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NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 

1) Namn: Ann Mari Engel

2) Födelseår: 1947

3) Sysselsättning: Pensionär, aktivist, förtroendevald

4) Lokalorganisation: Vita Bergen

5) Uppdrag i partiet i dag:
Stockholms kommun: ledamot av kulturnämnden, ledamot i styrelsen AB Stockholms stadshus,
ersättare i styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet
Nämndeman i förvaltningsrätten

Kontaktperson för Vänsterns kulturnätverk 

Medlem i repskapet och ombud DÅK 

Medlem i SABOs valberedning 

6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer:
Vice ordförande i International Theatre Institute
Ordförande i Frihetsteatern vänner
Medlem i styrelsen i Etikkommissionen för en humanare asylpolitik,
Styrelsemedlem i Kollektivhus.nu m.m

7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska
uppgifter?

Den viktigaste och svåraste uppgiften är att få en väl fungerande organisation med en 
expedition, som kan utgöra ett starkare stöd för föreningarna.  Samarbetet med landstinget 
och med de kommunala grupperna måste förbättras.  
Den viktiga valrörelsen framför oss kräver en del förändringar för att vässa administrationen 
av vårt stora distrikt och ta tillvara alla medlemmars kompetens och entusiasm.  
Den politiska ledningen ska vara lyhörd för alla olika åsikter och stämningar i distriktet och 
samråda med partiföreningarna i viktiga politiska frågor.  Man bör uppmuntra till en fri och 
öppen debatt i aktuella frågor och förbättra möjligheterna till intern kommunikation och 
diskussion. 

8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av?
Politiskt är jag intressant av många områden, men brinner särskilt för och arbetar med i frågor
kring kultur, bostäder och asylpolitik. När det gäller distriktet är jag särskilt intresserad av att
få till en väl fungerande organisation och i någon mån vända upp och ner på strukturen så att
det går mer information och inspiration nerifrån medlemmarna och upp till ledningen.



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Ann-Marie Strömberg 
 

2) Födelseår: 1950 
 
3) Sysselsättning: Socialarbetare med 40 års erfarenhet från ”golvet”. Arbetar sedan ett par 

år heltid fackligt för SACO på Socialförvaltningen Stockholms stad 
 

4) Lokalorganisation: Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten 
 

5) Uppdrag i partiet i dag: Ordförande Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten Ledamot i 
repskapet Stockholms stad. Nyvald som en av ledamöterna i repskapets AU. Nämndeman 
i Förvaltningsrätten. 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Med i nätverket Gemensam Välfärd. Äldreomsorgsgruppen och Missbruksgruppen. 
Ordförande SACO-föreningen Socialförvaltningen i Stockholms stad 
Ledamot i styrelsen för SSR Stockholms stad 
Sammankallande i styrelsen för SSR Region Stockholm Mellan 
Är också med i ett flertal andra föreningar, med varierande grad av aktivitet 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Bra valresultat 2018 i alla valen. Vänsterpartiet måste få fler mandat i alla parlamentariska 
församlingar. 
Bättre debattklimat i partiet. Tycker det har varit mycket onödiga och mycket obehagliga 
motsättningar det sista året. 
När det finns meningsmotsättningar inom partiet måste det hanteras på ett mycket bättre sätt. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Återupprätta den sociala välfärden inklusive bostad som en social rättighet. 
Kommunalpolitik – i synnerhet stadsdelsnämndernas ansvarsområden 
Utveckling av lokaldemokrati – här finns det mycket att göra 
Pensionfrågan – synnerhet kvinnors pensioner. 
Bättre arbetsmiljö för anställda inom kvinnodominerade yrken som socialtjänst och 
äldreomsorg. 
Respekt för professionen. Bryt tystnaden på arbetsplatserna 
 
9) Övrigt:  
Har tidigare haft kommunalpolitiska uppdrag under många år. Ledamot i kommunfullmäktige 
och ett antal nämnder. 
 

 

  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

 
1) Namn: August Flensburg 

 
2) Födelseår: 1984 

 
3) Sysselsättning: Student 

 
4) Lokalorganisation: Solna 

 
5) Uppdrag i partiet i dag:  
Pf-styrelse. 
 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer:  
Inte för närvarande. 
 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Vi behöver hushålla med våra resurser och har vare sig råd att slarva bort aktivister som vill verka i 
sina bostadsområden eller råd att gå i otakt. Därför är de huvudsakliga organisatoriska uppgifterna 
under kommande DÅK-period - förutom valförberedelser – att stärka lokalorganisationerna och verka 
för en stringent organisation av distriktet. Av delvis samma anledning behöver vi en DS som agerar 
tydlig politisk ledning samtidigt som den är inkännande och tar hänsyn till de lokala variationer som 
förekommer i distriktet. 

8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av?  
Oj, det skulle bli en lång lista så jag nöjer mig med att konstatera att de tre områden som för tillfället 
gör mig mest exalterad är organisations-, demokrati- och stadsbyggnadsfrågor. 

  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Babak Ghorani 
 

2) Födelseår: 1958 
 
3) Sysselsättning: Tolk och översättare  

 
4) Lokalorganisation: Hässelby-Vällingbyföreningen  

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Studieansvarig i partiföreningen samt sitter i styrelsen som viceordförande 
Fackliga utskottet 
Nämndeman både i tingsrätten och förvaltningsrätten 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Hyresgästföreningen 
Palestinagruppen 
Nej till Nato  
Har kontakt och deltar i flera antirasistiska demonstrationer och aktiviteter 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Det som saknas mycket i partiet är en ideologi och till viss mån våra värdegrunder detta måste vi jobba 
mycket mera med och i samma led skall vi vara mycket mera aktiva med de klassiska folkrörelserna, 
fackföreningar, hyresgästföreningen, PRO, för att använda deras befintliga och potentiella kraft för en 
ändring i samhället d v s att organisera både i Stockholm och i riksnivå. Satsa mera på ungdomar. 
Redan nu måste vi börja med valarbete inför 2018. 
V skall tydligt visa vad vi har för politik och vad är skillnaden mellan V och regeringen 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Organisering avseende: 
Välfärd, vård och skolor 
Miljöpolitik 
Antikapitalistisk politik och antirasism 
Världspolitik  
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

