
VALBEREDNINGENS 
FÖRSLAG OCH 
KANDIDATPRESENTATIONER
Landstingslistorna

Vänsterpartiet Storstockholm
Valkonferens 2017





Förslag på samtliga listor till landstingsfullmäktige i Stockholms län 

Valkretsarna Nord, nordost och nordväst

1. Catarina Wahlgren, Norrtälje
2. Marta Aguirre, Sigtuna/Sekovänstern
3. Thomas Magnusson, Solna
4. Britt-Marie Danestig, Sollentuna
5. Elisabeth Faxelid, Täby-Danderyd 
6. Christer Ryd, Sundbyberg/Sekovänstern
7. Anna Bång, Järfälla
8. Veronica Kallander, Sundbyberg
9.	 Lukas	Löfling,	Sundbyberg
10. Jessica Hillweyn, Norrtälje
11. Andreas Lennkvist Manriquez, Österåker
12. Marina A Davidsdotter, Täby-Danderyd
13. Moisés Ubeira, Sundbyberg
14. Kerstin Åkare, Upplands-Bro
15. August Flensburg, Sundbyberg
16. Johannes Folkesson, Norrtälje
17. Susann Svärd, Sundbyberg 
18. Peter Laine, Sundbyberg
19. Rasmus Cedergren, Sollentuna
20. Niklas Andersson, Sigtuna 

Valberedningen 
Valberedningens för listorna inför valet till Landstingsfullmäktige i Storstockholm presenterar här 
sitt förslag. Det är en enig valberedning som står bakom förslaget. Samtliga nominerade som har 
tackat	ja	återfinns	i	våra	förslag.	Listan	fastställs	på	Vänsterpartiets	valkonferens	i	Landstingshus-
et den 2 december.  

Valberedningen har bestått av: Clara Lindblom (sammankallande), Naile Aras, Gerardo Berrios, Mir-
re Malm, Lennart Rendik och Gunnar Ågren. Clara Bergman Olsson, Achilles French och Ann-Marie 
Strömberg lämnade valberedningen under arbetet.



Valkretsarna Ost, sydost och sydväst

1. Staffan Norberg, Södertälje
2. Lisa Rasmussen, Nacka/Handelsvänstern 
3. Marit Normasdotter, Botkyrka
4. Bekir Uzunel, Botkyrka
5. Millaray Rubilar, Huddinge
6. Kerstin Amelin, Botkyrka
7. Kerstin Pettersson, Södertälje 
8. Mats Skoglund, Värmdö
9. Maria Ahumada, Södertälje/Kommunalvänstern
10. Marcus Obligado, Tyresö
11. Amanda Sandholm, Nacka
12. Sven Erik Wånell, Lidingö
13. Jovan Sandberg, Haninge/Kommunalvänstern
14. Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck 
15. Liv Kvelland Simonssen, Värmdö
16. Olaf Koort, Lidingö 
17. Leif Gheith Sahi, Skärholmen/Sekovänstern
18. Niklas Bougt, Huddinge
19. Patrik Olofsson, Haninge/Transportvänstern
20. Arne Tärnblom, Huddinge 
21. Ronnie Anderson, Botkyrka 

Valkretsarna Södermalm-Enskede och Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

1. Anna Sehlin, Västra Södermalm
2. Bengt Larsson, Vita Bergen
3. Ann-Mari Engel, Vita bergen
4. Peter Lorenzon, Vita Bergen
5. My Morin, Hammarby-Skarpnäck/Vårdförbundsvänstern
6. Medhi Oguzsoy, Birka-Vasa
7. Ann-Marie Strömberg, Liljeholmen-Hägersten
8. Rolf Brattström, Enskede
9.	 Lina	El	Yafi,	Liljeholmen-Hägersten/Sekovänstern
10. Marja Hillerström, Vita Bergen
11. Anders Djerf, Årsta 
12. Torun Boucher, Västra Södermalm 
13. Zakarias Zouhir, Enskede
14. Lars Bäck, Farsta
15. Heidi Hildén Gershater, Vantör 
16. Kennet Fontaine, Västra Södermalm
17. Hanna Egeltoft, Hammarby-Skarpnäck
18. Stellan F. Hamrin, Hammarby-Skarpnäck
19. Lena Rydblom, Vantör
20. Göran Gustavsson, Vantör/Kommunalvänstern



Valkretsarna Bromma-Kungsholmen och Västerort

1. Lina	El	Yafi,	Liljeholmen-Hägersten/Vårdförbundsvänstern
2. Babak Ghorani, Hässelby-Vällingby 
3. Elisabeth Löfvander, Bromma
4. Medhi Oguzoy, Birka-Vasa
5. Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck 
6. Abdullahi Hassan, Spånga-Tensta
7. Marta Aguirre, Sigtuna/Sekovänstern
8. Hasse Nyland, Tensta-Rinkeby-Spånga
9. Sydney Ankers, Bromma 
10. Mohibul Ezdani Khan, Hässelby-Vällingby
11. Veronica Kallander, Sundbyberg
12. Samuel Scherman, Kista
13. Leif Larsson, Hässelby-Vällingby 
14. Jonas Lundgren, Älvsjö-Hägersten 
15. Heidi Hilden Gershater, Vantör 
16. Gunnar Westin, Vantör/Sekovänstern
17. Carita Stenbacka-Tenezakis, Liljeholmen-Hägersten
18. Leif Gheith Sahi, Skärholmen/Sekovänstern
19. Hanna Egeltoft, Hammarby-Skarpnäck
20. Lars Bäck, Farsta

