
alla.

Berätta om dina politiska intresseområden:
- Socialtjänst
- Arbetsmarknad
- Utbildning

Den borgliga alliansen har länge talat om utan-
förskap. Vi väljer i ställer att tala om ett ökat 
ut-förskap som vi ser öka i ett alltmer ojämlikt 
Stockholm. Bostadspolitiken, arbetsmarknads-

politiken och den nuvarande regeringens fördel-
ningspolitik har bidragit till att Stockholm nu 
är en av Europas mest segregerade städer.  Den 
förda politiken göder segregationen.

Utbildning
Borgarna är fångade i sin egen våta dröm om 
valfrihet. Spiken i kistan är konceptet med  
vinster i välfärden som inte minst är tydlig 
inom skolan. De stora skolkoncernerna/risk-
kapitalisternas fokus är inte att utveckla en 
pedagogik – att utveckla skolan. 

I gynnade stadsdelar har varenda elev så bra 
betyg att de får börja på gymnasiet. I mindre 
gynnade stadsdelar lämnas nästan en tredjedel 
av klasskompisarna utanför, när det är dags att 
börja på gymnasiet. 

Dessutom går det allt bättre för de bästa elev-
erna och allt sämre för de mindre lyckade. De 
stadsdelar som låg i toppen 2007 lyckas ännu 
fyra år senare. Samtidigt har de stadsdelar som 
låg i botten år 2007 sjunkit ännu lägre ner. Kun-
skapssegregationen ökar. Det visar rapporten 
”Vi bryter segregationen” som Stockholmsvän-
stern publicerade i våras. Rapporten visar på 
en kraftig segregation mellan Stockholms 116 
olika stadsdelar. Det finns en tydlig koppling 
mellan skolresultat och var eleverna bor.
Detta är en rättighetsfråga. Alla barns och 
ungdomars rätt till kunskap. För mig som har 
gjort en klassresa är detta en stor central fråga. 
Vänsterns politik ska tydligt markera i utbild-
ningspolitiken. Vi har en bra politik med fokus 
på en jämlik och likvärdig skola.

Arbetsmarknad
Den arbetsmarknad jag fokuserar på hör ihop 
med utbildning. 

Arbetslöshet är en klassfråga.
De som är arbetslösa i Stockholm som behöver 
hållbar utbildning; grundskola och gymnasium 
i stället för kortkurser. Ge alla de som saknar 
gymnasium och grundskola rätten att plugga 
via försörjningsstöd. Det är bättre att de får en 
hållbar utbildning som ger större möjligheter 
än kortkurser och osäkra anställningar. Då 
behövs ett förstärkt komvux. Unga som inte går 
i skolan eller arbetar ska fångas upp och motiv-
eras till att komma igång med studier, arbete 
eller praktik. Vi har målet att de unga ska sökas 



upp inom 14 dagar. Det är den här gruppen som 
INTE får jobb. Som blir långtidsarbetslösa. För 
de alla unga dom driver vind för våg i stads-
delarna vill starta ”Community Centers” för 
arbetslösa 18-24 år som står mycket långt från 
arbetsmarknaden och riskerar att aldrig komma 
in i samhället. Det handlar om individinriktade 
motiverande insatser, coachning, arbete etc.  
Arbetslöshet gröper ur självkänslan. Ge samtli-
ga som har praktikjobb i Stockholm 12 månad-
ers anställning så att det berättigas till A-kassa; 
dessutom gör en combo-utbildning-jobb ex. 
inom äldreomsorgen. 12 månaders praktik inom 
äldreomsorgen. Combo-utbildning, praktik som 
leder till jobb.

Socialtjänst
Vi måste sträva efter:
• En socialtjänst som arbetar efter socialtjänst-
lagen
• Där socialarbetarna ges förutsättningar att 
göra ett meningsfullt arbete
• Fokusera med på det förebyggande arbetet 
mot barn o unga
• En missbruksvård värd namnet
• Följ de 10 punktsprogram Stockholmsvän-
stern har tagit fram mot hemlöshet.
• Värdighet, likvärdighet, brukaren i fokus och 
dialog borde vara ledorden.
Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?

• För att jag anser att jag är duktig parlamen-
tariker som når ut
• Har bra idéer som jag delvis lyckats iscensätta
• Tycker att det är roligt att arbeta politiskt- 
fortfarande
• Kan Stockholm och vänsterns politik
• Stort kontaktnät
• Erfarenhet av flera politikerområden
• Kan Stockholm. Både förort och innerstad.
• Kan sitta en mandatperiod till. Har suttit som 
ledamot i två mandatperioder. Tre om vi räknar 
med ersättarperioden.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
* Partistyrelsen
* SKL: Ansvarig för sociala frågor

Kjell Marténg
Liljeholmen-
Hägersten           

Född: 1950

Sysselsättning: Arbetsledare/elinstallatör 

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Stockholms kommunfullmäktige, 1982-1994. 
Stadsdelsnämnd, 1993-2012. Landstingsfull-
mäktige ers, 1998-2002. Mälardalsrådet, 1992-
1996. Riksdagsutredning ang. Svensk sjöfart
m.m.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Barn, ungdom, skola
Trafik, miljö
Bostadsbyggande

Berätta om dina politiska intresseområden:
Trafiken måste begränsas och dess påverkan på 
miljön måste än mer påtalas. 

Ungdomsfrågor. Allt fler ungdomar har det 
svårt och far illa av flera anledningar nätmob-
bingen ökar osv. Samhället måste även erbjuda 
fler alternativ till meningsfull fritid för yngre.

Bostadsbyggnad av fler och billiga lägenheter.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Tror att min erfarenhet av politik och vad ett 
politiskt uppdrag innebär kan komma fullmäk-
tige gruppen till stor nytta. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Just nu är jag revisor för min förening samt 
med i vår valgrupp för valen 2014. 



Lars Bäck  
Farsta

Född: 1956

Sysselsättning: Utbildare/projektledare 

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
2012 Okt – Stockholms Kommun: Farsta Stads-
delsnämnd. 2002 – 2006, Norrtälje Kommun: 
ledamot av kommunfullmäktige samt ers.  
kommunstyrelse. 1976 – 1982 Haninge  
Kommun: ledamot av kulturnämnden samt ers. 
kommunfullmäktige.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterparitet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
a)Återställande av välfärden i dess vidaste 
bemärkelse när det gäller skola, vård och om-
sorg, men även att förstärka socialtjänsten samt 
förbättra villkoren för de som behöver försörjn-
ingsstöd samt andra former av insatser. 

b)Bostadsbyggande och en demokratisk sam-
hällsplanering. Vi måste ersätta dagens bygg-
bolagsstyrda ad hoc-utveckling av staden med 
en sammanhållen samhällsplanering där med-
borgarna tidigt får delta i öppna demokratiska 
forum som ger ett reellt medborgarinflytande 
oavsett klasstillhörighet. 

c) Utveckla stadsdelsnämnderna ansvarsom-
råden och lokaldemokratin. Att utveckla SDN 
till lokala och tydliga arenor för en representa-
tiv lokal demokrati är en nödvändighet för att 
motverka högerpopulistiska och xenofobiska 
strömningar och partier. 

d) Avveckling av alla nyliberala interna ekono-
miska styrmodeller såsom interna marknads-
hyror etc.

Berätta om dina politiska intresseområden: 
Viktiga politiska frågor för mig förutom jäm-
ställdhet, diskrimineringsfrågor och demokrati, 
är samhällsplanering (inkl bostadsfrågan), 

välfärdsfrågor, kultur och samhällsekonomi. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag vill tillsammans med partikamrater bidra till 
att vi kan börja sätta punkt för 30 års ny- 
liberala vansinniga experiment som sliter 
sönder vårt samhälle. Det är dags för solidaritet 
och allmännytta istället för egennytta och  
egoistisk vinstmaximering.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Sekreterare i styrelsen för partiföreningen 
i Farsta. Utsedd av representantskapet till 
medlem i den t f redaktionen för Röda Röster. 
Medlem i bostadsgruppen samt klimat- och 
miljögruppen.

Lars-Erik  
Backman
Birka-Vasa

Född: 1945

Sysselsättning: F.d. Radioreporter
 
Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Har varit ersättare i styrelsen för Familje-
bostäder innevarande mandatperiod, 2010-14

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterparitet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bostadsfrågan = bygga många bra, billiga 
hyresrätter i allmännyttans regi!
Bekämpa den tilltagande segregationen = satsa 
på ytterstaden.
Miljö- och trafikfrågorna.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Bostäder, byggande och hyresnivåer
Kulturen till folket!
Idrott/friluftsliv till alla!
 
Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Tror förstås att jag kan bidra till att höja den 
politiska nivån på dom områden jag vill prior-
itera.



Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Sitter i Styrelsen för Birka-Vasa nu senast sen 
2010. Delegat på senaste kongressen i Uppsala. 
Sitter i Valberedningen till DS - Storstockholm. 
Sitter i styrelsen för Familjebostäder som  
suppleant tillsammans med Ann-Margarethe 
Livh.

Leif Larsson 
Hässelby- 
Vällingby

Lena Murray
Västra 
Södermalm                  

Född: 1957

Sysselsättning: socionom, verksamhets-
sekreterare/utveckling, Socialförvaltningen, 
Stockholms stad.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nix.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bygga fler billiga hyresrätter; stora och små. 
Ombildningen utestänger många och hyresrätter 
behövs för alla unga och inflyttare till staden. 
Bygg mer attraktiva lägenheter i förorterna.

Rejäla bidrag till demokratiska ungdoms- och 
idrottsföreningar.

Ta ett grepp om stadsdelsnämnderna; se över 
indelningen, antalet, ge reell makt.

Se över pris- och lönekompensation som in-
nebär stora besparingar över tid. ”Satsningar” 
äts upp.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Sociala frågor; välfärd i offentlig drift – mer 
stöd i forskning och metodutveckling som 
komplement till ideologiska överväganden. 
Politiska åsikter kan inte ligga som grund för 
raserad gemensam välfärd som tillhör stadens 
medborgare

Stadsbyggnadsfrågor.

Sprid kulturevenemang till ytterstad och  
förorter. Bidrag till fler utanför tullarna.

Gratis kulturskola.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill vara med och arbeta för ett solidariskt 
och rättvist, demokratiskt Stockholm.

Jag vill förbättra livsvillkoren för dem som bor 
i Stockholm, utjämna skillnader mellan dem 
som har och dem som inte har.

Jag har sett hur offentlig sektor förändrats 
under de senaste 30 åren, en del till det bättre, 
mycket till det sämre – och markant synbart de 
sista åtta åren.

Jag vill (åter)införa medborgares och anställdas 
i staden direkta kommunikation med politiker 
– och då tänker jag inte på enbart ”lättvindiga” 
sätt som twittring och facebooking som lätt kan 
bli glättigt och frejdigt och skapa en illusion av 
inflytande och ”tyck till” utan i demokratiska 
möten, på riktigt. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Nämndeman i Hovrätten sedan precis nyss. Har 
inte särskilt mycket att förtälja om detta – än.



