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Valberedningens förslag till listor inför valet 2014 
Stockholms läns landsting

I uppdraget från årskonferensen 2013 ingick att ta fram förslag på tre listor, en för valkretsarna 
Nord, Nordost och Nordväst; en för valkretsarna i Stockholms stad och en för valkretsarna Ost, 
Sydost och Sydväst. 

Valberedningen har tolkat detta så att distriktskonferensen ville öka chanserna att personer som 
man vill ha på valbar plats också ska komma med i landstingsfullmäktige, men inte så att man vill 
ha betydligt färre ersättare i V:s fullmäktigegrupp. 

För att ge möjlighet till fler ersättare lägger valberedningen förslag enligt Alternativ 1. Om valkon-
ferensen föredrar identiskt samma listor inom de tre valkretsgrupperna (men med färre ersättare) 
kan man välja att följa Alternativ 2.

// Valberedningen
Dick Urban Vestbro, sammankallande
Kerstin Krebs
Daniel Söderberg Talebi
Åsa Hagelstedt
Lennart Rendik
Nujin Alacbek
Jonas Ljungstedt
Josefin Morge

Berit Vikner valdes till valberedningen, men avsade sig pga sjukdom. 
Patrik Eriksson har varit adjungerad från Ung Vänster. 



Valkrets
Nord

1. Feline Flodin
2. Thomas Magnusson
3. Marina A. Davidsdotter
4. Gina Rosales Garcia
5. August Flensburg
6. Annika Edman Olofsson
7. Peter Laine
8. Gilda Cordova
9. Khursid Chowdhury
10. Martha Aguirre
11. Leif Gheith Sahi
12. Catarina Wahlgren
13. Christer Ryd
14. Patricia Laguna
15. Ed Vivenius
16. Amanda Möllenhoff
17. Hamid Nakhaeizadeh
18. Elisabeth Faxelid
19. Niclas Dimander

Valkrets
Nordost

1. Feline Flodin
2. Thomas Magnusson
3. Catarina Wahlgren 
4. Marina A. Davidsdotter
5. Elisabeth Faxelid
6. Gilda Cordova
7. Patricia Lagunas
8. Khursid Chowdhury
9. Amanda Möllenhoff
10. Ed Vivenius
11. August Flensburg
12. Martha Aguirre
13. Christer Ryd
14. Gina Rosales Garcia
15. Peter Laine
16. Annika Edman Olofsson
17. Leif Gheith Sahi
18. Niclas Dimander
19. Hamid Nakhaeizadeh

Valkrets
Nordväst

1. Feline Flodin
2. Thomas Magnusson
3. Hamid Nakhaeizadeh
4. Amanda Möllenhoff
5. Martha Aguirre
6. Catarina Wahlgren
7. Christer Ryd
8. Gilda Cordova
9. Marina Davidsdotter
10. Gina Rosales Garcia
11. Niclas Dimander
12. Elisabeth Faxelid
13. Khursid Chowdhury
14. Patricia Lagunas
15. Ed Vivenius
16. Annika Edman Olofsson
17. Peter Laine
18. August Flensburg
19. Leif Gheith Sahi

Valberedningens förslag 
Alternativ 1: 12 listor (samma namn på valbar ordinarie plats, med 
möjlighet att få upp till 30 ersättare vid samma resultat som 2010)

Valkrets
Ost

1. Pia Ortiz Venegas
2. Petteri Louhema
3. Isabell Flygare
4. Katja Ojanne
5. Erika Murga
6. Lisa Rasmussen
7. Stefan Bengtsson
8. Kerstin Amelin
9. Sverre Launy
10. Kerstin Pettersen
11. Bekir Uzunel
12. Elisabeth U Karlsson
13. Samuel Sandberg
14. Marit Strand Petterson
15. Jan Wattsgård
16. Ronnie Andersson

Valkrets
Sydost

1. Pia Ortiz Venegas
2. Petteri Louhema
3. Isabell Flygare
4. Sverre Launy
5. Kerstin Pettersson
6. Bekir Uzunel
7. Kerstin Amelin
8. Jan Wattsgård
9. Elisabeth U Karlsson
10. Stefan Bengtsson
11. Samuel Sandberg
12. Katja Ojanne
13. Marit Strand Pettersen
14. Erika Murga
15. Lisa Rasmussen
16. Ronnie Andersson

Valkrets
Sydväst

1. Pia Ortiz Venegas
2. Petteri Louhema
3. Isabell Flygare
4. Elisabeth U Karlsson
5. Stefan Bengtsson
6. Marit Strand Pettersen
7. Samuel Sandberg
8. Kerstin Amelin
9. Ronnie Andersson
10. Erika Murga
11. Sverre Launy
12. Katja Ojanne
13. Bekir Uzunel
14. Lisa Rasmussen 
15. Jan Wattsgård
16. Kerstin Pettersson

VALKRETSGRUPP NORD

VALKRETSGRUPP SYD



Valkrets 1 
Södermalm-Enskede

1. Gunilla Roxby-Cromvall
2. Håkan Jörnehed
3. Ifrah Degmo Mohamed
4. Anna Sehlin
5. Kerstin Burman
6. Matilda Johansson
7. Theo Bodin
8. Birgitta Sevefjord
9. Gunnar Ågren
10. Kerstin Denckert
11. Jan Strömdahl
12. Inga-Lill Franzen
13. Stellan Hamrin
14. Sonja Wallbom
15. Anders Djerf
16. Gunilla Bhur
17. Linus Kyrklund
18. Elena Dingu-Kyrklund
19. Jonas Lindberg
20. Marion Sundqvist
21. Daniel Lundgren
22. Elina Linna
23. Bernd Briese
24. Mohibul Ezdani Khan

Valkrets 2 
Bromma-Kungsholmen

1. Gunilla Roxby-Cromvall
2. Håkan Jörnehed
3. Ifrah Degmo Mohamed
4. Anna Sehlin
5. Kerstin Burman
6. Elina Linna
7. Mohibul Ezdani Khan
8. Kerstin Denckert
9. Sonja Wallbom
10. Anders Djerf
11. Elena Dingu-Kyrklund
12. Linus Kyrklund
13. Birgitta Sevefjord
14. Gunnar Ågren
15. Matilda Johansson
16. Jan Strömdahl
17. Gunilla Bhur
18. Stellan Hamrin
19. Inga-Lill Franzen
20. Theo Bodin
21. Marion Sundqvist
22. Jonas Lindberg
23. Daniel Lundgren
24. Bernd Briese

Valkrets 3 Norrmalm-
Östermalm-Gamla stan

1. Gunilla Roxby-Cromvall
2. Håkan Jörnehed
3. Ifrah Degmo Mohamed
4. Anna Sehlin
5. Kerstin Burman
6. Gunilla Bhur
7. Bernd Briese
8. Sonja Wallbom
9. Daniel Lundgren
10. Ingalill Franzen
11. Jonas Lindberg
12. Marion Sundqvist
13. Theo Bodin
14. Birgitta Sevefjord
15. Gunnar Ågren
16. Matilda Johansson
17. Jan Strömdahl
18. Elina Linna
19. Linus Kyrklund
20. Elena Dingu-Kyrklund
21. Stellan Hamrin
22. Kerstin Denckert
23. Mohibul Ezdani Khan
24. Anders Djerf

VALKRETSGRUPP STOCKHOLMS STAD

Valberedningens förslag 
Alternativ 1: 12 listor (samma namn på valbar ordinarie plats, med 
möjlighet att få upp till 30 ersättare vid samma resultat som 2010)



Valkrets 4 
Östra Söderort

1. Gunilla Roxby-Cromvall
2. Håkan Jörnehed
3. Ifrah-Degmo Mohamed
4. Anna Sehlin
5. Kerstin Burman
6. Daniel Blomgren
7. Alexandra Mattsson
8. Stellan Hamrin
9. Inga Lill Franzen
10. Bernd Briese
11. Gunnar Ågren
12. Jan Strömdahl
13. Micaela Kedhammar
14. Leo Ahmed
15. Gunilla Buhr
16. Sonja Wallbom
17. Jonas Lindberg
18. Marion Sundqvist
19. Lorena Delgado
20. Rashid Mohammed
21. Marion Sundqvist
22. Mohibul Ezdani Khan
23. Julietta Larin
24. Zakarias Zouhir
25. Kerstin Denckert
26. Carita Stenbacka  

Tenezakis
27. Daniel Lundgren

Valkrets 5 
Västra Söderort

1. Gunilla Roxby-Cromvall
2. Håkan Jörnehed
3. Ifrah-Degmo Mohamed
4. Anna Sehlin
5. Kerstin Burman
6. Jonas Lindberg
7. Carita Stenbacka  

Tenezakis
8. Zakarias Zouhir
9. Julietta Larin
10. Marion Sundqvist
11. Stig Johnell
12. Lorena Delgado
13. Jan Strömdahl
14. Birgitta Sevefjord
15. Gunnar Ågren
16. Rashid Mohammed
17. Alexandra Mattsson
18. Stellan Hamrin
19. Micaela Kedhammar
20. Daniel Blomgren
21. Inga-Lill Franzen
22. Daniel Lundgren
23. Kerstin Denkert
24. Leo Ahmed
25. Gunilla Buhr
26. Bernd Briese
27. Sonja Wallbom

Valkrets 6 
Yttre Västerort

1. Gunilla Roxby-Cromvall
2. Håkan Jörnehed
3. Ifrah-Degmo Mohamed
4. Anna Sehlin
5. Kerstin Burman
6. Gunilla Buhr
7. Leo Ahmed
8. Micaela Kedhammar
9. Rashid Mohammed
10. Birgitta Sevefjord
11. Jonas Lundgren
12. Marion Sundqvist
13. Mohibul Ezdani Khan
14. Daniel Lundgren
15. Kerstin Denckert
16. Gunnar Ågren
17. Alexandra Mattsson
18. Lorena Delgado
19. Jonas Lindberg
20. Julietta Larin
21. Daniel Blomgren
22. Inga Lill Franzen
23. Jan Strömdahl
24. Sonja Wallbom
25. Stellan Hamrin
26. Bernd Briese
27. Zakarias Zouhir

VALKRETSGRUPP STOCKHOLMS STAD

Valberedningens förslag 
Alternativ 1: 12 listor (samma namn på valbar ordinarie plats, med 
möjlighet att få upp till 30 ersättare vid samma resultat som 2010)



Valberedningens förslag 
Alternativ 2: 3 listor (samma namn inom varje valkretsgrupp, 
sannolikt 10 ersättare vid samma resultat som 2010)

Valkretsar 
Norra länet

1. Feline Flodin
2. Thomas Magnusson
3. Marina Davidsdotter
4. Catarina Wahlgren
5. Hamid Nakhaeizadeh
6. Amanda Möllenhoff
7. Martha Aguirre
8. Elisabeth Faxelid
9. Gina Rosales Garcia
10. August Flensburg 
11. Gilda Cordova
12. Peter Laine 
13. Annika Edman  

Olofsson
14. Khurshid Chowdhury
15. Christer Rydh
16. Patricia Lagunas
17. Leif Gheith Sahi
18. Niclas Dimander
19. Ed Vivenius

Valkretsar 
Stockholm Stad

1. Gunilla Roxby Cromvall
2. Håkan Jörnehed
3. Ifrah-Degmo Mohamed
4. Anna Sehlin
5. Kerstin Burman
6. Jonas Lindberg
7. Birgitta Sevefjord
8. Gunilla Bhur
9. Daniel Blomgren
10. Elina Linna
11. Matilda Johansson
12. Stellan Hamrin
13. Alexandra Mattson
14. Micaela Kedhammar
15. Mohibul Ezdani Khan
16. Leo Ahmed
17. Carita Stenbacka  

Tenezakis
18. Zakarias Zouhir
19. Lorena Delgado
20. Theo Bodin
21. Kerstin Denckert
22. Berndt Briese
23. Gunnar Ågren
24. Sonja Wallbom
25. Rashid Mohammed
26. Marion Sundqvist
27. Jonas Lundgren
28. Julieta Larin
29. Linus Kyrklund
30. Elina Dingu-Kyrklund
31. Jan Strömdahl
32. Inga-Lill Franzén
33. Stig Johnell
34. Daniel Lundgren
35. Anders Djerf

Valkretsar 
Södra länet

1. Pia Ortiz Venegas
2. Petteri Louhema
3. Isabell Flygare
4. Elisabeth U Karlsson
5. Katja Ojanne 
6. Sverre Launy
7. Kerstin Pettersson
8. Stefan Bengtson
9. Marit Strand Pettersen
10. Bekir Uzunel
11. Erika Murga 
12. Samuel Sandberg
13. Kerstin Amelin
14. Lisa Rasmussen
15. Jan Wattsgård
16. Ronnie Andersson



Nominerade som tackat ja

Alexandra Mattsson, 
Hammarby-Skarpnäck
Amanda Möllenhoff, Solna
Anders Djerf, Årsta
Anna Sehlin, Västra Södermalm
Annika Edman Olofsson, Solna
August Flensburg, Solna
Bekir Uzunel, Botkyrka
Bernd Briese, Enskede
Birgitta Sevefjord, Vita Bergen
Carita Stenbacka Tenezakis, Hägersten
Catarina Wahlgren, Norrtälje
Christer Ryd, Seko post
Daniel Blomgren, Vantör
Daniel Håkansson, Vita Bergen
Daniel Lundgren, Hässelby-Vällingby
Ed Vivenius, Österåker
Elena Dingu-Kyrklund, Kungsholmen
Elina Linna, Liljeholmen-Hägersten
Elisabeth Faxelid, Täby-Danderyd
Elisabeth Ulin Karlsson, Huddinge
Erika Murga, Södertälje
Feline Flodin, Kommunal
Gilda Cordova, Tensta-Rinkeby-Spånga
Gina Rosales Garcia, Ekerö
Gunilla Bhur, Kista
Gunilla Roxby Cromvall,  
Älvsjö-Hägersten
Gunnar Ågren, Vita Bergen
Göran Kärrman, Kista
Hamid Nakhaeizadeh, Järfälla
Hassan Abdullahi,  
Tensta-Rinkeby-Spånga
Håkan Jörnehed, Västra Södermalm
Ifrah-Degmo Mohamed,  
Tensta-Rinkeby-Spånga
Inga Lill Franzen, Vita Bergen
Isabell Flygare, Södertälje
Jan Strömdahl, Västra Södermalm
Jan Wattsgård, Södertälje
Jonas Lindberg, Liljeholmen-Hägersten
Jonas Lundgren, Hässelby-Vällingby
Julieta Larin, Skärholmen

Katja Ojanne,  
Hotell och Restaurangvänstern
Kerstin Amelin, Botkyrka
Kerstin Burman, Hammarby-Skarpnäck
Kerstin Denckert, Årsta
Kerstin Pettersson, Södertälje
Kerstin Tholin, Liljeholmen-Hägersten
Khurshid Chowdhury, Upplands Bro
Leif Gheith Sahi, Bromma
Leo Ahmed, Kista
Linus Kyrklund, Kungsholmen
Lisa Rasmussen, Nacka
Lorena Delgado, Skärholmen
Marina A Davidsdotter, Täby-Danderyd
Marion Sundqvist, Birka Vasa
Marit Strand Pettersen, Botkyrka
Marja Hillerström, Vita Bergen
Marta Aguirre, Trafikföreningen
Matilda Johansson, Västra Södermalm
Micaela Kedhammar,  
Hässelby-Vällingby
Mohibul Ezdani Khan,  
Hässelby-Vällingby
Niclas Dimander, Upplands Väsby
Patricia Lagunas, Österåker
Peter Laine, Sundbyberg
Peter Roth, Vita Bergen
Petteri Louhema, Vita bergen
Pia Ortiz Venegas, Salem
Rashid Mohammed,  
Tensta-Rinkeby-Spånga
Ronnie Andersson, Botkyrka
Samuel Sandberg, Södertälje
Sonja Wallbom, Årsta
Stefan Bengtsson, Södertälje
Stellan Hamrin, Hammarby-Skarpnäck
Stig Johnell, Skärholmen
Sverre Launy, Nynäshamn
Theo Bodin, Vita Bergen
Thomas Magnusson, Solna
Zakarias Zouhir, Enskede



Sent inkomna kandidater

Marcela Dimander, Upplands Väsby

Nominerade som tackat nej

Anna Herdy, Botkyrka
Annica Lidström, Kungsholmen
Barbro Sörman, Nacka
Camilo Henriques, Salem
Gerardo Berrios, Farsta
Giglia Becerra, Vantör
Hans Welander, Liljeholmen-Hägersten
Ishan Kellecicglu, Solna
Jenny Bengtsson,  
Hotell och Restaurangvänstern
Johanna Granbom, Vita Bergen
Jonas Carlsson, Vantör
Josefin Castillo, Ej medlem 
Lisa Yxmark, Salem 
Lars Sterneby, Enskede
Marianne Ramström, Täby-Danderyd
Nataja Mrdanov, Handelsvänstern
Nooshi Dadgostar, Botkyrka
Rebecca Hedenstedt, Solna
Rosa Lundmark, Vantör
Sanna Sjögren, Hammarby-Skarpnäck
Shahla Rashid, Solna 
Sophia Lövgren, Årsta
Titti Schönbeck, Tyresö
Torun Boucher, Kungsholmen
Veronica Kallander, Sundbyberg
Åsa Brunius, Liljeholmen-Hägersten

Nominerade som ej svarat

Göran Larsson, Täby-Danderyd
Herta Fischer, Solna
Joakim Blomberg, Kista
Kajsa Bysell,  
Hotell och Restaurangvänstern
Kave Noori, Sundbyberg
Leif Larsson, Hässelby-Vällingby
Maria Öhman, Kungsholmen
Marie Näslund, Hammarby-Skarpnäck
Moses Fecher, Salem
Sila Özguven, Kista
Zargham Assadi, Kista





Alexandra 
Mattsson
Hammarby-
Skarpnäck

Vem är du?
Alexandra heter jag, är 27 år gammal och bor 
i Hammarbyhöjden (snart Tallkrogen) med 
sambo och en 5 månaders son. Jag är dock 
uppvuxen norr om stan i Åkersberga där jag 
började hålla på med politik under gymnasie-
tiden med sk. ”ungdomsfrågor”. Jag har varit 
med i partiet eller Ung Vänster i ca 10 år, först 
aktiv i Österåkers partiförening och sedan några 
år tillbaka i Hammarby-Skarpnäck. Jag är just 
nu föräldraledig till i vår, annars arbetar jag 
som biståndshandläggare/socionom på social-
tjänstens socialpsykiatri i Haninge kommun. 
Innan dess har jag arbetat inom socialpsykiatrin 
som boendestöd och som personlig assistent åt 
brukare med MS/stroke/ALS. Mina intressen är 
förutom politik att läsa, sport, vara på landet i 
Härjedalen, träna yoga o sånt. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Skarpnäcks stadsdelsnämnd (ledamot/grupp-
ledare samt ersättare) och sociala delegation 
(ledamot) 2010-tills nu. Österåkers kommun-
fullmäktige (ersättare) och kultur/fritidsnämnd 
(ledamot) 2006-2008. Österåkers ungdomsfull-
mäktige vilket var partipolitiskt obundet (leda-
mot samt ordförandeuppdrag sista året) 2002-
2005.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag tror att det vore roligt, utmanande och 
meningsfullt att arbeta med landstingsfrågor för 
partiet då jag är intresserad av sjukvård/trafik/
regionala frågor och inte bara att arbeta med 
politik som enbart berör stadsdelen eller stock-

holmarna som nu utan hela länet. Jag vill driva 
vår politik och få fram den inom ett område där 
vi kanske inte märks så mycket idag. 3 frågor 
jag skulle vilja driva är självklart en bättre  
landstingsdriven öppen psykiatrisk vård för 
vuxna då jag har stor inblick i hur den (ej) 
fungerar idag genom mitt arbete, en storsatsning 
på unga tjejers psykiska mående samt en bättre 
kvinno-/förlossningsvård då den frågan känns 
väldigt nära mig just nu samt akut. 