Valkretsarna Östra söderort och Västra söderort

1. Jonas Lindberg, Liljeholmen-Hägersten
2. Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck
3. Jonas Carlsson, Vantör/Vårdförbundsvänstern
4. Ann-Marie Strömberg, Liljeholmen-Hägersten
5. Medhi Oguzsoy, Birka-Vasa
6. Micaela Kedhammar, Farsta
7. Carita Stenbacka-Tenezakis, Liljeholmen-Hägersten 
8. Gunnar Westin, Vantör/Sekovänstern
9. Hanna Egeltoft, Hammarby-Skarpnäck
10. Leif Gheith Sahi, Skärholmen/Sekovänstern
11. Lars Bäck, Farsta
12. Heidi Hilden Gershater, Vantör
13. Stellan F. Hamrin, Hammarby-Skarpnäck
14. Lena Rydblom, Vantör
15. Göran Gustavsson, Vantör/Kommunalvänstern
16. Inger Persson Bergvall, Liljeholmen-Hägersten
17. Ronny Öberg, Hammarby-Skarpnäck
18. Birgitta Henricson, Skarpnäck
19. My Morin, Hammarby-Skarpnäck/Vårdförbundsvänstern
20. Marre Mayr, Farsta



Abdullahi Hassan, Tensta-Rinkeby-Spånga
Amanda Sandholm, Nacka
Anders Djerf, Årsta
Andreas Lennkvist Manriquez, Österåker
Anna Bång, Järfälla
Anna Sehlin, Västra Södermalm
Ann-Mari Engel, Vita Bergen
Ann-Marie Strömberg,  
Liljeholmen-Hägersten
Arne Tärnblom, Huddinge
August Flensburg, Sundbyberg
Babak Ghorani, Hässelby-Vällingby
Bekir Uzunel, Botkyrka
Bengt Larsson, Vita Bergen
Birgitta Henricsson, Hammarby-Skarpnäck
Britt-Marie Danestig, Sollentuna
Carita Stenbacka-Tenezakis,  
Liljeholmen-Hägersten
Catarina Wahlgren, Norrtälje
Christer Rydh, Sundbyberg/Sekovänstern
Elisabeth Faxelid, Täby-Danderyd
Elisabeth Löfvander, Bromma
Gunnar Westin, Sekovänstern/Vantör
Göran Gustavsson, Kommunalvänstern/Vantör
Hanna Egeltoft, Hammarby-Skarpnäck
Hasse Nyland, Tensta-Rinkeby-Spånga
Heidi Hildén Gershater, Vantör
Inger Persson Bergvall,  
Liljeholmen-Hägersten
Jessica Hillweyn, Norrtälje
Johannes Folkesson, Norrtälje
Jonas Carlsson,  
Vantör/Vårdförbundsvänstern
Jonas Lindberg, Liljeholmen-Hägersten
Jonas Lundgren, Älvsjö-Hägersten
Jovan Sandberg, Kommunalvänstern/Haninge
Kennet Fontaine, Västra Södermalm
Kerstin Amelin, Botkyrka
Kerstin Pettersson, Södertälje
Kerstin Åkare, Upplands-Bro
Lars Bäck, Farsta
Leif Gheith Sahi, Skärholmen/Sekovänstern
Leif Larsson, Hässelby-Vällingby
Lena Rydblom, Vantör
Lina	el	Yafi,	Sekovänstern/Liljeholmen-Häger-
sten

Lisa Rasmussen, Nacka/Handelsvänstern
Liv Kvelland Simonssen, Värmdö
Lukas	Löfling,	Sundbyberg
Marcus Obligado, Tyresö
Maria Ahumada, 
Kommunalvänstern/Södertälje
Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck
Marina A Davidsdotter, Täby-Danderyd
Marit Normasdotter, Botkyrka
Marja Hillerström, Vita Bergen
Marre Mayr, Farsta
Marta Aguirre, Sekovänstern/Sigtuna
Mats Skoglund, Värmdö
Medhi Oguzsoy, Brirka-Vasa
Micaela Kedhammar, Farsta
Millaray Rubilar, Huddinge
Mohibul Ezdani Khan, Hässelby-Vällingby
Moises Ubeira, Sundbyberg
My Morin,  
Vårdförbundsvänstern/Hammarby-Skarpnäck
Niklas Andersson, Sigtuna
Niklas Bougt, Huddinge/Vårdförbundsvänstern
Olaf Koort, Lidingö
Patrik Olofsson, Haninge/Transportvänstern
Peter Laine, Sundbyberg
Peter Lorenzon, Vita Bergen
Rasmus Cedergren, Sollentuna
Rolf Brattström, Enskede
Ronnie Andersson, Botkyrka
Ronny Öberg, Hammarby-Skarpnäck
Samuel Scherman, Kista
Staffan Norberg, Södertälje
Stellan Hamrin, Hammarby-Skarpnäck
Susanne Svärd, Sundbyberg
Sven-Erik Wånell, Lidingö  
Sydney Ankers, Bromma 
Thomas Magnusson, Solna  
Torun Boucher, Västra Södermalm 
Veronica Kallander, Sundbyberg  
Zakarias Zouhir, Enskede  