Lena Rydblom
Vantör

Född: 1953

Sysselsättning: F.n. kombination av yttre och 
inre fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, sekreter-
are.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Jag har precis blivit invald i kyrkofullmäktige 
för VISK (Vänstern i svenska kyrkan) för 4 år 
framöver. 

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
• Bort med vinstintressen i välfärden! (skola, 
vård, omsorg)
• Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror på 
vettiga platser!
• Uppgradera lönerna i traditionellt kvinno-
dominerade yrken (vården, skolan) – visa i 
praktiken att vi värderar arbete för/med männi-
skor högt! (inte bara i ord!)

Berätta om dina politiska intresseområden:
• Kulturen – ett viktigt språk för många, kanske 
det vikitgaste, enda fungerade språket för en 
del. 
• Arbetsmarknaden – egna erfarenheter från 
administration, verkstad, barnomsorg, psykiatri. 
• Psykisk hälsa/ohälsa – är utbildad mental- 
skötare och har mångårig erfarenhet som 
anhörig till patient i psykiatrin ända sedan 
1970-talet och framåt. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill att Stockholm ska vara tillgängligt för 
så många som möjligt – inte bara för en elit 
med hutlöst god ekonomi. Vill också upp- 
gradera värdet av det gemensamma. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Styrelseledamot och medlemsansvarig i Vantör. 
Kyrkofullmäktige för ViSK i Vantör. 

Lennart 
Karlsson  
Postföreningen

Född: 1956

Sysselsättning: Brevbärare

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag?
Nej

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
En bilfri innerstad med en utvecklad kollektiv-
trafik, detta för miljöns skull. Även i ytter- 
områdena bör man se över att trafiken inte 
växer. 

En kultur som når alla invånare och inte bara de 
med resurser. 

Utbildning för alla.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Arbete, allas rätt till ett bra och meningsfullt 
arbete med kollektivavtal. 

Miljö, med den ökade befolkningen i Stock-
holm måste vi se till att inte skada den natur 
och historia vi har.

Mångfald och jämställdhet, vilket ju är 
självklart.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
För att ta med mig erfarenheterna som 
brevbärare och facklig företrädare och få in det 
perspektivet i den kommunala verksamheten.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Nej. 



Leo Ahmed 
Kista

Född: 1981

Sysselsättning: Barnskötare/ Lärarstudent

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Sitter i Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnden sedan 
2011.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bostadsfrågor: Det viktigaste fråga i Stock-
holm! Stockholm behöver en radikal bostads-
politik. Stockholm behöver bostäder där van-
liga människor med normal eller låg inkomst 
har råd att bo i. Enligt en undersökning jag 
har gjort vill alla partiet bygga. Det stämmer 
även alliansen har byggt och har ambitionen 
att bygga fler. Det som är problemet är vanligt 
folk har inte råd att bo i de bostäder som byggs. 
Alliansen bygger en massa bostadsrätter som är 
superdyra och har en hög avgift. Det här måste 
vi förändra! Allt fler bor trångbott eller bor kvar 
med föräldrarna. Allt fler ungdomar måste köpa 
dyra bostadsrätter för att flytta hemifrån och 
hamnar i enorm skuld. Vänsterpartiet måste ar-
beta för att ta itu med problemet. Vi vill bygga 
bostäder som ska vara billiga och klimatsmarta.

Utbildningsfrågor: Jag vill bidra till att arbeta 
mot dagens segregerade skola. Skolvalen har 
påverkat väldigt negativt. Vi ser hur det ser ut 
i stadens skolor. Stora barngrupper, dåligt med 
utbildade pedagoger. Vi har alla läst den senaste 
rapport som har kommit från PISA. Stockholm 
ska vara en förebild när det gäller utbildnings-
frågor. Vi har väldigt kompetenta pedagoger. 
Det som behövs är en bra skolpolitik. 

Ytterstad/förorterna: Här har även Vänster- 
partiet en hel del att göra. Alliansen har de 
senaste åtta år tagit allt från förorterna istället 
för att satsa. De har lagt ner bibliotek, skolor, 

vårdcentraler, kultur och försämrat de flesta 
verksamheter genom att snåla med budgeten. 
Medborgarna känner sig svikna och det sker 
inte någon fungerande dialog med dem. Järva-
dialogen är något som fungerar som ett PR- 
material på hemsidor och broschyrer. Det 
behövs göra något från ”noll”. Arbetet måste 
startas med en dialog med medborgarna och 
lyssna på vad dem vill. För att föra en bra poli-
tik måste V höra vad människor vill. Vi vill inte 
folk ska bli upprörda och börja bränna bilar.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Utbildning
Kultur
Ytterstadsfrågor

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill aktivt bidra med att lyfta upp Vänster-
partiets politik och förbättra Stockholm. Jag har 
kompetensen, drömmen och har lätt att prata 
med folk. Under de senaste några år har jag 
kämpat hårt för att vinna folkets förtroende i 
ytterstadsområdet och framförallt i norra Järva. 
Jag har också synts positivt bra i media och vill 
verkligen ta ett steg vidare och arbeta för en 
bättre Stockholm.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Ledamot: Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet 
Storstockholm. Ordförande: Vänsterpartiet  
Kista. Ersättare: Rinkeby-Kista Stadsdels-
nämnd, Ledamot: Sociala delegation, Rinkeby-
Kista Stadsdelsnämnd, Valberedare: Kommu-
nalvänstern.

Lorena Delgado 
Skärholmen

Född: 1974             

Sysselsättning: kvalitetsingenjör

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag?
Ersättare Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-.



Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bostäder, påverkar alla klasser, alla ålders-
grupper just nu!

Skolan, egentligen tycker jag att staten ska ha 
mer inflytande över skolan. Men vi måste få en 
rättvisare skola! En skola som inkluderar alla 
och ger alla en möjlighet att forma framtiden.

Miljö, förbifarten skadar miljön på kort och 
lång sikt! Speciellt stadsdelarna som är direkt 
drabbade av det.

Berätta om tre av dina politiska intresseom-
råden:
Jämställdhet, minoritetsgrupper samt 
utomeuropeer ska synas mer i Stockholm.

Vattenfrågor: försörjning, kvalité och teknik.

Skolan: Bra kvalité, tid, lärartäthet samt jäm-
ställd.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag tror att jag kan tillföra ett brett perspektiv 
i debatten. Jag tror att om jag får möjlighet att 
jobba med det här 100 % så kan jag göra skill-
nad. Jag jobbar idag både med sociala frågor, 
men med min bakgrund kan jag också jobba 
med tekniska frågor inom politiken.

Har du andra uppdrag/är aktiv i Vänsterpar-
tiet? Ersättare i Skärholmen SDN, där har jag 
bidragit med egenskrivna motioner, bidrar i 
debatten samt debattartiklar i tidningen.

Sitter som ordinarie i Distriktsstyrelsen och där 
har jag bidragit med arbete om rättvis represen-
tation, vi ska se över strukturella hinder inom 
organisationen och bidra till skapandet av ut-
bildning om det inom partiet. Ger oftast annan 
synvinkel i debatten, har jag fått höra iaf.

Sitter med i gruppstyrelsen, där har jag också 
gett annan synvinkel, t.ex. decentralisering av 
utåtriktade aktiviteter. Har tyvärr inte hunnit 
sätta mig in i rollen ordentligt eftersom jag var 
sjuk större delen av tiden, men har försökt ge 
input via mail när jag inte kan närvara.

Är ordförande för Skärholmens partiförening, 
här har vi en engagerad styrelse, som jobbat lite 
i motvind men som hela tiden motiverar och 
arbetar framåt. Mycket utåtriktad aktivitet.

Malin Skiöld
Hammarby-
Skarpnäck

Född: 1973 

Sysselsättning: 
Ansvarig trädgårdsmästare/trädgårdsdesigner 
på Stiftelsen Rosendals Trädgård

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Klimatsmarta bostäder till alla med väl- 
planerade grönområden.
Ta tillbaka vård och skola i kommunal regi.
Mindre barngrupper och mer personal i förskola 
och skola.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Jag tycker att klimat-, miljö- och hållbarhets-
frågor ska få större utrymme inom Vänsterpar-
tiet och att den ekologiska grunden ska kännas 
ännu stabilare, tydligare och mer radikal.

Ekologi, feminism och antirasism ska vara 
självklar grund inom alla politiska frågor och 
Vänsterpartiet ska visa på de perspektiven så 
ofta och så tydligt vi kan.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag tror att jag har mycket att tillföra efter en 
viss inkörningsperiod.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Jag sitter med i styrelsen i Vänsterpartiet Ham-
marby-Skarpnäck. Jag är med i Hammarby-
Skarpnäcks valstrategigrupp där vi planerar 
valet lokalt.



Marie-Louise 
Siverstrand
Kungsholmen

Född: 1947

Sysselsättning: avtalshandläggare
Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
I Norrtälje, under 90-talet, har jag suttit i skol-
styrelsen och som ersättare i fullmäktige.
Den senaste mandatperioden har jag suttit som 
ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnd.
 
Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Även jag bedömer bostadsbyggandet som oer-
hört centralt för Stockholms framtid.

Sen har jag alltid tyckt att utbildningsfrågor är 
av utomordentlig vikt och att hitta tillbaka till 
ett utbildningsväsende som säkerställer en god 
utbildning till alla och motverkar segregation 
(dvs i klartext - friskolor och skolpeng måste 
bort - och för det fall att vi inte får ny majoritet 
på riksplanet och inte får möjlighet att påverka 
den frågan direkt - så måste vi arbeta aktivt för 
att i möjligaste mån motverka utslagningen i 
nuvarande system)

En av de relativt få frågor vi har möjlighet att 
påverka på stadsdelsnämndsnivå är driftformer 
i äldreomsorgen. Ta tillbaka så mycket som 
möjligt i egen drift vartefter det är möjligt.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Utbildningsfrågor ligger mitt hjärta allra när-
mast Sen är jag också mycket intresserad av 
kulturfrågor och även av sociala frågor.

Den fråga som jag har uppfattat att med-
borgarna är mest intresserade av är stadsbyg-
gnadsfrågor och det är ett mycket fascinerande 
område. Jag inser dock att mina kunskaper 
inom detta område är för grunda för att vara 
partiet till någon nytta.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Ärligt talat skulle jag aldrig själv kommit på 
tanken. Jag tycker att vi har suveränt kunniga 
kamrater i fullmäktige och jag har inte tänkt att 
jag är tillräckligt duktig för att fylla en plats på 
den nivån. Möjligen kan jag kanske fylla ut rätt 
långt ner på någon lista....

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Inga andra för tillfället. Jag har av och till ingått 
i styrelser för lokala partiföreningar.

