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Valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista för Stockholms stad

Valberedningen
Valberedningens till lista inför valet till kommunfullmäktige i Stockholms stad presenterar här sitt 
förslag. Det är en enig valberedning som står bakom förslaget. Listan fastställs på Vänsterpartiets 
valkonferens i Landstingshuset den 3 december.  Valberedningen har bestått av: Maria Hannäs 
(sammankallande), Ulla-Stina Burman, Jaime Barrios, Jan-Åke Kristofersson, Marianne Berg Ek-
bom, Thomas Sjöstrand, Birgitta Sevefjord, Erik Wiklund och Lina el Yafi.

1 Clara Lindblom, Västra Södermalm
2 Rikard Warlenius, Liljeholmen-Hägersten
3 Torun Boucher, Västra Södermalm
4 Alexandra Mattsson Åkersten, Farsta
5 Sebastian Wiklund, Skärholmen
6 Tina Kratz, Hammarby-Skarpnäck
7 Tobias Johansson, Vita Bergen
8 Lorena Delgado Varas, Skärholmen
9 Robert Mjörnberg, Kommunalvänstern/Vantör
10 Sara Stenudd, Älvsjö-Hägersten
11 Rashid Mohammed, Tensta-Rinkeby-Spånga
12 Maria Ljuslin, Liljeholmen-Hägersten
13 Arvand Mirsafian, Skärholmen
14 Rose-Marie Rooth, Bromma
15 Lars Bäck, Farsta
16 Jessica Nilsson, Hammarby-Skarpnäck
17 Rodrigo Arce, Hammarby-Skarpnäck
18 Cicci Herrström, Vantör
19 Hassan Jama, Vantör
20 Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck
21 Gerardo Berrios, Sekovänstern/Farsta
22 Marlene Karlén, Älvsjö-Hägersten
23 Jonas Santesson, Älvsjö-Hägersten
24 Alva Katsoulis, Västra Södermalm
25 Jackie Nylander, Västra Södermalm
26 Anna Sehlin, Västra Södermalm
27 Ahmed Nour Sharaf Abdi, Tensta-Rinkeby-Spånga
28 Inger Björk, Hammarby-Skarpnäck
29 Henric Axell, Lärarvänstern/Liljeholmen-Hägersten
30 Ann-Marie Strömberg, Liljeholmen-Hägersten
31 Thomas Ehrnström, Västra Södermalm
32 Zofia Laine, Vita Bergen 
33 Babak Ghorani, Hässelby-Vällingby
34 Veronica Stiernborg, Kista
35 Johan Norlin, Liljeholmen-Hägersten
36 Marja Hillerström, Vita Bergen
37 Jan Rödin, Vantör



Amanda Elfström, Hässelby-Vällingby
Ann-Margarethe Livh, Tensta-Rinkeby-Spånga
Barbro Sörman, Nacka
Bengt Larsson, Vita Bergen
Bojana Mandic, Vantör
Dan Görgü, Bromma
Ebba Elena Karlström, Hammarby-Skarpnäck
Emelie Roxby-Schüsseleder, Älvsjö-Hägersten
Freddy Grip, Västra Södermalm
Hanna Cederin, Botkyrka
Ifrah-Degmo Mohammed,  
Tensta-Rinkeby-Spånga
Ilyas Hassan, Kista
Jan Hammarlund, Liljeholmen-Hägersten
Johan Hedberg, Hässelby-Vällingby
Johanna Granbom, Vita Bergen
Johanna Karlsson, Kungsholmen
Johanna Mattiasson, Skärholmen
Johanna Ramstedt, Vantör
Juliana Gristelli, Västra Södermalm
Katarina Mattsson, Älvsjö-Hägersten
Leif Larsson, Hässelby-Vällingby
Leo Ahmed
Maria Hannäs, Hammarby-Skarpnäck
Marianne Berg Ekbom, Birka-Vasa  
Mattias Enroth, Birka-Vasa
Mia Lundqvist, Farsta
Måns Vestin, Liljeholmen-Hägersten
Niklas Vanhainen, Liljeholmen-Hägersten
Robin Galmin, Årsta
Sanna Brolin, Farsta
Signe Mölleby, Lärarvänstern/Skärholmen
Ståle Holgersen, Solna

Övriga kandidater som tackat ja till
 nomineringen:

Följande personer har tackat nej, 
är ej valbara eller ej svarat på 
nomineringen

Anders Djerf, Årsta
Ann Mari Engel, Vita Bergen
Dan West, Birka-Vasa
Göran Gustavsson, Kommunalvänstern/Vantör
Jonas Lundgren, Älvsjö-Hägersten
Jonathan Metzger, Enskede
Lars-Erik Backman, Birka-Vasa
Leif Gheith Sahi, Skärholmen/Sekovänstern
Marcus Löfgren, Vantör
Marcus Olsson, Västra Södermalm
Martin Hanson, Birka Vasa
Mehdi Oguzsoy, Birka-Vasa
Rudy Espinoza, Skärholmen
Zakarias Zouhir, Enskede





 
 
 Ahmed Nour Sharaf  
 Abdi 
 Tensta-Rinkeby-  
 Spånga 
 Född: 1995

Sysselsättning: 
Elevassistent 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot i Ung Vänster Storstockholms distriktssty-
relsen och är ordförande i Ung Vänster Järva. 
Är kassör i (V) Tensta-Rinkeby-Spånga sedan 
2015 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
1. Satsning på skolor, läraryrket bör lyftas. Nivån på 
utbildningen bör vara likvärdig oavsett var i Stock-
holm man bor.
2. Bostadsfrågor. Vi ska fortsätta med att bygga bra 
bostäder som vanligt folk har råd med.
3. Ungdomsarbetslöshet. Vi måste sätta högre prio-
ritet på de aktuella problemen med ungdomsarbets-
löshet samt se till att unga snabbare kommer in på 
arbetsmarknaden särskilt i förorten.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag vill vara med och driva Vänsterpartiets politik. 
Jag tror att jag både kan driva Vänsterpartiets politik 
och dessutom vara med och utveckla politiken.

 
 Alexandra Mattsson  
 Åkerström 
 Farsta 
 Född: 1986

Sysselsättning: 
Kurator inom psykiatrin Huddinge sjukhus 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Österåkers kommunfullmäktige, kultur och fritids-
nämnden 2006-2008 ungefär, Skarpnäcks stadsdels-
nämnd 2011-2013 ungefär, Stockholms kommun-
fullmäktige och socialnämnden 2014-pågående. 
Gruppstyrelsen för Kommunala gruppen i stadshuset, 
valberedningen i Farsta. Även aktiv i SSR mitt fack-
förbund.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Arbeta för en mer djupgående omfördelning av 
stadens resurser så att mer pengar går till välfärden 
(såsom främst förskola,skola,socialtjänst) och de 
stadsdelar med störst behov. Fortsätta arbetet med 
demokrati och bostadsfrågan. 
Sociala frågor där vi har mycket att tillföra,stor kun-
skap och förtroende. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag skulle gärna fortsätta företräda Vänsterpartiet i 
Stockholm stad där vi har mycket att tillföra och för 
politiken åt rätt håll hela tiden. Det har varit ett otro-
ligt meningsfullt uppdrag att ha och jag kan absolut 
tänka mig sitta en period till. Det har varit roligt att på 
riktigt få företräda vår politik och också fått genom-
slag för den på flera sätt vilket jag hoppas vi kan 
fortsätta att göra efter valet. Jag tycker också att jag 
har mycket att tillföra i KF genom mina kunskaper 
och erfarenhet. 

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



 
 Alva Katsoulis  
 Västra Södermalm 
 Född: 1999

Sysselsättning: 
Student  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ja, styrelseledamot för föreningen. Är medlemsansva-
rig och twittrar ibland. Mentor. Sitter i ungdomsrådet 
och är med på viktiga företagsevenemang, med myck-
et näringslivspersoner och även drottningen. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Bostäder, miljö, skola. Bostäder och miljö är mina 
hjärtefrågor, främst miljö.  

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
För att jag vill vara med på riktigt. Vet att min ålder 
inte är fördelaktig för min sak men jag tror på att jag 
kan tillföra nyttiga perspektiv. 