Amanda 
Möllenhoff
Solna

Vem är du?
Jag heter Amanda, är 21 år och pluggar 
grundlärarprogrammet med interkulturell inrikt-
ning mot fritidshem på Södertörns högskola. 
Innan jag började plugga till lärare studerade jag 
även två fristående 30 hp-kurser; Etnologi A och 
Litteraturvetenskap A med inriktning skapande 
svenska.

Som ni kommer märka är jag bra på att ha  
många bollar i luften, för förutom att jag  
pluggar heltid är jag dessutom aktivt ideellt 
i den lokala tjejjouren, sitter i styrelsen för 
Barncancerföreningen i Stockholmsregionen, är 
instruktör i feministiskt självförsvar, vikarierar 
som barnskötare på förskolor i Hässelby samt 
är cirkelledare på ABF Norra Storstockholm 
(främst på deras ”Feministisk mötesplats”).

Min erfarenhet av partiet är ganska blandad. Jag 
började engagera mig i Ung Vänster för 6 år 
sedan ungefär och har nu suttit i deras  
distriktsstyrelse i snart 4 år. Under förra året var 
jag vice ordförande för distriktet och satt även 

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 efter förnamn.



i deras arbetsutskott vilket jag lärt mig väldigt 
mycket av. Parallellt med mitt engagemang 
i Ung Vänster har jag även hjälpt de lokala 
partiföreningarna på olika sätt. Sundbybergs 
partiförening har jag mest varit med, där har 
jag hjälpt till inför arrangemang, varit med och 
planerat kommunens program och budget och 
stått på deras lista i kommunvalet 2010. Efter-
som jag hunnit flytta runt en del har jag även en 
bra kontakt med Hässelby-Vällingbys  
partiförening och Solnas.

Idag är jag aktiv i Solnas partiförening och sitter 
även i distriktets valberedning för Riksdag-
slistan.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag tror att jag har en del egenskaper och erfar-
enheter som är intressanta för landstingsfull-
mäktige. 

Till exempel är jag mycket engagerad feminist 
som har ett feministiskt perspektiv i allt jag 
gör. Om jag skulle få driva några frågor skulle 
det vara att lyfta vårdfrågor mer ur ett feminis-
tiskt perspektiv och bemötandet av patienter 
inom vården, HBTQ-certifiering/utbildning för 
personal skulle jag vilja driva igenom. Även hur 
man hanterar och bemöter barn inom vården.

Anders Djerf
Årsta

Vem är du?
Jag föddes i S:t Görans församling på Kungs-
holmen 27 februari 1951, och är således 62 år 
idag. Jag har ganska lång erfarenhet av partiet, 
började i lokalföreningen på Mariaberget 1978 
(eller -79), gick där grundkursen i marxism 
– kursledare arkitekten Johan Rådberg. Efter 
att ha genomgått en hel termin lång partiskola 

inkl. två helger på Syninge invaldes jag som 
fullvärdig partimedlem 1982, hade då flyttat 
till Östgötagatan, Katarina församling. Suttit i 
föreningsstyrelsen i Vita Bergen olika perioder 
på 1980- och 90-talet. Flyttade till Johanneshov 
(Globen) 1999, och gick då över till V Årsta, 
där jag snart kom in i styrelsen, och är sedan 
många år V Årsta-föreningens ordförande. Bor 
sedan 2004 i centrala Årsta. 

Sedan 1986 växelvis ordinarie och suppleant 
i Stockholms Hamns AB styrelse, (uppehåll 
1987-88 p.g.a. Stockholmspatiets rockad) hit-
tills 25 aktiva år i den centrala styrelsen och 
sedan förvärven i dess dotterbolag, antingen i 
Nynäshamns Mark AB eller som denna mandat-
period i Kapellskärs Hamn AB, som ordinarie 
ledamot.

Jag fick äran att på ett fyllnadsval sitta i 
Skärgårdsstiftelsens styrelse 1998-99: Ett spän-
nande år.  Under den stora förändringen 1998, 
då Skärgårdsstiftelsen ombildades i samband 
med att Stockholms stad bestämde att skänka 
alla sina skärgårdsområden till Skärgårdsstif-
telsen. Markinnehavet kom med detta att för-
dubblas.

Efter att jag inte längre hade plats i styrelsen har 
mitt ideella engagemang i Skärgårdsstiftelsens 
Vänner ökat, och är aktiv i vännernas Arbets-
grupp 3, för kultur- och naturmiljöfrågor.
Jag är idag med i V-stadshusgruppens miljö- 
och trafikgrupp och Vänsterns Kulturnätverk, 
aktiv i Norrtälje kommuns kultur och politik, 
har egen blogg på Norrteljetidning.se, där jag 
ofta är vass mot det moderata kommunalrådets 
självtillräcklighet.  Jag är sedan 1986 nämnde-
man i Tingsrätten. Var i många år ledamot av 
Skattenämnd och även fastighetstaxerings-
nämnd (de är numera avskaffade). Jag har ett 
stort engagemang för kollektivtrafiken i hela 
Roslagen och i synnerhet kollektivtrafiken på 
vatten i hela Stockholms skärgård och för pen-
delbåtar på (stor-) Stockholms vatten. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja, jag tror det framgår av svaret ovan.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
För att det behövs en stark vänster i politiken 
och inte minst i Landstinget.



Jag är engagerad för: Bättre kollektivtrafik, i 
synnerhet kollektivtrafik på Stockholms inre 
vatten. Och förbättringar året runt i skärgårds-
trafiken. Enhetstaxa SL/Waxholmsbolaget.  
Natur, miljö och kustkultur: Ett viktigt kulturarv 
att vårda, En Skärgård för Alla: Mer resurser till 
Skärgårdsstiftelsen!

Kultur i Stockholms län – både bättre villkor för 
utövarna och tillgång till kulturupplevelser för 
medborgarna i alla åldrar, ge möjligheter för de 
som mest känner sitt lokalsamhälle, att upptäcka 
allt det som finns att uppleva i länet.

Anna Sehlin
Västra 
Södermalm

Vem är du?
Jag är 34 år, bor på Södermalm med sambo och 
två små döttrar. Vi pratar franska hemma då min 
sambo är fransman. Jag är född i Hälsingland, 
har vuxit upp med gröna-vågen föräldrar och 
gått i waldorfskola med vegetarisk mat. Jag 
gick gymnasiet i Stockholm och har bott min 
största tid här. Jag gick med i Fältbiologerna 
som 12-åring, i Ung Vänster som 16-åring och 
i Vänsterpartiet som 18-åring. Jag har dock 
mest engagerat mig i miljöfrågor och tog en 
paus från Vänsterpartiet några år och fokus-
erade på infrastrukturfrågor och kollektivtrafik 
inom miljörörelsen – främst Fältbiologerna och 
Jordens Vänner. 2006 började jag arbeta som 
borgarrådssekreterare för Vänsterpartiet i Stock-
holms stadshus med de tekniska nämnderna. 
Jag lärde mig den kommunala beslutsprocessen 
och blev mer och mer involverad i partiet. 2010 
kandiderade jag till Stockholms läns landsting 
för Vänsterpartiet. Jag fick en ordinarie plats 
i landstingsfullmäktige och en ersättarplats i 
trafiknämnden och en plats i Mälardalsrådets 
miljöutskott. Jag har sedan dess arbetat aktivt 
att sätta mig in i landstingsfrågorna och verka 
för en fungerande och prioriterad kollektivtrafik. 
Professionellt har jag arbetat som layoutare för 

en biståndsorganisation, som informatör för en 
annan biståndsorganisation, som kursamanuens 
vid ett universitet, som personlig assistent, som 
borgarrådssekreterare och nu som seminare-
samordnare, administratör och projektledare 
i en organisation som arbetar med hållbar 
samhällsutveckling. På fritiden cyklar, klät-
trar, springer och simmar jag och är gärna ute i 
naturen så mycket som möjligt. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja, inom kommun och landsting. 2006-2010 i 
kommun, 2010-nu i landsting. 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag tycker det är roligt och intressant att arbeta 
parlamentariskt. Jag vill driva öppna spärrlinjer, 
utbyggd spårtrafik och återtagande (där möjligt) 
av det politiska inflytande i kollektivtrafikfrågor 
i SLL. 

Annika Edman 
Olofsson
Solna

Vem är du? 
Jag är 54 år och bor och arbetar i Solna. Jag är 
socionom och har arbetat de senaste 20 åren 
med vuxna missbrukare i olika former, kura-
tor på öppenvårdsmottagningar och –team, 
socialsekreterare och nu samordnare. Sedan 
ett år tillbaka arbetar jag som samordnare för 
Utförargruppen inom Vuxenenheten på Social-
förvaltningen i Solna. Ett intensivt utvecklings-
arbete har pågått och pågår fortfarande med att 
utveckla öppenvårdsarbetet för att kunna arbeta 
mer intensivt med missbrukare och samsjuka 
(psykiska störningar och ett allvarligt missbruk) 
på hemmaplan. I utförargruppen finns syssel-
sättning, kuratorer som ger samtalsbehandling 
och behandlingsassistenter som arbetar med 
boendestöd och motivationsarbete hemma hos 
människor och som söker upp dem ”ute på 
fältet”. Det är och har varit spännande att få 
vara med att bygga upp de här nya formerna 



för psykosocialt arbete med missbrukare och 
samsjuka.

Jag har varit aktiv medlem i Vänsterpartiet i 
omgångar (beroende på hur privatlivet sett ut m 
barn och jobb) sedan 1983. Då var jag medlem i 
Kommunistisk Ungdom (nuvarande Ung Vän-
ster). I slutet av 80-talet satt jag i distrikts- 
styrelsen i Storstockholm och var ansvarig för 
dåvarande kvinnopolitiska utskottet. Jag har 
varit sammankallande i två valberedningar för 
Vänsterpartiet; tillsammans med Iris Birath 
för val till ny partistyrelse m.m. inför den s.k. 
namnbytarkongressen 1990 och som sam-
mankallande i valberedningen för riksdagslistan 
i Stockholms län 2006. Den senare är den enda 
valberedning (såvitt jag vet) som lagt fram ett 
enigt förslag på riksdagslista utan en enda reser-
vation. Det är jag stolt över! 

Under hela 90-talet satt jag i Sveriges Social- 
istiska Pionjärers förbundsstyrelse och var 
lägerledare och ansvarig för flera sommarläger.
I Södertälje var jag ordförande och vice ord-
förande i partiföreningens styrelse under några 
år i början på 2000-talet. Innan dess hade jag 
varit kvinnopolitiskt ansvarig i förenings-
styrelsen och ledde då en Feministisk kurs som 
gick under några helger, tror att det var under 
hösten 1999. Under åren 2000-2003 arbetade 
jag som ombudsman på V Storstockholm. Jag 
behövde ett avbrott från socialt arbete.

Jag är i grunden en glad och lösningsinriktad 
person som inte är rädd för att föra fram min 
åsikt. Det är bra med diskussioner, när olika 
åsikter får brytas mot varann kan nya idéer växa 
fram. Jag gillar att arbeta och roa mig tillsam-
mans med andra men har även ett stort behov att 
få vara helt för mig själv. Privat är jag gift med 
Gustav sedan 2005 och har en dotter och två  
underbara barnbarn som jag försöker träffa så 
ofta som möjligt. Gillar friluftsliv, sjunger i kör, 
går gärna på opera eller teater och älskar att 
dansa.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja, jag hade mina första parlamentariska upp-
drag i Botkyrka kommun under 1980-talet 
fram till 1994; Kommunfullmäktige, Bygg-
nadsnämnden och Utbildningsnämnden. I 
Södertälje kommun satt jag under ett halvår i 
Telge kommundelsnämnd men slutade efter-

som jag fick arbete som projektledare i ett 
samverkansprojekt mellan missbruksvården och 
psykiatrin vilket organiserades under nämnda 
kommundelsnämnd. Under åren 1998-2002 var 
jag andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
i Södertälje.

Sedan jag flyttade till Solna 2002 har jag haft 
uppdrag för Vänsterpartiet i Framtidskommit-
tén (arbetade med att se över såväl nämnd- som 
förvaltningsorganisation inför valet 2006), Tek-
niska nämnden fram till 2010 och har suttit som 
andre vice ordförande i Råsunda förstads AB 
under åren 2005-2010. Det senare är ett kom-
munalt bolag som äger industri- och kontors-
fastigheter i Solna och som äger ett dotterbolag 
som driver Överjärva Gård (naturskola och ett 
”mini-Skansen” i norra Solna).

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag är sugen på att arbeta parlamentariskt igen 
och tror att jag kan bidra med entusiasm och 
erfarenhet från mitt långa engagemang i Vän-
sterpartiet. 

De frågor jag är intresserad av att arbeta med är:
Kultur-, kollektivtrafik- och regionfrågor. 

August 
Flensburg
Solna

Vem är du?
Jag är 29 år gammal och jobbar som vårdare. 
Har varit aktiv i Ung Vänster i 14 år och i 
Vänsterpartiet i 7. Har varit aktiv i många olika 
partiföreningar – Malmö, Hässelby-Vällingby, 
Bromma-Ekerö och nu i Solna. Har haft diverse 
uppdrag för Ung Vänster och Vänsterpartiet. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Nej.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar för att folk omkring mig tycker 



att jag borde göra det. Helst vill jag driva frågor 
som rör kollektivtrafiken. Att den borde vara 
avgiftsfri, verkligen behöver byggas ut och att 
man borde återta driften i offentlig regi. När 
det gäller sjukvårdsfrågor så måste vi stoppa 
vårdvalet som dränerar vårdens resurser, våra 
skattepengar flyter också ut via både den privat-
iserade vården och värdelösa upphandlingar(se 
nya KS tex). De resurserna behövs bl.a. för att 
öka antalet sjuksängar – idag skickar vården 
(bokstavligen talat) hem patienter innan gipset 
har torkat.

Kollektivtrafiken borde (3 frågorna jag helst 
driver): vara avgiftsfri, vara offentligt driven, 
byggas ut 

Bekir Uzunel
Botkyrka

Vem är du? 
Är 48 år, arbetar som konsult och juridisk råd-
givare. Gick med Vänsterpartiet 1992 har haft 
olika uppdrag i partiet och är kommunfull- 
mäktigeledamot i Botkyrka kommun, lanstings-
fullmäktigeledamot i SLL. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja, jag har varit kommunfullmäktigeledamot  
sedan 1998/ landstingsfullmäktigeledamot  
sedan 2010 som ordinarie.( ersättare i land-
stingsfullmäktige sedan 2002) 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Har suttit som ordinarie landstingsfullmäktige-
ledamot under denna mandatperiod och vill 
gärna fortsätta för att bedriva frågor som jämlikt 
vård inom hela länet i synnerhet gällande kvin-
nor och barn, regionala frågor samt ungdoms-
psykiatri är andra frågor som jag vill driva.

Bernd Briese
Enskede

Vem är du?
Mitt namn är Bernd Briese och 63 vårar ung. 
Jag har två pojkar, på 28 respektive 26 år från 
mitt första äktenskap. Dessutom är jag begåvad 
med två barnbarn, 6 och 4 år. Jag är född i det 
forna DDR och kom till Sverige och Eskilstuna 
en varm vårdag 1954. Tack vare en ny skol-
reform under 50-talet med ett avvecklande av 
klassinstitutioner som läroverk och realskolor 
gavs jag möjlighet till att besöka yrkesskola, 
gymnasium, universitet och slutligen teknisk 
högskola för en utbildning till civilingenjör. 
Det är med stor sorg jag ser att Sverige hur, 
allt sedan Göran Perssons tid som utbildnings-
minister, sakta men säkert är på väg tillbaka 
dit. Idag skulle en invandrarkille som jag få det 
mycket svårt.

Jag gick med i VPK, som det hette på den tiden, 
1977 i Linköping. Jag satt med i föreningens 
styrelse med bl a uppdrag som kassör. 1983 flyt-
tade jag till Strängnäs kommun och var aktiv i 
partiföreningen tills 2006 då jag kom till Stock-
holm. Sedan 2011 är jag bosatte i Gubbängen.
Allt sedan 1983 har mitt arbete varit inom 
medicinsk teknik med försäljning och utveck-
ling riktat mot sjukhus och landsting. Mellan 
1987 och 1994 gjorde jag en avstickare till 
Karolinska Institutet för en rad forsknings-
arbeten. I mitt fortsatta arbete mot sjukhusen har 
jag på nära håll kunnat konstatera hur den förda 
politiken rustar ner den offentliga sjukvården 
med det klara syftet att de privata vinstdrivande 
intressena skall bli dominerande.

Ett av mina stora privata intressen är något jag 
brinner, för teater. Jag är skådespelare i ett antal 
olika amatörsällskap. Ett annat är musik och 
då framför all opera. Tyvärr kan jag inte sjunga 
men är istället också musiker. Som slagverkare 
har man många möjligheter att förverkliga sig 
själv.



Med dessa korta ord vill jag säga att såväl 
sjukvård- och omvårdnadspolitik ligger mig 
mycket varmt om hjärtat. Därför skulle det vara 
mycket intressant att få kandidera till kommun- 
eller landstingsvalet 2014 från vår förening.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Jag var intimt inblandad i kommunpolitiken i 
Linköping men det var min dåvarande fru som 
satt i fullmäktige.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
I mitt arbete mot sjukhus och landsting kan jag 
på nära håll se hur den förda politiken rustar 
ner den offentliga sjukvården. Det klara syftet 
är att öka klassklyftorna mellan de som kan 
teckna privata försäkringar och de som inte kan. 
Privata vinstdrivande intressena skall bli domin-
erande med ”kunder”.

Tre frågor jag vill driva: 1) Motarbeta vinster 
och privata intressen i välfärden. 3) Fler sjuk-
sköterskor med rimliga löner. 2) Kraftig utbygg-
nad och upprustning av befintliga sjukhus  
istället för skrytbyggen som nya karolinska.

Birgitta 
Sevefjord
Vita Bergen

Vem är du?
Jag har nu uppnått den mogna åldern av 68 år 
och har därmed hunnit med en hel del. Ordf i 
partiförening, styrelseledamot, landstings- 
ledamot och landstingsråd m.m.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja se ovan

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar därför att jag tycker att jag har en 
stor kunskap om vården. Min målsättning är att 
föra över den kunskapen till den nya gruppen. 
Jag kan tänka mig att sitta som ersättare och kan 
kandidera på andra listor än Stockholm. 

Eftersom jag haft en tung position så länge i 
landstinget så blir jag ganska ofta igenkänd på 
gator och torg och hade många kryssröster i 
förra valet.