 
	
1) Namn: Barbro Sörman 

 
2) Födelseår: 1966 
 
3) Sysselsättning: Just nu är jag heltidsarvoderad distriktsordförande för Vänsterpartiet 
Storstockholm, utöver det är jag leg. lärare i musik och svenska 

 
4) Lokalorganisation: V Nacka och Lärarvänstern 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Distriktsordförande 
Ordinarie ledamot av Kommunfullmäktige i Nacka 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Ingen annan organisation men ingår i de kurslag som partiet centralt har för att erbjuda 
föreläsningar i antirasistisk vänsterargumentation och retorik för kvinnor 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Min förhoppning är att den kommande distriktsstyrelsen fortsätter det arbete som påbörjats 
under min tid eftersom vi haft en tydlig riktning i vårt arbete. Att stärka den interndemokratiska 
organisationen, utöva tydligt ledarskap både politiskt och organisatoriskt, stärka och stötta 
partiföreningarna i deras viktiga arbete. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Feminism, antirasism, välfärdsfrågor 
 

  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

 
 
1) Namn: Birgitta Sevefjord 

 
2) Födelseår: 1945 
 
3) Sysselsättning: Aktiv pensionär 

 
4) Lokalorganisation: Vita bergen 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Ordinarie i landstinget 
Ordinarie i stadsdelsnämnden Södermalm 
 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Sitter i styrelsen för Tantpatrullen 
Sitter i PRO Stockholms folkhälsokommitté 
 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
DS viktigaste uppgift är att utveckla distriktet organisatoriskt, utveckla politiken tillsammans med 
medlemmarna och hålla ihop partiet. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Jag har olika intressen, främst sjukvårdspolitik, utrikespolitik och biståndspolitik. 
 

  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Ebba Elena Alexandra Karlström 
 

2) Födelseår: 1982 
 
3) Sysselsättning: Studerande 

 
4) Lokalorganisation: Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Ledamot i Distriktsstyrelsen, också aktiv i Sommarvänstern som är en öppen arbetsgrupp för 
att skapa sommarläger för medlemmar och deras nära och kära, ledamot i Arbetsutskottet för 
Stockholm stads representantskap 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Inga 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Internt behöver vi ha bättre kommunikation och öppenhet från distriktsstyrelsens sida gentemot 
föreningarna och de parlamentariska grupperna i hela distriktet. Distriktsstyrelsen behöver diskutera 
mer om hur distriktet kan stötta föreningarna bättre i deras politiska arbete. 
Vi behöver skapa forum för att diskutera politik i större utsträckning, vi behöver uppnå ett mer levande  
och diskuterande distrikt. Vi ska vara ett distrikt där vi kan diskutera saker vi inte alltid är överens om  
och vi ska kunna göra det i kamratlig anda. 
Externt ska distriktsstyrelsen ta initiativ till distriktstäckande politiska och utåtriktade kampanjer för att 
stärka partiet för en historisk valframgång 2018. Men först och främst ska distriktsstyrelsen genomföra  
alla de beslut som medlemmarna har kommit fram till på distriktårskonferensen. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av?  
Vår socialistiska ideologi är absoluta grunden. Det är tack vare den vi förstår och kan ta 
kampen i alla våra viktiga sakfrågor exempelvis: fackliga, antirasistiska, feministiska, miljö- 
och klimatfrågorna, hbtq, välfärd. Alla dessa hör också till mina hjärtefrågor, liksom den tunga 
frågan om vinster i välfärden, men jag vill ta ett helhetsgrepp om politiken för att kunna samla 
alla våra resurser i kampanjer och utvecklande debatter. 
 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Elisabeth Löfvander 
 

2) Födelseår: 1945     
 
3) Sysselsättning: F.d. rådgivare i internationell handelspolitik, Sida 

 
4) Lokalorganisation: Bromma Vänsterpartiförening     

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Ersättare i Bromma Stadsdelsnämnd, Bromma Planeringsråd, ersättare i Fastighetsnämnden    

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Driva Vänsterpartiets politik med fokus på områden som är av särskild vikt för Storstockholms 
distrikt. 
Stödja och entusiasmera partiföreningarna i deras arbete i stadsdelarna. 
Genom seminarier, möten och diskussioner centralt utveckla samarbetet med 
partiföreningarna i utarbetandet av Vänsterpartiets politik inom distriktet         
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Äldrefrågor, Stadsbyggnadsfrågor, miljöfrågor 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Francisco Contreras 
 

2) Födelseår: 1971 
 
3) Sysselsättning: Utredare på Universitets- och högskolerådet 

 
4) Lokalorganisation: Österåker 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Ledamot i Österåkers kommunfullmäktige, gruppledare 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Ordförande i Solidaritetshuset 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Ena och stärka distriktet  
Vara med och leda kampen i Stockholm mot vinster i välfärden  
Hitta allianser och stärka samarbetet med rörelserna som kämpar mot NATO, rasism och 
orättvisor 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Välfärdsfrågor  
Utbildningsfrågor 
Internationell solidaritet och kampen mot NATO 

 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

 
 
1) Namn: Inger Björk 
 
2) Födelseår: 1948 
 
3) Sysselsättning: Pensionär, jobbar sporadiskt med miljö och klimat och organisationsstöd i 

Forum Syd och andra organisationer 
 
4) Lokalorganisation:  Hammarby Skarpnäck 
 
5) Uppdrag i partiet i dag:  
Vanlig medlem 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer:  
Styrelseuppdrag i Latinamerikagrupperna, Män för Jämställdhet och Klimatriksdag 2018  
 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och 

organisatoriska uppgifter?  
Samordna lokalföreningarnas verksamheter speciellt vid större gemensamma kampanjer 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av?  
Organisationsutveckling inkl. konflikthantering.  Miljö o klimatfrågor, jämställdhetsfrågor mm  

 
Jag har jobbat de senaste 13 åren som generalsekreterare (8 år) och miljö/klimatansvarig inom 
biståndsorganisationen Forum Syd, men jag har även arbetat med bla 
konflikthanteringsutbildningar internationellt inom Röda Korset, rektor på folkhögskola några 
år, och som ordförande/kanslichef i Latinamerikagrupperna några år. Jag har utbildning som 
ekonom, gymnasielärare och industrielektriker. Jag jobbade fem år på SSAB Domnarvet i 
Borlänge som elektriker på 80-talet och tre år i Colombia i min ungdom och fem år i Nicaragua 
under revolutionsåren.  