 Anders Djerf  
 Årsta 
 Född: 1951

Sysselsättning: 
Konstnär, grafisk formgivare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Stockholms Hamns styrelse sedan 1986, samt Kapell-
skärs hamn styrelse. Sedan ett drygt år i Stockholms 
Konstråd. Ordförande V Årsta. Engagerad i Vänsterns 
Kultur- resp. Miljö-nätverk. Valberedare Arbetartea-
terförbundet, Hyresgästföreningen, styrelsen för Ros-
lagens Konstnärsgille. Arbetsgruppen för kultur- och 
naturmiljöfrågor inom Skärgårdsstiftelsens Vänner. 
Ingår i den lilla Skärgårdsgruppen i Stockholms Läns 
Hembygdsförbund.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Att skolor finns klara när nya bostadsområden blir in-
flyttningsklara. Mer Kollektivtrafik på stadens vatten, 

på SL-kortet - men helst gratis.
Restriktiv inställning till förslag på byggande i känsli-
ga grönområden.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Bl a för att kunna stärka intresset och lyfta ovanståen-
de frågor.

  Ann Mari Engel 
  Vita Bergen 
  Född: 1947

Sysselsättning:  
fil.dr, pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare och senare ledamot i kommunfullmäktige 
1994-2014. Nämdsuppdrag under åren i gatu- och 
fastighetsnämnden, stadsdelsnämnden Katarina - So-
fia (varav en mandatperiod som ordförande), Svenska 
Bostäder,  kulturnämnden, AB Stockholms Stadshus, 
Nämndeman i förvaltningsrätten. Ersättare i styrelsen 
för Strindbergs Intima teater sedan 2016 Ersättare i 
SLL:s kulturnämnd sedan oktober 2017. Sammnkal-
lande Vänsterns kulturnätverk, medlem i styrelsen 
Vita Bergen, ombud i repskapet. ordförande Riksskå-
debanan, ordförande Frihetsteaterns vänner, ordföran-
de Kollektivhuset Tullstugan, styrelsemedlem Kollek-
tivhus.nu, Etikkommissionen m m. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Alla kommunala frågor i viktiga men jag prioriterar 
stadsplanering, bostadspolitik, kultur och fritid 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag har suttit en lång period i kommunfullmäktige 
tidigare och arbetat med många kommunala områden, 
alltid som fritidspolitiker. Jag brinner fortfarande 
för de kommunala frågorna och har sedan jag gick i 
pension mer tid att ägna åt detta. Jag tycker att det är 
vikigt att ha både erfarna och nya förtroendevalda i 
gruppen.



 Anna Sehlin 
 Västra Södermalm 
 Född: 1979

Sysselsättning: 
Projektledare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ja, jag har haft uppdrag för V i SLL 2010-2014 och 
2014-2018. Jag har varit/är ledamot i landstingfull-
mäktige, ledamot i trafiknämnden, ledamot i tillväxt- 
och regionplanenämdnen och ledamot i miljöbe-
redningen. Jag har varit och är invald i landstingets 
gruppstyrelse från 2013. Jag har varit med i två 
arbetsgrupper för V Storstockholmsdistriktet, nolltaxa 
och förankring av landstingpolitiken och jag är i dag 
invald i gruppen som arbetar med ett landstingspo-
litiskt program. Jag är partiets representant i politisk 
referensgrupp för länsplanen, och sitter i Mälardalsrå-
det. Även medlem i Jordens vänner.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Bostäder, miljö, trafik. Bostäder därför att där har 
partiet redan en bra grund och ett förtroende. Däre-
mot behöver bostadsfrågan kopplas bättre till frågor 
om stadsbyggnad, miljö och trafik. Vänsterpartiet 
måste bli tydligare med hur det kan byggas bostäder 
och miljöer som bidrar till en hållbar stad. En stad 
för människor där det finns utrymme både för nya 
bostäder och för grönområden. Trafikfrågorna mås-
te sättas in i sitt sammanhang - varje yta för bilar är 
en yta mindre för bostäder, parker, etc. Ibland är det 
motiverat med parkering utanför huset, ibland inte. 
Jag är fullt medveten om de strider som varit med S 
och MP innevarande mandatperiod. Jag tror inte att 
det kommer bli bättre nästa mandatperiod om den 
mandatfördelning som är nu kvarstår. Men, jag är 
övertygad om att Vänsterpartiet har ett stort ansvar 
att förena ett arbete för en öppen stad där alla, oavsett 
inkomst, kan bo och leva, och en stad där människors 
hälsa inte sätts på spel pga. avgaser och buller och där 
det fortfarande finns gröna områden för utevistelse, 
rekreation och lek - där människor bor. Jag ser det 
inte som självklart att det är Miljöpartiet som ska ha 
ansvar för miljö- och trafikroteln, varför inte V? Om 
så ändå blir fallet kan Vänsterpartiet ändå ha en tydlig 
linje och tydliga prioriteringar när det gäller trafik och 
mijö och hjälpa MP i diskussioner med S. 
 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag saknar att arbeta med Stockholmsfrågor. Jag har 
under min tid i landstinget hållit mig uppdaterad på 
stadens planer och frågor och jag känner ofta att jag 
skulle vilja arbeta mer konkret, lokalt. Jag älskar 
Stockholm som stad och skulle verkligen se det som 
en ära att få företräda partiet och arbeta för en bättre 
stad - för alla. Jag vill tydligare profilera Vänsterpar-
tiet inom bostads, trafik och miljö. Jag vill med mina 
erfarenheter från miljörörelsen, ideella verksamheter, 
samhällsbyggnadssektorn och landstinget som grund 
bidra till att utveckla och arbeta vidare på Vänsterpar-
tiets politik. Där det fattas eller inte finns utvecklad 
politik är jag gärna med och utvecklar den. Där det 
redan finns utstakade linjer vill jag engagera mig för 
att föra fram dem och tydliggöra för Stockholmarna 
var partiet står. 

 
 Ann-Marie 
 Strömberg 
 Liljeholmen-
 Hägersten 
 Född: 1950

Sysselsättning: 
Socionom, nybliven pensionär, fritidspolitiker 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Kommunfullmäktige i Stockholm 1985 (tror jag) - 
2006. Var med i en rad olika nämnder under denna 
period, dock inte samtidigt. Social distriktsnämnd 
13, Social distriktsnämnd 14 (ordförande en period), 
Liljeholmens stadsdelsnämnd (ordförande en period), 
socialnämnden, fritidsnämnden, gatu- och fastighets-
nämnden, mark- och exploateringsnämnden, trafik-
nämnden, kultur- och idrottsnämnden, äldreomsorgs-
beredningen, kommunstyrelsen. Nu är jag ordförande 
Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten
Ombud repskapet, DS representant i repskapets AU
Ledamot DS Storstockholm och ledamot i dess VU
Sammankallande skrivargruppen landstingspolitis-
ka programmet. Nämndeman i Förvaltningsrätten, 
Ledamot stadsdelsnämnden Liljeholmen-Hägersten. 
Ledamot ViSk (Vänstern i Svenska Kyrkan). Gemen-
sam Välfärd, med i vårdgruppen och äldregruppen.
Medlem i en rad andra organisationer av olika slag
Tidigare ordförande i SACO-föreningen Socialför-
valtningen i Stockholms, ledamot i styrelsen för SSR 
Stockholms stad och styrelsen för SSR Region Stock-
holm Mellan. 



Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Återupprätta socialtjänsten som den en gång var tänkt 
att fungera. Kraftigt förstärkta resurser så att social-
arbetarna får möjlighet att arbeta professionellt och 
enligt gällande lagstiftning.
Bostad - en social rättighet. Det räcker inte med att 
bygga. Bostäderna måste också vara tillgängliga, 
även ekonomiskt. Och en bra bostadsmiljö innebär 
också fungerande service inkl. kollektivtrafik och 
grönområden. m.m.
Äldreomsorgen. Höj nivån till goda levnadsvillkor 
och sluta betrakta äldre som ett kollektiv av vård-
paket. Ge de äldre möjlighet att välja och prioritera 
vad som är viktigt just för dem. Det är verklig valfri-
het. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Älskar kommunalpolitik. Den är konkret och jordnä-
ra. Det går att se resultat av sitt arbete. Bara på min 
väg från bostaden till T-banan stöter jag på tre saker 
jag medverkat till Hägerstensvägen miljöpriorterad 
gata, upprustning av lekparkerna (min första motion), 
gågatan i Aspudden........  Har bred erfarenhet och 
numera också mera tid.