Carita Stenbacka 
Tenezakis
Liljeholmen-
Hägersten

Vem är du? 
Jag är född i juli 1944, i Värnamo, mor evakue-
rad från Finland till Anderstorp under kriget
för att föda i ro, då äldre bror var frontsoldat vid 
Svir på Karelska näset, återvände till Finland
okt. -44, har själv aldrig varit i Värnamo sedan 
dess. Kom till Sverige i början på 50-talet då
min far fick ett tidsbegränsat uppdrag här som 
rysk-svenskspråkig maskiningenjör, meningen
var att vi skulle återvända när uppdraget var 
slutfört men min far hann avlida i hjärtinfarkt
innan det var klart vid 61-års ålder. Kontakten 
med Finland har alltid varit god, speciellt som 
min äldre bror stannade kvar i hemlandet. Alla 
lov och större helger tillbringades alltid i Fin-
land och jag arbetade efter studenten ett år på 
bank i Helsingfors.

Är sedan ca 40 år tillbaka sammanboende/gift 
med grekisk man som kom till Sverige under
juntatiden. Våra barn är tvåspråkiga. Tillhör par-
tiföreningen Liljeholmen-Hägersten, Inträde i 
Vänsterpartiet:1997-03-23, har i omgångar suttit 
i styrelsen for partiföreningen lokalt och även 
varit dess kassör under ett antal år.

Sysselsättning: Pensionär, sysselsättningen 
består numera i att engagera mig i de uppdrag 
jag har for partiet bl.a. i stadsdelsnämnd, sociala 
delegationen, polisnämnd m.m. samt
upprätthålla de uppdrag jag har i andra organi-
sationer,

Intressen: Trädgårdsskötsel, läser en hel del, just 
nu främst populärvetenskapliga historiska
verk om matematikutvecklingen kring 1500- 



1600talen, och beträffande skönlitteratur läser 
jag helst finlandssvenska författare som Kjell 
Westö och Monika Fagerholm, känner igen mig
i dem. Umgås även mycket med familj och goda 
vänner.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Var i slutet av förra mandatperioden tredje ers. 
för (V) i SLL valkrets fem. Fick dock tyvärr 
aldrig tjänstgöra. Är ledamot i Hägersten-Lilje-
holmens SDN, innevarande mandatperiod, och 
ordinarie ledamot därstädes i Socialdelegation, 
delegerad att teckna ordförandebeslut när ordf. 
och vice ordf. är förhindrad.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag tror att jag med mina erfarenheter och min 
kunskap, bakgrund etc. inom flera områden
kan bidra med ngt på frågor som rör äldre, barn/
ungdom, folkhälsa, utanförskap, miljö osv.,
och med ett delvis annorlunda perspektiv samt 
hoppas därigenom kunna föra fram V-partiets
politik.

1) Migration och Hälsa,

2) Synliggöra Fetalt Alkoholsyndrom (FAS), ett 
växande problem bland omhändertagna barn,
behövs bättre diagnosmetoder härvidlag och 
bättre vård av barnens olika medfödda
skador/funktionsnedsättningar, de här barnen 
skiljer ut sig både utseendemässigt och i 
beteende från gängse neuropsykiatri ska diag-
noser. 

3) Försöka få tillstånd att en barnkonsekvens-
analys görs inför beslut i alla ärenden som rör
barn och unga, det hastar eftersom den psykiska 
ohälsan ökar bland unga och unga vuxna.

Förhoppningsvis kan det skynda på att Sverige 
får en barnskyddslag, vilket saknas. Norge fick 
sin 1896 och Finland 1936.

Catarina 
Wahlgren
Norrtälje

Vem är du?
Jag är 46 år, förskollärare och biolog. Arbetar 
i kommunal förskola, studerar pedagogik på 
masternivå. Bor i centrala Norrtälje med sambo 
och tre barn, 4-12 år. Partimedlem sedan 1990, 
arbetat i partiföreningens styrelse bl a som 
sekreterare och ordförande under många år, nu 
ersättare. Mina intressen är politik, fotografi, 
trädgårdsarbete, fotboll och att delta i barnens 
aktiviteter.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
I Norrtälje har jag bl a varit med i Miljö och  
hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden,  
socialnämnden, utbildningsnämnden och 
sjukvård och omsorgsnämnden (f d tiohundra-
nämnden). Jag är också gruppledare och arbetar 
för partiets politik i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Jag har varit med i olika kon-
stellationer av sjukvårdsstyrelse/sjukvårdsbered-
ningar och har deltagit som ordinarie ledamot i 
landstingsfullmäktige under två mandatperioder.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige?
Jag jobbar främst med hälso/sjukvårdsfrågor, 
kanske allra mest de med inriktning på barn 
och unga. Samtidigt vill jag arbeta i landstinget 
med hjälp av min erfarenhet som boende i en av 
länets kommuner som innehåller glesbygd och 
de förutsättningar som de skapar. Jag var aktiv 
för att förhindra en stängning av nattöppen akut-
mottagning vid Norrtälje sjukhus och därmed 
också i skapandet av det världsunika Tiohundra-
projektet, ett samarbete mellan kommun och 
landsting med gemensam pengapåse och  
gemensam nämnd. Tiohundraprojektet har fått 
stor uppmärksamhet i landet och världen, men 
talas väldigt lite om i Stockholms län. För att 
kunna driva detta arbete vidare och dessutom 
finna lösningar på bra tillgänglighet även i 
områden som inte är tättbefolkade och som inte 



innehåller den friskaste och mest välutbildade 
befolkningen, vill jag finnas med i landstings-
fullmäktige. Det är viktigt att ha med perspektiv 
från hela länet vid arbete i landstinget. Jag driv-
er också gärna frågor som handlar om förebyg-
gande arbete, familjens hus, bvc, mvc mm.

Christer Ryd
SEKO post

Vem är du? 
Gick med i partiet 1973, Har lång erfarenhet av 
fackligt arbete fick mina första fackliga upp-
drag 1971. Är anställd ombudsman på SEKO:s 
förbundskontor där jag är chef för arbetsrätts-
gruppen. Jag har sysslat med arbetsmarknads-
frågor i princip i hela mitt liv och det är därför 
ett intresse. Privat läser jag mycket och lyssnar 
på musik.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja. 1994 ersättare i landstingsfullmäktige ord-
förande i SL:s norra regionstyrelse Ledamot av 
kommunfullmäktige i Upplands-Bro ledamot 
i styrelsen för Upplandsbrohus. 1998 ordi-
narie ledamot landstingsfullmäktige, 2:2 vice 
ordförande SL:s norra regionstyrelse, ledamot 
i kommunfullmäktige Upplands-Bro, Kom-
munstyrelsen, vice ordförande i styrelsen för 
Upplandsbrohus. 2002 ersättare i landstingsfull-
mäktige, ordförande SL:s norra regionstyrelse, 
ersättare i kommunfullmäktige i Upplands-Bro 
ledamot styrelsen för Upplands-brohus. 2004 
lämnade jag uppdragen pga av arbetsbelastning. 
2008 - styrelsen för Förvaltaren i Sundbyberg

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige?
Jag är främst intresserad av trafikfrågorna då jag 
sysslat med dessa tidigare

Daniel Blomgren
Vantör

Vem är du?
42-åring boendes med sambo i Bandhagen. I 
grunden mentalskötare och behandlingsassistent 
och har företrädesvis de senaste tio åren jobbat 
med socialt arbete med både vuxna och barn. 
Just nu bor jag i Berlin för tyskastudier.

Tidigare arbetet som ombudsman i partidistrik-
tet. Innehaft olika poster på föreningsnivå i ca 6 
års tid.
Jag är intresserad av psykologi, politik, matlag-
ning och rugby.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Sitter i Beredningen för tandvård sedan 2010 
och ersättare i landstingsfullmäktige sedan maj 
2013. Är genom detta självklart med i land-
stingsgruppen.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
En god säker tandvård för alla barn och vuxna i 
Stockholmsområdet och med höjd åldersgräns 
för den fria tandvården till 21 år.

Säkra upp psykiatrin med ytterligare resurser.

Få SLL att bli den attraktivaste arbetsgivaren för 
vårdpersonal i SLL.

Lättillgänglig, billig och väl fungerande kollek-
tivtrafik.



Daniel 
Håkansson
Vita Bergen

Vem är du? 
44 år. Arbetar som distriktsläkare. Medlem 
länge. Under 90-talet 9 år som tunnelbane- 
arbetare jobbade facklig-politiskt mot ned-
skärningar, privatisering, individuella löner med 
mera. En liten ö av motstånd i Blåsut. Det var 
skönt att jobba klassbaserat när Vänsterpartiet 
var ute och cyklade .

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
1. Nyfiken på parlamentet. 2. Primärvårdens 
organisation och styrning, alternativen till både 
NPM och privatiseringar. Evidensbaserad poli-
tik. Kollektivtrafiken framför allt arbetsvillkor 
och upphandlingar.

Daniel Lundgren
Hässelby-
Vällingby

Vem är du? 
41 år. Satt i styrelsen för Vänsterpartiet i Upp-
sala feb 2004-aug 2005. Stor erfarenhet av 
utomparlamentariskt arbete framförallt i freds-
frågor och antirasistiska frågor. Företrädde 
t ex Vänsterpartiet i Uppsala fredskoalition. 
Feminism är ett annat stort intresseområde. Var 
t ex sammankallande för 8 mars-kommittén 
i Uppsala 2004. Har socionomexamen från 
Socialhögskolan i Stockholm, allmän inriktning, 

sedan 2012. Arbetar sedan 2008 som vårdare 
på gruppboende. Söker för närvarande efter en 
praktikplats inom Socialtjänsten samtidigt som 
arbetar som vårdare. Skriver emellanåt kultur- 
artiklar i Arbetaren. Skriver ibland också  
debattinlägg i bl a Flamman. Skriver ofta dags-
politiska kommentarer på min Facebook-sida 
och deltar i politiska diskussioner på FB. Stort 
kulturintresse. Går ofta på konserter, framförallt 
med klassisk musik. Ibland också på teater eller 
bio. Stort historieintresse, framförallt 1900-tals-
historia. Sociala frågor, internationella rela-
tioner, sociologi och filosofi är andra viktiga 
intressen. Har magisterexamen i både litteratur-
vetenskap och praktisk filosofi. Har bland annat 
gjort en del översättningar på ideell basis för 
tidskriften Fronesis. Upplever att jag har en stor 
politisk bredd med starkt intresse för partiets 
teoretiska grund och värdegrund rent allmänt. 
Är intresserad av omsorg ur klassperspektiv och 
feministiskt perspektiv.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Nej.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Eftersom jag upplever att jag har rätt värder- 
ingar för att göra det och även kan föra fram 
dem på ett bra sätt i tal och skrift. Jag vill helst 
driva frågor om jämlik tillgång till vård, vård 
efter behov, samt kulturfrågor.

Ed Vivenius
Österåker

Vem är du? 
Jag är en 72-årig åldersaktivist och ålders- 
pensionär, som har varit sympatisör/väljare/
medlem av Vänsterpartiet sedan jag flyttade 
till Storstockholm 1971. För nuvarande är jag 
föreningsordförande i Vänsterpartiet Österåker 
efter att ha varit styrelseledamot i många år. 

Intressen sedan 2001 då jag startade “Data-



väntjänsten” i Åkersberga, Data för alla - IT och 
sociala medier

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Jag har haft följande uppdrag som folkvald för 
(V) i Österåkers kommun; Ersättare i kommun-
fullmäktige: 2007-02-26 – 2012-10-01 samt 
ledamot av bland annat valnämnden. 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Sjukvård, kollektivtrafik och regionfrågor i 
länet. 
 

Elena Dingu-
Kyrklund
Kungsholmen

Vem är du? 
Jag är 54 (född 1959), har varit med i partiet 
sedan 1997, (kom till Sverige från Rumänien - 
efter ett års studier - en JurMag i EG- rätt, och 
arbete i Nederländerna, vid midsommar 1994). 
I Sverige har jag jobbat med IMER-forskning 
vid Stockholms universitet i mer än 15 år, som 
lärare i engelska vid psykiska avd. - Studie-
förbundet Vuxenskolan och i svenska i olika 
sammanhang (mest som uppdrag-/timanställd 
för ett amerikanskt företag) och som tolk (sedan 
1995). Jag är också EU-expert & utvärderare 
av forskning och biståndsprojekt, m.fl., och har 
en fyrdubbel utbildning från tre länder, som 
språkvetare/ pedagog/translator/tolk, samhälls-
vetare - specialiserad i internationella relationer/ 
diplomati, beteendevetare - med inriktning på 
IMER (internationell migration och etniska re-
lationer), EG- och komparativ internationell rätt 
(forskat dock också i migrationsrätt och med-
borgarskap, men också sociala rättigheter), samt 
internationell och komparativ pedagogik. Mina 
intressen, som mycket av mitt arbete, mynnar i 
övertygelsen om alla människors lika värde och 
möjligheten att bidra till att denna princip, och 
mänskliga rättigheter efterlevs i praktiken. 

Mycket av min forskning handlar om olika 
aspekter av migration, integration och med-
borgarskap - mycket om rättsliga och sociala 
aspekter, tvåspråkighet, erkännande av utländsk 
kompetens på den svenska/europeiska arbets-
marknaden, arbetslöshet, bostadsfrågor, hälsa. 
Jag har levt och varit aktiv i Sverige på olika 
sätt tillräckligt länge för att kunna ha ett klart, 
dokumenterat perspektiv över svenska förhåll-
anden och hur det svenska samhället fungerar, 
men mina tidigare erfarenheter i mitt ursprungs-
land och andra länder ger mig kanske möjlighet 
att ha ett bredare perspektiv på olika aspekter 
än kanske andra, som är mindre medvetna om 
skillnader. Välfärdsfrågor - särskilt rörande vård 
för alla, men också lokal gemensam transport 
samt regionala utvecklings frågor är av stort 
intresse för mig.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Mälardalsrådet (även 2003-2006, och då också 
ledamot i Mälardalsrådets Näringslivs- och 
FoU-utskott 2004-2006); 
Ersättare Landstingsfullmäktige 2002-2006; 
(SLL) ersättare i Länshandikapprådet 2003-
2004; ersättare Sjukvårdsberedningen Stock-
holm Västerort 2005-2006; Skattenämnden 
1999-2006.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar till landstinget eftersom jag vill 
gärna bidra till att förhållandena i Stockholms 
län - som i hela Sverige, förändras och om-
vandlas i ett mer människovänligt system där 
folks behov av vård och omsorg styr, och inte en 
administrativ beräkning av “tjänster” och “pro-
cedurer” utifrån ett “kostnads-effektivt” profit- 
inriktad perspektiv. Mina viktigaste frågor är:
- Bort med privatiseringen och profitinriktad 
styrning i sjukvården;
- Bättre socialtjänst /socialförsäkring i det 
allmänna för alla behövande, behovsanpassad;  
inga skatte-finansierade vinster i välfärden;
- Fri gemensam transport i Stockholm, på 
skattsedeln - det mest miljövänliga och effektiva 
åtgärder, som verkligen kan få fler att åka kom-
munalt. 



Elina Linna
Liljeholmen-
Hägersten

Vem är du?
Jag invandrade från Finland till Stockholm 
1972, var då 25 år och en nyexaminerad sjuk-
sköterska. Är nu 66 år. Arbetade några år på 
Beckomberga sjukhus, specialiserade mig inom 
psykiatrin. Utbildade mig sedan till vårdlärare, 
arbetade som lärare på Röda Korsets sjuk-
sköterskeskola och Nordendahlskola (numera 
KI). Flyttade från Stockholm till Nyköping 
hösten 1981 och arbetade där som vårdlärare på 
gymnasiet och på Komvux.

Gick med i Vänsterpartiet 1978 (bodde då som 
nu igen från 2011 i Aspudden). Jag är intresse-
rad av samhällsfrågor i allmänhet och välfärds-
frågor i synnerhet. Hälso- och sjukvård, psyki-
atri. Utbildningsfrågor på alla nivåer. Nationella 
minoritetsfrågor. Jag gillar friluftsliv, cyklar, 
åker skidor, badar mm. Läser gärna. Min man, 
de tre döttrarna och två barnbarnen är inga in-
tressen utan viktiga delar av mitt liv. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Jag har haft förtroendeuppdrag i partiet lokalt, 
regionalt o centralt. Satt i partistyrelse 2000 – 
2010. 

Beträffande parlamentariskt arbete har jag erfar-
enhet också från olika nivåer.  Jag var ”fritids-
politiker” ca 15 år i Sörmlands läns landsting 
och i Nyköpings kommun. Varit gruppledare för 
kommungruppen (Nyköping), ledamot i KF och 
KS, landstingsråd (Sörmland 1997 - 2001) med 
ansvar för folkhälso – och miljöfrågor. Riks-
dagsledamot 2002 – 2010, ledamot i Social- 
utskottet, ersättare i Justitieutskottet och  
ledamot i Nordiska Rådet.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige?
Jag har alltid trivts med parlamentariska upp-
drag och vill gärna återigen engagera mig i 

välfärdsfrågor. Jag menar att mina många år 
som offentlig anställd är bra grund att stå på om 
man kandiderar till landstingsfullmäktige.  Är 
numera pensionär och menar att det är viktigt 
att min ”åldersgrupp” finns representerad bland 
landstingspolitikerna. Tre frågor som jag vill 
driva. För det första, bättre vård för personer 
med psykisk ohälsa. Det behövs fler och olika 
typer av vårdplatser, kompetensen bland per-
sonal måste höjas. För det andra, arbeta för en 
jämlikare och bättre hälsa bland länets invånare. 
Medellivslängden skiljer sig med flera år bland 
kommuner/stadsdelar med välbärgade invånare 
och kommuner/stadsdelar med invånare med 
låga inkomster. Och för det tredje en fråga som 
inte kan lösas under en mandatperiod men som 
jag ändå vill driva. Visa att Stockholms läns 
landstings beställar/utförarmodell med fria 
vårdvalet är dyrt och orättvist, den ökar hälso-
klyftor och motverkar ”bättre vård för alla”. 
Få till stånd en nermontering av ”Stockholms-
modellen”.

Elisabeth 
Faxelid
Täby-Danderyd

Vem är du?
Jag är 65 år och har en grundutbildning som 
barnmorska samt vårdlärare och jag disputerade 
1997 på en avhandling om vårdkvalitet i sam-
band med sexuellt överförbara infektioner i 
Zambia. Numera är jag anställd som professor 
vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karo-
linska Institutet. Min forskning berör fr a frågor 
om sexuell och reproduktiv hälsa i låg- och 
medelinkomstländer. Jag handleder doktorander 
och undervisar regelbundet och är särskilt in-
tresserad av genusfrågor samt forskningsfrågor 
som berör sexualitet och ungdomar.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja, jag satt som ersättare i kommunfullmäktige 
i Täby för två mandatperioder sedan. De se-
naste två mandatperioderna har Vänsterpartiet 



inte haft någon plats i kommunfullmäktige i 
Täby. Dessutom var jag ledamot ett antal år i 
försäkringsnämnden till dess den verksamheten 
lades ner. 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Anser att jag kommer att ha tid att arbeta 
politiskt samt att landstingsfrågor är de frågor 
där jag har bäst expertis. 
1. Folkhälsofrågor särskilt prevention. 2. Frågor 
som berör utsatta kvinnor och ungdomar  
3. Miljöfrågor

Elisabeth Ulin 
Karlsson
Huddinge 

Vem är du?
Jag har precis fyllt 60, röstat på V sedan första 
gången 1973, betalande medlem sedan 1977, 
jobbat som sekreterare och översättare, de se-
naste tio åren som frilans med F-skattesedel. 
Åker husbil i Sverige på semestern, en klassisk 
Winnebago från 1986, här lagar jag all mat själv 
och vet var jag sover. Den perfekta lösningen 
för en allergiker!