 
 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

 
1) Namn: Jonas Lundgren 

 
2) Födelseår: 1991 
 
3) Sysselsättning: Politisk sekreterare (V) 

 
4) Lokalorganisation: Älvsjö-Hägersten 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
En av två sammankallande i Vänsterns Kulturnätverk (rikstäckande vänsterpartistiskt 
nätverk) 
Ersättare i Stockholm norra djurförsöksetiska nämnd 
Nämndeman i Solna Tingsrätt 
Nämndeman i Migrationsdomstolen 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Svenska Clartéförbundet 
Republikanska Föreningen 
 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Jag anser att en kommande distriktsstyrelses främsta uppgift är att ena distriktet inför 
valrörelsen och vässa organisationen. Under den gångna verksamhetsperioden har det 
funnits en stark splittring inom distriktet, något som distriktsstyrelsen tyvärr har bidragit till i 
viss utsträckning. Detta har i första hand rört konflikten med landstingsgruppen och 
konflikten kring Amineh Kakabaveh. Istället för att se till partiets bästa genom att hålla 
distriktet enat och starkt har en splittringseffekt blivit resultatet av distriktsstyrelsens 
agerande, där många kamrater upplevt att de inte haft förtroende för den sittande ledningen. 
Det är extremt viktigt att se över distriktets arbetsmetoder och att alla parter följer den av 
partiet framtagna konflikthanteringsmanualen om sådana situationer uppstår i framtiden. Det 
är också viktigt att ledningen ser som sin främsta uppgift att hålla distriktet enat när vi utsätts 
för hård press utifrån. Att Vänsterpartiet bråkar internt är något som bara högern tjänar på. 
För att vi ska kunna hålla diskussioner internt och med högt i tak är det också viktigt att se till 
att vi har en fungerande interndebatt.  
 
Inför valrörelsen behöver partidistriktet också vässa sin organisation. Jag tror att det 
viktigaste här är att se till att partiföreningarna har förutsättningar att driva en lokal och stark 
valrörelse. Detta innebär att partiföreningarna måste få behålla en större del av sina 
ekonomiska medel och till större del ges förutsättningar att utforma en valrörelse som står i 
samklang med de frågor som är aktuella i just deras område eller kommun.  
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Jag intresserar mig särskilt för de organisatoriska frågorna inom distriktet och hur vi bäst 
förbereder oss för valrörelsen 2018. När det handlar om ideologiska frågor så ligger mina 
hjärtefrågor i att tala om feminism, sekularism och om klass. Rent sakpolitiskt tycker jag det är 
kul att arbeta med frågor om stadsbyggnad och feministisk stadsplanering men även 
civilsamhällesfrågor och förutsättningar för civilsamhället. Jag tycker också att det är 
intressant med frågor om antirasism, bostäder och kulturpolitik. 
 

 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Kamal Schtaie 
 

2) Födelseår: 1974 
 
3) Sysselsättning: Tjänster och innehåll inom elektronikbranschen 

 
4) Lokalorganisation: Upplands Väsby 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Ordförande för föreningen i Upplands Väsby och Vice ordförande i social- och äldrenämnden 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Väsby Hjälpande hand 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Som politisk uppgift jobbar mot vinster i välfärd och jämställdhet 
Som organisatorisk förstärka kompetensen hos lokalföreningarna för starkare valrörelse 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Skola och omsorg 

 
	
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Kerstin Åkare 
 

2) Födelseår: 1954 
 
3) Sysselsättning: Grundskollärare 

 
4) Lokalorganisation: Upplands-Bro 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Gruppledare i KF samt ersättare i KS och brukar ansvaret för att ta fram vårt förslag till kommunal 
budget. 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Ordförande i DEA-föreningen för Kvinnohistoriskt Museum. 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Organisatoriskt så vill jag se ett större engagemang för lokalföreningarna från DS. Vi som finns långt ut 
på pendeltågslinjen känner oss ibland väldigt ensamma. Jag tror också att vi skulle kunna vinna på att 
dela upp det stora Stockholms distriktet i t.ex. 3 mindre distrikt. 
DS ska verka för ett öppet debattklimat inom organisationen.  
Vi behöver ta tag i och utveckla feminismen i partiet. Vi ska inte behöva se att Liberalerna bräcker oss i 
frågan om hedersvåldet.  
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Eftersom min förening ser hur kollektivtrafiken är eftersatt i ytterregionerna av vår kommun och därmed 
av länet så är det en fråga som intresserar mig. Men mitt största intresse ligger i Feminismen. Vi behöver 
bli vassare på att visa hur kvinnor ses som andra klassens medborgare och inte är något att räkna med. 
 
  

 
 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: S Khurshid Alam Chowdhury 
 

2) Födelseår: 1956 
 
3) Sysselsättning: Vårdare och politiska sekreterare i Upplands-bro Kommun. 

 
4) Lokalorganisation: Vänsterpartiet Upplands-Bro 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Partiföreningens sekreterare, sitter i styrelsen och i utbildningsnämnden som ersättare. 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Vice sekreterare i Bangladesh Riks Föreningen, Stockholm och Kommunal facklig 
ombudsman. 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Sjukvård, pensionärernas frågor, lokaltrafik, bostad och arbetslöshet. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Det är många frågor som är viktiga men jag tycker särskilt sjukvård, lokaltrafik och bostad 
som jag är intresserad av. 
 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Lars Bäck 
 

2) Födelseår: 1956 
 
3) Sysselsättning: Föreläsare/utbildare inom. bl a jämställdhet och styrelsearbete. 