Marina Gunnmo 
Grönros
Älvsjö-Hägersten

Född: 1953

Sysselsättning: Statstjänsteman

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Utbildningsnämnden (ordinarie) sedan februari 
2013

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
• Segregationen
• Sociala och ekonomiska klyftor
• Vård, omsorg, skola och infrastruktur ska ägas 
och drivas av det allmänna. 

Berätta om dina politiska intresseområden:
• Skolpolitik
• Barnrättsfrågor
• Sociala frågor

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag har tackat ja till en nominering.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Styrelsen partiföreningen Älvsjö-Hägersten. 



Marja 
Hillerström
Vita bergen           

Född: 1951

Sysselsättning: Specialpedagog

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Ja, i olika omgångar sedan 1991, både i lands-
tinget och kommunfullmäktige. 

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
• Arbete
• Bostäder
• Äldre- och barnomsorg
• Cykelvägar

Berätta om dina politiska intresseområden:
• Bostäder
• Skola
• Barn- och äldreomsorg

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill förverkliga Vänsterpartiets politik. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
För närvarande nämndeman i förvaltnings- och 
tingsrätt. Aktiv i Vänstern i Svenska kyrkan där 
jag personligen fick ett mycket stort förtroende 
inom Katarina församling. 

Mehdi Oguzsoy
Birka-Vasa

Född: 1969

Sysselsättning: Onkologisjuksköterska

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Sitter sedan 2003 som ordinarie i kommunfull-
mäktige och har representerat partiet i olika 
nämnder och bolag, bl a idrottsnämnden, Stock-
holmshems styrelse AB, Stockholm parkering 
AB och Svenska Bostäder AB samt vice  
ordförande i Stockholm Globen Fastighets AB.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
1. Bostadspolitiken har avgörande betydelse för 
hur morgondagens Stockholm kommer att se 
ut, en blandad stad med mångfaldig bakgrund 
eller ensidig. Nuvarande förda bostadspolitik 
håller på att cementera fast en likformighet. 
Det behövs en stark vänster för att bryta denna 
förkastliga politik. Vi kan stolt säga att vi är det 
enda parti som inte har gått med på införande 
av marknadshyror och det parti som har konk-
reta förslag på hur man kan bygga bra och bil-
liga hyresrätter som vanliga människor har råd 
att bo i. Om det inte finns några hyresrätter så 
har vi inte heller någon väljarbas kvar i Stock-
holm.

 2. Avregleringar, privatiseringar och kon- 
kurrensutsättningar måste upphöra och de 
kommunala verksamheter som idag bedrivs av 
privata måste återtas till kommunal regi. Vår 
kritik och motstånd mot privatiseringar har 
visat sig stämma väl överens med de negativa 
effekter som de privat drivna verksamheterna 
visar prov på. Det är inte bara den enorma profit 
som görs av skattemedel som är problematisk 
utan också den demokratiska insynen och in-
flytandet som sätts ur spel med privatiseringar. 
Denna utveckling är första steget mot att ersätta 
gemensam finansierad välfärd med att var och 



en får ansvara och finansiera egna behov. Priva-
tiseringars andra baksidor är att medborgarnas 
rätt till berättigad samhällsservice försämras 
och personalen får väldigt dålig arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden.

Samtidigt måste vi ha beredskap att vidta mot 
de faktiska brister och fel som idag dessvärre 
finns även inom offentligt drivna verksamheter. 
Arbetsmiljö och ökat medborgarinflytande är 
några exempel på där vi med vår politik kan 
göra skillnad.

3. Klimatet är vår ödesfråga och måste prior-
iteras och skall alltid vara högst på agendan. 
Stockholm har världens möjlighet att gå i 
bräschen för en offensiv klimatpolitik. Det är 
hög tid för oss att kräva ansvar av de som idag 
gör sig skyldiga till en klimatförstörande livsstil 
och belöna de som inte gör det. Bilism måste 
kosta mer och kollektivtrafik mycket mindre. 
Det rådande kapitalistiska systemet med  
mäktiga makthavare lär inte frivilligt göra 
avkall på sina privilegier och rikedomar som 
direkt har negativ klimatpåverkan. Till skillnad 
från andra politiska partier så har vi ett system-
kritiskt tänkande som kan användas för att  
bättre fördela gemensamma resurser och för- 
dela de rättvist både nationellt och interna-
tionellt.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Folkhälsan
Bostadspolitik
Klimat och kommunikationer

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag tror att jag med min erfarenhet och kompe-
tens kan göra stor nytta för partiet i kommunal-
politiken. Jag brinner också för att arbete för 
jämlik folkhälsa för hela befolkningen.  Ohälsa 
kan vi med rätt strategi åtgärda och förebygga 
i tidigt stadium hos befolkningen. Det kan be-
spara människor onödigt lidande och dessutom 
bli samhällsvinst.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Jag sitter i valberedningen för lokalföreningen 
Birka-Vasa.

Mohibul Ezdani 
Khan
Hässelby-
Vällingby

Född: 1955                 

Sysselsättning: Terminalarbetare

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Kommunfullmäktige Stockholms Stad (er-
sättare) 2004 - 2006. Fastighets- och saluhalls-
nämnden (ersättare) 2004-2006. Stockholm län 
landsting (ersättare) 2006 - 2010. Ledamot i 
Stockholms läns landstings kultur- och utbild-
ningsnämnd.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Jämställdhet: Även om Sverige länge anses 
ha arbetat för jämställdhetsfrågor och ses som 
ett av de mest jämställda länderna så har vi 
fortfarande en väldigt lång väg att gå. Löne-
skillnaderna mellan män och kvinnor har ökat 
i Sverige under det borgerliga styret. Det är 
fortfarande ett stort lönegap mellan könen i 
Sverige och jämfört med övriga EU-länder är 
vi inte så mycket bättre. Jag anser att det ska 
vara lika lön för lika arbete. Därför anser jag att 
Vänsterpartiet ska arbeta aktivt i Stockholms 
kommun med att minska inkomstskillnaderna 
mellan män och kvinnor. Alla arbetsgivare bör 
varje år upprätta en plan för jämställdhet inom 
arbetsplatserna. Som fackligt förtroendevald 
arbetar jag dagligen med dessa frågor och det är 
en av mina hjärtefrågor.

Ungdomsarbetslöshet: Arbetslösheten växer 
i Sverige och många av dem som drabbas 
hårdast är ungdomar. Vi måste sätta fokus på 
detta problem och högre prioritera de aktuella 
problemen inom ungdomsarbetslösheten samt 
se till att unga snabbare kommer in på arbets-
marknaden.

Integration och mångfald: I ett samhälle som 
kontinuerligt delar in människor i vi och ”de 



andra” skapas segregation och utanförskap. Det 
är därför viktigt att arbeta med integration och 
främja mångfalden samt aktivt motarbeta alla 
former av rasism och etnisk diskriminering. 
Här är det av stor betydelse att lägga ner tid och 
resurser på kunskapsbyggande och olika aktiv-
iteter som främjar kunskap om både rättigheter, 
alla människors lika värde och ökad förståelse 
för alla de kulturer som företräds i vårt mång-
kulturella Stockholm.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Skolan, vården och omsorgen är mina intresse-
områden. Mitt politiska mål är att dessa om-
råden ska drivas utan vinstsyfte och att even-
tuell vinst ska gå tillbaka till verksamheten, inte 
till privatpersoner. Dessa verksamhetsområden 
ska finansieras av skattepengar och vi ska 
bygga en välfärd med lika villkor för alla.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att 
jag är djupt engagerad i ovanstående frågor och 
vill driva fram förändringar på dessa områden.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Jag är ordförande i Vällingby-Hässelby-före-
ningen. Vidare är jag nämndeman i Förvalt-
ningsdomstolen och Svea Hovrätt.

Mårten 
Andersson
Västra 
Södermalm

Född: 1934

Sysselsättning:Journalist/(Pensionär)

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nu: ersättare i Kulturnämnden, ledamot Arkiv-
utskottet. Tidigare: ledamot Stadsteaterns 
styrelse, ledamot Konstrådet.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Kraftfulla insatser för att minska skillnaden rika 

– fattiga, sverigefödda – utlandsfödda, inner-
stad – ytterstad, män – kvinnor. I denna kraft-
satsning ska främst privatiseringar av välfärd 
och kultur stoppas och återställas.

Kraftig minskning av bilismen.

Ökad satsning på kulturen.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Kultur – speciellt intresserad och engagerad 
filmvän.

Kamp för en bättre stadsmiljö – bort med bilar 
från stora delar av stan.

Social rättvisa – större förståelse för invan-
drades kulturer, en fråga som jag arbetat med i 
tolv år tidigare som chef för Mosaikredaktionen 
på Sveriges Television.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Räknar inte med att hamna i fullmäktige. Vill 
stå längre ner på listan. Men är beredd att ta 
olika slags uppdrag om de dyker upp.

Nevin  
Kamilagaoglu
Kista           

Född: 1955

Sysselsättning: Förskollärare

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Ersättare i kommunfullmäktige

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
• Privatiseringar
• Skolan, förskolan, religiösa friskolor
• Äldreomsorg

Berätta om dina politiska intresseområden:
• Sociala frågor
• Förskola, skola



• Kvinnofrågor
• Barn och deras rättigheter

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag sitter fortfarande i kommunfullmäktige som 
ersättare. Jag är intresserad av att jobba med 
Stockholmsfrågor, frågor som berör Stock-
holms stad. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Jag är aktiv i partiföreningen i Kista. Torg-
möten, flygbladsutdelning m.m. 

Peter 
Holmberg 
Vita Bergen                    

Född: 1981

Sysselsättning: Global PR & Social Media 
Manager – VisitSweden

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
• Begränsa vinster i välfärden/Motverka ut-
försäljning av offentlig välfärd 
Det största hål som det borgerliga styret gjort 
i såväl det svenska samhället som i Stockholm 
är välfärdsrelaterat, där privata aktörer getts 
möjlighet att ta över driften av tidigare offen-
tlig verksamhet och ta ut stora vinster på skat-
tefinansierad verksamhet. Detta har kortsiktigt 
kunnat bekosta genomförda skattesänkningar, 
men är långt ifrån en hållbar politik. Det har 
lett till en ökad segregation och en snedfördel-
ning av samhällsekonomin. I Stockholm måste 
Vänsterpartiet agera på ett sätt som verkar för 
ett offentligt ägande av välfärden och en rättvis 
fördelning av dess resurser.

• Jämställdhet
Detta är inte bara en av de viktigaste politiska 
frågor av alla, det är också en fråga som vi i 
Vänsterpartiet dels är väldigt duktiga på och 

som partiet också kan vinna mycket sympa-
tier inom. Stockholm fyller en viktig funktion 
gällande feminism och jämställdhet: Här finns 
relativt sätt ett starkt stöd för frågan, vilket ger 
möjligheten till att låta kommunen bli föregån-
gare i frågan för resten av landet (och världen 
för den delen).