Jag läser mycket, målar akvarell, fotograferar 
naturbilder, löser korsord. Gift sedan 2005 med 
Agne Karlsson som lägger sin fritid på isen, 
som ledare för Hammarby dambandylag. 
Bor i Vårby Gård sedan 32 år tillbaka, två 
vuxna döttrar, inga barnbarn, inga husdjur.   

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Varit aktiv i V Huddinge sedan valet 2002, 
började i gymnasienämnden och sitter nu andra 
mandatperioden i samhällsbyggnadsnämnden, 
även ersättare i fullmäktige.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Sjukvård och kollektivtrafik är viktiga vardags-
frågor som inte kan väljas bort eller säljas ut. 
Enhetstaxa inom länet är en viktig fråga, vi 
som bor i Vårby Gård och Skogås betalar nu 

tre kuponger för att åka till Huddinge C, där all 
kommunal service finns.

Tillgång till specialistläkare i öppenvården – nu 
saknas t ex hudläkare och allergispecialister. 
Bristen på hudläkare skapar även problem för 
det ökande antalet patienter med hudcancer.
Frågor relaterade till kvinnors hälsa, både före-
byggande åtgärder och aktiv behandling.
Jag är öppen för förslag!

Erika Murga
Södertälje

Vem är du?
Jag är 37 år. Född i Chile, uppvuxen i Dalarna 
och bott i Södertälje sedan 15 år. Jag har fyra 
barn och jobbar som undersköterska på ett  
demensboende i Södertälje. Jag är jätteintresse-
rad av statsvetenskap som jag även har på-
började studier inom, men som jag fick hoppa 
av pga ändrade familjeförhållanden. Jag har inte 
haft så mycket fritid eftersom jag är mamma, 
men har alltid vuxit upp med en väldigt enga-
gerad mor och för ungefär 5 år sedan väcktes 
även mitt engagerade politiska sida upp och för 
fyra år sedan blev jag medlem i Vänsterpartiet.
 
Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Jag sitter som ordinarie ledamot i miljönämnden 
i Södertälje sedan 2010

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
När man jobbar på ”golvet” inom vården ser 
man hur frustrerande vardagen är både för de 
som sliter med fysiskt och psykiskt krävande 
jobb, nedskärningar och sämre arbetsvillkor och 
de äldre som får mindre tid och försämrad livs-
kvalité och sjukvård. Så det är en dubbel fråga. 
Gratis kollektivtrafik för alla, men till att börja 
med för barn under 15 år. 



Feline Flodin
Kommunal- 
vänstern

Vem är du? 
Jag är 33 år gammal, undersköterska och men-
talskötare, och har de senaste åren arbetat som 
timanställd inom demensvården. I Vänster-
partiet gick jag med 2008, men min röst har 
partiet fått i samtliga val sedan jag fick rösta 
första gången, i valet 1998. Jag aktiverade mig 
i samband med Europaparlamentsvalet 2009 i 
Väsbyvänstern, min lokala partiförening, där jag 
också ett tag ingick i styrelsen, samt var ans-
varig för valarbetet i riksdagsvalet 2010. Just nu 
är jag aktiv i Kommunalvänstern, branschföre-
ningen för Kommunal-medlemmar, som jag var 
med och bildade i våras, där jag ingår i styrelsen 
samt är medlems- och feministiskt ansvarig.

Att politik och samhällsdebatt, och i synnerhet 
vård- och välfärdsämnena, är intressen för mig 
torde vara uppenbart, men ett annat av mina 
mest kända intressen är nagellack (jag har en 
hyfsat respektingivande samling). 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja, som ersättare i kommunstyrelsen i Upplands 
Väsby kommun 2009-2010.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Landstingets verksamheter är några av dem vi 
använder allra mest, utan att de flesta tänker på 
det. Vården ligger mig naturligtvis varmt om 
hjärtat, och till stor del handlar det om perso-
nalens perspektiv för mig som fackligt intresse-
rad. Vården och välfärden i övrigt är komplexa 
frågor som inte bör reduceras till endast vård-
tagarens perspektiv, utan också utförarens – i 
synnerhet de LO-arbetare som finns på golvet. 
Det är de respektive sidorna av samma mynt.
Jag vill driva aktuella vårdfrågor i allmänhet 
och vårdpersonalfrågor i synnerhet. 

Gilda Córdova
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Vem är du? 
Jag är 60 år gammal, är socialpedagog och 
jobbar inom missbruksvård med unga vuxna 
kvinnor. Jag har varit medlem i partiet över 15 
år och idag är jag ordförande i Tensta-Rinkeby-
Spånga föreningen. Har suttit i Landstingsfull-
mäktige som ersättare (förra perioden).

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Landstingsfullmäktige 2006-2010
Landstingsfullmäktige 2013-08-30
Rinkeby Stadsdelsnämnd 1996-2007.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Kollektivtrafik, missbruksvård, vård utan vinst.

Gina Rosales 
Garcia
Ekerö

Vem är du?
Jag är ursprungligen från México, jag växte jag 
upp i ett samhälle präglat av stora orättvisor och 
såg hur klasskillnader blev större och större, 
hur vanliga människor inte hade/har tillgång 
till bra sjukvård och skola och det etniska för-
trycket mot våra infödda indianer som än idag 
är omfattande gör att de ofta inte har tillgång 
till sjukvård eller skola många utav dem pratar 
inte spanska och det försvårar ännu mer deras 
möjligheter till integration i det mexikanska 
samhället. Själv var min morfar infödd indian 
från delstaten Oaxaca och fick redan som barn 



kämpa för att få utbildning och en plats i sam-
hället, själv blev han byggnadsingenjör och 
general i den mexikanska armen.

Privatiseringen är det vanligaste form vad gäller 
sjukvård och skola i Mexiko. Utbildning är den 
enda vägen ur fattigdom för de flesta mexikaner, 
jag har sett hur många familjer avstår från 
bekvämligheter för att deras barn ska få en bra 
utbildning som kommer att trygga deras fram-
tid, och sett att när arbetslösheten drabbar en 
familjemedlem är en katastrof som drabbar hårt 
alla familjemedlemmar. Eftersom det inte finns 
något skyddsnät måste människor själva hitta 
olika alternativ för att kunna överleva, små-
företagande är oftast det enda alternativet de har 
tack vare det, skapande och kreativitet präglar 
det mexikanska samhället idag. Själv har jag 
varit småföretagare i Sverige till och från de 
senaste 27 åren.

För mig vägen till integration har varit lång och 
mödosam, språket fick jag lära mig genom att 
läsa böcker och tidningar, anledningen till det 
var att jag inte fick gå i skolan för att lära mig 
språket för min dåvarande man. Med vilja och 
envishet har jag lyckats integrera mig och idag 
arbetar jag som handläggare på Unionens A-
kassa. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Jag representerar partiet sedan 2006 i Ekerö 
kommun som kommunfullmäktige ledamot 
och gruppledare. Sedan 2006 har jag suttit som 
ersättare i Kommunstyrelsen, Socialnämnden 
och Individutskottet. Ordinarie ledamot i Val-
nämnden och Fritids och kulturnämnden samt 
sitter i Ekebyhovs slotts intresseförening som 
ordinarie styrelseledamot.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag tycker att det är ett spännande uppdrag /
Trafik sjukvård och kultur.

Gunilla Bhur
Kista

Vem är du?
Gick med i partiet 2001. Stadsdelspolitiker/
gruppledare Rinkeby-Kista 2002-2010. FNL-
rörelsen 1970-talet, SKP(Sveriges kommu-
nistiska parti)1970-tal. Engagerad i skolan 
Hem&Skola, förvaltningsråd i Akallaskolan 
1990-tal. Parlamentariker i Centrumkompaniet, 
Familjebostäder och Svenska Bostäder. Kort 
sejour i Mälardalsrådet.

61 år, född i Stockholm, bott i Akalla 37 år, 
gift med Mohamed från Libyen sedan 1973, 
3 vuxna barn, 1 barnbarn. Arbetar på Stock-
holms Auktionsverk sedan 1971, intresserad av 
politik, kultur, natur. Engagerad i äldreomsorg 
och trafikfrågor, men som ledamot i sjukvårds-
styrelse i landstingen, mer och mer intresserad 
av vårdfrågorna. Mycket intresserad av stads-
byggnad och boendepolitik.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Se ovan

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag vill påverka politikens riktning inom de 
frågor som ingår i landstingets uppdrag.  
Vänsterpartiet har en stabil och bra bas, man 
känner sig stolt att vara en del av denna grupp. 
Våra frågor är kärnfrågor som berör medbor-
garna och vi ska bli ännu bättre på att föra ut vår 
syn på vård, omsorg och kollektivtrafik. När det 
gäller vår syn på vinst i välfärden delas den av 
många medborgare. 3 frågor att driva. Lands-
tingets äldrevård - samarbetet mellan landsting/
kommun. Kollektivtrafiken - öppna spärrlinjer, 
utbyggnad av T-banan. Sjukvården -förebygg-
ande vård till unga, geriatriken.



Gunilla Roxby 
Cromvall
Älvsjö-Hägersten 

Vem är du? 
Jag är 60 år, har varit med i partiet i ca 20 år. 
Jag har varit ordförande i min partiförening i 
ganska många år men inte de senaste 10 åren 
men har varit aktiv medlem i partiföreningen 
som valberedare och detta verksamhetsår som 
kassör. Jag sitter för tredje gången i distrikts-
styrelsen. Har suttit där tidigare i två omgångar 
varje gång under två år. Har tidigare varit vice 
ordförande i distriktet. Varit med och tagit fram 
storstadspolitiskt program. Sitter nu i VU.
Jag är fnv tjänstledig från mitt arbete som kon-
sulent/kurator på en verksamhet som heter UNG 
(samtalsgrupper för ungdomar och unga vuxna 
med funktionsnedsättning inom Habiliteringen 
Stockholms läns landsting). Jag arbetar också 
sedan drygt 20 år på socialjouren i Stockholm - 
där jag fortfarande går in och tar arbetspass, ofta 
som socialinspektör, då den ordinarie person-
alen är sjuka/lediga etc. Arbetade också i ganska 
många år som vikarie på socialjouren Nacka/
Tyresö men det hinner jag inte göra numera.
Mina intressen är familjen (har man, tre barn 
och 5 barnbarn), vistelser på Gotland där jag får 
umgås med nära och kära och vara ledig, samt 
fritidsintresset odling. Läser gärna böcker och 
musik är viktigt för mig.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja, har suttit i landstingsfullmäktige som ordi-
narie ledamot för tredje mandatperioden. I bör-
jan var mina politiska ansvarsområden feminis-
tiska frågor, var bl.a. ordförande för att ta fram 
ett handlingsprogram för våld mot kvinnor samt 
en jämställdhetspolicy (under majoritet).
Under de två senaste mandatperioderna i op-
position har jag varit partiets trafikpolitiska 
talesperson, har bl.a. politiska uppdrag såsom 
ledamot i trafiknämnden. 16-mannagruppen 
som är en grupp Stockholmspolitiker som 
planerar för framtida infrastrukturinvesteringar, 

tunnelbanegrupp dvs. mindre grupp politiker 
som tillfrågas om åsikter kring utbyggnaden av 
tunnelbana till Nacka. Mälardalsrådet där jag 
är ersättare i styrelsen samt ledamot av trafik 
och näringsutskottet om infrastrukturbehov i 
Mälardalen samt nyligen invald som partiets 
representant i en temagrupp om kollektivtrafik 
i Mälardalen. Jag har initierat och startat upp 
samrådsgrupper inom partiet kring infrastruktur-
frågor, bl.a. regelbundna träffar med riksdagens 
infrasturkurpolitiker och Stockholms stads 
trafikpolitiker, träffar med v:are runt Mälardalen 
kring infrastruktur.

Jag är ledamot i polisstyrelsen i Stockholms 
stad, ett uppdrag som upphör i och med polis-
ens omorganisation till en myndighet. I polis-
styrelsen har jag framförallt drivit frågor kring 
trafikövervakning (kollektivkörfält och ag-
gressiv körning), våld i samband med idrotts-
utövande samt våld mot kvinnor och barn. 
Som partiets enda ledamot i polisstyrelsen 
representerar jag också V i enheten för interna 
utredningar. Jag är partiets representant i polis-
organisationskommittéen som bl.a. utrett frågan 
om polisen som en myndighet inklusive interna 
utredningar, tillsyn av polisen kriminalvård 
m.m., var Säpo skall organiseras inom myndig-
heten.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige?  
Jag kandiderar eftersom jag kan mycket om 
landstingspolitiken och också har gott renomée 
bland samarbetspartners såsom organisationer 
och fackföreningar, personal m.m. Jag tänker 
att detta blir min sista period i landstinget och 
att jag behövs ytterligare en period för att stötta 
de yngre förmågorna som finns så att de kan ta 
över landstingspolitiken efter nästa val. Efter-
som jag har en gedigen erfarenhet av land-
stingets olika verksamheter kan jag, beroende 
på vad som behövs driva på både kring sjukvård 
och kring trafik. Vad jag gör eller utses till beror 
på vilka personer och kunskaper samt intresse-
områden som finns efter valet.  Våra största 
frågor i landstinget är att vårda varje skatte- 
krona till det de är avsatta för, dvs att få bort alla 
riskkapitalbolag vinster i välfärden. Behov av 
kraftigt utbyggd och tillgänglig sjukvård. Behov 
av kraftigt utbyggd kollektivtrafik där jag bl.a 
driver frågorna kring låg och enhetlig (enhets-)
taxa, utbyggd t-bana, spårvagn på gummihjul 
(trådbuss) BRT (bus rapid transport system = 



snabba direktbussar i egna körfiler), smidiga 
övergångar och öppna spärrar. Har också lagt 
motion om klimattaxa på linjer med lågt res- 
andeunderlag för att få fler att gå över till 
kollektivtrafiken samt fria resor för färdtjänstre-
senärer och för pensionärer (under lågtrafik) för 
att nämna några av de frågor jag drivit. Per- 
sonalens löner inte minst kvinnornas löner 
i vården är också ett V prioriterat och aktivt 
politiskt område som vi driver.

Gunnar Ågren
Vita Bergen

Vem är du? 
73 år, pensionär. Kassör i min partiförening 
(Vita Bergen). Intresserad av marxistisk idé-
debatt, välfärds- och folkhälsofrågor, sjukvårds-
politik.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja. Har varit landstingsledamot 1973-1999. 
Suttit i landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Varit ordförande i lands-
tingets folkhälsokommitté. Tidigare varit leda-
mot i Socialnämnden och Nykterhets- 
nämnden i Stockholms stad. För närvarande 
ledamot av Södermalms stadsdelsnämnd och 
revisor i landstinget.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäk-
tige? Jag tycker att vi pensionärer som står för 
huvuddelen av sjukvårdsbehoven i Stockholms 
län också skall vara med om att påverka land-
stinget.

Jag vill driva följande frågor:
Belys och bekämpa klassklyftorna i Stockholms 
län, som ger en ojämlik hälsa och omfördela 
vårdresurserna så att de motsvarar behoven.
Avskaffa vinster i vården och New Public  
Management (pinnsystem, nuvarande 
ersättningssystem) inom sjukvården.
 

Avskaffa Vårdval Stockholm och ersätt detta 
med en primärvård som har områdesansvar och 
förebyggande inriktning.

Göran Kärrman
Kista

Vem är du? 
Jag är 57 år, gift med 5 barn. Arbetar som me-
kaniker för anläggningsmaskiner. Bor i Husby, 
uppväxt i Farsta. Har lång politisk erfarenhet 
i huvudsak som medlem i Socialistiska Partiet 
till för ca 1,5 år sedan. Medlem i Vänsterpartiet 
ca 1 år. Är en kvalificerad bokmal, kolonist och 
basist. Eftersom hustrun är brasilianska till-
bringar jag en hel del tid i Brasilien.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar endast som listutfyllnad. Jag är 
och förblir aktivist och har inget intresse av att 
bli invald. Tror dock att jag kan bidra till att 
skapa en god V-profil inom folkkampanjen för 
gemensam välfärd.

Hamid 
Nakhaeizadeh
Järfälla

Vem är du? 
Jag är 57 år gammal. Kommer ursprungli-
gen från Iran. Kommit till Sverige 1987 som 
politisk flykting. Varit sympatisör till partiet 
sedan 1989 och medlem sedan 1999. Jag är  



arbetsterapeut och just nu jobbar jag som 
boendepedagog och samordnare på Revida 
Omsorg AB. Förutom politik är mina intressen 
böcker, film, teater och promenad i naturen, 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Är ledamot i kommunfullmäktige i Järfälla. Sit-
ter som ersättare i valnämnden. 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Ville vara mer deltagande. Vill gärna driva 
frågor om bostad, vård och omsorg samt inte-
gration. 

Hassan 
Abdullahi
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Vem är du? 
Jag heter Hassan Abdullahi. Jag är 43 år gam-
mal. Jag har varit medlem i Vänsterpartiet sedan 
2010. Jag jobbar som ungdomshandledar på ett 
ungdomsboende för ensamkommande flykting-
barn. Jag intresserar mig för att hjälpa andra 
människor på min fritid. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Ja, jag satt i kommunfullmäktige i Göteborg för 
ett annat parti tidigare. 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Därför att jag vill påverka vår region. Mina 
hjärtefrågor: 1. Att motverka privatisering av 
vården. 2. Att bidra till en mer miljövänlig 
kollektivtrafik. 3. Att minska segregationen i 
regionen. 

Håkan Jörnehed
Västra 
Södermalm 

Vem är du? 
Född -64. Medlem i partiet sedan -95.
Är tjänstledig vårdare inom omsorgerna. Har 
tidigare varit fackligt aktiv för Kommunal på 
lokalnivå. Haft styrelseuppdrag inom Kommu-
nal på sektionsnivå.

På fritiden gillar jag Friskis och Svettis, se 
film och gå på teater.  Mest gillar jag att umgås 
med min hund, Malte 9 år, en engelsk Springer 
Spaniel.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Haft landstingsuppdrag sedan -98. Varit ordi-
narie i Fullmäktige sedan 2002. Varit både vice 
gruppledare och gruppledare. Sedan 1 januari 
2013 har jag förmånen och fått förtroendet att 
vara Landstingsråd för Vänsterpartiet i Stock-
holms läns landsting.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Att hela länet ska leva (Oavsett var du bor eller 
lever i länet, eller vem du är ska du ha tillgång 
till god vård och kollektivtrafik)
Jag vill få ett jämlikt och jämställt län. En 
jämlik och jämställd vård och kollektivtrafik. 
Vänsterpolitik är att utveckla och förbättra 
vården och kollektivtrafik i länet. Därför ska 
våra skattepengar användas i landstingets verk-
samheter och inte slösas bort i vinster till privata 
giriga ägare.  Som motkraft mot den politik 
som i dag drivs av den moderatledda alliansen 
i landstinget vill jag att landstingets drivkraft är 
omtanke om våra medborgare, invånarna i länet.