 
4) Lokalorganisation: Vänsterpartiet i Farsta 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Suppleant i partiföreningens styrelse 
Medlem av V Farstas kommunala referensgrupp. (En grupp som består av de 
partiföreningsmedlemmar som har kommunala uppdrag och som 5-6 ggr/år lyfter upp kommande 
lokala frågor inför beslut och som även återrapporterar till partiföreningens medlemmar. Vi har haft 
liknande grupp i föreningen sedan hösten 2012.) 
Medlem av stora kommunala gruppen i Stockholm och har därmed även närvaro- och yttranderätt i 
Stockholms Stads representantskap 
Ordförande för Farsta Stadsdelsnämnd och leder den lokala rödgröna partigruppens arbete. 
Ersättare i Styrelsen för Stockholms Stadshus AB 
Borglig vigselförrättare. 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Verksamhetsrevisor i MÄN Riks (tidigare namn Män för jämställdhet, MfJ) samt, styrelseledamot i 
MÄN Stockholm (tid MfJ Sthlm)  
(Har tidigare varit fackligt aktiv i såväl TCO - som LO-förbund, är just nu passiv medlem som enbart 
betalar fackavgift.) 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Den viktigaste politiska och organisatoriska uppgiften är att följa och genomföra de beslut som DÅKen 
fattar.  Sedan gäller det att skapa en stabil plattform främst organisatoriskt inför valåret 2018 med 
fokus på främst landstingsvalet. Sist men inte minst ska DS arbeta enligt stadgarna. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Att DS genom bl a studieverksamhet och tematiska möten med föreläsare etc bidrar till att vara med 
och utveckla de grundläggande välfärds- och samhällsplaneringsfrågorna som kommuner respektive 
landsting har ansvar för. Men även att DS bidrar till ta fram fakta och kunskap så att vi kan avveckla 
den New Public Management - styrning som finns i hela den offentliga sektorn idag samt att återinföra 
en tydlig drift- och kapitalbudget. 
 
 
 
 



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

9) Namn: Lars-Erik Backman 
 

10) Födelseår: 1945 
 
11) Sysselsättning: pensionär 

 
12) Lokalorganisation: Birka-Vasa 

 
13) Uppdrag i partiet i dag: 
Revisor i Birka-Vasa, styrelsesuppleant i Familjebostäder sen 2011 

 
14) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
 

 
15) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Viktigast för DS är att stötta föreningarna, föreslå politiska aktioner, samordna utåtriktade 
kampanjer och aktiviteter. 
 
16) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Bostadspolitik i alla former, miljöfrågor, kollektivtrafik 
 

 
 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Leo Ahmed 
 

2) Födelseår: 1981 
 
3) Sysselsättning: IKT-ansvarig/Barnskötare på en skola i Sollentuna Kommun. 

 
4) Lokalorganisation: Kista och Kommunalvänstern 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Verkställande utskottet, Vänsterpartiet Storstockholm 
Ledamot i Stockholm Stads kommunfullmäktige  
Ledamot i Stockholm Stads Parkering AB 
Ersättare i Rinkeby-Kista Stadsdelnsnämnd 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Styrelseledamot Akropol Basket 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Jag tycker att den kommande distriktsstyrelsen ska fortsätta arbeta med  
Politiskt: 
1. Bostäder:  som är ett stort problem i dagensamhälle. Vi behöver fortsätta kämpa så att alla 

stockholmare har råd att hyra ett hem där de kan bo i. 
2. Landstingsfrågor: framför allt sjukvården. Det är helt oacceptabelt att Stockholms sjukvård är i kaos. 

Patienter har långa väntetid. Personalen är stressade, får inte den lön de är värda och alliansen 
vill fortsätta sälja våra sjukhuset, vårdcentraler till företag som vill tjäna pengar istället för att satsa 
på vården. 

3. Antirasismen: Vänsterpartiet Storstockholm ska fortsätta ta en aktiv kamp mot alla rasister. Vi ska 
vara tydligt med att rasismen är helt oacceptabel. För att ta kampen mot SD och andra rasister 
behöver vi visa varför vår politik är bättre och hållbart än deras. 

 
Organisatoriskt: 
Vi har en valrörelse framför oss. Den nya distriktsstyrelsen behöver redan från början stärka upp 
organisationen genom att ha en dialog med alla företrädare, partiföreningar och stärka upp distriktet.  
Utan en enad organisation kommer vi aldrig vinna kampen.  
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Förutom de politiska prioriteringar som jag nämnde ovan dvs bostäder, sjukvård och antirasismen vill jag 
bidra till att vi blir ännu mer starkare som distrikt. Vi behöver bli en större distrikt med flera medlemmar men 
framförallt, vi behöver ta hand om alla våra kamrater som redan finns i partiet.  
Jag ska göra allt jag kan för att utveckla Vänsterpartiet Storstockholm. 

 
 

  
	
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Martin Hansson 
 

2) Födelseår: 1982 
 
3) Sysselsättning: Barnskötare i förskola samt deltidstuderande till förskollärare 

 
4) Lokalorganisation: Vänsterpartiet Birka-Vasa 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Sekreterare i partiföreningsstyrelse 
Valkommitté för beredning av valberedning till KF-lista 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Första prio är såklart att följa de beslut som tas på Dåken vad gäller politisk och 
organisatorisk inriktning, men även vara lyhörd mot strömningar som sker inom hela 
distriktet inom olika politiska och organisatoriska frågor. Sedan möta upp dessa strömningar 
om de växer sig starka på ett tidigt stadium, lyssna på medlemsbasen, styrelser och 
ordförande och därefter finna former för att kunna fördjupa och fortsätta dialogen. Det är 
viktigt för DS att hålla sig lugna, lyssna först innan man tar ställning och vara högst restriktiv 
om ens överhuvudtaget föra intern dialog i och genom medier. 

 
Fortsätta och jobba för att finna fler forum för interndebatt, genom möten, ev. webbsatsning, 

bjuda in   
till öppen dialog och debatt. Tror även detta kan göra att distriktet i stort får en bättre koll på 

vad vilka 
frågor som det diskuteras och samtalas om runtomkring i distriktet. 
 
Föra ut den politik dels som V är med och driver igenom i majoritet samt påverkar i 

opposition. Detta 
genom gemensamt organiserad utåtriktad verksamhet och aktivism. Här bör även DS se över 
möjligheten att ibland bekosta upptryckning av flygblad för att stödja föreningarna i att få 

flygblad, så 
dessa kampanjer får direkt och stor spridning.  
 