• Bostäder åt alla
Utförsäljningen av allmännyttan förändrar 
Stockholms stadsbild och segregerar invånarna. 
Det leder till kortsiktiga ekonomiska vinster, 
men leder till ett resultat som de flesta väljare 
skulle anse ej önskvärt. Det byggs också allde-
les för få (hyres)bostäder i förhållande till hur 
staden växer. Därför är det viktigt att Vänster-
partiet driver en politik som ger alla möjlighet 
att bo i Stockholm och som integrerar befolk-
ningen genom hela kommunen.

Berätta om dina politiska intresseområden:
• Politisk kommunikation
Jobbar idag med strategisk kommunikation och 
ser det som ett av de viktigaste medlen för att 
nå framgång i så väl val som i förankring av 
beslut.

• Djurrätt
Har varit engagerad i djurrättsfrågan länge, 
vegan sedan 17 år tillbaka och medlem i olika 
djurrättsföreningar. Är intresserad av frågan 
mest ur ett samhällspolitiskt perspektiv och 
framför allt gällande livsmedelskonsumtion.

• Ekonomi
De politiska diskussioner jag oftast för 
är ekonomirelaterade. Mycket av politisk 
framgång handlar om att omsätta politisk 
ideologi i ekonomiska termer – både i budget-
processer och ekonomiska beslut, men även 
som retoriska medel.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag har varit politisk intresserad väldigt länge 
och tyvärr inte haft möjlighet att omsätta detta 
intresse i ett engagemang utöver parti- 
föreningen. Nu finns denna möjlighet och jag 
tror att mitt bidrag till kommunfullmäktige 
skulle kunna bli värdefullt för partiet. Jag tror 
att mina kompetenser kan vara väldigt värde-
fulla och mina förhoppningar är att kunna 
använda mig av min yrkesspecialitet för att 
gynna partiets framgångar inom såväl val som 
politiska beslut.



Rashid 
Mohammed
Tensta- Rinkeby- 
Spånga

Född: 1960                  

Sysselsättning: Bit. Enhetschef på ekonomiskt 
bistånd, Hässelby-Vällingby stadsdels- 
förvaltning

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
1. Vinster i välfärden
2. Integrationspolitiken/utanförskap
3. Skola/förskola och bättre äldreomsorg

Berätta om dina politiska intresseområden:
1. Vinster i Välfärden - är en fråga som deb-
atteras flitigt både i samhället stort och inom 
Vänsterpartiet. Jag är väldigt kritiskt mot priva-
tisering av verksamheterna i välfärden. Idag ser 
vi hur privatisering av vården miss- 
gynnar de svagaste grupperna i samhället t.ex. 
att vårdcentralerna säljs till privata aktörer som 
har intresse av att öka vinsten av verksamheten 
och inte tar hänsyn till kvaliteten på verksam-
heten samt patientens omsorg. Jag som bor och 
verkar Stockholms förort ser jag hur allt fler 
vårdcentraler läggs ner och startar nya vård-
centraler som bedrivs av privata aktörer som 
läggs ner inom loppet av 1-2 år.  Jag har jobbat 
tidigare som enhetschef på boende för ensam-
kommande flyktingbarn. Jag har skickat över en 
miljon kronors faktura per månad till den  
kommun som placerar flyktingbarnen på boen-
det samtidigt som vi som jobbade på boendet 
var underbemannat, all vinst fördelades en gång 
per år till ägarna. Som vänsterpartist säger jag 
nej till vinst i välfärden.

2. Socialförsäkringar är ett område som jag är 
intresserad av. Skälet är att jag dagligen  
träffar flera medborgare i mitt arbete som är 
utförsäkrade både från sjukersättningssystemet 
och arbetslöshetsförsäkringen. De vänder sig 
till kommunen för att klara sin försörjning trots 
att de är antigen sjuka eller klarar inte med den 

låga A-kasse-ersättning de får. För att dessa 
medborgare ska klara sin försörjning så behövs 
det ett nytt socialförsäkringssystem som ser 
individens behov av ekonomisk trygghet och 
att försäkringssystemet ska vara omställnings-
försäkringar.

3. Integrationspolitiken är ett område som jag 
är intresserad av och det har urholkats tycker 
jag sedan alliansen kom till makten. Jag träffar 
dagligen i mitt arbete och i privat nya svenskar 
som är besviken över den så kallade  
etableringssystemet som alliens införd.  
Etableringsprogrammet leder inte till arbete el-
ler fortsatta studier för de deltagande i program-
men. I stället hamnar deltagarna rakt in i arbet-
slösheten som i sin tur leder till att deltagarnas 
behov av ekonomiskt bistånd av kommunerna 
ökar. Det är dags att skrota etablerings- 
programmet.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att 
jag vill jobba med politik och jag brinner för 
att bedriva vänsterpartiets skolfrågor ungdoms-
arbetslöshetsfrågor samt kollektivtrafiksfrågor.  

Vinster i välfärden är en fråga som jag  
kommer driva om jag bli vald till kommunfull-
mäktige. Jag är helt och hållet emot privati-
sering av vården samt att kollektivtrafiken i 
Stockholms län bedrivs av entreprenörer. Som 
vänsterpartist anser jag allas rätt till vård och 
service är viktig oavsett vart man bor i länet. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Sitter som ersättare i repskapet för Stockholms 
Stad samt viceordförande för Tensta/ Rinkeby/
Spånga förening



Rikard 
Warlenius
Liljeholmen-
Hägersten 

Född: 1970 

Sysselsättning: doktorand i humanekologi

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag?
Nej

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Jag vill ha ett Stockholm som hänger ihop 
socialt och ekonomiskt, som erbjuder ett rikt 
och mångfacetterat liv på andra villkor än den 
rena marknadens, och som tar ansvar för såväl 
nuvarande som kommande generationer. Det 
är egentligen ett helt program för en rödgrön 
omställning av staden, men om jag ska försöka 
lyfta fram tre specifika frågor blir det:

- Kultur och välfärd åt alla: Livet i Stockholm 
handlar numera nästan bara om pengar. På 
jobbet ska vi vara högproduktiva, på fritiden 
förväntas vi snarast uppsöka ett shopping- 
centrum, och till och med den gemensamma 
sektor som byggts upp tillsammans präglas av 
vinstintresse. Allt fler slås ut, men jag tror att 
även många av oss som anpassar oss så gott 
vi kan känner att vi är mer än konsumenter. 
Vi vill ha en välfärd som täcker alla och alla 
livets skeden och som inte präglas av vinstjakt, 
och vi vill ha möjlighet till ett rikt socialt och 
kulturellt liv som inte bygger på plånbokens 
tjocklek. Jag vill att Vänsterpartiet återtar priva-
tiserade verksamheter, bygger ut välfärden och 
skapar ett rikt kulturliv i hela stan.

- Bygg igen såren. Stockholm växer och det be-
hövs fler bostäder, samtidigt som många förort-
er behöver rustas upp och bli mer levande och 
attraktiva – både för alla som redan bor där och 
för att göra staden mindre segregerad. Dagens 

stadsplanering, ”promenadstaden”, innebär i 
allt för hög grad satsning på lyxiga bostadsrät-
ter och att bygga igen förorternas grönområden. 
Jag är inte emot förtätningar, men tycker att nya 
hus ska ge något inte bara till de som flyttar in 
i huset, utan även till området. Det finns gott 
om sår i stadsbilden som skulle kunna läkas 
och samtidigt skapa utrymme för massor av 
bra bostäder: inte minst genom att däcka över 
motorvägar och lägga ner Bromma flygplats.

- Grön energiomställning. Många tror att  
Sveriges och Stockholms energiförsörjning 
är förnyelsebar, och vet inte Stockholms 
fjärrvärme kommer från ett koleldat kraft-
värmeverk i Värtahamnen som spyr ut lika  
mycket koldioxid som hela Stockholms bil-
trafik! Så länge detta fortgår är allt tal om 
Stockholm som en grön och hållbar stad  
hyckleri. Jag anser att Värtaverket bör läggas 
ner eller ställas om till biobränslen så snart som 
möjligt. Jag vill att stadens tak ska täckas av 
solpaneler och att allt organiskt avfall ska rötas 
till biogas. Det kostar en del, men det är vi  
skyldiga våra barn.

Berätta om dina politiska intresseområden:
-Klimatfrågan. Det ÄR verkligen män-
sklighetens ödesfråga, och eftersom de interna-
tionella klimatförhandlingarna blockeras av att 
de rika länderna i Nord vägrar ta sitt ansvar står 
hoppet nu till förändringar på lokal till nationell 
nivå. Jag är djupt intresserad av klimatfrågans 
alla aspekter, och anser att Stockholm kan och 
bör bli en klimatförebild: genom en energiom-
ställning, beskriven ovan, men också genom att 
staden gör genomgripande förändringar i den 
egna verksamheten och skapar större möj-
ligheter för stockholmarna att resa, arbeta och 
leva koldioxidsnålt. 

- Stadsplanering. Jag har länge varit intresserad 
av stadsplaneringsfrågor, älskar hus och hur 
de kan grupperas runt andra funktioner (torg, 
mötesplatser, trafik, offentlig och privat service, 
arbetsplatser, grönområden osv) till en levande, 
variationsrik och inkluderande stad. 

- Den ekonomiska kampen. Jag arbetade som 
journalist på vänstertidningar (främst Arbe-
taren) i 15 år och skrev mycket om ekonomi, 
arbetsmarknad och fackliga frågor, både i  
Sverige och internationellt. Jag tror att  



arbetsplatserna fortfarande är en av de  
viktigaste arenorna för att skapa solidaritet och 
samhällsförändring. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Först och främst för att Vänsterpartiet sitter 
inne med lösningarna på stadens problem och 
jag vill vara med och bidra till att vi får så stort 
inflytande som möjligt efter nästa val. Det 
som gör det särskilt angeläget för mig att ställa 
upp just nu är klimatfrågan: Vi kan inte spilla 
mer tid, vi kan inte fortsätta skylla på andra, 
utan vi måste börja omställningen nu. Och den 
lokala nivån är, som sagt, helt avgörande. Min 
förhoppning är att Vänsterpartiet, som en stark 
partner i en rödgrön koalition, ska göra Stock-
holm till ett nationellt och globalt riktmärke i 
klimatomställningen. Jag tror att jag kan vara 
till hjälp i det arbetet. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Sedan 2012 ledamot i Vänsterpartiets eko- 
logisk-ekonomiska programkommitté. Vi har ett 
långsiktigt uppdrag att ta fram ett program som 
för samman partiets ekonomiska politik och 
miljöpolitik och lägger grunden för en politik 
för välfärd inom hållbara ekologiska ramar. Vi 
har även till uppgift att lägga förslag på kon-
kreta miljöfrågor att driva i valrörelsen 2014. 
Sedan juni 2013 ersättare i Stockholm Vattens 
styrelse. 