Nominerade till landstingslistorna som tackat ja



Alexandra Mattson, Farsta
Amanda Elfström, Hässelby-Vällingby
Amanda Möllenhoff, Sundbyberg 
Amineh Kakabaveh, Skärholmen
Barbro Sörman, Nacka/Lärarvänstern
Birgitta Sevefjord, Vita Bergen
Camilla Carlberg, Lärarvänstern/Nacka
Carina Wellton, Haninge
Clara Bergman Olsson, Södertälje 
Clara Lindblom, Västra Södermalm
Diangelo Grönskog, Hässelby-Vällingby
Elena Karlström, Hammarby-Skarpnäck
Elisabeth Ulin Karlsson, Huddinge
Emelie Holmquist, Lärarvänstern
Erika Murga, Södertälje
Feline Flodin, Handelsvänstern/Upplands 
Väsby
Gunilla Lauthers, Vaxholm
Gunilla Roxby Cromvall, Älvsjö-Hägersten
Hamid Ramazani, Järfälla
Hanna Carlsson, Sundbyberg
Hannes Waldetoft, Sollentuna
Hassan Jama, Vantör 
Håkan Jörnehed, Västra Södermalm
Ifrah Degmo Mohammed,  
Tensta-Rinkeby-Spånga
Ilyas Hassan, Kista
Isabell Flygare, Södertälje
Jan Rödin, Vantör
Jan Strömdal, Västra Södermalm
Jenny Bengtsson, Vantör
Johan Hedberg, Hässelby-Vällingby
Karin Rågsjö, Vita Bergen 
Kerstin Burman, Sollentuna
Khurshid Chowdhury, Upplands-Bro
Klara Ernemo, Sundbyberg
Lena Murray, V Södermalm
Margareta Asplund, Bromma
Maria Hannäs, Hammarby-Skarpnäck 
Marie Kristiansen,  
Solna/Vårförbundsvänstern
Mats Einarsson, Botkyrka
Mattias Enroth, Birka-Vasa
Måns Almqvist, Gävleborg
Märit Halmin, Vita Bergen
Nooshi Dadgostar, Botkyrka

Nominerade till landstingslistorna  som tackat nej, ej svarat eller ej är valbara

Nujin Alacabek, Huddinge
Pernilla Zetreus, Birka-Vasa 
Peter Grip,  
Vårdförbundsvänstern/Vita Bergen
Petter Flensburg, Ekerö
Petteri Louhema, Vita Bergen
Pia Ortiz Venegas, Salem 
Samuel Skånberg, Haninge
Sara Stenudd, Älvsjö-Hägersten
Seluah Alsaati, Skärholmen
Sila Özguven, Kista
Sofia	Kuno,	Kungsholmen
Tahir Qureshi, Sollentuna
Torbjörn Vennström, Kungsholmen
Torun Carrfors, Västra Södermalm
Tove Franzén Lindholm,  
Skärholmen/Lärarvänstern
Tove Pehrsson, Solna
Veronica Stjernborg, Kista





KANDIDATPRESENTATIONER 
Landstingslistan
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.

     Abdullahi Hassan  
  Tensta-  
  Rinkeby 
  Spånga
  Ålder: 47 år

Sysselsättning: 
Socialarbetare

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Inget uppdrag just nu men jag har varit kommunfull-
mäktigeledamot för två mandatperioder för ett annat 
parti innan jag gick med i Vänsterpartiet. Även aktiv 
medlem i Somaliska riksförbundet, afro-europeiska 
riksförbundet och Galka Utbildning och Utveckling.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Trafikfrågor och sjukvårdsfrågor.

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag vill kandidera till landstinget för att jag vill på-
verka stockholmsregionens framtid framför allt jag 
vill driva följande frågor: gratis kollektivtrafik för alla 
invånare i regionen, gratis sjukvård för långinkomst-
tagare och pensionärer, och en klimatsmart region 
som anpassar hela sina verksamheter efter internatio-
nella klimatavtal.

  Amanda Sandholm  
  Nacka
  Ålder: 30 

Sysselsättning: 
Skötare i psykiatri 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Styrelseledamot i Vänsterpartiet Nacka

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sjukvården, utförsäljningen av välfärden, integration i 
förorten.  

Varför kandiderar du till landstinget?
För att få vara med om att bygga upp framtidens sjuk-
vård så att alla Stockholms medborgare ska få den 
bästa sjukvården och att våra skatteintäkter används 
på rätt sätt och inte till dyra och ogenomtänkta offent-
liga upphandlingar eller skrytbyggen såsom NKS.
För att kunna påverka vårdpersonalens arbetsmiljö 
och arbetsvillkor till det bättre. 
Jag tror på att vi tillsammans kan arbeta för en trygg, 
solidariskt och välfungerande välfärd.



 

 
 Anders Djerf 
 Årsta 
 Ålder: 66 

Sysselsättning: 
Konstnär, grafisk formgivare.

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Stockholms Hamns styrelse sedan 1986. Kapellskärs 
Hamns styrelse. Ersättare i Stockholms Konstråd. 
Ordförande i V Årsta. Engagerad i vänsterns Kul-
tur- och Miljönätverk.  Ingår i Skärgårdsgruppen, en 
specialistgrupp inom Stockholms Läns Hembygdsför-
ening. Hedersmedlem nr 1 i Björkö-Arholma Hem-
bygdsförening. Aktiv medlem i Hyresgästföreningen.
Sedan 1978 medlem i föreningen Svenska Tecknare.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Kollektivtrafiken till sjöss, och pendelbåtar i Stock-
holm. Skärgårdens livsvillkor - länets mest påtagliga 
glesbygd. Kulturfrågor - bl a kultur och konst fsom 
friskvård. 

Varför kandiderar du till landstinget?
För att i team-arbte med övriga partikamrater kunna 
lyfta mina hjärtefrågor. Och för att jag har mycket att 
dela med mig av genom lång och bred erfarenhet.