Skapa fler mötesformer för informella samtal, genom festiviteter, trevliga medlemskvällar, jag 

tror detta 
skulle stärka samarbetet och skapa en positiv drivkraft inom medlemskåren osv. Viktigt med 

lite 
trevliga, avslappnade sammanhang ibland. 

 
Att anordna mer möten på Kafé Marx som kan ha ett sakpolitiskt innehåll, ex. hur V påverkar 

och 
förändrat bostadspolitiken i Stockholm, ordna debatter i aktuella frågor, även anordna möten 

som kan 
ha ett ideologiskt innehåll. Kanske även bjuda in internationella talare från andra 
vänsterorganisationer runt omkring i världen. Detta då jag idag upplever att partiföreningar 
anordnar möten som distriktet borde anordna. 
 



Se över hur distriktets nuvarande organisation fungerar för att bättre kunna 
möta partiföreningarnas 
behov. Jag har uppfattat och upplever det som att idag tycker såväl läns- som 
stadsföreningar att de 
får för dåligt stöd av distriktsexpeditionen. Jag anser att det bör vara så att 

stödet är på sådant sätt att 
partiföreningarna känner att de får de stöd de behöver, inom rimliga gränser såklart. 

 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Frågor som rör utbildningsväsendet och då speciellt förskolan 
-  Organisationsfrågor: För det är viktigt i vårt politiska arbete hur distriktet är organiserat. 

 

NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 
1) Namn: Mats Einarsson 

 
2) Födelseår: 1969 
 
3) Sysselsättning: Kommunalråd 

 
4) Lokalorganisation: Botkyrka 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
(Inklusive parlamentariska uppdrag för partiet): 
Distriktsstyrelsen 
Kommunfullmäktige (gruppledare, adj. t. PF-styrelsen) 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden (ordf.) 
Personalutskottet (v. ordf.) 
Arbets- och näringslivsberedningen (v. ordf.) 
Demokratiberedningen (v. ordf.) 
KSL:s styrelse (ers.) 
SKL:s beredning för socialpolitik (ers.) 
Vårljus AB (ers.) 
Botkyrka Stadsnät AB (ers.) 
Mälardalsrådets valberedning 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Räknas kongressordförande för Republikanska föreningen? 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
De som anges i stadgarna:  
”§73. Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån 
distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och 
utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi 
och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och 
särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs. 
74. Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar och sluter avtal för personal som är anställd av 
distriktet.” 
 
Under den kommande mandatperioden blir huvuduppgiften att planera, förbereda och 
genomföra valrörelsen 2018 i enlighet med av DÅK:en fastställd verksamhetsplan och 
valstrategi samt partiets centrala riktlinjer. Distriktsstyrelsens roll är vidare att mobilisera 



och samla distriktets medlemmar och partiföreningar kring de gemensamma uppgifterna, 
stödja partiföreningarnas lokala politiska arbete och ge dem goda förutsättningar att 
utvecklas. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Demokrati- och författningsfrågor 
Kommunalpolitik i största allmänhet (men särskilt socialpolitik utifrån mitt nuvarande uppdrag) 
Stadgar och organisation 
 

	
	

	
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Millaray Rubilar Pastenes 
 

2) Födelseår: 1973 
 
3) Sysselsättning: Familjebehandlare sedan februari, dessförinnan under en kortare period 

har jag 
även arbetat med byggmätning. Jag har i flera år arbetat på skyddat boenden för kvinnor och 
deras barn och även i många år arbetat med att utbilda myndigheter och utveckla deras 
organisation för att de ska ge ett bättre stöd och skydd för brottsoffer. 

 
4) Lokalorganisation: Huddinge 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Jag har suttit som ledamot i styrelsen V Huddinge i två år och har varit internfeministisk 
ansvarig i ett år. Nu är jag suppleant i styrelsen.  
Jag sitter som ersättare i Miljöberedningen, samt som ersättare i Tillsynsnämnden för miljö 
och hälsa i Huddinge. Är sammankallande för Storstockholms miljönätverk, är med i 
Storstockholms feministiska utskott. 
 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Jag är ledamot i styrelsen för Naturskyddsföreningen Huddinge. 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och 

organisatoriska uppgifter? 
Politiskt, anser jag att DS ska arbeta efter det vi gemensamt bestämmer på DÅK, vilket också 
gäller det organisatoriska. Det har skickats in motioner med yrkande på att det ska 
genomföras förändringar organisationsmässigt och även att det ska göras olika 
förtydliganden och tillägg på politiska inriktningen, prioriteringar. Om motionerna antas så är 
det föreningarnas, ombudens mening att DS ska jobba utefter dem och resten av den antagna 
verksamhetsplanen. Om inte motionerna antas tycker jag att det är viktigt att DS ska vara 
lyhörd för vad som har lyfts fram i motionerna och se vilka eventuella förbättringar som går 
att göra och också vara lyhörd för vilka prioriteringar som medlemmar efterfrågar. 
 
Då vi närmar oss valet är det också viktigt att DS gör alla nödvändiga förberedelser för att vi 
har en stark organisering inför valarbetet och är lyhörd för de behov som föreningarna i 
Storstockholm anger. 
 
Det är också viktigt att ge mer stöd åt de som idag har olika uppdrag i partiet och i kommun- 
och landstingspolitiken. DS måste också arbeta vidare på att fler kvinnor ska kunna ta 
ledande roller och att även arbeta för att kvinnor inte lämnar sina uppdrag i förtid. När så 
sker måste det fortsatt utredas varför och vi måste gemensamt hitta strategier för att 
förbättra förutsättningar så inte kvinnor hoppar av sina uppdrag. 
 
DS ska även fortsatt arbeta för att utveckla interndemokrati och stärka det internfeministiska 
arbetet. 
 
Jag tycker också det är viktigt att fortsätta med att utbilda och ordna studiecirklar. Det vore 
underbart också om ds kan erbjuda fler kulturella evenemang för medlemmar och varför inte 
starta upp en kvinno- och/eller manskör eller gemensam kör. Jag anmäler genast mitt 
intresse :)! 
Jag skulle också vilja verka för att ds påbörjar ett arbete om värdegrund, hur vi 
kommunicerar bättre med varandra, hur vi stödjer varandra i partiet och främjar ett sund 
samarbetsklimat. 
 