Robert 
Wangeby 
Vita Bergen

Född: 1975 

Sysselsättning: Kulturproducent och författare

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej. Tidigare facklig klubbordförande (Journa-
listförbundet) men under relativt kort tid.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?

1. Kultur. Av ett huvudskäl; att den borgerliga 
styrelsen håller på att genomföra ett system- 
skifte inom Stockholms kulturliv, utan 
förståelse för villkor för kulturproduktion vilket 
raserar många verksamheter, samt undanröjer 
förutsättningarna för en kultur befriad politisk 
styrning. 

2. Boende- och integrationspolitik. Oräkneligt 
antal skäl.

3. Vård och omsorg. För att med ledord 
som spariver, konkurrensutsättning och 
marknadsmässighet bygger kommunled- 
ningen av idag en stad med större ekonomiska 
och sociala klyftor, och ett kallare och hårdare 
samhälle utan plats för de vars plånböcker är 
magrare än vissa andras.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Mitt huvudintresse är kulturområdet och detta 
utifrån ett mycket brett perspektiv. Jag ser ett 
levande och fritt kulturliv som nödvändigt 
för ett gott samhälle. Sekundärt endast till de 
fysiska nödvändigheterna. Kulturen är en kraft 
som jag ser flöda in i många andra politiska 
områden, som vård, integration, utbildning och 
även ekonomi. Ej att förglömma politiken i sig. 
Den politikerkår som vi idag har att styra oss, 
lokalt som nationellt, är ett under av kulturell 
åderlåtning. En allmän brist. Det i sig är allvar-
ligt, då jag ser kulturen som ett av de viktigaste 
och starkaste verktygen för att förstå sig själv, 
andra, det samhälle en lever i, och de sam- 
hällen som omger en. Låt därför säga att jag 
inte kan begränsa mig till blott tre av mina 
politiska områden, samtidigt som mitt huvud-
intresse är ett till antalet och omfattar ett antal 
politiska intresseområden.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag har tidigare varit mindre aktiv medlem i 
Värmland. Nu, sedan en tid boende i Stock-
holm, känner jag ett än starkare och fortsatt 
växande behov av att bidra, att vara med och 
dra mitt strå till stacken.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Nej.



Rodrigo Arce 
Hammarby-
Skarpnäck                   

Födelseår: 1960 

Sysselsättning: Nuvarande tjänst MR och 
Demokratirådgivare på www.forumsyd.org.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nämndeman sedan mitten av 90 talet, fast det 
är inte ett parlamentariskt uppdrag.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod? Bostäder: antal invånare med 
behov av bostäder växer för varje år det går, 
särskilt ungdomar. Att ha en bostad skall vara 
en rättighet.

Utbildning: det behövs stora satsningar på 
skolan och de delar som kommunen ansvarar 
för. Oberoende om förskolan, grundskolan, 
gymnasieskolan förstatligas igen.

Arbete: jobb och skatteintäkter är grunden till 
välmående invånare och kommuner.

Miljö: det behövs bättre planering för hållbara 
miljösatsningar i storstaden.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Tycker att demokratin måste utvecklas till en 
mer deltagande process i kommunen, politiken 
skall utformas utifrån människornas vision om 
en bättre solidarisk, socialistisk, feministisk och 
miljömässig hållbar samhällsutveckling.

Skola och utbildning tycker jag är grund- 
stommen i människornas utveckling.

Miljö är också en viktig framtidsfråga. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Vill gärna som vänsterpartist påverka direkt 
i parlamentet den kommunala politiken till 
förmån för våra invånare i kommunen.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Har varit ordförande i ungdomsförbundet i 
Storstockholm, ordförande samt styrelse- 
ledamot under flera år i min förening och för 
närvarande medlem i den lokala valbered- 
ningen.

Rolf Brattström
Enskede 

Född: 1948

Sysselsättning: statsinspektör

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag?
Ersättare MHN 2001, ledamot MHN Stockholm 
2005, vice ordf Enskede/Årsta stadsdelsnämnd 
2001, ersättare Årsta/Enskede stadsdelsförvalt-
ning 2005 , Stockholm Vatten AB ersättare, 
senare ordinarie ledamot från 2006 och fortfar-
ande.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Har ett brett politiskt intresse. Känns lite svårt 
att nämna tre frågor.

Ungdom/unga vuxna-frågor – utbildning, 
arbetsmarknad, bostäder, fritidsfrågor, kultur. 
Motivation: Empati och rädsla för en fascistisk 
samhällsutveckling.

Sociala frågor – äldreomsorg, hemlöshet. 
Marknaden är oförmögen att ordna en accepta-
bel lägstanivå på omsorgen av våra äldre. En 
fungerande äldreomsorg är bra för de äldre och 
ger anhöriga avlastning, också en form av fri-
het. Hemlösheten är ett komplext problem som 
kräver en mångfald av olika insatser – antar jag.

En hållbar, trevlig, grön stad – bra allmänna 
kommunikationer, ickekommersiella mötesplat-
ser, blandad bebyggelse, tillgänglighet – bra för 
allas välmående och turismen. Vi måste be-
vara sammanhängande grönområden i de södra 



förorterna. Det behövs byggas. Varför inte 
förtäta i villaområden också.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Rättvis skola – med bra chans även för ungar 
från mindre studievana miljöer. En satsning på 
framförallt den kommunala skolan. Här i  
Enskede är två skolor knökfulla och en är 
nedläggningshotad. Det borde vara möjligt att 
genom att satsa stort på skolan med problem 
vända trenden. 

Kommunens bostadsbolag måste bygga hyres-
rätter. Stadsplanering med plats för mänsklig 
gemenskap.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
För att jag vill bidra med, och tror att jag kan, 
till en förändrad politik i staden. Den nuvarande 
politiken att med ”marknadfiering” av allt  
gemensamt innebär att spela ut en stagnerande 
(i antal och standard) medelklass mot en väx-
ande andel av befolkningen som är pensionärer 
med dålig pension/låginskomst/undersyssel-
satta/arbetslösa/trångbodda. Det är otillständigt 
och leder till ett otrevligt samhälle. Det vill jag 
kunna belysa från en pulpet i KF.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Aktiv, fn styrelseledamot (kassör) i Enskede-
föreningen. Har varit ordförande i långa  
perioder. Varit med i föreningen sedan jag flyt-
tade till Dalen, Enskede 1982. 

Rosa Lundmark
Vantör

Född: 1955

Sysselsättning: Politisk sekreterare

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Denna mandatperiod vice ordförande Enskede-
Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Ledamot av 
kommunfullmäktiges valberedning.  
2007-2010 ledamot Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsnämnd. 2003-2006 ersättare Vantörs 

stadsdelsnämnd. 1999-2002 ersättare Vantörs 
stadsdelsnämnd.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
1. Ytterstaden ska vara lika bra att bo i som in-
nerstaden – bostäder, kultur, kommunikationer, 
idrott etc.
2. En likvärdig skola
3. Utökad lokal demokrati 

Berätta om dina politiska intresseområden:
Driva samhället i mer jämlik riktning. Rättvise-
frågor av alla slag. Jämställdhet.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag anser att vi ska ha många kandidater från 
olika delar av ytterstaden på våra listor, särskilt 
från fattigare stadsdelar, så att staden blir brett 
representerad.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Har länge varit med i styrelsen för V-Vantör på 
olika poster.

Sara Stenudd 
Älvsjö-Hägersten                     

Född: 1975                  

Sysselsättning: Tandsköterska

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag?
Ja, jag sitter som ersättare till Stellan Hamrin i 
Miljö och hälsoskyddsnämnden. Jag har suttit 
där sedan efter valet 2010.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
1. Att se till att Stockholm bebyggs smart och 
miljövänligt. Tex att vi försöker se till att man 
inte bygger igen gröna kilar, bygger för nära 
Bromma flygplats eller motorvägar. Alla har 
rätt till en behaglig boendemiljö.



2. Vattenkvalitén. Stockholm har haft en bra 
kvalitet på vattnet, det håller på att förändras till 
det sämre pga okontrollerade verksamheter. 
3. Ligga i täten och driva på olika miljöprojekt. 
Tex solpaneler på taken i Stockholms innerstad, 
fler ekobyar. 

Det finns egentligen hur mycket som helst inom 
de här områdena att förbättra och jobba aktivt 
för men jag tycker att de tre punkterna samman-
fattar ganska väl de tre huvudområdena som jag 
tycker vi ska driva på extra hårt.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Efter tre år i Miljö och hälsoskyddsnämnden så 
har jag utvecklat ett par intresseområden som 
ligger inom ramen för den nämnden.

1. Riktade livsmedelskontroller. Det poppar upp 
så märkliga verksamheter och jag tycker det är 
intressant att se vad livsmedelskontrollen hittar 
vid sina inspektioner. Ett ex är sk hälsokostbu-
tiker som säljer kinesiska hälsopreparat där en 
stor del av deras välgörande örter och teer inne-
hållit höga halter av arsenik. Det oroar mig att 
man under de åren jag suttit med hela tiden fått 
minskade anslag. Det vore minst sagt förfärligt 
om livsmedelskontrollen inte kan fortsätta  med 
sina kontroller i samma utsträckning.

2. Vart man bygger nya bostäder och hur. Bor-
garna försöker få igenom ett förslag att öppna 
upp för att bygga bostäder för studenter och 
mindre bemedlade på platser där inga andra vill 
bo. Tex nära Bromma flygplats eller E4:an. Vad 
är det för politik? Ska folk som inte tjänar så 
mycket behöva bo i bostäder som inte uppfyller 
miljökraven? Man vet ju om att höga buller-
nivåer är hälsovådligt. 

3. Kemikalier i vardagen. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag kandiderar i huvudsak till kommunfull-
mäktige för att jag tycker det är så utvecklande 
och kul att sitta i Miljö och hälsoskydds- 
nämnden. Jag är glad och smickrad över att 
jag fått förtroende och möjlighet att sitta som 
ersättare i en så pass ”tung” nämnd som Miljö 
och hälsoskyddsnämnden och nu när jag börjar 
bli lite varm i kläderna så hoppas jag på att få 
fortsätta i den nämnden efter valet. 

Jag ska inte sticka under stol med att det från 
början var kämpigt att läsa in sig på kemikalie-
planen, partikelhalter, och miljökvalité normer 
och dessutom göra politik på det. Vänsterpolitik 
dessutom. Men jag har övat upp mig och det 
har gått bättre och bättre.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Jag är sammankallande i 1:a majgruppen. Det 
blir andra året i följd. Det är väldigt roligt att 
vara med och arrangera Sveriges största 1:a  
majdemonstration. Förutom valrörelsen är det 
nog faktiskt det roligaste jag gjort inom partiet.