 Andreas Lennkvist  
 Manriquez  
 Österåker
 Ålder: 23

Sysselsättning: Student 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot kommunstyrelsen i Österåkers kommun och 
även i översiktsplanarbetsgruppen och beredskaps-
utskottet. Är ersättare kommunfullmäktige. Är nu 
vice ordförande för V Österåker efter att tidigare varit 
föreningens ordförande 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Miljö/Klimat, jämställdhet och sjukvården 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag kandiderar till landstinget därför att jag vill fort-
sätta arbetet med en progressiv miljöpolitik och jag 
ser en möjlighet att med min erfarenhet som lokalpo-
litiker i en skärgårdskommun kunna driva frågor som 
skapar en bättre miljö i både stad och skärgården.

 

 
 Ann Mari Engel 
 Vita Bergen  
 Ålder: 70

Sysselsättning:  
Pensionär, fil.dr 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Stockholms kommunfullmäktige 1994- 2014, ledamot 
av kulturnämnden sedan 2010, ersättare i styrelsen för 
Strindbergs Intima teatern, ersättare i kulturnämnden 
SLL, tidigare ordförande i stadsdelsnämnden Kata-
rina-Sofia 2010-2014, ledamot av AB Stockholms 
stadshus sedan 2010, diverse övriga uppdrag med 
anknytning till kommunen. Tidigare ordförande i 
partiföreningen, ledamot av distriktsstyrelsen, med-
lem i valberedning för riksdagslistan m.m. Nu kon-
taktperson för Vänsterns kulturnätverk och ledamot 
av styrelsen för Vita Bergen, ledamot i repskapet. 
Ordförande i Riksskådebanan, ordförande i Frihetste-
aterns vänner, ordförande i Kollektivhuset Tullstugan, 
ledamot av styrelserna i Kollektivhus.nu, Etikkom-
missionen m fl.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Kultur, bostäder och stadsplanering, demokrati. Jag 
har lång erfarenhet av politiskt och parlamentariskt 
arbete, alltid som förtroendevald fritidspolitiker.  
Landstingets alla ansvarsområden är otroligt viktiga 
och avgörande för människors liv och vardag. Det är 
viktigt att arbeta med att föra ut dessa frågor till våra 
medborgare och hitta former för demokratiskt med-
borgarinflytande.
Det finns många viktiga kulturfrågor att driva i 
landstinget, inte minst med tanke på kommande 
regionbildning då landstinget kommer att få ett större 



övergripande ansvar för länets kulturliv. Kultur och 
konst ska liksom landstinget finnas med människor 
”från vaggan till graven”. Kulturen ska finnas i hela 
länet och alla invånare ska ha möjlighet att själva 
delta i kulturverksamheter eller uppleva professionell 
konst.

Varför kandiderar du till landstinget?
Det borgerliga nyliberala styret i landstinget måste 
förstås få ett slut! Det är en stor utmaning att medver-
ka till att forma en ny politik som i ställer bygger på 
vänsterns värderingar och som skapar ett nytt förtro-
ende hos medborgarna.  

 Anna Bång 
 Järfälla
 Ålder: 73 

Sysselsättning:  
Pensionär med visst arbete som psykoterapeut.

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Suppleant i styrelsen i Järfälla. Aktiv i Internationel-
la kvinnoföreningen för fred och frihet. Därifrån ett 
uppdrag i styrelsen för Kommitéen för Västsaharas 
kvinnor. Frivilliga resursgruppen i Järfälla. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Det kommersiella som kommit in i välfärden/sjuk-
vården, inte minst med privata vårdförsäkringar som 
urholkar Hälso och sjukvårdslagen. Bra kvalité på 
psykoterapeutisk hjälp på vårdcentraler. Tillgång till 
egen sjuksköterska för alla som önskar.

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag vill vara med och försöka stoppa den stora för-
ändring som satts i rullning inom vården. Detta med 
vinstintressen till allt större privata företag. Min 
oro är stor att vi ska få ett A och B lag när det gäller 
tillgång till sjukvård, speciellt med privata vårdför-
säkringar.
I mitt yrke har jag jobbat med att skydda liv. Speci-
ellt det sårbara. Därifrån har jag blivit intresserad av 
maktfrågor. Dessa handlar oftast om pengar. Inte om 
ekonomi i sin ursprungliga betydelse hushållning, 
något jag tycker är väsentligt. Långvarigt hållbar hus-
hållning med människor och natur är det viktiga.

Förebyggande ohälsa börjar i förskolan. Men i skolan 
rangordnas vi lätt och rangordnar oss själva. Det 
viktigaste att lära i skolan är att jag är en person som 
kan lära mig saker och jag kan ha det bra tillsammans 
med andra. 
Inom sjukvård som jag känner till har New Public 
Manament som styrning lett till att focus ändrats från 
att ge patienter det de har behov av till att utföra akti-
viteter som ger bra betalt. Detta passar val ihop med 
okomplicerade, enstaka, korta avgränsade insatser. Så 
gott som alla patienter jag träffat under mitt yrkesliv 
har haft bristande tillit med behov av en lång vårdre-
lation. Sådant arbete nedvärderas nu. Professionella 
insatser ifrågasätts.