8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Jag är intresserat av alla våra politiska frågor men det är vissa jag är mer insatt i än andra. 
Jag är särskilt intresserad av att föra politik på miljö- och klimatområdet framåt. Sedan är det 
ytterst viktigt att arbeta med de internfeministiska frågorna i partiet och vara tydligare med 
vår feministiska politik. Jag är även särskilt intresserad av socialpolitiska frågor och är 
intresserad av att också sätta funktionsnedsattas villkor på dagordningen.  
 
Jag skulle även vilja arbeta för att få fler medborgare att vilja engagera sig politiskt, vilket 
kanske är en folkbildningsfråga. 
 
Jag tycker dock att alla frågor vi inom partiet driver är viktiga och det är inte svårt att 
uppbringa engagemang i alla våra frågor.



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Niklas Andersson 
 

2) Födelseår: 1987 
 
3) Sysselsättning: Tillsvidare anställd statistiker på Karolinska Institutet, Solna. 

 
4) Lokalorganisation: Sigtuna  

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Nyvald ordförande för lokalföreningen och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Nominerad till ST-fackets styrelse på KI, kassör i en liten alumniförening (som vi planerar att 
lägga i dvala) och revisor i en liten lokal dansförening. 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Ett övergripande ansvar så lokalföreningarna kan få hjälp att göra kampanjerna som vi har i 
distriktet och nationellt. Men även finnas till hjälp i lokala frågor där föreningarna behöver det, 
speciellt för dom minsta. Att vara mer uppsökande för att beskriva vad man kan hjälpa till med. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Jag är intresserade av dom jag jobbar med, kultur och fritid. Men jag är lite av en allätare och 
kan ta mig an det mesta. 
 
 
 
 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Robert Mjörnberg 
 

2) Födelseår: 1980 
 
3) Sysselsättning: Regionalt Fackligt ombud, Kommunal Stockholms län / Personlig assistent 

/ 
museipedagog. För närvarande är jag RFO på heltid, sedan snart fyra år tillbaka på heltid.  
Förhandlingsansvarig gentemot privat och kooperativt driven personlig assistans inom 
Stockholms Stad. 

 
4) Lokalorganisation: Kommunalvänstern (huvudmedlemskap), Vänsterpartiet Vantör 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Styrelseledamot Kommunalvänstern 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Styrelseledamot Kommunal Sektion Gullmarsplan 
RFO Kommunal Stockholms län, representantskapsledamot Kommunal Stockholms län,  
Representantskapsledamot för Kommunal Stockholms län i LO-distriktet Stor-Stockholm 

samt 
representantskapsledamot för Kommunal i ABF Storstockholm (Föreslagen till båda dessa 

uppdrag, 
beslut tas i mitten av Mars) 
 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Mina förhoppningar, även om jag inte är helt säker på att jag svarar på vad som frågas, är att 
vi ska försöka stärka vänsterpartiets koppling till de fackliga organisationerna, att påverka 
framförallt LO-facken (men såklart TCO och SACO också) i vår riktning. På ett rent 
grundläggande plan är vi redan idag till största delar det partiet som ligger LO-facken 
närmast i arbetsrättsliga frågor, men det är min starka övertygelse att vi har potential att nå 
ännu mer framgångar i framtiden.  
I övrigt anser jag att de prioriterade frågorna utan inbördes ordning främst är Bostadspolitik,  
Sjukvårdspolitiken, privatiseringarna samt kollektivtrafik. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
De frågorna som ligger närmast mitt hjärta är de arbetsrättsliga som ni säkert förstår, jag 
brinner för mitt fackliga engagemang, men ser mitt politiska engagemang som minst lika 
viktigt. Frågorna går samman för mig på ett väldigt påtagligt vis i och med mitt uppdrag som 
Regionalt fackligt ombud. Personlig assistans blir således en fokusfråga för mig politiskt som 
jag brinner för att påverka, främst utifrån assistenternas perspektiv men i förlängningen 
också utifrån ett brukarperspektiv, för om inte assistenten har det bra så har inte heller 
brukaren en bra situation.  
 
I övrigt är jag intresserad av alla sätt att stoppa Vinsterna i välfärden såklart, då jag ser 

många  
problem dagligen i mina möten med medlemmar i Kommunal på hur vinstjakten påverkar 

medlemmar i  
Vänsterpartiet och Kommunal med för den delen som arbetstagare. Dessa frågor spiller även 

över på  
de andra frågorna som jag identifierar som viktiga att prioritera. (vilket jag tror är fokus redan 

idag),  
Bostadspolitiken är grundläggande för alla invånare i Stockholms län och en självklar 

prisfråga även  



för mig. Har man inte råd att bo till en rimlig kostnad har man inte heller möjlighet att leva sitt 
liv på  

bästa vis. En rimlig bostads politik går ju även hand i hand med en väl fungerande sjukvård fri 
från så  

många kommersiella intressen det bara går. Vissa saker ska vi helt enkelt se som rättigheter 
inte en  

vara som man kan köpa och sälja.  
 
Kulturpolitik är även något som ligger nära mitt hjärta. Jag har i mina akademiska studier 

fokuserat på 
Historia, Arkeologi och Statsvetenskap och tycker att att de ”stora sammanhangen” där 

dessa möts är 
väldigt spännande. I mitt tidigare yrkesliv har jag arbetat som museipedagog på Skansen 

samt 
Skokloster Slott (Livrustkammeren). 
 
I mitt tänkande ser jag egentligen inte så annorlunda på kulturpolitik än på sjukvårdspolitik, 

kulturen är 
något som skall komma så många människor till godo som bara möjligt är. Det är så att säga 

en lika 
viktig rättighet att en progressiv kulturpolitik möjliggör för alla medborgare att ta del av 

kultur, som att  
vi har en väl fungerande bostadspolitik. Självfallet är det viktigare för samhället att vi har 
möjligheter att bo och leva ett friskt liv, men kulturen berikar det livet.  
 