 Arvand  
	 Mirsafian 
 Skärholmen 
 Född: 1993 

Sysselsättning:  
Student 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Är suppleant i styrelserna för AB Svenska bostäder 
och AB Stadsholmen. Har tidigare varit styrelsele-
damot och ordförande för partiföreningen Skärhol-
men. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jag anser att bostadsfrågan, demokrati och integration 
bör prioriteras inför nästa mandatperiod. Bostads-
frågan är avgörande för hur Stockholm kommer att 
utvecklas som stad, vilka som får plats i staden och 
var. En aktiv social bostadspolitik är nödvändig för 
att förhindra gentrifiering, trångboddhet och segre-
gation. Att staden fortsätter med sitt demokratiarbete 
är viktigt för att stärka medborgarnas inflytande i hur 
deras egna områden ska formas. Detta skapar tilltro 
till politikens möjligheter att förändra och bidrar till 

ett aktivare civilsamhälle som bygger broar. Staden 
står inför utmaningar vad gäller integreringen av de 
nya svenskarna som är bosatta i Stockholm. Vänster-
partiet bör aktivt arbete med att hjälpa dessa, framfö-
rallt de ensamkommande flyktingbarnen, att på bästa 
möjliga sätt komma in i samhället och bli en del av 
Stockholm.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag tror att mina erfarenheter som en relativt ung 
stockholmare, född och uppvuxen i de ytterförorter-
na, kan bidra med nya perspektiv om hur Stockholm 
kan bli en rättvisare och hållbarare stad. Jag har alltid 
varit politiskt intresserad och att vara med och fram-
föra Vänsterpartiets politik i kommunfullmäktige 
hade varit mycket hedersfullt och givande för mig 
som person. Samtidigt tror jag att mina erfarenheter 
och kompetenser, framförallt inom bostadspolitiken, 
kan hjälpa partiet att bättre utforma en politik som är i 
linje med våra mål och visioner.  

 
 Babak Ghorani  
 Hässelby- 
 Vällingby 
 Född: 1958 

Sysselsättning: 
Tolk och översättare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
DS ledamot i Stockholm, sammankallande i stu-
dieutskottet. Viceordförande i Hässelby-Vällingby. 
Ordinarie ombud i Repskap. Nämndeman i Solna 
tingsrätt samt i Förvaltningsrätten. Viceordförande i 
nämndeman föreningen i Solna tingsrätt. Medlem i 
hyresgästföreningen, varit ordförande i Hässelbygård.
Aktiv på olika sätt i ABF och Nej till Nato. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest  
Miljö. Skolan. Bostad 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
För att bidra till en vettigare politik i stadshuset med 
hjälp av mina kamrater för att förbättra möjligheter 
och förutsättningar för medborgarna i samhället.



 
 Cecilia Herrström 
 Vantör 
 Född: 1963 

Sysselsättning: 
Förskollärare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sekreterare i V-Vantörs styrelse 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Skola, Bostäder, miljö 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
För att jag tror jag kan tillföra en del. Vill bevaka att 
förorterna syns mera.

 Clara  
 Lindblom 
 Västra 
 Södermalm 
 Född: 1985 

Sysselsättning: 
Äldre- och personalborgarråd 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Jag har varit äldre- och personalborgarråd sedan hös-
ten 2014, vilket innebär att jag varit ledamot i kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen, ekonomiutskottet 
och ordförande i personal- och jämställdhetsutskottet. 
Jag är också ordförande i Micasa fastigheter AB och 
Stiftelsen Äldrecentrum. Innan dess var jag ersät-
tare och sedan även ledamot i Exploateringsnämn-
den 2010 - 2014. Jag tillhör partiföreningen Västra 
Södermalm, men har tyvärr haft svårt att kombinera 
uppdraget att vara borgarråd med aktivism i partiför-
eningen. Inte i dagsläget, men har suttit i distriktssty-
relsen för Ung Vänster Storstockholm 2003 - 2006 
och förbundsstyrelsen för Ung Vänster 2005 - 2011. 
Jag har även suttit i region- respektive förbundssty-

relsen för Hyresgästföreningen samt varit arbetsplats- 
och skyddsombud för Kommunal.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Vi har påbörjat ett väldigt viktigt arbete inom äld-
reomsorgen, personal- och bostadsfrågorna som vi 
ska fortsätta att hålla i. Vi är förknippade med dessa 
frågor och har satt igång ett omfattande förändrings-
arbete som vi måste fortsätta driva. Förskolan och 
socialtjänsten är ytterligare två angelägna områden 
som vi tyvärr inte har ansvar för idag, men där finns 
väldigt mycket att göra. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Vi har satt igång ett omfattande utvecklingsarbete 
inom äldreomsorgen, tagit flera steg framåt vad gäller 
stadens personalpolitik och satt igång ett långsiktigt 
arbete för att tillgodose  behovet av bostäder för äldre 
och föra in ett äldreperspektiv i samhällsplaneringen. 
Jag skulle vilja vara med hela vägen och bidra till att 
alla saker vi dragit igång också ros i land.

  

 Dan West 
 Birka-Vasa 
 Född: 1957

Sysselsättning: 
Musiklärare  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostadsbyggandet, Välfärden, Kulturen 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag känner att jag vill vara med och påverka. Och har 
tid till det nu. Engagemanget är viktigare än någonsin 
i denna oroliga och skrämmande tid.



 Gerardo  
 Berrios 
 Sekovänstern och 
 Farsta
 Född: 1957 
 

Sysselsättning: 
Postanställd Postnord

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Har suttit i landstinget 1998-2010. Har varit ordfö-
rande i Postföreningen nu är kassör i den nybildade 
SEKO-vänstern. Har suttit i DS i 7 år. Förtroendevald 
i SEKO  och har suttit 10 år i Förbundsstyrelsen. Idag 
är jag Förbundsrevisor under kongressperiod 2017- 
2021. Sitter i SEKO Regionsstyrelsen i Stockholm 
Ansvarig för jämställdhet och integrationsfrågor. 
Revisor i Årstaklubbterminalen. Ledamot i fackligt 
center för papperslösa som SEKO-representant, vi har 
varit initiativtagare tillsammans med andra förbund. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostadsfrågor, Skolan, arbetssituation inom Äldre och 
Barnomsorg, vinster i välfärden. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Det är viktigt och strategisk kommunfullmäktige 
för att driva vänsterpolitik t.ex 6 timmar arbetsdag 
begränsa vinster i välfärden mm. 

  
 Göran 
 Gustavsson 
 Vantör och   
 Kommunal-
 vänstern 
 Född: 1952 

Sysselsättning: 
Skötare i psykiatrisk vård 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Folkrörelsen Nej till EU, Föreningen Syrien Sverige, 
kampanjen Free Them Now för frigivande av fängsla-
de fackliga aktivister i Iran, korrespondent för Labour 
Start. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Sjukvårds- och äldrefrågor, arbetsmiljö och återtagan-
de av verksamheter i kommunal regi. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag kandiderar för att stärka partiets profil i ovan 
nämnda frågor samt bidra till mer förankring för par-
tiet i arbetarklassen.

  
 Hassan Jama  
 Vantör  
 Född: 1983

Sysselsättning: 
Bitr borgarrådssekreterare  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Jag arbetar för Vänsterpartiet stadshuskansli i Stock-
holm och är aktiv i min partiförening Vantör.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostadspolitiken är fortfarande en absolut prioritet i 
Stockholm. Vi har haft ansvar för den under mandat-
perioden och påbörjat många viktiga projekt men det 
gäller att vi håller kvar den.  
Integrationspolitik kommer vara en prioriterad fråga. 
Här har vi mycket kvar att göra. Men samtidigt det är 
viktigt att vi lyfter upp det utvecklingsarbetet som vi 
har påbörjat men om hur våra förorter ska utvecklas. 
Vi behöver en offensiv debatt om hur vi motverkar 
segregation i våra förorter. Högern vill sänka löner, 
införa marknadshyror som kommer leda till större 
segregation och högre hyror.
Det är deras integrationspolitik och vi vet att det inte 
kommer att fungera. Men vi måste betona välfärds-
modellen som vårt starkast integrerande verktyg och 
breda jämlikhetsskapande reformer. Det handlar om 
alltifrån den påbörjade demokratiarbetet i stadsdelar-
na till bostadsfrågan. 
Skolan och barnens möjlighet till bra utbildning och 
kultur är alltid en viktig fråga. Och miljön och klima-
tet, grön omställning behövs i Stockholm.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
För att jag verkligen tror att jag kommer kunna bidra 
till att vår politik når ut till flera människor. Jag har 
arbetet på stadshuskansliet de senaste åren, och tycker 
det är en helt fantastiskt arbetsplats att jobba i. Jag 
har fått mycket stöd av Ann-Margarethe Livh och 



Clara Lindblom och det är jag tacksam för det. Men 
jag känner att jag vill göra ännu mer och ta ett större 
ansvar. Det vore ärofullt att få representera Vänster-
partiet i Stockholms kommunfullmäktige. 