Sebastian 
Wiklund
Älvsjö-Hägersten

Född: 1979

Sysselsättning: Arbetar för V i stadshuset

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Jag uppskattar på ett ungefär när jag har suttit 
i olika nämnder: Hösten 2008-2010 satt jag 
i trafik och renhållningsnämnden. 2011- nu 
Stadsbyggnadsnämnden. 2011 Älvsjö stadsdels-
nämnd. Bara ett år. 2012- nu. Fastighetsnämn-
den. 2012-nu ersättare kommunfullmäktige.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bostadsfrågan. I den frågan skiljer vi oss från 
övriga politiska partier och den havererade 
bostadspolitiken är påtaglig för många Stock-
holmare. Vi i Vänsterpartiet har dessutom 
profilerat oss i frågan. Det har tagit lång tid och 
vi måste fortsätta ta täten i bostadsdebatten. 

Stadsbyggande och infrastruktur. Det är alldeles 
uppenbart att stockholmarna berörs av stads-
byggnadsfrågor när det byggs och förändras i 
deras stadsmiljö. Det finns en del stora frågor 
så som förbifarten och Slussen som diskuterats 
flitigt, men framför allt vill jag peka på att det 
finns många ärenden som har stor betydelse 



lokalt. Vi måste hitta sätt att ännu bättre han-
tera den opinionen oavsett om vi är i majoritet 
eller i opposition. Dessa frågor diskuteras ofta 
i Stockholms medier och så gott som alltid i 
lokalpressen. Vänsterpartiet borde bli bättre 
på att profilera sig här. Dessutom är det lätt att 
väva in klimat och miljö i stadsbyggnadsfrågor 
och jag tycket det är viktigt att vi blir ännu 
bättre på den punkten. Vi måste binda ihop vår 
klassanalys med miljöfrågan tydligare. Det har 
vi gjort med förbifartsfrågan men det är kanske 
den enda frågan vi är kända för att göra det 
med. För framtidens vänster så tror jag det är 
nödvändigt att länka ihop miljörörelserna och 
de sociala rörelserna och vi från parlamentariskt 
håll måste göra vad vi kan för att identifiera 
sambanden eller de gemensamma intressena. 

Skola. Den tredje frågan som jag tycker att vi 
ska satsa på är skolan och förskolan. Det är inga 
frågor jag har arbetat politiskt med men det är 
tydligt att det finns stora brister och utmanin-
gar på området. Dessutom berör skolan väldigt 
många människor. Jag har själv barn och de 
flesta skriver under på att alla barn ska ha det 
bra och schysst på förskolan och i skolan. De 
flesta skriver under på att alla ska komma ut 
med godkända betyg. Så är det inte idag, det 
måste vi synliggöra bättre. Om inte vi gör det, 
vem ska annars göra det?  

Berätta om dina politiska intresseområden:
Till att börja med ska jag säga att jag är in-
tresserad av politik i allmänhet och tycker det är 
roligt att hitta konfliktytor inom olika fält och 
göra politik av dessa.  

Jag är intresserad av stadsbyggnads- och infra-
strukturfrågor. Detta är också de frågor jag har 
arbetat med i stadshuset sedan tidigare och 
utvecklat specialkompetens inom. 

Jag är också intresserad av att tydligare ta in ett 
klassperspektiv på miljöfrågorna, som jag tidi-
gare nämnt. Fokus borde ligga på att berätta om 
att det är överflödets livsstil som tär på miljön 
och att det är både en orättvis och ohållbar 
utveckling. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Grunden för mitt engagemang kommer från att 
jag som så många andra har växt upp och sett 
klassamhällets konsekvenser. Jag är uppväxt i 

Landskrona men fick aldrig någon politisk skol-
ning där utan det kom när jag började plugga i 
Örebro. Mina erfarenheter och teoretiska kun-
skaper har lagt grunden för mitt engagemang 
för socialism, feminism och antirasism. Det 
enkla svaret på varför jag vill kandidera till kf 
är att jag vill påverka samhället.

Förutom detta så är jag mycket förtjust i det 
politiska livet med allt vad det innebär. Det är 
ju en mix av kunskaper man måste ha eller över 
upp och det är ofta väldigt stimulerande. Bland 
det jag gillar särskilt så är det att debattera med 
politiska motståndare och förbereda argument. 
Det får man ju göra i fullmäktige. Lika så gillar 
jag att tänka strategiskt tillsammans med mina 
partivänner och försöka tänka ut hur vi ska 
kunna lyfta fram viktiga frågor. 

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Jag sitter i styrelsen för Älvsjö-Hägersten, där 
jag tidigare också varit ordförande. Jag tycker 
det är viktigt med politik i mitt lokalområde för 
att få kännedom om vad som är på gång. Dess-
utom gillar jag aktivism och det brukar vara 
ganska lätt att göra genom sin lokalförening. 

Stellan F. 
Hamrin 
Hammarby-
Skarpnäck     

Född: 1944

Sysselsättning: f.d. Vattenekolog

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Fullmäktige Sthlm 2002 – 2014 (ers. och ord.). 
Sthlm Vatten 1998 – 2010 ord. MHN 2002 – 
2014 (ers o ord.). SIWI 2002 - 2014.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Den övergripande frågan måste vara att skapa 
ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Jämlikt genom att driva en skarp feministisk 



politik där vi konkret i kommunen höjer kvin-
nors löner, sänker arbetstiden och rekryterar fler 
kvinnor till högre poster.

Rättvist genom att höja lägsta-lönen i kom-
munen och öka andelen svenskar med utländsk 
bakgrund.

Hållbart genom att skapa möjligheter för 
0-utsläpp av klimatgaser till 2030 och anpassa 
staden till ett förändrat klimat genom att bl.a. 
planera för en havsyta år 2100 1 m över den 
nuvarande.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Jag har arbetat som vattenekolog (vetenskapligt 
och tillämpat) hela livet och har klimat- och 
miljöfrågor som mitt politiska ansvarsområde. 
Klimatfrågan handlar i första hand om att 
anpassa byggande, boende, trafik och energi-
produktion till kravet på 0-utsläpp av klimat-
gaser. Detta arbete måste ske genom råd och 
samarbete med de som är ansvariga för dessa 
frågor. Själva arbetet sker genom höga krav på 
nybyggnation, hållbar om byggnad av be- 
fintliga fastigheter för att minst halvera energi-
förbrukningen, genom att skapa en privatbilfri 
innerstad och stoppa Förbifarten och genom 
att fasa ut kol i Värtaverket och öka den lokala 
elproduktionen genom solceller, solpaneler och 
bergvärme kombinerad med vindkraft. Jag har 
i många år själv arbetet aktivt med att stoppa 
förbifarten och deltar aktivt inom och utom 
partiet i arbetet med trafikfrågor.

Inom det strikta miljöarbetet måste skydd och 
underhåll av befintliga grönområden skärpas 
väsentligt och alla våra vatten måste skötas/
restaureras så att de blir rena, klara och fiskrika 
och kan utnyttjas av alla människor. För detta 
har jag tagit fram ett konkret program.

Därutöver är jag aktivt intresserad av jämställd-
hets- och jämlikhetsfrågor och deltar aktivt 
både inom och utom det parlamentariska arbetet 
i dessa diskussioner och program. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill självfallet fortsätta att arbeta för klimat- 
och miljöfrågor i stadshusgruppen och full- 
mäktige. Jag är en av de mest ”talföra” i full-
mäktige och i mina nämnder och är uppskattad 
av alla grupper för det jag kan tillföra.

Jag har nu ganska länge varit huvudansvarig 
för klimat- och miljöfrågor. Vid förra valet fick 
varken jag eller andra möjlighet att påverka 
valet av personer inom våra resp. ansvarsom-
råden, vilket var synd. Så det är hög tid att göra 
detta nu.

Jag är fullt beredd att fortsätta en mandatpe-
riod till speciellt som stöd och ersättare i kom-
munalpolitiken. Partiet har många klimat- och 
miljöintresserade medlemmar som kan fylla 
olika uppgifter men det är nödvändigt med en 
ledande person i fullmäktige och partiet som 
kan ta ansvar för helheten och har tillräckliga 
expertkunskaper.  

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Jag är med i styrelsen för föreningen i Ham-
marby-Skarpnäck och adjungerad till DS 
klimat-grupp.

Thomas 
Ehrnström
Västra 
Södermalm         

Född: 1950

Sysselsättning: kanslichef V-kansliet stadshuset

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Näringslivsnämnden 98-02, Stockholm Busi-
ness Region 02-06, Koncernstyrelsen 06-10.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterparitet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Bostäder, arbetslöshet (ungdoms), de ökade 
klassklyftorna och segregationen i staden

Berätta om dina politiska intresseområden:
Fackliga frågor, finans/ekonomi, juridik, 
näringslivsfrågor, bostadsfrågor och bolagen.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Som stockholmare i fjärde generationen född 
och uppväxt i Hökarängen har jag alltid brunnit 
för Stockholm och är och har alltid varit in-
tresserad för Stockholms utveckling. 



Tina Kratz 
Hammarby-
Skarpnäck       

Född: 1965

Sysselsättning: Ateljerista(konstpedagog) på en 
kommunal förskola i Botkyrka
Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Om ja, ange vilka samt under vilken tidsperiod?
Ersättare i Brand och Räddningsnämnden 2002 
- 2006. Ersättare i Miljönämnden 2006 - 2010. 
Ersättare och ordinarie ledamot i Skarpnäcks 
stadsdelsnämnd 2010 – 2012

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Att motverka att Stockholm blivit en allt mer 
delad stad, med bostadssegregation och so-
cial utslagning med mera. Jag passerar Med-
borgarplatsen varje dag, det är ofta en sorglig 
promenad, man passerar många trasiga öden. 
Stockholm har blivit svårare och hårdare med 
den borgerliga politiken som sorterar/segregerar 
människor genom bland annat utförsäkringarna 
och utförsäljningarna av välfärden.  Vi måste ta 
tillbaka välfärden från riskkapitalisterna. 

Förbättra barnens möjlighet till bra utbildning 
och kultur.

Miljön och klimatet, ett hållbart samhälle är 
en livsnödvändighet och en storstad har stora 
möjligheter att 

Berätta om dina politiska intresseområden:
Barnens rätt till en verksamhet av bra kvalitet. 
Förskolan och de övriga skolformerna är 
grunden för att skapa ett gott och demokratiskt 
samhälle, om det finns välutbildad och motiv-
erad pedagoger som får goda förutsättningar 
att göra det de utbildats till, barngrupper som 
är av en storlek som är anpassad efter barn-
ens välmående och inte efter spariver. Jag har 
arbetat från och till i denna verksamhet un-
der nästan 30 år och har sett hur barngrupper 

har växt till i vissa fall mer än det dubbla på 
fritidshemmen, men även en stor ökning inom 
förskolan. 