 

 Anna Sehlin 
 Västra  
 Södermalm 
 Ålder: 38

Sysselsättning: 
Projektledare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Har haft uppdrag för V i SLL 2010-2014 och 2014-
2018. Jag har varit/är ledamot i landstingfullmäkti-
ge, ledamot i trafiknämnden, ledamot i tillväxt- och 
regionplanenämdnen och ledamot i miljöberedningen. 
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 landstingspolitiskt program. Jag 
är partiets representant i politisk referensgrupp för 
länsplanen, och sitter i Mälardalsrådet. Också aktiv i 
Jordens Vänner. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Kollektivtrafik, region och miljö. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag vill att Stockholmsregionen utvecklas till en plats 
där människor med olika förutsättningar kan bo och 
verka i närhet till varandra, där trafiksystemet funge-
rar och inte påverkar miljön och människor negativt, 
där vi förflyttar oss med kollektivtrafik eller cykel och 
där människors hälsa inte är beroende av var de bor. 
Jag har påbörjat ett arbete i landstinget som jag gärna 
vill fortsätta. Jag upplever att mina perspektiv behövs, 



miljöfrågor behöver bli bättre integrerade, regionpla-
nering få större tyngd, kollektivtrafiken drivas i egen 
regi, cykel bli en del av den regionala infrastrukturen 
och människors hälsa sättas före nya motorvägspro-
jekt. 

 Ann-Marie 
 Strömberg 
 Liljeholmen- 
 Hägersten 
 Ålder: 67 

Sysselsättning: 
Tvångspensionerad i juli 2017. Fritidspolitiker.

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ledamot i stadsdelsnämnd Liljeholmen-Hägersten, 
Tidigare ledamot i kommunfullmäktige Stockholms 
stad under ca 20 år och med i ett antal nämnder. 
Ledamot i Distriktsstyrelsen och dess VU. Samman-
kallande i skrivargruppen för landstingspolitiska 
programmet. Ordförande (en av två) i lokalförening 
Liljeholmen-Hägersten. Ombud i repskapet och DS 
representant i repskapets AU. Nämndeman i För-
valtningsrätten. Med i ett stort antal föreningar och 
aktiv i mån  av tid. Bland annat nätverket gemensam 
välfärd och aktiv i vårdgruppen och äldreomsorgs-
gruppen där. Ledamot i styrelsen för föreningen Fenix 
i Aspudden m.m. Tidigare fackligt aktiv för SACO 
och SSR, ordförande socialförvaltningens SACO-för-
ening, ledamot i styrelsen för SSR Stockholms stad 
och i styrelsen för SSR Region Stockholm Mellan. De 
fackliga uppdragen upphörde i och med min tvångs-
pensionering.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Återupprättande av den sociala välfärden. Där ingår 
upprustning av psykiatrin, både för barn/ungdomar 
och vuxna och beroendevården som jag anser har 
varit kraftigt nedprioriterad under många år. Arbetet 
med samsjukliga är också något som behöver förbätt-
ras.
Äldrefrågor - vill få slut på att pensionärer betraktas 
som ett kollektiv av vårdpaket. Äldre människor är 
också hårt drabbade inom sjukvården som inte är 
uppbyggd för multisjuka.
Kollektivtrafiken - arbetade en del med detta när jag 
var med i trafiknämnden - det är mer än fråga om 
0-taxa - den behöver byggas ut och tillgängliggöras 
mycket bättre.

Varför kandiderar du till landstinget?
Älskar parlamentariskt arbete och som pensionär har 
jag också mera tid. Och som andra narkomaner mår 
arbetsnarkomaner urdåligt av att vara abstinenta.

 Arne Tärnblom  
 Huddinge 
 Ålder: 73

Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Landstinget tre perioder arbetat i första hand med so-
ciala frågor, socialnämnd i Huddinge samt Borgholms 
kommun kommunrevisor i Borgholm Suppleant samt 
ordinarie i kommunfullmäktige Borgholm. 5 år som 
org.sekreterare partikansliet. ordförande V Borgholm 
m.m. Styrelseledamot V-Huddinge. Också aktiv i 
Hyresgästföreningens styrelse i Huddinge.

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag har stor erfarenhet inom det parlamentariska 
arbetet, tycker att det skulle vara bra att avsluta min 
”karriär” i landstingsgruppen.

 
 August Flensburg 
 Sundbyberg 
 Ålder: 33
 

Sysselsättning: 
Vårdare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Har suttit i omvårdnadsnämnden i Solna. Har suttit 
i styrelsen för PF i Solna, Hässelby Vällingby samt 
Bromma, totalt i ca 7 år, var även ordf för Bromma 
och tf ordf Hässelby Vällingby. F.n sitter jag i valled-
ningen för PF Sundbyberg samt VB för Solna.”



Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Socialism+feminism+antirasism. Men om jag måste 
välja en landstingspolitisk fråga så är jag mest intres-
serad av kollektivtrafik. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Tror jag skulle kunna vara en bra representant för 
Vänsterpartiet.

 Babak Ghorani  
 Hässelby- 
 Vällingby 
 Ålder: 59

Sysselsättning: 
Tolk och översättare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
DS ledamot i Stockholm, sammankallande i studie-
utskottet, ansvarig kontaktman med ABF, viceordfö-
rande i Hässelby-Vällingby lokalförening, ordinarie 
ombud till Repskap. Nämndeman i Solna tingsrätt 
samt Förvaltningsrätten. Viceordförande i nämnde-
manföreningen i Solna tingsrätt. Medlem i hyresgäst-
föreningen, varit ordförande i Hässelbygård. Aktiv i 
Nej till Nato.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Miljö. Vård. Kollektivtrafik  

Varför kandiderar du till landstinget?
För att påverka en höger inriktad landstingshus till 
vettigare politik i linje med vårt.

 

 Bekir Uzunel  
 Botkyrka   
 Ålder: 52
 

Sysselsättning: 
Konsult 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Kommunfullmäktige ledamot i Botkyrka Kommun, 

landstingsfullmäktige tidigare. Tidigare också Di-
striktsstyrelse. VU, föreningstyrelse.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sjukvård, utbildning, integration.