 Henric Axell 
 Liljeholmen-
 Hägersten och
 Lärarvänstern  
 Född: 1979 

Sysselsättning: 
Ombudsman på lärarförbundet  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Kommunfullmäktige i Eskilstuna 2004-2009, diver-
se nämnder i Eskilstuna 1999-2009 (utbildnings-, 
socialnämnd bl.a.), socialnämnd i Södertälje 2010-
2013. Ordförande för en socialpolitisk beredning i 
Eskilstuna 2007-2009. Vice ordförande i Lärarvän-
stern, kassör i Liljeholmen-Hägersten och ledamot av 
valberedning för riksdagslistan.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
1. Bostäder. Bostadsbristen skapar ett ohållbart sam-
hälle med klyftor och segregation, bland annat
2. Skolan. Stockholms skolor måste bli likvärdiga och 
motverka boendesegregation även istället för att för-
stärka den. Större resurser behövs för elever i behov 
av stöd. Lärarnas autonomi behöver öka.
3. Socialpolitik. Hemlöshet ska inte finnas i Stock-
holm. Alla ska ha ett hem. Det måste vara grunden. 
Stärkt arbete för utsatta EU-migranter. 
Missbruk. Minska dödligheten och ge fler chans att 
sluta, samtidigt.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag tror att jag med min erfarenhet och mitt kunnande 
kan bidra till helheten i fullmäktigegruppen. Jag är 
väl insatt i de kommunala processerna och i partiers 
politik, och har också kunskaper som jag tror att par-
tiet kan ha nytta av. Från skolan, från facket och från 
socialpolitiken, bland annat.
Jag vill också gärna vara med och påverka kommu-
nens utveckling.

 
 
 
 

 Inger Björk  
 Hammarby-Skarpnäck
 Född: 1948

Sysselsättning: 
Främst ideellt arbetande kring klimat, bistånd, Latin-
amerika,  jämställdhetsfrågor 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Distriktsstyrelsen i Storstockholm, Styrelseledamot 
i Latinamerikagrupperna, Män för Jämställdhet och 
Klimatriksdagen 2018, utbildare av Klimatinspiratö-
rer och lokalt aktiv i Klimatvalet Skarpnäck. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Socialt och miljömässigt hållbar stadsplanering inklu-
sive bostäder och trafik, minska diskriminering (seg-
regerade bostadsområden och bristande jämställdhet) 
och klimatanpassning.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
För att påverka i de frågor som jag brinner för.

 Jackie Nylander 
 Västra 
 Södermalm 
 Född: 1948

Sysselsättning: Lokalintendent 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Socialnämnden, dess individutskott, dess förenings-
utskott, bostadsförmedlingen, dess förtursutskott, full-
mäktige, SHIS. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Hemlöshet, utsatta kvinnor och utsatta barn. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
För att driva dessa frågor då jag själv har stor erfaren-
het av områdena ifråga.



 
  Jan Rödin 
  Vantör 
  Född: 1947

Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Suppleant för vänsterpartiet Vantör i Representantska-
pet Stockholmsdistriktet. Ordinarie styrelseledamot i 
Vantör partiförening.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Hyresbostäder.  Utbildning och arbete. Vård och 
omsorg.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Har arbetat inom den kommunala hemtjänsten i över 
30 år som vårdbiträde varvat med facklig arbete inom 
fackförbundet Kommunal. Erfarenheter som jag vill 
dela med mig av och på det viset kunna påverka.

  Jessica Nilsson 
  Hammarby-Skarpnäck
  Född: 1968  

Sysselsättning: 
Kanslichef (V) Stockholms läns landsting 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Skarpnäck stadsdelsnämnd 1998-2008. Styrelseleda-
mot Hammarby-Skarpnäck. Passiv medlem RFSL. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Fredsfrågor, bostad, omsorg och skola

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Efter den fantastiska erfarenhet jag har fått av att ha 
uppdrag i en stadsdelsnämnd under tio år så har det 
sedan dess alltid varit en dröm att ingå i kommunfull-
mäktige - att rättvist påverka i hela vårt län. Jag anser 

att jag har mycket kunskap och erfarenhet att delge 
i det politiska arbetet - både utifrån tidigare (och 
nuvarande) yrkesprofession men även utifrån privat/
familjeliv.

  
 Johan Norlin 
 Liljeholmen-Hägersten 
 Född: 1979  

 
Sysselsättning:  
Arkitekt 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Medlem i Röda Rösters redaktion. Gemensam Väl-
färd.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostadsbyggande, skolan, hemtjänsten.  

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag vill bygga fler bostäder och förbättra välfärden i 
Stockholm. 

 Jonas Lundgren 
 Älvsjö-
 Hägersten 
 Född: 1991

Sysselsättning: 
Politisk sekreterare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i Stockholm norra djurförsöksetiska nämnd, 
nämndeman i tingsrätten och förvaltningsrätten. 
Sammankallande i Vänsterns Kulturnätverk, politisk 
sekreterare på kommunal nivå. Svenska Clartéför-
bundet, Irlandinformation som är en kulturförening 
för irländsk kultur, fackföreningen Sveriges Arbeta-
res Centralorganisation samt Riksföreningen GAPF, 
Glöm Aldrig Pela och Fadime.



Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
- Samhällsplaneringsfrågor för att bygga hela stadsde-
lar och samhällen med allt vad det innebär av exem-
pelvis kommunal service, skolor osv samt feministisk 
stadsplanering. 
- Föreningslivets villkor såväl gällande idrottsfören-
ingar som kulturföreningar och intresseföreningar 
samt kvinnojoursverksamhet.
- En kulturpolitik för alla och som tar hänsyn till 
behovet av kultur i ytterstaden och inte bara i central 
Stockholm. ” 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag har en mångårig erfarenhet av att arbeta med 
parlamentariska frågor professionellt som politisk 
sekreterare och tror att jag skulle kunna göra ett bra 
jobb även som parlamentariker. Jag tror mig ha både 
kompetensen och viljan att göra ett gott arbete för 
partiet i kommunfullmäktige i Stockholm stad. 

 Jonas Santesson 
 Älvsjö-Hägersten 
 Född: 1979

 
Sysselsättning: 
Miljö- och arbetsmiljökonsult inom bygg- och an-
läggning 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sedan 2014 och framåt har jag suttit som ersättare i 
stadsdelsnämnd (Hägersten-Liljeholmen resp Älvsjö) 
och sen januari 2017 som ordinarie i Sociala dele-
gationen i Älvsjö sdn. Ordförande i partiföreningen 
Älvsjö-Hägersten. Till och från aktiv inom Refugees 
Welcome Stockholm sista året. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Fortsatt fokus på bostäder, arbetsmiljö och -villkor 
för de som jobbar inom kommunen samt att motverka 
segregationen mellan olika delar av staden och olika 
grupper. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag tror att jag skulle kunna bidra till att föra fram 
och slåss för Vänsterpartiets politik på ett bra sätt. Jag 
skulle tycka att det vore kul och spännande att få vara 
med där.

 

 Jonathan Metzger 
 Enskede
 Född: 1978

Sysselsättning: 
Universitetslektor
 
Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Inga tidigare formella uppdrag, har dock deltagit i 
aktiviteter, b.la. workshop om stadsutvecklingspoli-
tik med delar av V-gruppen i Stadshuset. Knattefot-
bollstränare i Enskede IK, styrelseledamot i stiftelsen 
Culture without Borders. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Stadsutveckling/bostäder - för att det är ett trängande 
behov som också tydligt blottlägger de avgrundsdju-
pa orättvisor som skapas av den nuvarande ekono-
misk-politiska ordningen och som man kan bygga en 
bredare progressiv politisk platform runt; Ekonomisk 
rättvisa/välfärd - för att det finns så mycket man kan 
göra på området och för att man med ganska små 
ekonomiska medel kan göra livet så mycket bättre för 
så många människor och mycket mindre orättvist ur 
ett livskvalitet-perspektiv; Stärkande av den demokra-
tiska politiska makten i förhållande till näringslivsin-
tressen - för att det finns så mycket mer man kan göra 
med de existerande politiska styrmedlen som inte 
görs idag, bara man vågar utmana de starka närings-
livsintressen som idag har alltför stor makt i samhäl-
let. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag blev tillfrågad av min vän Jens Holm om jag var 
intresserad av att bli nominerad, och efter en viss 
betänketid då jag funderade på om jag trodde att jag 
hade något att tillföra, och om jag trodde att jag hade 
tid och ork att satsa så svarade jag att det var en ära 
att få bli nominerad!