Ifrah-Degmo 
Mohamed
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Vem är du?
Mitt namn är Ifrah-Degmo Mohamed, är 30 år. 
Jag är mamma till en pojke som är 3 år och är 
ensamstående mamma. Jag är undersköterska 
fd. skyddsombud och även suttit skydds-
kommittén. Har jobbat inom vården sen jag 
var 18 år. Och är nu student som kommer och 
ta kandidatexamen i sociologi våren 2014 vid 
Stockholms Universitet.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag är intresserad av sjukvårdsfrågor. Som 
undersköterska inom sjukvården vet jag hur det 
drabbar både personal och patienter i privatiser-
ingen av den offentliga sektorn, gynnar ingen 
annan än kapitalister.

Inga-Lill 
Franzén
Vita bergen

Vem är du? 
Jag är 68 år och har varit medlem sedan 1985. 
Pensionerad lärare/ekonom, men driver f n 
min enskilda firma Svampboden samt utför 
trädgårdsarbete inom företaget Senior- 
bemanning.

Mina partiuppdrag just nu är revisor i partiet 
och landstinget samt revisorersättare i Stock-

holmsdistriktet. Mina stora intressen är svamp i 
vid bemärkelse samt bridge för att hålla hjärnan 
i trim.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Jag har stor erfarenhet och har bl a varit ord-
förande i Landstingets konstnämnd samt vice 
ordförande i Södra sjukvårdsstyrelsen. Jag har 
också många året varit förtroendevald i olika 
Skattenämnder, dock inte under senaste  
mandatperioden.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag vill återskapa förtroendet för svensk 
sjukvård, speciellt när det gäller äldre och  
multisjuka i Storstockholm. Bättre hälsa och 
framför allt bekämpandet av den ökade fetman 
hos barn. Jag vill också arbeta för mer kultur i 
alla dess former inom vården.

Isabell Flygare 
Södertälje

Vem är du? 
Jag är 39 år och arbetar som lärare i Järna/ 
Södertälje. Jag har varit aktiv medlem i  
Vänsterpartiet i Södertälje sedan 2001. Frågor 
som engagerat mig genom åren är bland annat 
situationen för barn och unga i Södertälje och 
andra storstadsområden och folkhälsofrågor. 
Jag trivs att tala inför publik och har varit talare 
vid Södertäljeföreningens Förstamaj-firande i 
några år och har även sommartalat i Mölnbo 
inför förra valet. Jag har under mina år i  
Vänsterpartiet suttit i Vänsterpartiet Södertäljes 
styrelse och representerat vänstern i Södertälje 
på kongressen samt representerat Vänsterpartiet 
i ett antal paneldebatter, bl.a. om barnfattigdom 
och jämställdhetsdebatter på 8 mars. Jag är en 
prestigelös och engagerad debattör som gillar 
att hitta fram till smarta lösningar i samarbete 
med andra. Mina intressen vid sidan av  
politiken är konst och kultur. 



Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Jag har varit aktiv inom kommunalpolitiken 
sedan 2001 och representerat Vänsterpartiet 
i en rad olika sammanhang: Socialnämnden; 
led 2011-2012, Social- och omsorgsnämnden; 
led 2008-2010, Brottsförebyggande rådet; led 
2007-2009, Social- och arbetsmarknadsnämn-
den; ers 2007, Kommunfullmäktige ers 2005, 
Utbildningsnämnden; ers 2001-2002. 
Nuvarande uppdrag: Kommunfullmäktiges val-
beredning - led, Kommunfullmäktige - ers.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Folkhälsofrågor, vinster inom välfärden, grön 
omställning inom lanstingssektorn.

Jan Strömdahl
Västra  
Södermalm 

Vem är du? 
76 år, medlem sedan -71. Fd landstings-och 
riksdagsledamot. Arkitekt, författare, pensionär 
och aktivist. Nu sammankallande i distriktets 
miljö- o klimatutskott.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Trafik, miljö och regional omställning.

Jan Wattsgård
Södertälje

Vem är du?
70 år, medlem sedan 1976. Varit sekreterare 
och kassör i Haninge. Kassör och ordförande 
i Södertälje, styrelseledamot och kommunal-

politisk sekreterare i Vänsterpartiet i Upplands 
Väsby. Varit med i distriktsstyrelsen för  
Vänsterpartiet Storstockholm.

Numera pensionär, tidigare folkbibliotekarie i 
Botkyrka kommun. Intresserad av musik (spelar 
orgel och piano), läsning, språk

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Varit med i kulturnämnd, kultur- o fritids-
nämnd, personalnämnd och skolstyrelse i  
Haninge under olika perioder från 1977 till 
1998. Kommunfullmäktige där 1994 nov -1998 
april . Ordinarie från april 1995. Landstingsfull-
mäktige från nov 1994 t.o.m. okt 2010,  
2 perioder ordinarie, 2 perioder ersättare.
Landstingets kulturnämnd 1996 i juni t.o.m. 
2006, sista perioden som 1:e vice ordförande.
Är förtroendevald revisor i Södertälje 3:e man-
datperioden.
Landstingsuppdrag för närvarande: med i juryn 
för landstingets bemötande- och tillgänglighets-
pris, i Mälardalsrådets kulturutskott, ersättare i 
Mälardalsrådet. Förvaltningsdomstolen (nomin-
erad gm SLL).

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag anser att två grupper är underrepresenterade 
i landstingsfullmäktige: unga människor och 
gamla människor. Båda behövs och är en stor 
del av befolkningen.

Jag vill driva psykiatrifrågor, kultur, region-
planering. Jag anser att jag skulle kunna göra en 
insats i dessa frågor för invånarna i Stockholms 
län utifrån Vänsterpartiets politik. Jag har erfar-
enhet och kunskaper till detta.

Jonas Lindberg
Liljeholmen-
Hägersten

Vem är du?
Jag är 30 år gammal. Gick med i Vänsterpar-
tiet och Ung Vänster 1998. Har tidigare varit 



mycket aktiv i ungdomsförbundet där jag suttit 
i förbundsstyrelsen, verkställande utskottet 
och varit vice förbundsordförande i flera år. 
Har även varit ansvarig för de internationella 
frågorna i Ung Vänster. Vänsterpartiet har jag 
varit mycket aktiv i, särskilt på Gotland fram 
till 2004. Har arbetat för partiet i olika lägen, 
senast för distriktet Storstockholm som om-
budsman fram till 2008 på heltid. Har efter det 
aktivt valt att vara mindre aktiv i partiet för 
att istället fokusera på mina studier. Jag är nu 
sedan 18 månader klar specialistsjuksköterska 
inom intensivvård. Jag har även lagt en stor del 
av mitt nuvarande engagemang i mitt fackför-
bund, vårdförbundet. Jag är förtroendevald på 
min arbetsplats. Vid sidan av detta är jag en 
aktiv person gällande träning och hälsa. För att 
kunna fokusera och orka bemästra stress och 
tunga öden jag möter i mitt jobb inhämtar jag 
mkt energi genom hård träning och resor med 
min sambo.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Nej 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar eftersom jag känner att jag med 
flera år av ”inaktivitet” i direkt partiarbete nu 
är redo igen för att kliva in och bidra. Jag tror 
jag sitter på viktiga egenskaper och erfaren-
heter som kan vara till gagn för partiets arbete 
i landstinget. De frågor som jag intresserar mig 
personligen för mest ligger under landstingets 
ansvarsområden.

Viktiga frågor som jag ser som angelägna att 
driva handlar om: Bygga upp viktiga motvikter 
mot privatiseringar inom landstinget. Konkret 
handlar detta om att landstinget bör bli en före-
bild som arbetsgivare – och inte som idag en 
usel sådan. Det handlar också om att arbeta för 
en mer tillgänglig och lika sjukvård för alla. Vi 
bör eftersträva en sjukvård som premieras för 
att den tar ett helhetsansvar, och inte som idag 
där alla enbart ser till sin egna lilla del. 

En kollektivtrafik som bygger på nolltaxa och 
knyter ihop staden och länet bättre. Stockholm 
växer så det knakar. Det gör tyvärr inte vår 
kollektivtrafik. Den ligger år efter. 

Jonas Lundgren
Hässelby-
Vällingby

Vem är du?
Jag heter Jonas Lundgren och är 22 år. Jag har 
varit aktiv i Västerpartiet sedan före valet 2006 
och har innan dess en bakgrund i Ung Vänster 
bland annat som klubbstyrelseledamot, klub-
bordförande och ledamot i distriktsutskott. 
Just nu jobbar jag som politisk sekreterare 
för Vänsterpartiet i Sollentuna. Tjänsten är på 
deltid och resterade tid ägnas till viss del åt mitt 
förtroendeuppdrag som förbundsordförande 
för Unga Republikaner. Unga Republikaner 
är ungdomsförbund för Republikanska Före-
ningen och organiserar i dagsläget ett 500-tal 
unga republikaner och antirojalister. Utöver 
detta frilansar jag en del som kulturskribent 
samt driver siten Kulturpolitikbloggen, just 
nu Sveriges enda blogg om kulturpolitik ur ett 
socialistiskt och feministiskt perspektiv. Jag är 
också samordnare för Vänsterns Kulturnätverk, 
ett rikstäckande nätverk av kulturintresserade, 
kulturarbetare och kulturpolitiker som är aktiva 
i partiet eller helt enkelt har hjärtat till vän-
ster. Jag sitter också med i redaktionen för den 
socialistiska idétidskriften Clarté samt i tidning-
sutgivareföreningen Svenska Clartéförbundets 
förbundsstyrelse som ledamot utan portfölj. När 
jag inte gör något av detta umgås jag med min 
sambo, min kanin och min papegoja, jag har 
också ett stort intresse för litteratur och skriver 
gärna poesi. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Jag jobbar som politisk sekreterare för Vänster-
partiet i Sollentuna och utgör alltså resurs för 
ledamöterna i kommunfullmäktige, kommun-
styrelsen och nämnderna. Jag har tidigare varit 
anställd som valombudsman för Vänsterpartiet 
på Lidingö och suttit i den kommunpolitiska 
gruppen. Utöver detta är jag Vänsterpartiets 
representant i Stockholms norra djurförsök-
setiska nämnd, avdelning två.



Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag förstår inte varför intresset för landstings-
politiken, åtminstone stundtals, är så låg inom 
partiet. Egentligen behandlar ju landstings-
fullmäktige just de frågor som måste ses som 
centrala för oss vänsterpartister som handfasta 
välfärdsfrågor rörande sjukvård och kollektiv-
trafik. För mig är detta frågor som är helt  
centrala för människors vardag och därför 
måste lyftas fram i ljuset och diskuteras. Mina 
tre hjärtefrågor:

- Kulturpolitisk uppvärdering inom landstinget.
Jag är först och främst intresserad av kultur-
politik, häri ligger min främsta kompetens. 
Vad jag förstått har vänsterpartiets landstings-
grupp förhandlat bort posten i landstingets 
kulturnämnd. Det tycker jag är olyckligt. Jag 
anser att kulturpolitiken, främst med bakgrund 
av den pågående regionaliseringen i Sverige är 
väldigt viktig och kompetensen måste då finnas 
i landstinget. Vad jag förstått är kulturbudgeten 
i landstinget stor och den handlar främst om att 
stimulera förutsättningar för kulturskapande. 
Det tycker jag är ett väldigt viktigt arbete som 
måste ges en vänsterpartistisk röst. 

- Kollektivtrafikens utbredning.
Jag har själv erfarenhet av hur det är att bo där 
bussarna går en gång i timmen eller en gång 
varannan timme. Det här handlar om platser 
som ligger cirka 40 minuter från Stockholms 
innerstad men som trots det skurits av på ett 
effektivt sätt genom kollektivtrafikens turtäthet. 
Stockholm expanderar och blir större. Det vi ti-
digare kallade satellitstäder är nu stadsdelar dit 
vi åker med tunnelbana eller buss på 15-20 mi-
nuter. Kollektivtrafiken hänger inte riktigt med 
i stadens expansion. Detta gör det svårt att resa 
inom den expanderande staden. Tyvärr medför 
den här situationen knappast till att underlätta 
och motivera för människor varför de ska resa 
kollektivt istället för att ta bilen. Vänsterpartiet 
måste driva på för underlättande för de boende 
i hela länet, speciellt i Stockholms kranskom-
muner, att ta sig till och från Stockholms inner-
stad.

- Personalens arbetsvillkor inom sjukvården.
Det kommer ständigt nya skandalavslöjanden 
om arbetsvillkoren för sjukvårdspersonalen. 
Vänsterpartiet måste självklart se patientens 
och brukarens villkor och situation men det är 

minst lika viktigt att ta personalens upplevel-
ser på allvar och praktiskt försöka lösa deras 
arbetssituation

Julieta Larin 
Nuñez
Skärholmen 

Vem är du? 
49 årig, arbetat mestadels som ersättare inom 
lokalorganisations styrelse i Skärholmen men 
även i fritids och ungdomsnämnden i Botkyrka 
för flera år sedan, arbetat deltid på Stockholms-
distriktet med administration för övrig arbetat 
många år som ekonomiassistent, ursprungligen 
från El Salvador.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Därför att som ni uttrycker det finns det behov 
att representanter med invandrarbakgrund. 
Sjukvård och kollektivtrafiken.

Katja Ojanne
Hotell- och res-
taurangvänstern

Vem är du?
Jag heter Katja och är 26 år gammal. Sedan 
studenten 2006 har jag arbetat i krogbranschen 
och varit fackligt aktiv sedan 2009 inom  
Hotell- och restaurangfacket. Jag bor i Mid-
sommarkransen och kommer också ursprung-
ligen från Stockholm. Mina föräldrar är från 
Finland och finska var också mitt första språk. 



Jag har bott och arbetat i London 1 år. Jag reser 
gärna och går och hejar på Djurgården så ofta 
jag kan. Att förändra arbetarrörelsen (läs LO) i 
grunden är mitt långsiktiga mål.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Jag har facklig erfarenhet.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag vill vara med och driva Vänsterpartiets poli-
tik där jag kan göra nytta. Frågor som fri kultur, 
fri rörlighet i staden (bättre kollektivtrafik) och 
med den fackliga erfarenhet jag har hoppas jag 
kunna bidra till t ex krav på kollektivavtal vid 
upphandlingar. 

Kerstin Amelin
Botkyrka

Vem är du?
Jag är 50 år, och har varit medlem i Vänster-
partiet i snart två år. Jag är född i Sverige men 
bodde på Irland från början av 80-talet fram 
till 2007. Där arbetade jag som statistiker med 
kriminologisk inriktning inom statsförvalt-
ningen, tills jag blev tvungen att ta sjukpension 
p.g.a. ledgångsreumatism. 

Jag betraktar min sjukpensionering som ett 
symtom på den brittiska välfärdsstatens förfall 
och ett utslag av synnerligen dålig samhälls-
ekonomi – man valde att sjukpensionera mig 
vid 44 års ålder, i stället för att erbjuda mig 
tillgång till modern medicinsk hjälp. 

Den svenska välfärdsstatens förfall ligger fort-
farande några år efter den brittiska, och efter 
återflytten till Sverige fick jag så småningom 
den behandling jag nekats i Storbritannien. Jag 
har numera återfått en stor del av min arbets-
förmåga, men eftersom 50-åriga tanter med 
uteslutande utländska meriter och några års 
sjukfrånvaro inte värderas särskilt högt på den 
svenska arbetsmarknaden fyller jag numera min 

tid med så mycket meningsfulla (fast sällan av-
lönade) uppdrag jag kan hitta. Bland annat sitter 
jag som nämndeman i tingsrätten och ersättare i 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- 
nämnden i Botkyrka kommun. Jag är feminis-
tiskt ansvarig i min partiförenings styrelse. Jag 
är också ny ledamot i distriktets miljö- och  
klimatutskott, och har varit aktiv i Vänster- 
partiet Storstockholms miljönätverk sedan 
starten. 

Utanför partiet har jag bland annat arbetat som 
volontär med hemlösa EU-medborgare hos 
Crossroads, och som timvikarierande behand-
lingsassistent på Stockholms Stadsmission. 
Under det senaste året har jag jobbat med utred-
ningsarbete åt Riksföreningen stödcentrum mot 
incest och andra sexuella övergrepp, och just nu 
är jag ganska upptagen i min nollprocentstjänst 
hos IPSOS Observer. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Medan jag bodde på Irland var jag fackligt 
aktiv, men partipolitiskt obunden. Sedan åter-
flytten till Sverige har jag blivit partipolitiskt 
aktiv men har ännu ingen direkt parlamentarisk 
erfarenhet, förutom mitt arbete i kommunal 
nämnd. Jag har dock nyligen haft förmånen att 
få delta i Vänsterpartiets spetsutbildning för 
kvinnliga parlamentariker.

Under min tid som statistiker i Nordirland var 
jag anställd inom the Northern Ireland Office – 
numera Northern Ireland Department of Justice. 
Stora delar av mitt arbete handlade om att ta 
fram underlag, besvara frågor och ge expertråd 
till departementets ministrar. Jag arbetade med 
andra ord väldigt nära den parlamentariska 
processen, och fick med åren en ganska god 
kännedom om politiskt arbete från tjänste- 
mannaperspektivet.  

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag drivs inte av någon ambition att göra 
”politisk karriär” – jag har inget personligt mål, 
ingen position jag strävar efter. Jag kandiderar 
till landstingfullmäktige för att landstinget, 
såväl som Sverige och resten av världen, BE-
HÖVER Vänsterpartiets politik och för att Vän-
sterpartiet behöver medlemmar som kan, vill 
och orkar driva denna nödvändiga politik. Jag 
betraktar mig själv som ett redskap i kampen 
för ett rättvist samhälle i en hållbar värld. Jag 



ställer upp där partiet behöver mig och där 
mina kunskaper, erfarenheter, färdigheter och 
egenskaper kommer till bäst och mest effektiv 
användning. Jag tror att jag skulle kunna vara 
särskilt effektiv inom landstingspolitiken efter-
som jag har en passion för miljöfrågor och ett 
engagemang i sjukvårdspolitik som grundas i 
gedigen personlig erfarenhet. Jag skulle bli sär-
skilt förtjust över att få driva frågor kring trans-
port- och infrastruktur – att hitta lösningar som 
gör nolltaxa inom kollektivtrafiken politiskt 
och praktiskt genomförbar, till exempel. Själv-
fallet skulle jag vilja ägna mycket energi åt att 
stoppa förbifarten innan vi spiller mer resurser 
på denna miljökatastrof. Inom vården finns 
det naturligtvis en oerhörd mängd frågor att 
driva, men bland de större och mest omedelbart 
angelägna ser jag personalens löner och arbets-
villkor. Den rådande och växande bristen på 
vårdplatser är en annan alarmerande fråga. En 
ytterligare politisk prioritet skulle vara att hitta 
sätt att göra privat ägande inom välfärdssektorn 
oattraktivt. 

Kerstin  
Burman
Hammarby-
Skarpnäck

Vem är du?
Jag är 31 år och gick med i partiet för tio år 
sedan. Jag har främst varit aktiv i Solna-före-
ningen som jag tyvärr fått lämna i år pga Stock-
holms bostadsmarknad. I Solna har jag varit 
med i styrelsen i olika roller, senast som en av 
två ordföringar. Jag har varit valledare, suttit i 
valberedningen och startat upp en feministisk 
arbetsgrupp i föreningen. 