Detta kanske låter lite högtravande och utopiskt men det är de frågorna som ligger mig 

närmast hjärtat 
politiskt och de som jag skulle vilja vara med och förändra till det bättre. 

 
 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Parvaneh Paparzadeh 
 

2) Födelseår:  
 
3) Sysselsättning: Jobbar som undersköterska fast är sjukskriven just nu till sista mars. 

 
4) Lokalorganisation: Kommunalvänstern och Farsta 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Stadsdelsnämnden i Farsta  
Uppdrag i Kommunalvänstern 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
 

 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Jag är intresserad av vård och omsorgsfrågor, ungdomsfrågor och psykisk ohälsa, 
sjukskrivningar. 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

 
1) Namn: Pernilla Zethraeus 

 
2) Födelseår: 1962 
 
3) Sysselsättning: Hel sjukersättning 

 
4) Lokalorganisation: Birka Vasa 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Inga 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Inga fasta. Gör punktinsatser i patientrörelsen 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Ambition: att DS uppfattas som distriktets självklara, samlande politiska och organisatoriska 
ledning, byggt på politisk och organisatorisk kunskap, fingertoppskänsla och lyhördhet. 
Helikopterperspektiv på länsövergripande frågor. Politiskt och organisatoriskt 
utvecklingsarbete i framkant. Uppfattas som lyssnande, stödjande, inspirerande ledarskap. 
Respektfull ömsesidig dialog med våra parlamentariker utifrån respektive ansvarsområden. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Generalist. Sysslat med det mesta, för att inte säga allt. Viktigare är att jag idag begränsad tid 
och kraft att satsa – men gärna bidrar med det jag kan utifrån 35 års medlemskap i partiet, 
mestadels förtroendevald på heltid. Välfärdsfundamentalist, organisationsnörd och demokrat 
– om jag nu med glimten i ögat ändå ska svara på frågan;-)  

 
9) Övrigt:  
Hade under partisekreterartiden mycket fokus på ekonomisk politik och hur vår välfärdsprofil 
kunde vässas i förhandlingar med regeringen. Arbetstidsfrågan + EMU-frågan andra röda 
trådar. Riksdagsledamot hann jag ju inte vara länge, men även där EU-frågor, demokrati och 
välfärd. Som kommunalråd/oppositionsråd hela 90-talet var personalpolitik och 
demokratiutveckling mina huvudområden – och allt som hör kvalitetsutveckling inom 
välfärdsområdena till. Nöjd med vad vi åstadkom (och med våra valresultat, i motsats till det 
usla på riksnivå 2002 jag också bär ansvar för;-) ). Kuriosa: Hängiven EU-kritiker. Gammal 
kongressordföranderäv. Ingått i flera organisationers riksstyrelser och gjort stort och smått i 
övrigt. Numera mest besjälad av sjukvårdsfrågor, sjukförsäkringsfrågor – och som alltid av 
att bekämpa förtryckande strukturer. Ser rasism och kvinnoförtryck som direkta hot mot 
demokratin idag och klassklyftor som sliter sönder Sverige. Ser både framsteg och 
utmaningar även på områden som funkisområdet, minoritetspolitik mm – och ett oändligt 
behov av en jämn, likvärdig välfungerande välfärd där V måste gå i spetsen. Och vi behöver 
en folkomröstning om NATO-frågan. Finns mycket för en proaktiv vänster att göra, m a o.   
 
Har numera begränsad kapacitet av hälsoskäl. Kommer därför, om jag föreslås till DS, 
fokusera på just det och inte tacka ja till eventuella kringuppdrag. Hoppas det kan räcka en 
bit ändå.  
 
 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Samuel Skånberg 
 

2) Födelseår: 1986 
 
3) Sysselsättning: Utbildad civilingenjör i datateknik. Jobbar som webbutvecklare på ETC 

 
4) Lokalorganisation: Vänsterpartiet Haninge 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Bara politiska uppdrag i Haninge för Vänsterpartiet: sitter i kommunfullmäktige, i 
Hållbarhetsberedningen och i Mänskliga Rättigheters-beredningen 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Inga för tillfället 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Jag tycker de viktigaste frågorna nu är att föra tydlig vänsterpolitik. Mer omfördelning, mer 
gemensam välfärd och resurser och bostad för alla. Utöver det så är klimatfrågan otroligt 
viktig. Därför ser jag arbetet för billigare (helst avgiftsfri) och bättre kollektivtrafik är av stor 
vikt då det är en väldigt konkret röd men också grön fråga. Jag tycker det är viktigt att vi 
fortsätter arbetet med att konkretisera politiken kring eko-eko och utbilda inom de frågorna. 
 
Organisatorisk tycker jag det är viktigt att arbetet i DS är förankrat hos medlemmarna. Därför 
tycker jag det är viktigt att se hur vi kan jobba för att landstingsgruppens arbete kopplas 
tydligare och oftare till medlemmarnas beslut. Jag skulle gärna vilja se fler forum då 
medlemmar från länet kan träffas för att diskutera aktuella politiska frågor. Jag är av 
uppfattningen att de konflikter och spänningar som varit i partiet de senaste åren hade 
kunnat undvikas (eller i alla fall mildrats) om det funnit bättre forum för diskussioner.  
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Jag brinner extra för klimatfrågor. Jag tycker mer kollektivtrafik och minskad köttkonsumtion 
inom offentlig sektor är viktiga frågor att driva. Jag är väldigt glad för eko-eko och tycker vi 
ska fördjupa oss i det. Jag tycker också att bostadspolitik är väldigt spännande. Att bygga 
bostäder så att alla kan bo och bygga så att vi får ett mer integrerat samhälle. 

 
  



 

NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 

 
1) Namn: Tove Pehrsson 

 
2) Födelseår: 1975 
 
3) Sysselsättning: Arbetar som lärare i engelska och svenska vid Bagarmossens skola. 