Varför kandiderar du till landstinget?
Ojämliktheten i sjukvården bereder sig i Stockholm. 
Det drabbar medborgarna i ”utsatta områden”, i syn-
nerhet kvinnorna.

 Bengt Larsson  
 Vita Bergen 
 Ålder: 64

Sysselsättning: 
Utvecklingschef på Stiftelsen Stockholms läns Äldre-
centrum. Från den 15 januari pensionär. 
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Arvoderad politiker på 30 procent i Järfälla kommun 
under en mandaperiod i slutet av 80 och början av 90 
talet. Ordförande i Vita Bergen. Tidigare ordförande 
på Kungsholmen. Ordförande i Viljan Södermalms 
Frivilligcentral samt sekreterare i Hammarby Inne-
bandy. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Hälso- och sjukvård, region- och trafikplanering. 
Samverkan landsting och kommun. En annan för mig 
viktig fråga, som ligger utanför landstingets ansvars-
område är frågor runt pensioner. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Landstingets olika verksamheter ansvarar för om-
råden som är centrala i ett arbete på regional nivå 
för att utjämna ojämlika skillnader på individ – och 
strukturell nivå. Det är avgörande inför framtiden för 
både denna region och övriga regioner i Sverige att 
arbetet får en vänsterprägel. Ofta glöms landstingens 
roll bort i det politiska arbetet på bekostnad av stat 
och kommun. I detta arbete vill jag delta och för att 
kunna vara med och påverka utvecklingen och stärka 
individer och grupper som nu står utanför den sam-
hällsutveckling som pågår. 



 Birgitta Henricson 
 Skarpnäck 
 Ålder: 74

 
Sysselsättning:  
Undersköterska/mentalsköterska 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Har haft en del uppdrag tidigare så som stadsdels-
nämnden, landstinget, färdtjänstnämnden, förvalt-
ningsrätten. Ordförande i Vantör. Nu mest aktiv i 
SPF-Björkhagen-Hammarbyhöjdens styrelse.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Billiga hyresrätter, äldrefrågor: skatten bl.a., sjuk-
vårdsfrågor, infrastruktur. 
 
Varför kandiderar du till landstinget?
Kandiderar eftersom nu har jag tid att sätta mig in 
i frågorna på djupet och har livserfarenheter och 
kuskaper och ett bra kontaktnät. Kan många områden 
som beslutas om i SLL. Positiv och har lätt för att 
samarbeta,

 Britt-Marie  
 Danestig 
 Sollentuna 
 Ålder: 77  

 
Sysselsättning:  
Pensionär  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Riksdagen 1984-2006. Ordförande Linköpings 
Universitets styrelse och Polarforskningssekretsria-
tet sekretariatets styrelse. Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen Linköpings kommun 1988-1994. 
Nu sekreterare i Sollentunas styrelse. Riksdagens 
Veteranföreningens sekreterare, Sveriges representant 
i EA/FP European Association of Former Parliamen-
tarians. Nämdeman Attunda tingsrätt.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Ekonomi, arbetsmiljö, arbetskraftsbrist 

Varför kandiderar du till landstinget?
Mina kamrater bad mig

  
 
  
 Carita Stenbacka
 Tenezakis  
 Liljeholmen- 
 Hägersten  
 Ålder: 73

 

Sysselsättning:  
Pensionär med fritidspolitiska uppdrag inom Stock-
holms landsting, Stiftelsen Midsommargården (leda-
mot, tidigare ordförande), Svenska kyrkan Hägerstens 
församling (vice ordf. i Kyrkofullmäktige och Kyr-
koråd), Stockholms stift (gruppledare för Vänstern i 
fullmäktige, ersättare i Stiftsstyrelsen).

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Nuvarande: fritidspolitiska uppdrag inom Stockholms 
landsting, Svenska kyrkan Hägerstens församling 
(vice ordf. i Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd), Stock-
holms stift (gruppledare för Vänstern i fullmäkti-
ge, ersättare i Stiftsstyrelsen), Tidigare: Ledamot i 
Hägersten-Liljeholmens SDN och därstädes ledamot i 
Sociala delegationen, Tidigare även ersättare i sty-
relsen för Stiftelsen Barnens Ö. Ersättare i styrelsen 
för partiföreningen Liljeholmen-Hägersten. Ledamot 
i Styrelsen för Stiftelsen Midsommargården (Hem-
gård), Ersättare i Förbundsstyrelsen för ”Familjehem-
mens Riksförbund” (remissinstans barnfrågor) samt 
rådgivare därstädes, Ersättare i styrelsen ”Forum för 
Familjevård” (paraplyorganisation), Medlem i Fören-
ingen ”Hem för Finska Åldringar” (Koti Suomalaisil-
le Vanhuksille yhdistys).   

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Barn/Ungdom, Äldre, Sjukvård/Folkhälsa/Utanför-
skap inkluderande ett feministiskt perspektiv. 