 Lars Bäck 
 Farsta
 Född: 1956  

Sysselsättning: 
Morfar 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
1976-82 Kulturnämnd och ersättare Kf som vänster-
sosse, 2002-06 Kommunstyrelse o Kf som vänster-
sosse, 2012- Farsta Stadsdelsnämnd ledamot och efter 
2014 ordförande i Farsta Sdn. Ersättare i V Farstas 
Styrelse, Vice ordförande i V Storstockholmsdistrik-
tet.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Avveckla det nyliberala budgetsystemet och styr-
modellen New Public Management. Därigenom blir 
fördelningen av stadens budget bättre ur såväl ett 
jämlikhets- som jämställdhetsperspektiv. Dvs mer 
resurser till ytterstaden där merparten av låg- och 
lägre medelinkomsttagare (arbetarklass & lägre tjm). 
Även motsvarande grupper i närförort och innerstad 
får bättre tillgänglighet till de välfärdsresurser som 
finns. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
För att förhoppningsvis dra röster från Farstaområdet 
till partiet.

 Lars-Erik Backman
 Birka-Vasa 
 Född: 1945 

Sysselsättning: 
Pensionerad radiojournalist 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sitter i styrelsen för Familjebostäder som supple-
ant sen 2011. Är revisor i Birka-Vasa. Medlem i 
Svensk-Kubanska föreningen sen 1967.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest Bo-
stadsfrågan. Den vann vi valet på 2014 och den ska vi 
fortsätta driva. Kollektivtrafik med krav på nolltaxa, 
även om det är en Landstingsfråga. Utöka försöken 
med 6-timmarsdag för kommunens anställda 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?  
Jag kan mycket om bostäder/hyresfrågor, bla efter  
många år som förtroendevald inom Hyresgästfören-
ingen

 
 Leif Gheith Sahi
  Sekovänstern och 
         Skärholmen 
 Född: 1970

Sysselsättning: 
Arbetar i tunnelbanan  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Suttit i repskapet och varit aktiv i Seko-trafikfören-
ingen som nu är sammanslagen till en gemensam 
Seko-vänster.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Integration, kollektivavtal och arbetsliv.  

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att till-
sammans är vi starka. För att förbättra andras vardag. 
Tillsammans finna lösningar för en bättre samhälle 
att leva i. Tillsammans att stoppa vinster i välfärden i 
skolor, vården och omsorgen. 

  

 Lorena Delgado 
 Skärholmen
 Född: 1974
 

Sysselsättning: Materialplanerare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
2012-2014 ersättare Skärholmens stadsdelsnämnd  
2014-nu ordförande Skärholmens stadsdelsnämnd, 
2014-nu kommunfullmäktigeledamot, 2014-2016  
gruppledare trafiknämnden. Gruppstyrelsen för vän-



sterpartiets kommungrupp. Engagerad i urfolks rättig-
heter i Latinamerika främst. Del av latinovänstern och 
nätverket för latinamerikanska kvinnor i Vänsterpar-
tiet. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Att fortsätta arbetet med att få en mer rättvis stad ge-
nom skola jobb. att demokratisera politiska processer 
genom att stärka ännu mer stadsdelsnämndens och få 
stadens centrala förvaltningar att bli mer öppna och 
mycket mer lyhörda, att förenkla proceesser mellan 
beslut och agerande. Det tredje är att återta makten 
som kommun över stora saker som tex våra lokala 
centrum, LSS boenden, kommunen ska säkerhetsstäl-
la att saker bedrivs med god kvalité och rättvist.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Det här är första ggn jag har haft möjligheten att vara 
med i kommunfullmäktige, jag tror att mitt bidrag 
har varit att alltid lyfta ojämlikheter, förorterna. Men 
också peka när saker inte går rätt till, när processer är 
odemokratiska eller rentav felaktiga. Jag skulle vilja 
fortsätta det arbetet för partiet och inom partiet. 

 Marcus Olsson  
 Västra Södermalm
 Född: 1986

Sysselsättning: 
Boendestödjare

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Jag är aktiv i aktivsnätverket och i min partiförening 
Västra Södermalm. Jag har också varit representant 
för Västra Södermalm i Distriktårskonferensen och 
Vänsterdagarna. Jag är också med i Sommarvänsterns 
planeringsgrupp. Jag är aktiv i Pensionrättvisa, som 
kämpar för ett annat pensionssystem. Jag är också 
med i uppstarten av den snart ideella föreningen ”Sätt 
Stopp! Gör mer!” som har ambitionen att förebygga 
mobbing. Jag är också aktivist för Varken hora eller 
kuvad. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostadspolitiken: Stockholms stad har som policy 
att alla har rätt till tak över huvudet. Det är dags att 
kommunen börja leva som man lär. V bör prioritera 
denna fråga och stå upp för en politik som bygger fler 
hyresrätter samt står emot marknadshyror. Vi behöver 

ha en långsiktig politik som förebygger hemlösheten. 
Ser till att det satsas på fler härbärgen och framförallt 
på fler träningslägenheter. För att detta ska fungera 
måste v också kämpa för att vi får en annan socialpo-
litik. Dagens system förhindrar människor att komma 
in i samhället och försvårar möjligheter för den som 
länge varit utanför att komma in igen. Vi kan som 
parti inte vara med och skapa ett sådant samhälle. 
Arbetsmarknadspolitiken: Som det är idag så är det 
inte självklart att du är trygg bara för att du arbetar 
inom kommunen. Inom vissa kommunala områden 
i Stockholms stad så förekommer det vistidsanställ-
ningar, timvikariat och andra osäkra anställningsfor-
mer. Vistidsanställningar är en anställlningsform som 
v bör sätta som krav att avskaffa inom Stockholms 
stad. På kort sikt går det inte att slopa timvikiariat 
men man bör föra en politik som gör det lättare för 
timvikarier att få fasta tjänster. Stockholms stad bör 
inte medverka till att timvikarier fastnar år efter år 
på samma arbetsplats. Vänsterpartiet bör också driva 
på att Stockholms stad ska införa 6 timmars dag. Inte 
minst i vård och omsorgsyrken som tillhör kommu-
nen bör det underlätta, både för ordinarie personal 
men också gör det lättare för vikarier att kunna få 
komma in i fasta tjänster. 
Feministisk/antirastisk politik genomsyrat alla om-
råden: Ännu mer bör göras för att stärka kvinnors 
rättigheter och motverka rasism/sexism/diskrimine-
ring. V har redan under denna mandat period gjort en 
hel del bra saker kring detta område men ännu bör 
göras. Alla tjejer, oavsett stadsdel, ska kunna kän-
na sig trygga. Därför bör V satsa på att skapa ännu 
fler sammanhang och tillfällen där tjejer kan mötas 
helt fritt. Information om människors rättigheter och 
normkritik bör flöda genom varje skola och arbets-
plats. Inte bara genom information, föreläsningar 
och workshops, utan även genom kultur av olika 
slag.  Stockholms stad bör vara mer tillgängligt för 
människor med funktionsvariationer. En utredning 
bör göras för att kartlägga hur funktionsvarierade 
personer lättare ska kunna vara en del av samhället 
(arbete, utbildning, osv). 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Därför att jag inte står ut. Situationen i Stockholm är 
ohållbar. Vi har en fantastisk parlamentarisk grupp 
i Stadshuset som gör sitt bästa. Men mycket mer 
behövs göras och Vänsterpartiet behöver bli ännu 
större och få ännu större inflytande. Jag vill vara med 
och påverka, annars hade inte jag inte ställt upp. Vi 
måste som parti trycka på så att system som drar i sär 
det här samhället, förändras. Vi måste stå upp för ett 
Stockholm att lita på. Därför ställer jag upp, för att 
påverka och tillsammans med partiet föra en politik 
som går närmare åt det hållet.



  Maria Ljuslin  
  Älvsjö- 
  Hägersten 
  Född: 1977 

 

Sysselsättning:  
Frilans 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
2015 - Pågående Exploateringsnämnden 2017-På-
gående Liljeholmen - Hägerstens SDN. Ledamot i 
Älvsjö - Hägersten partiförening  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
En rättvisare bostadspolitik.
Demokratifrågor vilka starkt även beaktar barnper-
spektivet.
En mer human och rättvis LSS-politik. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag känner mig redo för att påverka i ett större forum.

  Maria Mustonen 
  Hammarby-Skarpnäck
  Född: 1972

Sysselsättning:  
Miljökonsult 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Suppleant i Stockholms Hamn 2015-. Ledamot i 
distriktets Miljö- och klimatutskott f o m 2015 (vice 
sammankallande fr.o.m. 2017) , vilket innebär ganska 
mycket arbete. För närvarande uppdaterar vi Omställ-
ningsplanen för Stockholmsregionen inför valrörel-
sen. Valberedning (sammankallande) i V Hammar-
by-Skarpnäck (har suttit i styrelsen 2015-16).