Skolverksamheterna behöver utvecklas med en 
syn på kunskap och lärande som bygger på den 
senaste forskningen och inte på Jan Björklunds 
minnen av sin egen skoltid, det vill bland annat 
säga som ser att läroprocesser är just processer 
som behöver få uttryckas och tas in via många 
”språk” även de estetiska, då når den flera barn 
och inte bara de med studievana föräldrar. 

Kulturpolitiken, jag tror på konsten och kul-
turen som en viktig del för att skapa ett sam-
hälle som är generöst och gott, demokratiskt 
och solidariskt, med intelligens och ifråga-
sättande och ett utforskande arbetssätt som 
undersöker vad det är att vara människa. Då 
behöver vi en kulturpolitik som tror på konst 
och kultur som en fri och viktig kraft och inte 
en som präglas av New management- tankar. 
En kulturpolitik som gör konsten tillgängligare 
och större möjlighet för fler att utöva konst och 
kultur i olika former. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag kandiderar för att försöka förändra sam- 
hället till det bättre, och det vore en otrolig 
utmaning och möjlighet att genom att lära sig 
mer, få större insyn, kunna fördjupa sig i poli-
tiken förhoppningsvis kunna göra en skillnad.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Just nu har jag inga andra uppdrag, jag har ar-
betat och varit bosatt i Norrköping under 2012, 
kom tillbaka till Skarpnäck i början av 2013. 
Detta år har jag fokuserat på mitt nya arbete.



Tobias 
Johansson 
Vita Bergen

Född: 1979

Sysselsättning: Enhetschef miljökontoret i Sig-
tuna kommun

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
2002-2003 (ersättare i miljö- och hälsosky-
ddsnämnden (för Rättvisepartiet socialisterna). 
2012-2013 (trafik- och renhållningsnämnden. 
Först som ersättare och nu som ordinarie)

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Detta beror väldigt mycket på om vi är i major-
itet eller opposition. Men rättvisa är en viktig 
fråga som man i princip kan föra fram inom alla 
politikerområden. För mig som trafikpolitiker är 
ju de frågorna viktiga för mig att driva. HBTQ-
frågorna är ett annat område jag kommer att 
driva. 

Men om jag ska försöka svara på frågan:
Bostäder (fler hyresrätter med rimlig hyra)
Segregationen
Skolan  

Berätta om dina politiska intresseområden:
• HBTQ-frågor
• Trafik- och renhållning eftersom jag sitter i 
nämnden
• Övrig miljö- och stadsbyggnad

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill vara med och driva Vänsterpartiets 
politik. Jag tror att jag både kan driva Vänster-
partiets politik och dessutom vara med och ut-
veckla politiken. Jag har nu jobbat i stadshuset i 
2 år och är sugen på att gå vidare.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
• Ordförande Vita Bergen
• Sammankallande distriktets HBTQ-utskott 

(Vi som planerar Vänsterpartiets arbete under 
Pride. Har då haft mycket kontakt med Vänster-
partiet centralt)
• HBTQ-Vänsterns samordningsgrupp (Vi är 
ett nationellt nätverk för personer som arbetar 
med HBTQ-frågor inom V. Vi har bl.a. anordnat 
studiehelg på Syninge och resa till Bryssel) 
• Suppleant i distriktsstyrelsen

Jag har bestämt mig för att prioritera stadshuset 
framöver. Jag avser därför att avsäga mig några 
av de uppdrag som jag idag innehar. 

Torbjörn 
Vennström
Kungsholmen

Född: 1959

Sysselsättning: Familjebehandlare

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nämndledamot, Borlänge 1988 - 1994

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet  
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
a) Omställning Stockholm, till en klimathållbar 
och socialt rättvis stad; Stockholm behöver som 
huvudstad gå före i klimatomställningen, med 
en ny syn på transportpolitik, där människan 
och kollektiva transportmedel sätts i fokus, där 
stora satsningar görs på energieffektivisering 
av förortsbostäderna, där förnybar energi, sol, 
biogas prioriteras, där vi skapar levande stads-
delscentra och arbetsplatser nära där folk bor,

b) Nära förknippat med omställningsplattfor-
men är en social och rättvis bostadspolitik, med 
satsning på hyresrätter och kooperativa hyres-
rätter, inventera möjligheter att bygga om stora 
lägenheter och hus till flerhushåll. En upprust-
ning av miljonprogramsområden, utan lyx- 
renovering och med boendemakt. Krav på  
nationella stödformer.



c) En jämlik och rättvis skola utan vinst-
intressen, och väl utbyggt stöd till elever som 
behöver stöd. Utgångspunkten ska vara att den 
skola som ligger nära där du bor, ska vara lika 
bra som någon annan – särskilt vad gäller  
grundskolan. Satsning på lärartäthet, special-
lärare och social stödpersonal i alla skolor.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Klimat- och miljöfrågor: Jag har sedan 2007 
jobbat mycket aktivt med klimat- och rättvise-
frågor kopplade till miljö och klimat, särskilt 
i partipolitiskt obundna organisationer, men 
sedan 2011 även i distriktets miljö- och klima-
tutskott.

Antirasism och integration: Jag har i många år 
varit ordförande i en liten kulturförening som 
arbetar för att människor med olika sociala, 
ekonomiska och kulturella bakgrunder, ska 
mötas, göra saker tillsammans och lära av var-
andra, en slags praktisk antirasism och integra-
tion. Det är i det gemensamma skapandet och 
samvaron som fördomar och barriärer bryts ner

Global solidaritet: Även i lokal politiken be-
höver vi ha en klar medvetenhet och koppling 
till den globala tillhörigheten, och till globala 
rättvisefrågor, t ex genom aktiva kontakter med 
och stöd till internationell verksamhet, vän-
föreningar, vänskapsbyar, och relationer över 
gränser

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag vill bidra till en omställning av Stockholm 
till en klimathållbar och socialt rättvis stad

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet? 
Ledamot i distriktets Miljö- och klimatutskott 
sedan 2011. Har där jobbat en del med att ta 
fram material till utbildning och information i 
klimatfrågor med bäring på vår region. Jag har 
också organiserat och lett sådana utbildning-
stillfällen, och deltagit i att organisera utåtrik-
tade aktiviteter med klimat- och miljötema.

Torun Boucher
Kungsholmen

Sysselsättning: politisk sekreterare (V) Stock-
holms Läns Landsting.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnd 
2005-2010, ersättare i stadshusfullmäktige 2011 
- , ledamot i äldrenämnden i stadshuset 2011 - 

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet   
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Segregationen i staden är kanske den allvarli-
gaste frågan – och där är bostadsfrågan och vad 
vi gör med allmännyttan samt skolpolitiken an-
tagligen de mest avgörande frågorna. Bostads-
politiken är ju en prioriterad valfråga – det är 
bra för då måste vi också leverera i frågan om 
vi vinner valet. Bostadspolitiken går också 
att koppla till så många andra frågor – som 
kollektivtrafikförsörjning, vägnät, cykel- och 
gångstråk, socialpolitik som gratis SL-kort och 
tillgång till gruppboenden, trappstegsboenden 
osv i hela staden, även tex på Kungsholmen.

Sedan tänker jag inte backa på att äldre-
omsorgen är en prioriterad fråga. Idag är det 
kvinnor med dålig ekonomi som drabbas av 
en nedrustad äldreomsorg. Kvinnor som tar 
hand om sina anhöriga (istället för att tex köpa 
RUT-tjänster) och kvinnor 80+ som har ytter-
ligt låga pensioner, då de tillhör en generation 
som antingen var hemmafruar eller hade låga 
kvinnolöner, och som idag inte får komma till 
omsorgsboende och med nöd och näppe får en 
hemtjänst värd namnet. Äldreomsorgen är om 
något en fråga för ett socialistiskt och feminist-
iskt parti – som det ser ut i dag.  

Berätta om dina politiska intresseområden:
Jag är egentligen intresserad av allt. Redan som 
liten var jag frustrerad över att jag tyckte precis 
allt var spännande. Hur ska man hinna? Men 



eftersom partiet 2011 beslutade över mitt huvud 
att jag skulle intressera mig för äldrefrågor, så 
har nu det blivit mitt stora intresse.

Innan jag hamnade i äldrenämnden, när jag var 
ersättare i stadsdelsnämnden, så var barn- och 
ungdomsfrågor samt stadsplaneringsfrågor mina 
”ansvarsområden” i nämnden. Uppvuxen som 
jag är vid S:t Eriksgatan så har jag alltid varit en 
bilfri innerstadsförespråkare och kollektivtrafik-
kramare. Men om jag ska sortera fram tre 
frågor som engagerar mig mest i dagsläget så 
är det naturligtvis först och främst äldreomsorg, 
därefter gärna ”hårda” frågor som stadsplan-
ering och bostäder. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag halkade ju in utan att vara beredd på det 
vårvintern 2011, efter att några hoppat av som 
stod över mig på listan. Nu tycker jag att jag 
börjar bli varm i kläderna och greppa politiken, 
och precis börjar kunna göra lite nytta. I ärlig-
hetens namn känner jag också att jag skulle vilja 
bli ordförande i den där äldrenämnden, eller 
ännu hellre i en omorganiserad äldreberedning 
som vi föreslår i vår budget, så att jag kan göra 
något mer än att bara vara nämndens lilla egen 
frågespalt. Det finns verkligen mycket att göra 
– och det är rätt frustrerande att jag inte ens får 
ordentligt med information och ännu mindre 
möjlighet att verkligen påverka något i någon 
positiv riktning…

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Jag har varit ordförande i min partiförening och 
ledamot i distriktsstyrelsen, men nu sitter jag 
bara i partiets valberedning, samt i min parti-
förenings valberedning. 

Ulrika Dahl
Vantör

Född: 1966

Sysselsättning: Handläggare/språkpedagog på 
språkforskningsinstitutet - utbildningsförvalt-
ningen + doktorand i tvåspråkighet på Stock-
holms universitet.

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterpartiet   
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
1. Bostäderna. Stoppa utförsäljningen av 
allmännyttan och kravet på att allmännyttan 
ska vara vinstdrivande. Låt eventuella vinster 
i de kommunala bostadsbolagen gå tillbaka in 
i bolagen och användas till bl a upprustning. 
Se till att det byggs fler billiga hyresrätter och 
stoppa onödiga lyxrenoveringar med påföljande 
hyreshöjningar.

2. Skolan: Inga vinster i välfärden. Vård, ut-
bildning och omvårdnad ska inte drivas av 
ekonomiska intressen. Idag har mycket av det 
som tidigare tillhörde staden privatiserats och 
de negativa effekterna syns framför allt inom de 
områden som handlar om att arbete med männi-
skor, men även inom bostadspolitiken och om-
råden/funktioner som tidigare varit kommunala/
allmännyttiga. Satsa mer på språk- och kun-
skapsutvecklande undervisning för elever med 
svenska som andraspråk, eftersom skillnaderna i 
resultat i alla ämnen är störst mellan elever som 
har svenska om modersmål och svenska som 
andraspråk. 