 
4) Lokalorganisation: Solna 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Ledamot i distriktets miljö- och klimatutskott 
Nämndeman vid Solna tingsrätt 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Är för närvarande inte aktiv i några andra organisationer. 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Det är upp till distriktsårskonferensen vilket uppdrag man vill ge DS. Till årets DÅK har jag skrivit under 
motioner om att uppdatera distriktets omställningsplan för Storstockholm, lyfta klimatfrågan, och ha 
nolltaxa som en av fokusfrågorna i den kommande valrörelsen. De sakerna hoppas jag alltså bland 
annat att den kommande distriktsstyrelsen ska arbeta med. 
 
Distriktsstyrelsen ska ju ha till uppgift att enligt partiets stadgar och medlemmarnas beslut vid 
distriktsårskonferensen organisera distriktets verksamhet. Det gör man genom att ordna 
studieverksamhet, ta fram material, stötta partiföreningar och olika nätverk i deras verksamhet, 
representera partiets politik utåt och arrangera olika evenemang m.m. m.m. Särskilda utmaningar 
kommande år tror jag blir förberedelserna inför valrörelsen och arbetet med att välkomna och ta 
tillvara nya medlemmar. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Det här tycker jag alltid är jättesvårt att besvara. Hur ska jag kunna välja bara en eller två frågor? I 
många år var jag väldigt aktiv inom feministiskt och studiepolitiskt arbete, sedan arbetade jag en hel del 
organisatoriskt och praktiskt, och idag fokuserar jag mest på miljö- och klimatpolitik. 
 
För mig bottnar nog det mesta i klassperspektivet. Som barn växte jag upp med en ensamstående 
mamma i Bagarmossen och vande mig vid second hand och sparsamhet. Senare i livet har jag arbetat 
på härbärge och boende för missbrukare, samt inom funkisrörelsen. Jag vet vilka det är vi väljer bort 
idag. 
 
I min barndoms Stockholm fanns det plats för original. Majoriteten av bostäderna var hyresrätter som 
fördelades efter behov och med hyror även en ensamstående mamma som jobbade inom hemtjänsten 
hade råd med. För oss barn fanns det parklekar, kommunala musikskolor, välutbyggda bibliotek och 
mycket annat. Det fanns gott om offentliga utrymmen även för de vuxna. Idag är innerstaden ett 
rikemansreservat. Offentliga utrymmen krymper mer och mer och de med tur i livet tar för sig på alla 
andras bekostnad. Många barn i förorterna saknar den framtidstro jag fick växa upp med. 
 
Jag vill se en rättvis fördelning av det miljöutrymme och de resurser vi har och en hållbar planering för 
framtiden där offentliga utrymmen och tillgångar finns kvar eller byggs ut. Jag vill också se en offentlighet 
där fler röster än idag ges utrymme. Makten tillhör oss alla – inte bara de som sitter på resurserna. 

 
  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Zakarias Zouhir 
 

2) Födelseår: 1976 
 
3) Sysselsättning: Järnvägsingenjör och ansvarig för norra Europas största tågdepå 

Infrastruktur (spår och kontaktledning). 
 

4) Lokalorganisation: Enskede 
 

5) Uppdrag i partiet i dag:  
Sitter i Distriktsstyrelsen, sitter i styrelsen för min lokalförening, sitter i trafiknämnden, 
ansvarig för distriktets antirasistiska utskott och aktivist. 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Sitter som ledamot i Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
Arbeta strategiskt för att presentera trovärdig och genomförbar politik på dom prioriterade 
områden av DÅK. Stärka samordningen mellan distriktets parlamentariska grupper och 
kopplingen mellan inom- och utomparlamentariskt arbete. Arbeta aktivt med att lyfta fram 
våra profilfrågor som feministiska frågor. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
För att göra en lång lista kort lyfter jag endast upp några saker. Jag är tidigare ordförande för 
Afrosvenskarnas riksförbund och numera ambassadör för Afrosvenskarnas Riksförbund då 
jag valt att lägga min tid på Vänsterpartiet. Jag är också en flitig skribent och debattör och en 
av de främsta i Sverige gällande Afrosvenskars rättigheter och rasism i Sverige men även 
frågor gällande Islamofobi. Genom åren har jag drivit många framgångsrika projekt i dessa 
frågor både nationellt och internationellt. I tre år satt jag som ledamot i Working Group for 
Europas UNITIED against racism en stor EU-baserad organisation och har stor erfarenhet med 
arbete mot politiker. Då jag är järnvägsingenjör i grunden och arbetar som infrastruktur 
förvaltare i norra Europas största tåg depå ligger trafikfrågor mig varmt om hjärtat. 
 

  



NOMINERAD TILL 
DISTRIKTSSTYRELSEN 
 

1) Namn: Zofia Laine 
 

2) Födelseår: 1988 
 
3) Sysselsättning: Internationell koordinator på KTH i Flemingsberg 

 
4) Lokalorganisation: Vita bergen 

 
5) Uppdrag i partiet i dag: 
Valberedningen för repskapet 

 
6) Aktiv i/uppdrag för andra organisationer: 
Platsombud för facket (ST), engagerad i integrationsarbete för nyanlända på jobbet, har en 
dansstudiecirkel på ABF. 

 
7) Vad anser du att den kommande distriktsstyrelsen ska ha för politiska och organisatoriska 

uppgifter? 
I första hand styrs ju detta av vad som beslutas av DÅKen så svårt att svara på exakt men ett 
par idéer jag gärna ser:  
- Öka aktivitetsgraden hos våra medlemmar, öppna upp för fler sätt att engagera sig och 
organisera sig. Göra partipolitiskt engagemang mer lättillgängligt  
- Pin-pointa var vi är starka sett till var vi får röster och har högt förtroende och satsa på att 
växa oss starka där.  
- Valrörelsen blir såklart prio ett. Att stå som ett starkt enat parti för socialism som vågar stå 
upp mot fascism och rasism. 
 
8) Vilka frågor är du särskilt intresserad av? 
Fackligt arbete. Schyssta arbetsvillkor och solidaritet. För att det ska fungera behövs: - 
Antirasism, både att jobba mot strukturer i samhället och diskriminering i vardagssituationer. 
- Demokrati och civilsamhället - att alla ska kunna vara med och bygga och påverka det 
samhälle vi lever i tillsammans. 
 



Vänsterpartiet Storstockholm
storstockholm@vansterpartiet.se
storstockholm.vansterpartiet.se