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Omställning - att verkställa Ekoeko-programmet och 
den regionala omställningsplanen i Stockholms stad.
Stadsplanering - under denna mandatperiod har 
bostadsbyggande prioriterats medan hållbarhets- och 
kulturmiljöfrågorna har hamnat i bakgrunden.
Förkortad arbetstid - rätt till heltid som är sex timmar 
per dag som mål - påbörja en stegvis implementering.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag fick frågan om jag vill vara med och bidra till ett 
bättre Stockholm.

 Marja Hillerström 
 Vita Bergen 
 Född: 1951

Sysselsättning: 
Talpedagog  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Landsting (sjukvårds styrelse mm) Kommunfullmäk-
tige (kyrkogårdsnämnd ). Suttit båda i styrelse och 
valberedning för Vita Bergen genom åren. Svenska 
Kyrkan / Kyrkomötet ledamot /vice ordförande i Ka-
tarina kyrkoråd för Vänster i Svenska Kyrkan 
Anhörigas riksförbunds styrelse (ledamot) Cykel-
främjandes riksförbund (revisor).

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Anhörigfrågor. Äldrefrågor. Skolfrågor.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Tror mig kunna göra någon nytta .

 Marlene Karlén 
 Älvsjö-Hägersten
 Född: 1979

Sysselsättning: 
Arkivarie 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Satt några år i kårfullmäktige på Stockholms univer-
sitets studentkår i början av 2000-talet. (Humanister-
na). Jag är en av två ordförande i Älvsjö-Hägersten. 
Samt antirasistiskt och feministiskt ansvarig. Jag har 
suttit några år i repskapet. Varit på en kongress och en 
DÅK. Sitter i Antirasistiska utskottet.  



Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostäderna: vi har gjort mycket och kommit långt, 
men än finns mycket kvar att göra. Vi måste ha fler 
bostäder och framför allt bostäder med rimlig hyra. 
Personalfrågor: även här har mycket bra och viktigt 
gjort den senaste mandatperioden men ett viktigt jobb 
som vi behöver driva vidare ännu längre. 
Sociala frågor: Stockholm är en rik och välmående 
stad och det ska märkas för alla stadens invånare 
oavsett vilken del en bor i eller vilken situation en 
befinner sig i. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag kandiderar därför att jag tycker att det är viktigt 
att göra vad man kan för att påverka. Och för att det 
verkar roligt och spännande. 

  
  Martin Hansson
  Birka-Vasa 
  Född: 1982 

Sysselsättning: 
Drama- och Teaterpedagog 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Jag har suttit i min partiförenings styrelse sedan 2014, 
först som adjungerad hösten 2014, och därefter som 
ordinarie ledamot och som sekreterare sedan årsmötet 
2015. Jag var även ordinarie ombud för föreningen 
mellan 2015-2017 till Representantskapet för Stock-
holm Stad. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostad: Detta då det dels är en avgörande och viktig 
fråga för Stockholm och något där V bör fortsätta 
driva och se till så vi skapar bostäder för alla och 
inte bara medelklass och överklass. Men även då vi 
genom Ann-Magrethe Livh förändrat och förändrar 
politiken inom Stockholm Stad på området, detta 
arbete behöver fortsätta och fördjupas.
Utbildning: Detta då frågor inom förskola och skola 
behöver lyftas fram än mer och arbetet behöver drivas 
på och än mer göras, här tycke jag Olle Burrell och 
Socialdemokratin gjort för lite och är för sega. Vi be-
höver med de goda och kompetenta företrädare (V)i 
har inom området driva vidare för att verkligen skapa 
en skola och förskola för alla. 
Stadsdelsnämnderna: Här pågår ett viktigt arbete och 
jag vet att man satsat på stadsdelsnämnderna. Så detta 
arbete måste fortsätta och fördjupas genom mer sats-

ningar och även att bli bättre på att bland medborgar-
na lyfta lokaldemokratin. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag kandiderar till kommunfullmäktige framförallt för 
att jag vill vara med i det viktiga, fortsatta arbetet för 
att skapa ett ännu bättre, mänskligare Stockholm för 
alla. Jag vill också vara med i arbetet för att utveckla 
och driva på utvecklingen av vår egen politik, vara 
i kommunikation med medborgarna samt med vår 
politik påverka och förändrar Stockholm. För mig vill 
jag särskilt driva frågor inom de områden jag brinner 
för men är även medveten om det arbete och ansvar 
som kommer med att vara en av V:s representanter i 
kommunfullmäktige. Jag skulle även, som isf. nyvald 
representant, tycka att det kändes spännande och ro-
ligt att få sätta mig in i och förstå alla de olika struk-
turer och rutiner som finns inom KF.



 Marcus Löfgren 
 Vantör
 Född: 1995 
 

Sysselsättning: 
Studerar till ämneslärare.
 
Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sitter i kårfullmäktige och i kårstyrelsen på Stock-
holms universitet. Representerar där VSF. Stockholms 
Universitets Studentkår och VSF. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Utbildning (från för- till gymnasieskola), kultur och 
fritid samt fokus på förorterna. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag känner att jag kan föra med mig ett studentper-
spektiv och ett ungdomsperspektiv som jag tycker 
kan saknas i politiken generellt.

 
 Mehdi Oguzsoy 
 Birka-Vasa  
 Född: 1969 

 
Sysselsättning: 
Onkologisjuksköterska 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot  i idrotts-
nämnden, fastighetsnämnden samt ersättare i Globen 
fastigheter AB. Ordinarie i KF mellan 03-14, ledamot 
i Stockholmshems styrelse 03-07, ledamot i Stock-
holms parkering AB 03-07, ersättare i Svenska bostä-
ders styrels 07-11, 98-02 ersättare i sdn Norrmalm, 
tredje ersättare i landstingsfullmäktige 98-02. Valbe-
redare i lokalföreningen Birka-vasa. Facklig medlem i 
vårdförbundet. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Klimatpolitik, att ta tillbaka viktiga kommunala verk-
samhter i egen regi, skola vård och omsorg samt byg-
gandet av hyresrätter som folk har råd att bo i. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Med min erfarenhet och bakrgund så är jag övertygad 
om att jag kommer att representera partiet på ett bra 
sätt.

  
 
 Rashid Mohammed 
 Tensta-Rinkeby-  
 Spånga 
 Född: 1960

Sysselsättning: 
Socionom, Socialarbetare.

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Från 2014 Gruppledare (V) spånga tensta stadsdels-
nämnd. Ordförande för V Tensta-Rinkeby-Spånga. 
Sitter i styrelsen Rinkeby Folkets hus. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Trygghet, sysselsättning samt socialtjänsten.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag vill göra skillnad,  jag vill vara i en stad som är 
jämlik och jämställd i alla nivåer där alla Stockhol-
mare har samma möjlighet till utbildning, bostad, 
hälsö- och sjukvård, arbete, trygghet samt kultur

 
 
 Rikard Warlenius 
 Liljeholmen- 
 Hägersten  
 Född: 1970

Sysselsättning: 
Lektor i ekonomisk historia 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ja, ledamot i stadsfullmäktige (2014-), miljö- och 
hälsoskyddsnämnden (2014-), exploateringsnämnden 
(2015-). Tidigare ledamot i V:s ekologisk-ekonomiska 
programgrupp. Representerat V i SKL:s klimatbered-



ningsgrupp. Styrelseledamot i Klimatkommunerna. 
Tidigare styrelseuppdrag i bl a SAC, gröna tankes-
medjan Cogito och Klimataktion.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bryt segregationen: alla behövs. Trots högkonjunktur 
och låg arbetslöshet slits Stockholm isär. Några stads-
delar präglas ännu i hög grad av fattigdom, trång-
boddhet och otrygghet. Att bryta segregation handlar 
inte om att flytta på människor, utan om att ge alla 
stockholmare möjligheter till utbildning och jobb, bra 
boende, trygghet och respekt – oavsett var i staden vi 
bor. Det handlar om en bred satsning på jämlikhet och 
demokrati: utbildning, arbetsmarknad, sociala insat-
ser, bostadsbyggande, trygghetsskapande, stadsmiljö 
m.m. Alla behövs när vi ska göra Stockholm till 
världens bästa stad.