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



 
 Catarina Wahlgren 
 Norrtälje  
 Ålder: 50  

Sysselsättning:  
Doktorand i genusvetenskap  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Jag har suttit i flera olika nämnder i kommunen. 
Sitter nu i kommunfullmäktige som gruppledare, i 
kommunstyrelsen samt i kommunalförbundet för 
gemensam vård och omsorg i Norrtälje. Sitter också i 
landstingsfullmäktige, i hsn, utskottet för framtidens 
hälso sjukvård samt programberedningen för kvin-
nor och barn. Har tidigare suttit i sjukvårdsstyrelser, 
Skärgårdsstiftelsens mm. Jag är med i landstingsgrup-
pen gruppstyrelse med ett speciellt ansvar för trivsel i 
gruppen. Jag har tidigare suttit i styrelsen i Norrtälje 
samt i distriktsstyrelse. I övrigt mest aktiv i barnens 
idrottsföreningar för tillfället.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Förebyggande hälsoinsatser, utbildning och sjukvård 
efter behov 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag vill bygga en jämställd och frisk demokrati och 
många av möjligheterna att göra det finns inom 
landstingets ansvarsområde. Vi måste se till att vända 
skutan till vårdtagarnas behov och rättigheter från 
idag då det är vårdgivarnas väl och ve som sätts i 
fokus. Tillgänglighet och trygghet, i kollektivtrafik 
och sjukvård, i stan och på landsbygden, det är viktigt 
för mig.

 
 Christer Ryd  
 Sundbyberg och 
 Sekovänstern  
 Ålder: 65
 

Sysselsättning:  
Chef/ombudsman arbetsrättsgruppen Sekos förbunds-
kontor 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Idag styrelsen i fastighetsbotlaget Förvaltaren,  Tidi-
gare 1994-2003 KF och KS i Upplands-Bro samt sty-
relsen i Upplandsbrohus samma tid lersättare/ledamot 
i Landstingsfullmäktige, ordförande/vice ordförande i 
SL:s norra regionstyrelse. Självklart aktiv i mitt fack-
förbund Seko. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Trafikfrågor, samtliga arbetsmarknadsfrågor men 
även bolagsfrågor etc.

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag har ett brinnande intresse för trafikfrågor och ar-
betsmakrnasfrågor och tror att Vänsterpartiet kan göra 
skilland i politiken.

 Elisabeth  
 Faxelid 
 Täby-Danderyd 
 Ålder: 69

Sysselsättning: 
Pensionär, professor emerita.

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Inga nuvarande uppdrag. Inga nuvarande uppdrag. 
Tidigare ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot 
i socialförsäkringsnämnden. Kassör i Täby/Danderyd. 
Ersättare i styrelsen för Solidaritet Nordost. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sjukvård fr a vård som berör kvinnor, integrationsfrå-
gor, utbildningsfrågor 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag har erfarenhet från praktiskt vårdarbete som 
sjuksköterska och barnmorska samt lång erfarenhet 
som lärare på högskolenivå (sjuksköterskeutbildning, 
barnmorskeutbildning, forskarutbildning). Dessutom 
har jag lång erfarenhet av utbildning och forskning 
i låg- och mellaninkomstländer i Afrika och Asien. 
Detta innebär att jag har bred kunskap och erfaren-
het fr a avseende frågor inom området Sexuell och 
Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR). Eftersom 
jag numera inte arbetar aktivt (är anknuten till Karo-
linska Institutet) och har begränsade högskoleuppdrag 
har jag tid att jobba med politiska frågor.



 Elisabeth  
 Löfvander 
 Bromma 
 Ålder: 72 

Sysselsättning:  
Pensionär/konsult 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ers. Bromma Stadsdelsnämnd och Fastighetsnämn-
den. Ledamot i styrelsen för  Bromma Vänster-
partiförening. Ledamot i styrelsen för Tantpatrul-
len. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Äldrefrågor, demokratifrågor, stadsplanering 

Varför kandiderar du till landstinget?
I mitt arbete med fokus på äldrefrågor i Bromma 
stadsdelsnämnd, har jag ofta känt ett behov av ett 
närmare och förbättrat samarbete mellan landstinget 
och kommunen för att de äldre skall kunna få så bra  
omvårdnad som möjligt, i dagens läge hamnar ofta 
de äldre ”mellan stolarna” vid bristande samordning. 
Aktivt samarbete och informationsutbyte är viktigt 
för att de äldre skall få samma möjligheter till god 
vård som övriga medborgare. Det är tex angeläget att 
även äldre är föremål för forskning och utvärdering 
inom landstinget av sjukdomsförekomst och behand-
ling. Därigenom skulle äldre kvinnor exempelvis inte 
kunna uteslutas från kostnadsfri mammografi och 
gynekologiskt cellprov med hänvisning till att det 
inte finns relevant forskning inom området på deras 
åldersgrupp. 
Ett annat viktigt område att arbeta med är att föra 
fram de äldres särskilda  behov vid planering av kom-
munaltrafiken.

 Gunnar Westin 
 Vantör och 
 Sekovänstern 
 Ålder: 36

Sysselsättning: 
Brevbärare 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Styrelseledamot i Vänsterpartiet Seko Stockholm, 
tidigare i Postvänstern. Seko, vice ordförande i Seko 
Stockholm samt förhandlingsansvarig på brevbärar-
kontoret i Fittja. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Fackligt relaterade frågor, infrastruktur, värna kollek-
tivavtal, välfärd för alla.

Varför kandiderar du till landstinget?
För att bättre kunna bekämpa arbetsgivarhögern och 
värna våra medlemmars intressen i synnerhet inom de 
branscher som landstinget ansvarar för.



 Göran Gustavsson 
 Vantör och  
 Kommunal- 
 vänstern 
 Ålder: 64 

 
Sysselsättning: Skötare i psykiatrisk vård

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Folkrörelsen Nej till EU, Föreningen Syrien Sveri-
ge, Kampanjen Free Them Now för frigivande av 
fängslade fackliga aktivister i Iran, Korrespondent för 
Labour Start.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sjukvårdsfrågor, arbetarskydd, internationell solida-
ritet.