Jag arbetar sedan tre år tillbaka som förbunds-
jurist på LO-TCO Rättsskydd med att driva mål 
i domstol för fackets medlemmar när det gäller 
arbetsskador, sjukförsäkring och arbetslöshet-
sersättning. 

Jag är också engagerad som ideell jurist i  

föreningslivet, bland annat RFSL och Dis-
krimineringsbyrån Uppsala, för vilka jag drivit 
många HBTQ-ärenden med framgång. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Marginell. Jag har suttit i Solna stads likabe-
handlingskommittée, för V. 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag har funderat på det sedan förra valet. Jag 
tror det är intressanta frågor som är av stor be-
tydelse för människor i deras vardag. 

Jag vill driva att det ställs sociala krav och krav 
på kvalité vid offentlig upphandling. Sverige är 
bland de sämsta länderna i Europa på att göra 
det och vår praxis följer inte den EU-praxis som 
finns på området (lagen om offentlig upphan-
dling grundas ju i stort på EU-rätt). 

Jag vill vara med att utreda och föra ut hur noll-
taxa inom kollektivtrafiken kan finansieras. Jag 
tycker det är bra om vi tar fram ett trovärdigt 
förslag som vi kan presentera för allmänheten, 
oavsett om kostnaden bör ligga på landsting 
eller någon annanstans. Jag tror dels det är en 
konkret fråga som människor kan ta till sig, 
dels en fråga som kan representera en del av en 
annan samhällsvision ur såväl klimat-, klass- 
och jämställdhetsperspektiv.

Jag är också glad över att vi tagit ställning  
till sjuksköterskeuppropet. Jag vill gärna 
driva arbetsmiljöfrågor (inkl vettig lön) inom 
sjukvården ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

Kerstin 
Denckert
Årsta

Vem är du? 
Jag är pensionär efter ett långt liv inom vården, 
fyllde 70 år i april. Sitter för närvarande i sty-
relsen i V Årsta. Var tidigare socialdemokrat 
men bytte för 6-7 år sedan till vänstern. Som 



socialdemokrat var jag engagerad i diverse 
styrelser både i Oxelösund och i Täby. Jag har 
en treårig högskoleutbildning i åldringsvård och 
har därefter arbetet som nattsköterska och chef 
på ålderdomshem i Oxelösund i 14 år sedan 
som chef Borgerskapets Enkehus i 17 år. Innan 
dess har jag varit sjukvårdsbiträde på sjukhus 
i Stockholm bland annat på Långbro mental-
sjukhus. Gått som praktikant på neurologen på 
SÖS. Jag är allmänt intresserad av samhälls-
frågor sedan ungdomen. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Se ovan

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
För att jag vill vara med och påverka bland 
annat vården för gamla, handikappade. Jag är 
också intresserad av lokaltrafiken i Stockholm. 

Kerstin 
Pettersson
Södertälje 

Vem är du?
Sjuksköterska, 58 år. Har varit politiskt aktiv i 
ca 20 år. Arbetar som medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska i Salems och Nykvarns kommun. Är 
aktiv inom kommunpolitiken

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Tidigare suttit i föreningens styrelse både som 
ordförande, ledamot och ersättare. Har suttit i 
landstingsfullmäktige, är nu den 5:e mandatpe-
rioden. Har där haft diverse uppdrag. Är även 
aktiv i Södertälje kommun, sitter nu fullmäk-
tige och kommunstyrelsen och är ordförande 
i äldreomsorgsnämnden. Sitter i Social och 
välfärdsberedningen, KSL

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
En av de viktigaste frågorna är hur vi ska kunna 
ge de mest sjuka äldre den vård som de behöver 
utan att de faller mellan de olika stolarna. 
En bra vård för hela länet.

Kerstin Tholin
Liljeholmen-
Hägersten 

Vem är du?
Jag är 66 år gammal och har tre vuxna barn och 
fem barnbarn.  Jag arbetar som kurator på BUP 
i Sthlms läns landsting och har även en privat 
verksamhet som leg psykoterapeut (om idag i 
liten omfattning). Innan jag började på BUP i 
slutet av 80-talet arbetade jag på Socialjouren i 
Sthlm i över tio års tid. 
Jag blev aktiv medlem för bara något år sedan, 
då jag som mormor ansåg att jag måste engag-
era mig politiskt för den kommande genera-
tionen. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Nej.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Min yrkesroll inom barnpsykiatrin gör att jag 
känner för frågorna inom landstinget. 
Jag är intresserad av sjukvård, kollektivtrafik 
och kultur. 

Khurshid 
Chowdhury
Upplands-Bro

Vem är du? 
Född i Bangladesh 1956 och kom till Sverige 
1975. Studerat ekonomi, hälsa, sjukvård och 
köksutbildning och idrott. Tycker om att resa, 
sport och hjälpa människor när de behöver.



Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag vill kämpa för rättvisa och särskilt inom 
vården, trafik och äldreomsorg. Jag tycker dessa 
är de områden som har blivit mest drabbade de 
senaste åren. 

Leif Gheith Sahi
Bromma

Vem är du?
Som sagt jag heter Leif Gheith Sahi, jag är 
43 år gammal. Mina intressen är kampsport, 
politik och min hobby att laga klockor. Mitt 
dagliga yrke är som Spärrvakt inom MTR. Jag 
har arbetat inom kollektivtrafiken sedan 1996 i 
olika befattningar. Jag har varit fackligt ombud 
inom SEKO i befattningen som kontakt och 
styrelseledamot. Jag har inte en stor erfarenhet 
inom partiet men vill ta ställning och lära mig, 
för att kunna utveckla mig själv och utveckla 
partiet med nya förslag. I dagens läge är jag 
valberedare inom den gröna linjen på.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Tyvärr så har jag ingen. Men har drivkraften att 
få kunskap om arbetet.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar till landstingsfullmäktige för 
att kunna förbättra samhället och arrangera 
sig politiskt, mina fyra viktiga frågor som jag 
vill driva är Kollektivtrafik i Stockholm och i 
övriga Sverige genom att jag har 17 års erfar-
enhet i området kollektivtrafiken, infrastruktur, 
integration genom att jag själv har en utländsk 
bakgrund och slutligen jämställdhet.   

Leo Ahmed
Kista

Vem är du?
Fyllde 33 år i september. trebarnsfar. Anställd 
som barnskötare men är tjänstledig sedan 
augusti 2013 och studerar lärarutbildningen på 
Södertörns Högskola.

Blev aktiv i partiet år 2006 och är ordförande 
för Vänsterpartiet Kista sedan 2010. Sitter i 
Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd och distrikts-
styrelsen för Vänsterpartiet Storstockholm. 
Jag är även aktiv i andra etniska och kulturella 
organisationer i Stockholm och har ett stort 
nätverk inte minst i norra Järva. 

Älskar att ta bilder och håller på med sociala 
nätverk.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Sitter idag som ersättare i Rinkeby-Kista stads-
delsnämnd sedan 2011.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
I april fick jag vänta 10 timmar på Astrid Lind-
grens barnsjukhus med min dotter som är 5 år 
och blev biten av en giftig orm. Jag var gråt- 
färdig när jag såg min dotter lida så mycket. 
Enligt läkarna var det bara två läkare på hela 
akuten och de fick prioritera de mest akuta pa-
tienter. Detta är inte OK!

Jag har en fru som arbetar som undersköterska 
och på hennes avdelning har de fått nya TV och 
elektronik apparater när det dem behöver mest 
är fler kollegor. Hon kommer hem på kvällarna 
och är helt slut. De är bara två undersköterskor 
på hela avdelningen och springer nonstop!

Det är just sådana saker man vill förändra och 
förändringar sker inte per automatisk genom 
att sitta hemma och klaga. Jag brinner mest för 
trafik och sjukvårdsfrågor!



Linus Kyrklund
Kungsholmen

Vem är du?
Ålder 51, jurist vid Diskrimineringsombuds-
mannen. Med i partiet sedan 1976-77, även sty-
relsemedlem i dåvarande KU-Lidingö samt DS 
en sväng. Efter några mer passiva år, återigen 
aktiv sedan 1997. Mångårig styrelsemedlem i 
samt även ordförande och kassör i Bromma-
Ekerö föreningen, och numera styrelseledamot i 
V-Kungsholmen.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ersättare i SLL 2002-2006, ersättare i LOCUM 
2003-2006, ersättare i sdn Bromma 2001;
Skattenämnden, Företagsskattekontor - 1999-
2004, och skattekontroll 3 - 2005-2006.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
- Välfärden – inga vinster i Välfärden
- Jämlik och tillgänglig vård åt alla!
- Bort med den tidsbaserade besöksersättningen 
till VC:na. Låt sjuka bli färdigbehandlade!

Lisa Rasmussen
Nacka 

Vem är du?
Jag är 48 år, fd barnskötare, numera anställd 
som politisk sekreterare på partikansliet. Jag 
har varit partiföreningsordförande, suttit i DS, 
suttit i Programkommissionen. Har ett stort 
idrottsintresse, har tidigare varit aktiv som 
fotbollsspelare och rugbyspelare, samt haft upp-
drag som ungdomsledare inom båda idrotterna, 
också som ledare för några seniorlag på både 
dam- och herrsidan inom fotboll. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Jag har suttit i kommunfullmäktige i Nacka, 
liksom i kommunstyrelsen, socialnämnden, 
näringslivsrådet och i produktionsnämnden 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar för att jag vill jobba med kol-
lektivtrafiksfrågor, framförallt ur ett krans- 
kommunsperspektiv som jag anser vara efter-
satt, både i landstinget och även i partidistriktet. 
Till det hör ju generella trafikfrågor naturligt. 

Jag behöver inte göra anspråk på att ha en 
ordinarie fullmäktigeplats, utan jag vill gärna 
komma med i landstingsgruppen för att kunna 
särskilt arbeta med trafikfrågorna i de nämnder 
och styrelser de behandlas i. 



Lorena Delgado
Skärholmen

Vem är du?
Jag är en person med rätt så bred erfarenhet i 
flera fält. Jag har jobbat med tex sexualunder-
visning på spanska i radio, jobbat med frågor 
som aborträtten och mot sexuella trakasserier i 
Temuco, Chile med studentrörelsen. Jag job-
bar som kvalitetsingenjör i Astra och har också 
tagit extra kurser i kontroll av infektionssjuk-
domar (infectous disease control) som gavs av 
Södertörns Högskola i samarbete med SMI.

Jag bodde i Chile och var aktiv politisk där 
1991-1997, därefter flyttade jag tillbaka till 
Sverige, pluggade och var aktiv i kultur- 
föreningar.  Jag gick med i partiet 2008.

Idag jobbar jag aktivt inom partiet genom att 
vara del av distriktsstyrelsen, gruppstyrelsen 
(kommunfullmäktige), ordförande Vänster- 
partiet Skärholmen, arbetsgruppen mot struktur- 
ella hinder, ersättare Skärholmens stadsdels-
nämnd samt i styrelsen för temagruppen ur-
sprungsfolket Mapuchefolket, Latinamerika-
grupperna.

Mina intressen i Landstinget är att jobba med 
förebyggandet av sjukdomar, jämställdhet inom 
vården och mot diskriminering inom vården. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Aktuellt: distriktsstyrelsen (2012-), gruppsty-
relsen (kommunfullmäktige) (vår 2013-), ersät-
tare stadsdelsnämnden Skärholmen (2011-)

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Förebygga sjukdomar 
Jämställdhet
Mot diskrimineringen som kan manifesteras 
på olika sätt inom vården (mot patienter, mot 
anställda, osv.)

Marcela  
Dimander
Upplands Väsby

Vem är du? 
Jag är 38 år och har flyttat till Sverige från 
Rumänien i Juli 2009. Jag har studerat Jurist-
programmet i Rumänien , två år på Psykolog-
programmet,  barnskötarutbildning  i Sverige 
och har erfarenhet av flera olika befattningar 
inom olika yrkesområden. I mitt land har jag 
alltid varit aktiv i både elev- eller studentor-
ganisationer men också inom politiken. Jag är 
medlem i Vänsterpartiet sedan Januari 2014. 
Jag har arbetat inom Kriminalvården, Försvars-
makten, Försäkring, livsmedel, skola,  mm. Jag 
studerar idag på Miljövetarprogrammet.

Jag är mycket intresserad av miljöfrågor, hälsa, 
försvar, säkerhet, utrikespolitik.

Jag gillar att läsa intressanta böcker, lyssna på 
rumänsk folkmusik och att basta.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Jag har varit politisk aktiv i mitt land och 
medlem i en politisk parti.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Skola och Utbildning
Miljöfrågor
Arbetsmarknadsfrågor och jämställdhet
Sjukvård och hälsa



Marina A. 
Davidsdotter
Täby-Danderyd

Vem är du?
Social, kreativ, inkännande, levnadsglad, dyna-
misk kvinna. 57. Doer. Lyhörd, god kommuni-
katör. Har förmåga att skapa intresse, engage-
mang och delaktighet bland medarbetare och 
deltagare. Mamma till två underbara söner.
 
Lång gedigen yrkesutbildning. Beteendevetare
Arbetar nu som kurator inom en myndighet. 
Erfarenhet av chefskap, utbildning, behandling, 
journalistik, väl förtrogen med processer gäl-
lande vuxna – och barn, ungdomars uppväxt, 
inlärning och dess förutsättningar. Har stor 
flexibilitet i metodik och pedagogik. Egen kon-
sultverksamhet. Föreläser om kroppspråk. 
Lång erfarenhet från ledarskap i politiskt styrd 
organisation. Gruppledare MP Danderyd 10 år. 
Även SLL. Arbetade med- i första hand psyki-
atrifrågor, jämställdhetsfrågor och arbetsmiljö. 
Valde dock att engagera mig i Vänsterpartiet 
då jag anser att vår politik har en stabilare och 
tydligare grund att stå på. Sitter nu i Styrelsen 
Täby/Danderyd. Feministisk talesperson plus 
Medlemsansvarig

Kunnig gällande missbruk/drogproblematik, 
miljö, lagar och förordningar. Engagerad  
styrelseledamot. KSAN. Ledare för olika 
projekt/frågor. Tror på människans möjlighet 
till positiva förändringar, har tålamod och hög 
stresstolerans.

God förmåga att tydliggöra visioner och mål.
Bra på att reda ut “kniviga” situationer. För-
måga och vana att arbeta självständigt. 

Har bott/arbetat en period i Spanien, 1999-2001
Lärde mig mkt där. Intressant att jämföra olika 
kulturer och hur vi människor är och beter oss i 
våra olika relationer.

Inhämtar mycket inspiration, livskraft från böl-
jorna blå. Njuter av naturupplevelser.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ja, se ovan.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jämställdhetsfrågor, Miljö- och Psykiatrifrågor.

Marion 
Sundqvist
Birka Vasa

Vem är du?
Född -49, lärare (Sprintgymnasiet, språkin-
troduktion, alfabetisering), familj, tre vuxna 
barn, konstnärliga intressen, koloniträdgård i 
Tantolunden, kommer från Storuman i södra 
Lappland, har bott i Sthlm i snart 35 år. När det 
gäller politik är jag mest intresserad av trafik-
frågor och miljöfrågor.

Jag har varit medlem i Vänsterpartiet i drygt två 
år. Jag var tidigare medlem i Miljöpartiet i rätt 
många år. Jag bytte till V då jag kom fram till 
att Mp saknar en ekonomisk politik. Om vi ska 
klara klimathotet kan vi inte ha en medel- och 
överklass som har så mycket resurser att de kan 
föra en miljöförstörande livsstil. Ekonomisk 
rättvisa, fördelningsfrågor har blivit ytterst 
viktigt för mig.

Kommande sommar fyller jag 65 och blir då 
en “fri” person. Jag ser fram emot att verkligen 
kunna engagera mig!

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Under min tid i Mp hade jag följande uppdrag: 
Östermalms stadsdelsnämnd (2 år ersättare, 4 år 
ledamot) 2004-2010

Socialtjänstnämnden med Individutskottet och 
Föreningsutskottet  ( 2 år ersättare) 2008-2010
Stockholm konstråd (ledamot 4 år) 2002-2006



Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Mer kollektivtrafik, bättre kollektivtrafik, bil-
ligare kollektivtrafik

Marit Strand 
Pettersen
Botkyrka

Vem är du?
Jag heter Marit, kommer ursprungligen från 
Norge men har bott i Stockholm sen 1989 
(svensk medborgare om det spelar någon roll). 
Jag är 48 år och bor och jobbar i Botkyrka. Är 
socialarbetare närmare bestämd alkohol och 
drogterapeut i den kommunala öppenvården. 
Jag har varit medlem i Vänsterpartiet sen 2009. 
Och har varit aktiv helt sen jag gick med. 
Jag bodde i Bromma förut och då satt jag med i 
lokala partistyrelsen där och under förra val-
rörelsen var jag väldigt engagerad i aktivistnät-
verket.

Sitter numera i lokala partistyrelsen här i Bot-
kyrka och är bl.a. Medlemsansvarig.
Mitt stora intresse är nog... politik. Så det är 
mest det jag sysslar med på fritiden. Men har 
även varit engagerad i det socialpolitiska nät-
verket “Nu bryter vi tystnaden”.

Jag är också engagerad i miljönätverket och 
socialpolitiska nätverket inom partiet.

Behöver nog också att berätta att jag har egen 
erfarenhet av missbruk, hemlöshet och krimi-
nalitet men detta är nu tio år sedan och ingen 
hemlighet då jag vid ett flertal tillfällen har varit 
väldigt öppen med min historia och bl.a. med-
verkade jag i P1 vetenskapsradion forum förra 
året och snackade om hur kvinnliga intagna mår 
psykiskt dåligt av fängelse.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Flyttade till Botkyrka januari 2012 och fick 
ganska snabbt uppdrag här först som ersättare i 
Tekniska nämnden men numera som ordinarie 

ledamot. Och sen april 2013 även ledamot i 
folkhälsokommittén.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Mina hjärtefrågor handlar om vård och omsorg 
och att detta ska vara tillgängligt och likvärdigt 
för alla oavsett var jag bor eller hur mycket 
jag har i plånboken. Blir så jävla förbannad av 
denna privatiseringspolitik som borgarna för.  
Men brinner också för miljö och klimatfrågorna 
då det börjar bli riktigt bråttom att rädda vårt 
hem, Jorden. 

Marja 
Hillerström
Vita Bergen

Vem är du? 
Jag har varit medlem i Vita Bergen sen 1973, 
suttit i styrelse och valberedning. Är utbildad 
talpedagog, arbetar inom Stockholms kommun. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Haft uppdrag i landsting och kommunfull-
mäktige. Suttit i kyrko-stat-utredningen för V i 
riksdagen. 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Kyrkans bostadshus, 4 st, se till så att varan-
nan lägenhet lämnas till bostadsförmedlingen. 
Har många goda idéer för förbättring av handi-
kapp- och äldrefrågor i och med min arbetslivs-
erfarenhet. 



Marta Aguirre
Trafikföreningen

Vem är du?
Hej Jag heter Marta Aguirre och är 40 år gam-
mal. Jag jobbar som lokförare på Stockholms-
tåg, som är det tågbolaget som kör pendeltågen 
i Stockholms län.