Trafiken ska funka för de flesta. Stockholm växer 
och våra trafiksystem, både kollektivtrafik och väg-
arna, är överbelastade i rusningstid. Tunnelbana och 
pendeltåg är tvärfulla, infartslederna står nästan stilla 
och i innerstan ökar konflikten om gatuutrymmet när 
cyklar, gående, bussar, bilar och transporter ska fram. 
Samtidigt orsakar trafiken orimligt höga utsläpp som 
både påverkar klimatet och människors hälsa. Sta-
dens mål om minskad biltrafik och nollutsläpp måste 
hållas, samtidigt som stockholmarna måste med på 
förändringarna. Det kräver stora investeringar, resolu-
ta åtgärder och nytänkande.

Stoppa Stockholms skolkaos. Skolan är vårt största 
kommunala åtagande och får redan stora resurser, 
ändå lyckas vi inte skapa trygga och utvecklande 
skolmiljöer i hela staden. Bristen på likvärdiga skolor 
ökar segregationen och befäster ojämlikheten. Det 
stora utbudet av friskolor underlättar inte likvärdighe-
ten och förhoppningsvis kommer vinstdrivande skolor 
försvinna. Men det krävs även andra åtgärder för att 
bryta segregationen, som skarpare socio-ekonomiska 
fördelningsnycklar och satsning på barn med särskil-
da behov. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag har suttit en mandatperiod, och börjar nu lära 
mig hur den kommunala slipstenen kan dras. Även 
om jag faktiskt tycker att vi har gjort mycket bra den 
här mandatperioden återstår mycket innan vi har ett 
Stockholm som funkar bra för de flesta. Jag känner 
mig därför peppad på att fortsätta det jobbet, och 
tror att jag har viktiga erfarenheter och kunskaper att 
bidra med. 

 
 
 Robert Mjörnberg 
 Kommunalvänstern  
 och Vantör
 Född: 1980 

Sysselsättning: 
Regionalt fackligt ombud / Personlig assistent 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Storstockholm, 
styrelseledamot Kommunalvänstern, Sammankallan-
de för det fackliga utskottet. Kommunal; Kongress-
delegat, ledamot i representantskapet Kommunal 
Stockholms län, styrelseledamot Kommunal Sektion 
Gullmarsplan
Representantskapsledamot Lo-distriktet Stockholm
Representantskapsledamot ABF Stockholm” ”Upp-
handlingar/återtagande av verksamhet i stadens regi; 
Att arbeta på bred front för att vända tillbaka utveck-
lingen i Stockholms stad. Att verka för att välfärden 
åter hamnar i direkt demokratisk kontroll. I de fall vi 
inte lyckas med det målet måste kraven på kollektiv-
avtal och schyssta villkor hamna i fokus vid upphand-
lingar. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
6-timmars arbetsdag med bibehållen lön. Att verka 
för att Stockholms stad inför 6-timmars arbetsdag, 
för att vi är fler som behöver dela på jobben och för 
att vi ska ”hålla” på de jobben ända till pension. För 
mig är detta en trippelvinst, vi kan få mer personer i 
anställning och arbetsmiljövinsterna kommer att vara 
enorma samt att människorna som är anställda av 
Stockholms stad kommer leva bättre och hälsosam-
mare liv.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag kandiderar för att jag har stor insikt i fackli-
ga frågor och tror att jag kan bidra med ett viktigt 
perspektiv från fackföreningsrörelsen. I mitt uppdrag 
för min fackförening Kommunal så möter jag många 
människor som arbetar i stadens (eller andra utföra-
res) regi. Jag känner väl till de svårigheter som finns 
inom Kommunals avtalsområden (dvs nästan alla 
delar av det som får vår stad att funka), dels av egen 
erfarenhet men också genom mina fackliga uppdrag. 
Här fyller Vänsterpartiet en unik roll i svensk politik 
för vi inte bara har svaren på de politiska frågorna 



som kan lösa många av de frågor de medlemmarna 
som jag företräder, utan för att vi har visionerna för 
att göra samhället bättre för alla. Jag har även stor 
förhandlingsvana och är van i det politiska samtalet, i 
synnerhet gentemot personer som företräder en annan 
politisk åsikt än mig. 
Vid sidan av detta är jag brett politiskt intresserad och 
har en god förmåga att sätta mig in i nya politiska 
frågor och göra dem till mina hjärtefrågor.”

 Rodrigo Arce  
 Hammarby-Skarpnäck 
 Född: 1960

Sysselsättning: 
Säkerhetssamordnare, MR och Demokrati Rådgiva-
re 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot i Vänsters Internationella Forum, nämnde-
man Förvaltning och Tingsrätten, ombud Repskapet, 
Ordf. Klubb Unionen, styrelseledamot Svalorna 
(Biståndsorganisation)

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostadssegregation, Miljö och arbete 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Utifrån mina erfarenheter vill jag bidra till för att 
utveckla fullmäktigens politik i en socialistisk och 
feministisk inriktning till förmån för de mest sårbara 
och utsatta människor i vår stad.

 Rose-Marie Rooth 
 Bromma 
 Född: 1967 

Sysselsättning: 
Deltid projektkommunikation/föreningsupp-
drag 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Under första del 90-tal, studentkåren Lund. V Brom-
ma, ordförande, antirasistiska nätverket. Hyresgäst-

föreningen, flera uppdrag, Bromma-Ekerö föreningen, 
LH, barnverket.nu kontakt, föräldraförening.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostadsfrågan, skolan, jämställdhetsperspektiv i verk-
samheten (all verksamhet!)

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag tror V har politiska lösningar för framtiden, där 
medborgare känner hopp och tilltro till den represen-
tativa demokratin; att tjäna samhället och allas rätt till 
god omsorg och service. Öka kunskapen om rättighe-
ter, skyldigheter och öka  samhällsengagemanget, inte 
välgörenhet.

 Rudy Espinoza  
 Skärholmen 
 Född: 1965 

Sysselsättning: 
Undersöterska 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot Skärholmen SDN 2009 -2014. I Styrelse för 
Skärholmens partiförening. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Invandring och integration, bostäder, utbildning,  äld-
re, barn och ungdomar.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag kandiderar för att det finns ett behov. För att jag 
har varit en vänstermilitant, för att partiet har varit 
och är en del av min liv, för att det är nödvändigt.

 Sara Stenudd  
 Älvsjö- Hägersten
 Född: 1975



Sysselsättning: 
Operationstandsköterska 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Olika uppdrag sedan 2010. Nu ersättare i KF och bl.a. 
Kyrkogårdsnämnden. Jag försöker vara aktiv i min 
partiförening och sitter i valberedningen lokalt. Och 
så är jag valberedare för riksdagslistan. Däremot är 
jag styrelseledamot i SKBK och medlem i Svenska 
Brukshundsklubben. SBK. SKBK står för Skandina-
viska Bedlingtonklubben. Så jag har en del som följer 
mig där och vet om att jag även är politiskt aktiv i 
vänsterpartiet.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostäder, välfärdsfrågor och miljö.
Bostäder för att problemet med bostadsbristen inte är 
löst ännu även om vänsterpartiet gjort ett jättebra jobb 
i bostadsfrågan den senaste mandatperioden. 
Vi behövs i alla välfärdsnämnder såsom skola, äldre-
vård och socialnämnden. Det är viktigt att vi fortsätter 
belysa orättvisor och jämna ut klasskillnader med 
tydliga insatser i förorterna.
Miljö är ett brett begrepp men jag tänker närmast på 
att fortsätta arbetet med att göra Stockholm gröna-
re. Solpaneler på taken, göra staden mer gång och 
cykelvänlig, omlastning utanför staden så vi kan 
hålla luftkvalitetsnormen. Stadens kyrkogårdar, med 
skogskyrkogården i spetsen är helt självförsörjande 
på el. Det finns även möjlighet att därifrån ta en del 
av överskottvärmen till kringliggande hus. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag tycker det är väldigt roligt med kommunalpolitik. 