3. Allmänningar. I och med att många torg, 
köpcentrum och kommunala byggnader sålts 
till privata företag har också många funktioner 
som mötesplatser, föreningslokaler, kulturhus 
& teatrar (framför allt i förorterna) försvunnit. 
Staden utarmas när det inte finns platser kvar 



som handlar om annat än konsumtion. Mer kul-
tur och fler kreativa mötesplatser i förorterna är 
en förutsättning för att människor ska trivas!

Berätta om dina politiska intresseområden:
1. Rättvisefrågor är det jag brinner för – och 
därför är mitt politiska intresse ganska brett. 
Det handlar om rättvisa mellan kvinnor och 
män, infödda svenskar och utrikes födda, män-
niskor som bor i innerstaden och i ytterstaden. 
För mig handlar politik om alla likas värde och 
att minska de klyftor som finns i samhället. Jag 
lever i en stad där klyftorna i stället ökat under 
alliansens tid – och det vill jag vara med och 
reparera!

2. Skolan är för mig både ett politiskt och 
yrkesmässigt intresseområde. Jag arbetar i en 
skola som blivit alltmer segregerad och som 
misslyckats med 
• att se till att alla elever når sin fulla potential
• att minska klyftorna mellan de elever som 
kommer till skolan med de bästa förutsätt- 
ningarna och de med de sämsta
• att ta tillvara på lärarnas kompetens och ge 
dem tid att göra det de är bäst på – undervisa 
(i stället för att administrera så mycket som de 
gör idag)

Även om skolan styrs av nationella styr- 
dokument så är den kommunal och Stockholms 
stad skulle kunna göra mycket för att samordna 
och underlätta lärarnas arbete och därigenom 
höja elevresultaten. Några exempel: staden 
(utbildningsförvaltningen) skulle kunna sam-
ordna och analysera statistik från t ex PISA och 
nationella prov och tillsammans med stadens 
rektorer ta fram tydliga handlingsplaner. Staden 
skulle också kunna vara tydligare med vilken 
kompetens lärarna behöver, utifrån samma 
analys. 

3. Bostadspolitiken. Att alliansen utnyttjat 
bostadsbristen för att kunna höja bostadspriser-
na är en av de frågor som upprör mig mest just 
nu. För mig är bostad en rättighet, inte en vara. 
I och med att stora delar av allmännyttan sålts 
till privata företag och riskkapitalister och nya 
regler om t ex andrahandsuthyrning (som gör 
det enklare, för dem som äger fler lägenheter än 
de behöver, att tjäna pengar) införts är bostads-
marknaden i Stockholm till stora delar låst. In-
nerstaden har blivit ett reservat för höginkomst-

tagare och nu tvingas många låginkomsttagare, 
ensamstående föräldrar och pensionärer lämna 
sina lägenheter i ytterstaden efter att de sålts, 
renoverats och blivit upp emot 60% dyrare. 
Stockholm växer – och vi kan inte bygga en 
stad där människor med låg inkomst tvingas allt 
längre ut i periferin.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag har sedan 2010 engagerat mig lokalt i 
Vantör
a) först genom ”Fria teaterns vänner” som 
försökte rädda den nedläggningshotade teatern i 
Högdalen 

b) sedan genom ”Linje 19” som bland annat ar-
betat mot utförsäljningarna av Familjebostäders 
och Svenska Bostäders lägenheter i Hagsätra, 
Rågsved och Högdalen till Ikano och mot City-
cons (centrumägarens) höga hyror i Högdalen. 

c) Jag har också engagerat mig ännu mer lokalt 
genom att samla mina grannar till träffar kring 
t ex Boendedialogen, kampanj mot ombildning 
och samråd kring nybyggnation i Högdalen

d) och i Vänsterpartiet Vantör.

Genom mitt engagemang har jag blivit något av 
en lokal profil. Jag märker att jag är en person 
som folk lyssnar till, men att jag samtidigt själv 
är bra på att lyssna, fånga upp andras tankar 
och idéer och motivera och entusiasmera. Även 
inom mitt arbete är det egenskaper som mina 
kollegor och chefer uppskattar: att jag kan möta 
alla människor, samtala och bemöta dem så att 
jag får deras förtroende och uppskattning. An-
dra egenskaper jag tänker att jag kan ha nytta 
av som politiker är att jag är engagerad, har lätt 
för att uttrycka mig i tal och skrift och är bra 
på att se samband, sammanfatta diskussioner 
och hitta möjliga lösningar. Jag är både social 
och analytisk och vet inte hur många gånger jag 
hört att jag borde bli politiker (redan som barn). 
På senare år har många också sagt att jag som 
politiker säkert skulle få fler att förstå vad det 
handlar om, att vilja engagera sig och att rösta 
på V.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Nej, bara aktiv medlem i vår lokala förening.



Veronica 
Orostica Roa
Handelsvänstern

Född: 1984

Sysselsättning: Kundtjänsthandläggare för 
Försäkringskassan

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej.

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterparitet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
1) Att sluta sälja ut hyresrätterna och bygga fler 
bostäder. Människor behöver möjligheten att få 
skapa sina egna självständiga liv. 

2) Att se över våra skolor, vad gäller arbetsmiljö 
både för lärare och elever. Se över mobbing- 
frågan och läran av empati. Dessutom borde 
våran prioritet ligga i att höja kunskapsnivån. 
Utbildning är nyckeln till en fungerande 
demokrati. Vi behöver en välutbildad befolk-
ning för att fungera, samt motarbeta korruption 
och missförhållanden.

3) Skapa jobb. Det går inte att skaffa bostad 
eller ha ett värdigt liv om det inte finns en 
inkomst. En fast anställning på heltid borde vara 
en laglig rättighet. Vi borde motarbeta alla dessa 
otrygga anställningar och stödja fackförbunden 
än mer. Det gäller att utbilda våra ungdomar om 
vårt lands ekonomiska modell och förstå sig på 
alla lagar och regler som styr deras liv.

Berätta om dina politiska intresseområden:
Jag jobbar tvärpolitiskt genom Akademikerför-
bundet där jag sitter i norra regionens styrelse. 
Vi ska för detta år fokusera på pensionsfrågan.
Jag är väldigt koncentrerad på rasismfrågan i 
svensk politik. Med Sverigedemokraterna som 
tredje största parti stätter det mig en allvarlig 
sits, då jag är en av dom de anser vara onödiga 
och mer än välkomna att lämna landet. Att det 
råder sådan invandrarkritk bland befolkningen i 

Sverige gör det än mer aktuellt att diskutera och 
propagera för tolerans, förståelse och empati för 
sina medmänniskor. Vad hände med att stark ska 
också vara snäll?

Jag tror mycket på förmågan att påverka genom 
ordet. Jag är med i en förening som heter Orten 
Skriver. Vi håller på att starta olika skrivarverk-
städer runt om bland olika förorter i Stockholm, 
däribland Alby och Vårby Gård, där alla kom-
mer vara välkomna att utveckla sina förmågor 
i olika arbetsområden genom det skrivna ordet. 
Allt vi gör behöver viss dokumentation och där 
ska man kunna få stöd i dessa frågor. Att man 
kan skriva och använda språket till sin fördel är 
A och O i dagens informationssamhälle. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
För att jag ser ett behov i att göra något åt hållet 
detta land är på väg mot. Det är en farlig trend 
av främlingsfientlighet och utförsäljning som 
förstör allt svensk arbetarrörelse, feminismen, 
HBT rörelsen och andra krafter jobbat så hårt 
för. Välfärdsamhället är snart ett minne blott. 
Detta är något jag känner ett personligt ans-
var att motarbeta. Jag kommer från en väldigt 
politiskt aktiv familj där samhällsförhållanden 
diskuterades dagligen runt middagsbordet. Min 
identitet hänger ihop med samhället jag kallar 
mitt hem. Sverige. Jag kan inte stå och titta på 
medan man förstör allt jag håller kärt. Det enda 
parti som någonsin varit på min sida helhjärtat 
i detta har varit Vänsterpartiet. Jag ser ingen 
annan väg att ta än den rätta. Försöka göra det 
bästa jag kan genom att stödja ett parti som job-
bar för mina hjärtefrågor och förhoppningsvis i 
samma veva föra fram talan för de som tycker 
som jag. 
Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Nej, inga längre. Var aktiv inom Handels- 
vänstern då jag var med i Handelsanställdas 
Förbund. Jag har fortfarande ett förtroendeup-
pdrag som Skolinformatör för LO och Handels-
anställdas Förbund, som jag inte hunnit med 
denna termin, men tidigare gjorde en gång i 
veckan i genomsnitt. 



Zakarias Zouhir
Enskede           

Född: 1976                

Sysselsättning: Järnvägsingenjör 

Har du haft eller har parlamentariskt uppdrag? 
Nej, men har erfarenhet av liknande arbete 
i andra stora plattformar både nationellt och 
internationellt. 

Vilka tre frågor tycker du att Vänsterparitet 
skall prioritera i kommunfullmäktige nästa 
mandatperiod?
Skolan
Barnfattigdom 
Lokaltrafik 

Berätta om dina politiska intresseområden:
Mänskliga rättigheter
Infrastruktur
Förorten

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?
Jag kandiderar till kommunfullmäktige efter-
som jag tycker det är viktigt att fullmäktige får 
in röster som vanligtvis inte hörs där: aktivister, 
gräsrötter, bruna svenskar som är underrepre-
senterade på denna viktiga plattform och som 
jag ser som ett demokratiskt problem. Sådana 
som vågar kalla saker vid dess rätta namn, 
som inte är rädda för att säga att vi lever i ett 
kapitalistiskt samhälle som stänger ut många 
människor och tränger ut dom till utkanten av 
våra städer. Högern har fått styra och ställa de 
senaste åren. Det har gått så långt att många 
människor inte ens vågar tänka att ett annat sys-
tem är möjligt och detta måste vi ändra på. Jag 
skulle också gärna se att fullmäktiges ledamöter 
bättre motsvarar andelen svenskar med utländsk 
härkomst i staden och detta vill jag vara med 
och ändra på.

Har du andra uppdrag i Vänsterpartiet?
Just nu representant i repskapet. Jag är 
nominerad av distriktet att kartlägga repre-
sentationen bland partiets förtroendevalda 
avseende medlemmar/svenskar med utländsk 
härkomst (SCB:s definition). I detta arbete 
skall vi kartlägga vari de strukturella hindren 
består. Finns det en tröskel när det gäller att 
bli medlem? Bli aktiv? Och att få förtroende-
uppdrag i vårt parti t.ex. Till riksdag, kommun, 
landsting, styrelser mm, satt med i 2 val- 
beredningar, går ut och delar flygblad och info 
om vårt parti mm.
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