Jag gick med i Ung Vänster 90 och var då 
mycket aktiv. Har både haft en kortare anställn-
ing och var också ett kort tag ordförande i Ung 
Vänster Storstockholm under 90-talet. Fram till 
2000 var jag mycket aktiv men efter att jag bör-
jade jobba som lokförare hade jag inte samma 
tidsutrymme som tidigare och engagemanget i 
partiet fick då stryka på foten. 

Ganska snart blev jag facklig förtroendevald 
inom SEKO och har jobbat med det sedan dess.
För närvarande jobbar vi aktiv för att få upp 
andelen vänsterpartisterna inom facket och då 
främst inom LO! Vi har bildat ett gäng  
branschorganisationer.

För närvarande jobbar jag 80 % fackligt och  
20 % på Stockholmståg.

De frågor som alltid stått mig varmast om 
hjärtat är feminism och internationell solidar-
itet. Det är inte alltid de frågor jag jobbar aktivt 
med.

Just nu tycker jag att alla frågor som rör arbets-
marknaden är de som mest aktuella och vill vi 
få högre siffror i opinionsundersökningarna 
måste vi börja prata om begreppet välfärd som 
något annat än bara vård, skola och omsorg! 
Arbetstidsförkortning är en annan fråga som vi 
måste stå i framkant och proklamera.

Jag har två döttrar Alejandra som snart fyller 
19 och för närvarande lever ut sin dröm att bo 
i England, närmare bestämt Manchester. Och 

Ellen 7 år, som är just inget annat än väldig 
charmig och mycket knäpp liten tjej.
Förutom politik gillar jag musik (hårdrock), 
film (monster och vampyrer och sånt), böcker 
och påta i trädgården.

Jag har också en inte så hemlig agenda och det 
är att få världen att dricka godare öl!(jag är en 
ölnörd som brygger själv)

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag vill jobba med trafikfrågor! Efter att ha 
sett hur avregleringen och upphandlingarna 
fungerar eller rättare sagt inte fungerar för 
både resenärer men framförallt för mina arbets-
kamrater är det den frågan jag absolut vill jobba 
med

Matilda 
Johansson
Västra 
Södermalm

Vem är du?
Jag är 28 år, jurist och har varit aktiv i partiet 
sedan 2006 när jag via en lagkamrat i världens 
bästa fotbollslag BK Träsket blev engagerad i V 
Västra Södermalm. Mitt politiska engagemang 
började dock tidigare än så bl.a. genom ett 
aktivt medlemskap i Djurens rätt under hög-
stadietiden och senare i Ung Vänster från 2002 
och framåt. Jag har en relativt bred erfarenhet 
av partiet, både som aktiv med olika former av 
förtroendeuppdrag och som regional ombuds-
man i Ung Vänster Jönköpings och Kalmar 
län, som politisk sekreterare med ansvar för 
feministiska frågor, utbildning och organisa-
tion på partikansliet under valåret 2010 samt 
som politisk sekreterare med ansvar för justi-
tie-, civil-, konstitutions- och kulturutskottets 
frågor på Vänsterpartiet i riksdagen (vilket är 
min nuvarande sysselsättning). Jag har tidigare 
arbetat med juridik i andra former på ett utbild-



ningsföretag samt på en familjerättslig byrå. 
På fritiden ägnar jag mig allra helst åt att spela 
fotboll med förträffliga BK Träsket, min hund 
Eskil, träna på Friskis & Svettis och att umgås 
med nära och kära.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Sedan 2011 har jag varit ledamot för partiet i 
programberedningen för barn, unga och kvinno-
sjukvård i SLL. Jag har dock inte någon erfar-
enhet av arbete i fullmäktige, men har genom 
mina år i partiets landstingsgrupp fått en viss 
insikt om hur det fungerar. 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar för att jag tycker att landstings-
politik är bland det roligaste och viktigaste 
som finns! Det är stimulerande, ansvarsfyllt 
och intressant att arbeta med de frågor som 
faller inom landstingets område och särskilt 
sjukvårdsfrågorna. De tre frågor jag helst vill 
driva är frågan om vinster i välfärden och att 
förhindra att mer av sjukvården och vårdkedjan 
slås sönder genom ytterligare privatiseringar, en 
jämställd och jämlik sjukvård för vårdtagarna 
med anständiga löner, villkor och studie- 
möjligheter för dem som arbetar där samt  
införande av en enhetstaxa i kollektivtrafiken.

Micaela 
Kedhammar
Hässelby-
Vällingby

Vem är du?
Jag är 22 år gammal och har varit medlem i 
partiet sedan hösten 2010, det vill säga sedan 
efter senaste valet. Jag blev aktiv medlem 
våren 2012, då jag valdes in som suppleant i 
Hässelby-Vällingbys styrelse. Efter ett år som 
styrelsesuppleant valdes jag till ordförande för 
föreningen i mars 2013. 

När jag tackade ja till att bli ordförande för V 
Hässelby-Vällingby, gjorde jag det med förbe-
hållet att jag under våren skulle kandidera till 

ordförande för Stockholms universitets stu-
dentkår (SUS), och att jag med det uppdraget 
kanske inte skulle ha tid att vara ordförande för 
föreningen om jag blev vald till kårordförande. 
För ett par veckor sedan avgick jag som ord-
förande för V Hässelby-Vällingby av den 
anledningen.

Min sysselsättning idag är alltså att jag är ord-
förande för Stockholms universitets studentkår 
(SUS), vilket är ett heltidsarvoderat uppdrag. 
Som ordförande leder jag organisationen och 
studentkårens styrelse, är ansvarig för kårens 
verksamhet och att den lever upp till de mål 
som fullmäktige sätter upp, samt att den följer 
budgeten. Jag som ordförande är politiskt 
tillsatt av fullmäktige, där jag sitter i Vänsterns 
Studentförbunds (VSF) kårparti. Jag är tillsam-
mans med min vice ordförande även den som 
representerar studentkåren externt. 

SUS är Sveriges största studentkår och en 
ganska stor organisation, och arbetet som 
ordförande är både ansvarstyngt och tidvis 
väldigt stressigt. Därför har jag valt att ta ett 
steg tillbaka både i min partiförening och i VSF 
Stockholm, där jag tidigare har suttit i styrelsen. 
När mitt år som kårordförande är slut sista juli 
2014 vill jag dock återuppta mitt engagemang 
på andra håll. 

I grunden är jag dock, förstås, student. Jag är 
nästan klar med min kandidatexamen i stats-
vetenskap, där jag har fokuserat på feministisk 
politik och teori, och svensk politik och det 
svenska partisystemet. Utöver det har jag även 
läst lite engelska, genusvetenskap och juridik. 
Jag bor sedan sommaren 2011 i en hyresrätt 
i Hässelby med min sambo, som pluggar till 
brandman. Utöver mitt nuvarande jobb och 
mina studier, som ju i sig innebär ett intresse 
för politik i allmänhet och utbildningspolitik i 
synnerhet, är jag även intresserad av litteratur. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Enbart i studentkåren. SUS styrs politiskt 
av kårens fullmäktige, som är organisations 
högst beslutande organ. Det är där de politiska 
besluten om kårens strategiska utveckling och 
satsningar fattas. Jag har suttit i kårfullmäktige 
på VSF-mandat sedan juni 2012. 



Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar till landstingsfullmäktige för att 
mina politiska hjärtefrågor, utöver utbildnings- 
och högskolepolitik, är sjukvård och kollektiv-
trafik. Jag har med stor förtvivlan sett dessa 
områden nedmonteras de senaste åren, och som 
med allt annat så slår detta hårdast mot de som 
inte kan köpa sig något bättre. Jag har själv 
erfarenhet av hur illa den alltmer privatiserade 
primärvården i Stockholm fungerar, och jag 
ser för varje dag hur kollektivtrafiken fungerar 
sämre och sämre (för allt högre biljettpriser.) 
Jag tycker att de frågor som Västerpartiet driver 
idag är väldigt bra, och frågor som ska drivas 
måste ha god förankring och stöd i gruppen. 
Men om jag ändå ska välja tre frågor så skulle 
de vara till exempel:

• Offentligt driven sjukvård som är gratis och 
tillgänglig för alla. Framför allt den väldigt 
eftersatta psykiatriska vården i Stockholms-
regionen är i stort behov av ett lyft. 

• Utbyggd kollektivtrafik som finansieras av 
skattebetalarna. På längre sikt anser jag att 
ambitionen ska vara att helt ta bort avgifterna 
inom kollektivtrafiken, men på kortare sikt bör 
ekonomiskt svaga grupper prioriteras. 

• Albano – en ny knytpunkt för många olika 
trafikslag i Stockholms kollektivtrafik.

Mohibul 
Ezdani Khan
Hässelby-
Vällingby

Vem är du?
Jag är 57 år och varit medlem i partiet sedan 
1996, gift med 2 vuxna barn. Flyttade från 
Bangladesh till Sverige 1977. Postanställd 
sedan 1979 på heltid. Mycket av min fritid in-
nebär kontakt med olika invandrarföreningar. 
Grundare till Bangladeshföreningen DOYEL. 
Grundare och redaktör till Bengaliska tidningen 
Probashirkantha.com.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Ersättare i Stockholm stad 2004, första ersättare 
i Stockholms läns landsting 2006.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar för att sjukvårdsfrågor och 
kollektivtrafikfrågor tycker jag är oerhört vik-
tiga. Sjukvårdsfrågor, kollektivtrafik och kultur.

Niclas Dimander
Upplands Väsby

Vem är du? 
48 år, boende i Upplands Väsby, vuxna barn. 
Är uppväxt i arbetarfamilj med pappa på SEKO 
och har själv varit ombudsman på Transport. 
Arbetar idag som tågvärd vid SJ AB. Intressen 
är familjen, politiska frågor, hockeytränare, 
hockeydomare. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag ser hur landstingsfrågorna blir allt viktigare 
efter den nedmontering av välfärden som alli-
ansen står bakom. Jag vill driva frågor om vård/
omsorg, pappors rättigheter vid delad vårdnad, 
utbildningsgrupper för barn med särskilda 
behov. 



Patricia 
Lagunas
Österåker

Vem är du?
Jag är en kvinna, 69 år gammal, frisk och  
mycket aktiv. Har stor erfarenhet av partiet, 
började som 15-åring i Chile, är med i Hyres-
gästföreningen och sitter i förhandlingsrådet. 
Har kämpat för att Akelius inte kunna bilda 
bostadsrätter i Åkersberga på Skolvägen och 
Norrgårdsvägen (540 hyresrätter) och lyckades. 

Jag berättade för hyresgästerna som var i  
Bergateater med hjälp av mikrofon som jag 
lånade från mäklare, vad som skulle hände om 
de lånar pengar och huset är jättegammalt hur 
skulle vi betala om någon går fel, till exempel 
hissen, har använd situationsekonomi och att 
flera att oss skulle inte kunna betala lån och 
skulle bli hemlösa. Först var mina tankar om de 
lyssnade? Det gjorde de, jag lyckades. 
 
Efter några år ville Akelius höja hyrorna med 
22,5% , en journalist ringde mig och berättade, 
så jag frågade efter namn och telefonnummer 
till förhandlaren, för att man kan inte sprida 
något som är inte sant, ringde och pratade med 
honom och han sa att det är sant. Så jag skrev 
flera meddelanden om händelsen och om varför 
vi ska inte acceptera det. Jag skrev förhandla-
rens namn och telefon och mitt eget namn och 
telefon också. Jag skrev ut på min egen skrivare 
och sen gick jag ut och klistrade upp meddelan-
det i alla entrédörrarna. Under dagen fick jag 
veta att 240 hyresgäster ringde till förhandlaren, 
så vi kunde stoppa Akelius. Jag delar Första 
maj tidning och allt som behövs. Åker varje år 
till partiets konferenser, läser mycket för att det 
är viktig för informera sig.

Har du erfarenhet att parlamentariskt arbete?
Ja

Varför kandiderar du till landstingfullmäktige?
Berätta sanningen för svenska folket, för att 
jag någon gång lyssnade att folket får inte veta 
sanningen för att vi kunde skrämma dem. Det 
tycker jag är fel, man berätta om att vi vill få 
tillbaka VÄLFÄRD för våras barn, barnbarn, 
pensioner, arbetare måste kämpa och måste 
rösta för rätt parti.

För att vi måste ändra om arbetares rättigheter, 
nu med nyliberal ekonomi arbetare är slavar. 
För att ungdomar inte har någon framtid, inte 
barnen som samlas i mer än 30 i klassrummet 
och Fattigdom som svenska folket har blivit tv-
ingad att gå in. Vi måste byta konstitution. Den 
konstitution som finns nu är orättvis.

Peter Laine
Sundbyberg

Vem är du?
Jag är 62 år, har varit politiskt aktiv sedan 1980 
(S), gick över till V i samband med Gudrun. Ar-
betar som T-banereparatör samt lokalt skydds-
ombud numera.

Sitter i kommunfullmäktige i Sundbyberg (ord) 
samt ord. ledamot i Individ – omsorgsnämnden 
(socialnämnd). 

Är också aktiv inom Hyresgästföreningen, både 
på lokal nivå (LH Skvadronen – kassör) samt i 
Sundbybergsföreningen.

Har två vuxna barn och två barnbarn. Är särbo 
vilket innebär att tre övriga vuxna barn kommit 
in i mitt liv. Fritid? Tillsammans med särbo!

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Se svar ovan!

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag jobbar sedan 1977 med trafik (T-bana), så 
detta är ju naturligt prio 1. Sjukvården – minska 



vårdköerna (helst en helt ny sjukvårds- 
organisation, där bl.a. läkarna behandlar  
patienter – istället för papper!). Miljöfrågor – 
som hör ihop med prio 1 – dvs. utbyggd/förbät-
trad kollektivtrafik

Peter Roth
Vita Bergen

Vem är du? 
Jag är 58 år, har varit politiskt engagerad på 
olika sätt sedan jag var 15 år. Vänsterpartiet 
gick jag med i för cirka 6 år sedan. Satt i början 
med i styrelsen i Vita bergen men lämnade efter 
ett år eftersom jag både pluggade till alkohol- 
och drogterapeut och jobbade heltid.  Var även 
iväg och jobbade i Palestina i 3 månader. Det är 
en fråga som engagerar mig mycket. Är med i 
styrelsen i Stockholms Palestinagrupp och har 
dessutom startat upp Vänsterpartiets Palestina-
nätverk.

I grund och botten är jag typograf och job-
bade under många år som frilansande grafisk 
formgivare. Detta gick åt skogen då jag hamn-
ade i ett svårt drogmissbruk. Så sedan 2003 har 
jag ägnat stor del att bygga upp ett helt nytt liv.

Jag har även jobbat med HBT-frågor såsom ut-
bildare på RFSL, samt är en omtyckt föreläsare 
i HIV-frågor då jag själv är hiv-positiv.

En annan fråga som engagerar mig starkt både 
på det privata planet och på det yrkesmässiga 
planet är missbruksfrågor. 

Jag gillar att skriva i mån av tid och startade i 
våras en blogg där jag lägger ut lite texter spo-
radiskt: http://peterrothblog.wordpress.com/

Jag har ett stort hundintresse och håller på att 
utbilda en av mina hundar till terapihund och 
praktiserar med henne på ett äldreboende. Skit-
kul!
För övrigt så disponerar jag min tid till att 

umgås med min sambo Stefan och min dotter 
Anna och barnbarnen Sandro och Emiliano. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Nej, inte direkt, men jag har utbildat en hel del 
kommunpolitiker i hbt-kunskap.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag har blivit nominerad av någon och tackar 
ödmjukt ja till den uppgiften.
- Missbruksvården, alkohol- och drogpolitiska 
frågor (mer behandling, samarbete mellan  
landsting o kommun mm)
- Kollektivtrafiken (mer satsning på denna och 
för gratis tunnelbana, buss o pendel)
- Psykiatrin och andra sjukvårdsfrågor (nej till 
privatiseringar mm)

Petteri Louhema
Vita Bergen

Vem är du? 
38 år. Har ett mångårigt engagemang bakom 
mig i fackförbund, handikapprörelse, ung-
domsförbund och i partiet. Livnär mig på mitt 
företag. Har många intressen men är särskilt in-
tresserad av utvecklingsfrågor, alltså hur positiv 
förändring åstadkommes.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Har suttit i folkhälsokommittén i Botkyrka 
2006-2010. Har sedan 2010 uppdrag i Stock-
holm läns landsting – Forsknings- utvecklings 
och utbildningsberedningen, ersättare i lands-
tingsfullmäktige. Sitter i gruppstyrelsen för 
Vänsterpartiets landstingsgrupp.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag står till förfogande kommande mandat- 
period. Har suttit en mandatperiod och jag kän-
ner att jag fortfarande har saker att bidra med. 
Tre frågor jag vill driva är 1. Utveckla Vänster-
partiets forskningspolitik inom landstinget.  
2. Utveckla partiets politik som alternativ till 
privatiseringspolitiken som för idag.  



3. Bidra till att Vänsterpartiets arbete i SLL blir 
framgångsrikt, alltså utveckla oss som grupp.

Pia Ortiz 
Venegas 
Salem

Vem är du?
Jag är 48 år och arbetar som lärare men min 
utbildning är egentligen medicine magister i 
biomedicin. Jag har varit aktiv i partiet i ca 10 
år, varav de senaste 7 i landstingspolitiken. I 
min hemkommun Salem är jag gruppledare för 
Vänsterpartiet och sitter i kommunfullmäktige. 
Utöver partipolitiken är jag aktiv mot rasism, 
bland annat i STOPPA NAZISMEN – aktivt 
ickevåld som jag varit med om att grunda.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
(Obs! Jag är lite osäker på de exakta årtalen!) 
Salems kommun: Fullmäktige 2002-2013,  
kommunstyrelsen 2006-2012, kultur- och fri-
tidsnämnden 2003-2006, socialnämnden 2006-
2010, valnämnden 2010-2013.
Stockholms läns landsting: Fullmäktige 2006-
2013, södra sjukvårdstyrelsen 2006-2010, 
beredningen för färdtjänst- och tillgänglighets-
frågor 2010-2013.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
- Stoppa vinster i välfärden och utförsäljning av 
vård och omsorg.
- Vård efter behov i hela länet. Idag låter den 
fria etableringsrätten vårdgivare att etablera sig 
där de tjänar mest istället för där de behövs som 
mest.
- Trafik som är tillgänglig för alla: alla ska ha 
råd att resa kollektivt oavsett var de bor och 
oavsett om de har ett funktionshinder. Innebär 
låg enhetlig taxa och fri tilldelning av resor för 
dem som har behov av färdtjänst. 

Rashid 
Mohammed
Tensta-Rinkeby-
Spånga

Vem är du? 
Jag heter Rashid Mohammed och 53 år, bor 
Tensta i Stockholm tillsammans med min fru, 
har 3 minderåriga barn och 3 vuxna barn. Jag 
gick med i partiet 1996, då mina barn var små 
och var aktivt bara vid valrörelsen. Innan dess 
har jag alltid varit vänsterpartist och röstade på 
Vänsterpartiet. Till yrket är jag utbildad  
socionom och har varit facklig engagerad 
tidigare, men numera har jag rollen som bitr. 
enhetschef på ekonomiskt bistånd inom Stock-
holms stad.