 Sebastian Wiklund 
 Skärholmen 
 Född: 1979 

Sysselsättning: 
Politiker på heltid. Projektledare tidigare. 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Stockholm KF. Ledamot denna mandatperiod och 
ersättare halva förra mandatperioden. Jag har suttit 
i stadsbyggnadsnämnden i två mandatperioder. Jag 
har suttit i trafiknämnden och i fastighetsnämnden. 
Jag sitteri SKL i beredningsn för samhällplanering. 
Har varit ordförande i tre år i min förra lokalförening, 
Älvsjö-Hägersten.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Vi måste prioritera de rotlar vi får och vi ska inte 
glömma något politikområde. Men om jag leker med 
tanken om vad som kan vara extra viktigt för V så 
tänker jag så här: 
Bostadsfrågan. Här har V en särställning. Den har 
betydelser för omfördelning i samhället (bygga så 
folk kan bo) och här finns en tydlig konflikt mellan 
höger och vänster, vilket gynnar oss. Jag tror dock 
att vi skulle tjänat på att bredda frågan mer och prata 
mer om hur vi bygger hela staden. Byggandet av hela 
staden (dvs stadsplaneringe) engagera många med-
borgare. 
Skola. Jag tror att vi har mycket att hämta här. Här 
kan också finnas en starkt höger-vänsterperspektiv 
som kan gynna oss. Skola är dessutom något som 
engagera väldigt många Stockholmare.
Kultur. Jag lyfter in det som ett område därför att jag 
tycker att vänstern behövs här. Dels finns omfördel-
ningspolitiken inom kulturpolitiken. Vem har tillgång 
till kulturen? I kulturen finns också potential för 
samhällsdebatt. Här finns möjlighet att ta ut sväng-
arna och Vänstern är bra på det. Därför anser jag att 
vänstern har en särställning inom kulturpolitiken. Vi 
borde därför vässa oss här än mer.  

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Som politiker är jag väldigt inriktat på att skapa 
förändring och förbättring. Jag ger mig inte förrän 
jag har fått gehör för min fråga. Och jag tycker att det 
finns så mycket kvar att göra. Därför kandiderar jag 
till fullmäktige. 

 Thomas Ehrnström
 Västra Södermalm
 Född: 1950 

Sysselsättning: 
Egen företagare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Stockholms hamn, Näringslivsnämnden, SBR (Stock-
holm business region), Koncernstyrelsen, 1990-2010, 
Inga för tillfället, medlem i Västra Södermalm och 
aktiv i Hyresgästföreningen. 



Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostäder. Se till att utförsäljningarna av allmännyttan 
inte tar fart igen. Bygga hyresrätter samt slå vakt om 
de boendes rätt till inflytande vid renoveringar och 
ombyggnader miljonprogramsområden. Segregatio-
nen och de ökade klyftorna i Stockholm. Se till att 
områdena kring Långholmen, Söder Mälarstrand och 
pålsundet inte ödeläggs i samband med ombyggna-
derna.
Trafiken, se till att man inte bara minskar bilismen 
utan också kommunicerar varför minskningen av 
bilismen ligger i allas intresse.
Det offentliga rummet - stoppa privatiseringen.
Ekonomin och att Stockholm fortsätter att vara den 
ledande/samlande staden.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Efter ett kortare uppehåll (personliga skäl) känner jag 
mig mogen att kliva in i politiken igen. Det är ett av 
mina stora intressen och jag vill vara med och påver-
ka.

 Tina Kratz 
 Hammarby-Skarpnäck
 Född: 1965

Sysselsättning: 
Konstpedagog/pedagog 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot i kommunfullmäktige 2014-, i arbetsmark-
nadsnämnden 2014-, i Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
2010-2012 o 2013-. Sitter i styrelsen i Hammar-
by-Skarpnäck och i Storstockholms styrgrupp för 
vuxenutbildning. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
De sociala frågorna, det förebyggande arbetet, bätt-
re förutsättningar i  förskolorna, aktiv bostads- och 
arbetsmarknadspolitik som ger billiga lägenheter och 
schyssta jobb. 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag vill gärna få en chans att fortsätta utveckla politi-
ken, förhoppningsvis i majoritet, i linje med vad jag 
skrivit tidigare.

 Tobias Johansson 
 Vita Bergen 
 Född: 1979 

Sysselsättning: 
Livsmedelsinspektör/Enhetschef 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Under studietiden 2002-2003 satt jag i MHN i Umeå. 
Trafiknämnden 2012-2014. Nuvarande: ersättare 
KF, MR-rådet samt Stockholm vatten. Valberedare 
Vita Bergen, styrelsen HBTQ-Vänstern, Distrik-
tets HBTQ-utskott. RFSL Stockholm (valbereda-
re) 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Bostäder, Jämlikhet och upprustning av föror-
ter  

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag vill fortsätta det arbete jag påbörjat i KF-gruppen

 

 Torun Boucher  
 Västra Södermalm
 Född: 1959
 

Sysselsättning: just nu heltidspolitiker  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnd 2005-
2010, ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i 
äldrenämnden 2011-2014, ordförande i äldrenämnden 
och gruppledare 2014 till nu. Sitter i styrgruppen för 
det internfeministiska arbetet samt just nu i distriktets 
valledning.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Socialtjänsten, som har fått alldeles för lite skjuts i 
den här mandatperioden. Där finns en hel del att helt 
enkelt styra upp. Får vi majoritet så måste utveck-



lingsarbetet inom äldreomsorgen fortsätta. Jag vet inte 
om jag verkligen har en tredje fråga - många andra 
är viktiga som stadsplanering, fortsatt utbyggnad av 
hyresrätter, bättre trafikmiljö för fotgängare.... 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag tycker vi har lyckats påbörja ett bra utvecklingsar-
bete på flera nivåer i staden och hoppas vi får mandat 
för att fortsätta det, och då vill jag gärna vara med. 

 
 
 Veronica Stiernborg 
 Kista 
 Född: 1985

Sysselsättning: 
Administrativ sekreterare, samt extra som kallskän-
ka 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ordförande i V Kista och ombud i representantskapet 
och till senaste kongressen. Jag sitter med som styrel-
seledamot i föreningen Folkets Husby där jag suttit 
sedan föreningen bildades förra året. Utöver det är jag 
aktiv i Förenade Förorter som jag varit aktiv i sedan 
starten 2015. Är aktiv medlem i Streetgäris, där jag 
även suttit mötesordförande på föreningens årsmöte. 
Tidigare aktiv i 7 generation förort, en separatistisk 
grupp som arbetar aktivt mot byggandet av Förbifar-
ten. Även aktiv i föreningen Förorten mot Våld, mest 
vid events, seminarier mm och inte så mkt i styrelsen 
längre då jag inte har så mkt tid över.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
1.Vapenvåldet i Miljonprogrammen
2. Skolan
3. Billiga Bostäder 

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
För vi kan inte ha riksmedia och politiker som snack-
ar skit om området där jag bor och inte kunna finnas 
representerade på KF-listan i ett av Vänsterpartiets 
valtätaste områden.

  
 
 Zakarias Zouhir 
 Enskede 
 Född: 1976 

Sysselsättning: 
Järnvägsingenjör/spårförvaltare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot i styrelsen för min lokala förening. Ledamot 
Trafiknämden, Ledamot KF, Ledamot DS, Kongress-
ombud, DÅK-Ombud, repskas-ombud, Distriksutred-
ning efter valet mm. Ledamot Trafiknämden, Ersät-
tare KF, Ledmot i styrelsen för min lokala förening. 
Afrosvenskarnas riksförbund, ledmot i styrelsne för 
sveriges antidiskriminerings byråer. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Ungdomsfrågor (Utbildning, Jobb, Bostad)
Antirasism/integration/flyktingfrågor
Kollektivtrafik och en bättre järnväg i Sverige 
 
Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Önskar att jag inte behövde säga detta men men vi be-
höver fler rasifierade men också för att jag anser mig 
ha mycket kunskap jag kan ge mitt parti i vårt arbete 
med att makten i stadshuset och bygga en bättre stad 
en stad för alla och inte några få.

	 Zofia	Laine 
 Vita Bergen 
 Född: 1988

Sysselsättning: 
Internationell koordinator, KTH 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sitter i distriktsstyrelsen för Storstockholm (VU och 



Anti-rasistiska utskottet), Arrangörsgruppen för Pride, 
Valberedningen för riksdagslistan och i Repskapet för 
Vita Bergen. Platsombud för ST på jobbet.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Som jag ser det så gör vi ett kanon jobb på nuvarande 
rotlar som vi har och det känns klokt att fortsätta byg-
ga på det arbetet om vi är kvar i majoritet. (bostad/
demokrati och äldre/personal). Sitter vi i opposition 
skulle jag tänka mer tvärpolitiskt, att överallt försöka 
få in ett klassperspektiv, feminism, anti-rasism och ett 
hållbart tänk och dra lite mer åt vårt håll.  

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige? 
Jag har suttit med i repskapet några år och tycker 
kommunpolitik är kul eftersom det är så konkret. Man 
bestämmer sig för att man vill göra en viss reform 
som leder till konkreta resultat inom överskådlig tid 
genom billigare hyror, en ny park eller färre hemlösa.
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