Jag sitter som ersättare i repskapet för Stock-
holms Stad samt viceordförande för Tensta/ 
Rinkeby/Spånga förening. Jag vill verka 
politisk för att minska klyftorna i samhället och 
för utbildning, sysselsättning och bostäder till 
den mycket stora ungdomsgruppen som idag 
har det svårt. Mina intressen är läsning och 
föreningslivet samt som pappa är jag engagerad 
barnens olika sport aktiviteter

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar till landstingsfullmäktige för att 
jag vill jobba med politik och jag brinner för 
att bedriva Vänsterpartiets sjukvårdsfrågor och 
kollektivtrafiksfrågor.  Vinsten i välfärden är 
en fråga som jag kommer driva om jag bli vald 
till landstingsfullmäktige. Jag är helt och hållet 
emot privatisering 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. 

1. Jag är intresserad av landstingsfrågor som 
rör hälsa och sjukvård, jag vill se ökat samar-



bete med olika landsting inom hälsa och sjuk 
vård och därmed öka effektiviseringen av 
sjukvården.

2. Kollektivtrafiken är ett annat område som jag 
brinner för, vill stoppa all upphandling av  
kollektivtrafiken, det har inte lett till förbätt-
ring av kollektivtrafiken i länet sedan kollektiv-
trafiken konkurrensutsattes.

3. Kultur  

Ronnie 
Andersson
Botkyrka

Vem är du? 
63-årig lärare som jobbat aktivt i V Botkyrka 
under ca 15 år, suttit i barn- och ungdoms-
nämnden, miljönämnden och nu arbetsmark-
nadsnämnden. Sitter i kommunens fullmäktige 
sedan 7 år och nu som förste ersättare. Jobbar 
också som ”socialarbetare” på kvällar och 
helger hos socialförvaltningen i Botkyrka. Tar 
bland annat hand om barn i umgängestvister. 
Har också varit idrottsledare i många år. Blir 
inom ett par år pensionär och har då mycket 
mer tid att engagera mig politiskt. 

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Som sagt många år aktiv i nämnder och  
kommunfullmäktige i Botkyrka. Sitter också i 
tingsrätten och migrationsdomstolen. 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Intresserad av sociala frågor förstås men också 
lösningar på stadens trafikproblem! 

Samuel 
Sandberg
Södertälje 

Vem är du?
30 år och familj. Har varit aktiv i både 
Södertälje-föreningens styrelse och distrikts-
styrelsen, nu sitter jag dock inte i någon  
styrelse. Jag har just nu två jobb, brevbärare 
på Posten och ekonomiassistent på Pima. På 
fritiden brinner jag för flera idrotter, men främst 
löpning.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Är kommunfullmäktigeledamot i Södertälje och 
ersättare i utbildningsnämnden.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar främst för att vi måste få till ett 
maktskifte i Storstockholm, för att få till ett 
maktskifte så krävs det att vi alla ställer upp 
och arbetar för ett rättvisare Storstockholm.

- Stoppa privatiseringshysterin inom vården 
(och återta makten till folket). Ska man upp-
handla eller privatisera något så ska man ställa 
riktiga krav för att bara få vettiga anbud.

- Förbättra kollektivtrafiken så fler ställer bilen 
hemma. Man ska kunna lite på kollektivtrafiken 
i Storstockholm.

- Arbeta för hela länets fortsatta levnad. Kollek-
tivtrafik, vårdcentraler och sjukhus måste finnas 
lättillgängligt oavsett om man bor i centrala 
Stockholm, i en förort eller i en ytterkommun.



Sonja Wallbom
Årsta 

Vem är du?
Jag är 65 år och kvinna. Har under större delen 
av mitt yrkesliv arbetat inom den s.k. ”brukar-
rörelsen” och under de senaste tio åren varit 
förbundsordförande i RFHL (Riksförbundet 
för hjälp åt narkotika- och läkemedelsber-
oende). RFHL arbetar alltid på ”två ben”, både 
praktiskt och socialpolitiskt. Det betyder att 
beroendevården, psykiatrin, rättspsykiatrin och 
socialpolitiken i vid mening varit mitt arbets-
fält.

Utöver brukarrörelsen har jag arbetat med 
kommunal beroendevård, en period på Social-
styrelsen, varit huvudsekreterare i en statlig 
utredning samt startat och arbetat inom stiftels-
en Kvinnoforum med fokus kvinnor i missbruk.
Sitter f n i en arbetsgrupp inom V mellan Stock-
holms Stad och Landstinget för att arbeta fram 
en gemensam plan för beroendevården. Har 
också bidragit med synpunkter till riksdags-
gruppen inför motion om beroendevården. 
Är nämndeman för V i Förvaltningsrätten.
Genom åren har jag samarbetat med V i många 
socialpolitiska frågor, särskilt med riksdags-
gruppen och Stadshusgruppen.

Är ordförande i European Anti Poverty Net-
work (EAPN) Sverige och sitter också i europa- 
styrelsen för detta nätverk. Det svenska nät-
verket bestå av ett 40-tal organisationer och i 
Europa finns EAPN i alla medlemsländer och 
bekostas av EU-kommissionen.

Fattigdoms- och utanförskapsfrågorna är därför 
centrala i mitt åtagande. Anordnar t ex årligen 
dialoger mellan brukare och beslutsfattare 
på regional och nationell nivå. Ser det som 
viktigt att skapa civil dialog mellan brukare 
och beslutsfattare, både politiker och besluts-
fattande tjänstemän och på så sätt skapa möj-

lighet för personer som inte deltar i det politiska 
samtalet att göra sin röst hörd.

Fattigdoms- och utanförskapsfrågorna är 
en viktig del i allt arbete jag gör och det har 
förstärkts i mitt europaengagemang eftersom 
sambandet mellan Bryssel-svensk vardag är 
viktig att förstå.

Är van och anlitad föreläsare/talare/utbildare 
och skribent inom mina sakområden.

Sitter i styrelsen för Q-jouren, en kvinnojour för 
våldsutsatta i aktivt missbruk samt i styrelsen 
för stiftelsen Iris Utvecklingscenter som ger 
behandling på sju orter i Sverige för personer 
med missbruk/psykosociala problem. Stiftelse-
formen betyder att all vinst går tillbaka i verk-
samheten.

Har också ett uppdrag inom Sensus studieför-
bund som samordnare inom projektet Network-
ing Europe som syftar till att dela kunskap 
med andra europeiska projekt som arbetar mot 
utanförskap och att matcha europeiska partners 
inför de Europeiska Socialfondernas nya period 
2015-2020.

Sammanfattningsvis är jag en politiskt tänkande 
och handlande person som drivs av mitt en-
gagemang och förändrings- och påverkanslust. 
Och i kraft av ”ålder och erfarenhet” har jag 
ett stort nätverk både inom offentlig/politisk 
förvaltning och organisationsvärlden.

Privat är jag pensionerad sedan februari i år, har 
utflugna barn och barnbarn, bor ensam. Detta 
ger utrymme för engagemang som jag inte hun-
nit eller kunnat som anställd.

Läser mycket, sjunger, vänner och kultur i 
många former ägnar jag gärna tid. Är bra på att 
samarbeta och går mycket på ”nöjes- 
lystnad”, d v s jag gör många saker men utifrån 
perspektivet att jag tycker det är roligt att driva 
och påverka viktiga områden där jag har mitt 
engagemang.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag är- som jag skrev ovan – en politiskt tän-



kande och handlande person, även om jag valt 
utomparlamentariska former beroende på mitt 
uppdrag inom RFHL. Det jag inte gjort hittills 
är att arbeta parlamentariskt, men vill gärna 
ägna mig åt det nu, när jag kan…

Mina tre viktigaste frågor är beroendevården, 
psykiatrin och rättspsykiatrin.

Stefan 
Bengtsson
Södertälje

Vem är du?
Jag fyller 54 i december. Sedan många år  
ensamstående, med vuxna barn som läm-
nat hemmet. Jag har varit aktiv sedan 1999. 
Mitt engagemang började i samband med att 
Nykvarn blev egen kommun och jag fick en 
ersättarplats i fullmäktige. Jag blev ordinarie 
i valet 2002 och fick då även en ersättarplats i 
kommunstyrelsen. Jag satt även som ledamot i 
sociala myndighetsnämnden.

Jag arbetar som socialsekreterare i Södertälje, 
just nu i en grupp med stort fokus på unga vux-
na som behöver extra stöd för att bli etablerade 
i samhället. Jag älskar mitt arbete.

Jag är mycket idrottsintresserad och särskilt 
gärna följer jag fotboll. Jag var ungdomsledare/ 
- tränare i 18 år i Nykvarns SK och har förärats 
ett hedersmedlemskap som tack för min  
gärning. 

Jag har också ett stort musik- och kultur- 
intresse, jag går gärna och ofta på konserter. 
Det senaste året har jag följt i Springsteens spår 
och besökt både USA, Finland och Irland för att 
se och höra honom spela live.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Jag har nämnt om mitt engagemang i Nykvarn. 
Sedan 2009 bor jag i Södertälje och har fått nya 
uppdrag. Jag gick 2009 in på en ersättarplats i 

Tekniska nämnden. Nuvarande mandatperiod är 
jag ersättare i Kommunfullmäktige och Telge-
koncernens styrelse, jag är dessutom ordförande 
i Telge Fastigheter.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag vill gå vidare till nya utmaningar inom 
politiken. Landstinget har ändå frågor som rör 
människors vardag och det gillar jag.
1. Sjukvården. Stoppa vinster inom välfärden
2. Kommunikationerna. Enhetstaxa inom hela 
SL:s trafikområde. Särskilt vill jag bevaka 
Nykvarns intressen, mina rötter har jag inte 
glömt. Nykvarns glöms däremot bort av SL.
3. Välfärdsfrågorna i övrigt.

Stellan Hamrin
Hammarby-
Skarpnäck 

Vem är du?
Jag är professionell ekolog (FD i Limnologi) 
och arbetat som forskare på universitet och 
Fiskeriverket och som vattenexpert i Regering-
skansliet och nu pensionerad. Har varit aktiv 
i Vänsterrörelsen sedan 1965 och medlem i V 
sedan 1995. 

Jag är allmänpolitiskt intresserad inkluderande 
både socialistisk teori o praktik och har genom 
min yrkeskunskap sysslat mycket med Klimat- 
och miljöfrågor. Jag har därigenom också kom-
mit att arbeta mycket med trafikfrågor ur både 
energi-, miljö- och säkerhetssynpunkt. 

Jag har aktivt deltagit i arbetet med att Stoppa 
Förbifarten i minst 4 år inom och utom partiet 
och är väl inläst på regionens trafikfrågor. Jag 
har också ägnat mycket verksamhet åt Slussen-
frågan. Jag har också som kommunalpolitiker 
arbetat med hälsofrågor speciellt vad gäller 
allergier och överkänslighet bl.a. i relation till 
fuktskador i hus (s.k. Sjuka Hus) och vad gäller 
elöverkänslighet. 



Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Har varit Styrelseledamot i Birka-Vasa, 
Skärholmen-Hägersten och Hammarby-
Skarpnäck och ingick till nyligen i distriktets 
klimat-grupp. Har också varit fackordförande 
på miljödep. Är f.n. fullmäktig i Sthlm och repr. 
i miljönämnden, stadsmiljörådet och SIWI och 
har tidigare varit repr. i renhållningsnämnden. 
Har deltagit i fullmäktigegruppen sedan slutet 
av 1990-talet och arbetat i dess gruppstyrelse i 
2 år.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag är nyligen pensionerad och har därför mer 
tid än tidigare. I landstinget skulle jag i första 
hand vilja arbeta med trafikfrågor i regionen, 
som jag är väl insatt i och där jag har en del 
hjälp av min yrkeserfarenhet. I dessa frågor 
fungerar jag gärna som mentor i förhållande till 
nya kollegor. Jag har alldeles särskilt intresserat 
mig för luftkvalitetsarbete i anslutning till 
trafik. Som ekolog hjälper jag också gärna till 
med regionala miljöfrågor – särskilt skärgård 
och vatten – och detsamma gäller hälsofrågor 
rörande allergi och överkänslighet, där jag har 
ganska stor erfarenhet.

Stig Johnell
Skärholmen

Vem är du?
59 år.  Medlem sedan 2000. Intresse för frågor 
som rör diskriminering och rättigheter. Stor 
djurvän. Med i Djurens Rätt. Går gärna på kon-
sert (klassiskt o rock) o teater

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Kyrkofullmäktige 2012 - 

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Vill gärna jobba med regionfrågor. Även en-
gagemang för äldres rätt i sjukvården

Sverre Launy
Nynäshamn

Vem är du?
Jag är numera 60 år, medlem av partiet sedan 
1976. Arbetar som behandlingsassistent inom 
missbruksvård. Utöver mitt politiska intresse 
och engagemang som tar det mesta av min le-
diga tid ägnar jag mig i mån av tid åt flugfiske, 
svampplockning, islandshästar samt att snickra 
på en egenhändigt byggd stuga i Jämtland.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete? 
Har haft parlamentariska uppdrag för partiet 
sedan 1979. Först i Ljungby i Småland där jag 
satt i KF -79 - -85, därefter i Nynäshamn från 
-91 och fortf. sitter i KS och KF i Nynäs sedan 
1994, och sedan 2006 även i landstingsfull-
mäktige. Under denna mandatperiod sitter jag 
även som ersättare i landstingsstyrelsen och i 
som ersättare i tillväxt- och regionplaneringsut-
skottet.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Med tanke på mitt yrke är det som ligger mig 
närmast frågor om missbruk och psykiatri,men 
jag är öppen för det mesta, och kan, precis som 
nu, hoppa in och ta de uppgifter som gruppen 
finner att det är lämpligt att jag tar hand om.



Theo Bodin
Vita Bergen

Vem är du? 
31 år gammal. Född i Karlstad, bor i Hornstull. 
AT-läkare på KS Solna. Doktorand i arbets- och 
miljömedicin. Har en mycket kort period varit 
engagerad i aktivistnätverket men annars mest 
arbetat utanför partiet. Styrelseledamot i Flam-
man. Politik är det stora fritidssysslan. Annars 
sjunger jag ofta och gärna

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Nej

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag vill driva frågan om jämlik vård, nej till 
nedskärningar samt ett stopp för privatisering 
och successivt återtagande av privatiserade 
verksamheter i egen regi.

Thomas 
Magnusson
Solna

Vem är du?
Jag är 58 år, gift o har en son på 14 år, varit 
medlem sedan 1970, har haft uppdrag i både 
parti o ungdomsförbund på lokal, regional o 
central nivå. Är nu arvoderad på heltid i kom-
mun- o landstingspolitiken. Är tjänstledig från 
en tjänst som budgetrådgivare i Sundbybergs 
kommun. Mycket idrottsintresserad, framför 
allt följa sonens ishockeykarriär. Läser mycket 
böcker, gärna skönlitteratur o deckare. Tycker 
om att möta människor, lyssna på deras tankar 

om hur samhället kan göras bättre o sen ta med 
mej detta o försöka efter bästa förmåga.

Har du erfarenhet av parlamentariskt arbete?
Ledamot av kommunfullmäktige o kommun- 
styrelsen i Solna sedan 1998. Barn- o utbild-
ningsnämnden i Solna sedan 2000. Kommun-
revisionen i Solna 1995-1998. Landstings-
fullmäktige sedan 2006. Landstingsrevisionen 
1999-2007. Ersättare i Locums styrelse sedan 
2007. Ledamot av Programberedningen för 
akutsjukvård sedan 2013. Till detta kommer ett 
otal olika kommittéer o beredningar under årens 
lopp.

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Vi har många frågor i Solna som knyter an 
till landstingsfrågor. Gäller t.ex. Karolinska o 
kollektivtrafiken. Känner jag kan dra nytta av 
att ta med erfarenheter från både kommun o 
landsting. Har varit med två mandatperioder 
i landstingsfullmäktige o tycker det är både 
intressant o roligt.

De tre frågor jag helst vill driva är:
- Tillgänglighet i kontakt med vården, att snabbt 
få rätt vård.
- Få till fungerande vårdkedjor, att patienterna 
inte ska slussas omkring hur som helst utan 
istället se till att vårdens olika delar samverkar.
- Skapa en stark ekonomisk grund i landstinget 
inför alla investeringar i både vård, fastigheter 
och kollektivtrafik.

Zakarias Zouhir
Enskede

Vem är du? 
Mitt namn är Zakarias Zouhir, 37 år gammal 
från Stockholm. Att alltid försöka göra mitt 
bästa i allt jag har sysslat med har varit ett 
måste i mitt liv sedan tidig ålder. Under en lång 
tid var det idrotten som tåg upp det mesta av 
min tid, jag simmade, sprang och boxades för 



Stockholmsklubben Star fight, och jag hann 
utmärka mig inom idrotten. Efter detta som var 
allt för mig, fick jag mer tid till skolan vilket 
gjorde att jag kunde få upp mina betyg till en 
nivå som bättre speglar mina kunskaper. Efter 
tre år på samhällsvetenskapliga programmet 
fortsatte jag med min värnplikt på elitförbandet 
amfibiebataljonen/kustjägarna. Jag sökte till 
detta förband, då man ställer höga krav på den 
enskilde soldaten/personen både när det gäller 
den fysiska och psykiska stabiliteten, och vilket 
man regelbundet kontrollerar för att se om man 
har kvar de förutsättningar som krävs för att 
klara av denna hårt krävande utbildning.

När det gäller min personlighet, anser jag mig 
vara allmänbildad och ständigt nyfiken på att 
lära mig mer om mig själv och min omgiv- 
ning. Jag har ett levande intresse för människor, 
politik och kunskap, samt är en flexibel initia-
tivtagare och har en god förmåga till själv- 
ständigt arbete, kort sagt: är trygg i mig själv 
och har en ödmjuk inställning till min omgiv-
ning och tycker att ett tufft jobb är ett jobb jag 
inte kan motstå.

Jag har jobbat som flygvärd/kabinchef på 4 av 
Sveriges största flygbolag under 11 år vilket har 
gjort att jag besökt världens alla hörn. Eftersom 
man ofta är fri under veckovardagar, har jag 
hunnit med en hel del andra saker under dessa 
år, och som man brukar säga har jag haft många 
järn i elden. Jag har jobbat som redaktionschef 
för en ungdomstidning, föredragshållare, varit 
med och startat en gymnasieskola (Bernadotte-
gymnasiet), initiativtagare och projektledare för 
Geteducated.se, ordförande för afrosvenskarna 
och politiskt aktiv sedan ung ålder. Jag har 
alltid fått höra att jag har ett språk öra då jag 
tallar några språk som arabiska, marockanska, 
franska och engelska. 

Jag vill ställa upp i valet till fullmäktige efter-
som jag tycker det är viktigt att fullmäktige får 
in röster som vanligtvis inte hörs där: gräsrötter, 
utrikes födda svenskar som är underrepresen-
terade på denna plattform och engagerade vän-
sterpartister. Vänsterpartister som vågar kalla 
saker vid dess rätta namn, som inte är rädda 
för att sätta ljust på orättvisorna som finns i 
samhället idag och som vill kämpa för ett annat 
ekonomiskt system. 

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

Varför kandiderar du till landstingsfullmäktige? 
Jag kandiderar till landstingsfullmäktige 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.
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