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag kandiderar för att stärka partiets profil i ovan 
nämnda frågor och öka partiets förankring i arbetar-
klassen.

 
  Hanna Egeltoft  
  Hammarby- Skarpnäck 
  Ålder: 32 

Sysselsättning: Vårdbiträde och student
  
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare i sdn. Ersättare i styrelsen i hammar-
by-skarpnäck, var ordinarie tidigare. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Vårdcentralkaoset, förlossningsvården och hemtjänst 
i Stockholm. 

Varför kandiderar du till landstinget?
För att de jobbar med frågor som intresserar mig och 
för att så mycket behöver förbättras i Stockholms läns 
landsting, som exempelvis jämlikheten inom sjukvår-
den.

 Hasse Nyland  
 Tensta-
 Rinkeby 
 Spånga 
 Ålder: 72

Sysselsättning: Pensionär  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Personalförsörjning/arbetsmiljö Kollektivtrafik Vård 
och omsorg 

Varför kandiderar du till landstinget?
För att påverka utvecklingen

 

 Heidi Hilden  
 Gershater  
 Vantör 
 Ålder: 68 år 

Sysselsättning:  
sjuksköterska 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Sitter i styrelsen i Vänsterpartiet Vantör 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Vården, speciellt äldrevården samt missbruksvården. 
bostäder, utbildning 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag blev tillfrågad om jag ville. Samt så tror jag att 
med min erfarenhet från vården samt livserfarenhet så 
kan jag tillföra en del.



  
  
 Inger Persson Bergvall  
 Liljeholmen-Hägersten 
 Ålder: 70  

Sysselsättning:  
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Nu nämndenman. Tidigare ord. i SLLfullmäktige. Er-
sättare i färdtjänstnämnd och sjukvårdsstyrelse. Kom-
munalt: Tingsrätt, Ersättare i Aspuddens stadsdels-
nämnd och dess sociala utskott, Tingsrätt. Tidigare 
styrelseledamot i Styrelsen Vänsterpartiet Hägersten. 
Nej inte nu längre. Tidigare i Hyresgästföreningen. 
Har stoppat ombildning till bostadsrätter i Aspudden.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Folkhälsa, färdtjänst, bättre och utökad akutsjukvård 
för multisjuka. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Vill minska hälsoklyftorna i länet så att folksjukdo-
marna minskar. Övervikt måste få ökad uppmärk-
samhet i vården. Barns och äldres tandhälsa måste 
förbättras. Personer med tandläkarskräck måste få 
adekvat vård. Äldres totala medicinintag bör ses över 
och minimeras. Förbättra och säkra patienters  ut-
skrivning från akutsjukvården. Kvalitén i färdtjänsten 
måste förbättras och resor ska tilldelas efter individu-
ella behov. 

 Jessica   
 Hilwëyn 
 Norrtälje  
 Ålder: 45

 
Sysselsättning: 
Sjukersättning men håller på att starta eget 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare, Val och förtroendemannanämnden. Styrel-
sen i Vänsterpartiet Norrtälje där jag också är valle-
dare, internfeministiskt ansvarig och HBTQ-ansvarig. 
Aktiv i NA men jag har inga uppdrag just nu, har bl 
a varit ordförande i en kommitté och sekreterare i ett 
distrikt. Jag har även varit revisor i Hyresgästfören-

ingen Sydost och sekreterare i en LH och som tonår-
ing var jag bl a kassör i UNF.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jämlikhet - såväl ekonomiskt, politiskt, på arbetsplat-
sen, i skolan, i vården, i omsorgen och i vardagen. 
Alla ska ha möjlighet till ett meningsfullt och rikt liv 
utifrån sina förutsättningar, oavsett ålder, kön, tro, 
politik, utseende, hälsa och funktionalitet. Samhället 
ska vara inkluderande, även mot personer som bryter 
mot normen.
Hållbarhet - ekonomiskt och ekologiskt men även 
mänskligt. Vi behöver ta hand om varandra och oss 
själva, människan är en viktig resurs som lätt försvin-
ner i balansrapporter och vinstjakt. 
Solidaritet - Det är vi tillsammans, alla människor, 
som måste göra det här om vi ska överleva. Alla är 
viktiga, alla kan bidra, ingen är mer värd och vi har 
alla resurser vi behöver för att kunna utplåna fattig-
dom och misär. SD må kalla sig sverigevänner men 
Vänsterpartiet är ett av de få partier som faktiskt för 
en människovänlig politik och det smäller långt högre 
i min bok. Delvis för att synliggöra oss på landsbyg-
den men också för att jag har massor att ge och det 
ser tydligen mina partikamrater också. 
Det finns så mycket som behövs förändras och för-
bättras inom landstingets ansvarsområden. Särskilt 
när det gäller två av mina hjärteområden kollektiv-
trafiken och hur kvinnor blir bemötta och behandlade 
i vården, inte minst gällande mödravård och säkra 
aborter. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag vill föra kampen för jämlikhet även genom politik 
och tror verkligen att en förändring är möjlig utan 
att det ska bli dyrare för skattebetalarna, det vill jag 
gärna vara en del av.

 

 Johannes  
 Folkesson  
 Norrtälje 
 Ålder: 37 

Sysselsättning: 
Butiksbiträde, fritidspolitiker 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ordinarie ledamot Norrtälje kommunfullmäktige. 
tidigare vice ordförande, nu kassör i partiföreningen. 
Handelsombud, Handels avdelning 20, tidigare ordfö-



rande (lokal Hyresgästförening)och förhandlingsdele-
gat Hyresgästföreningen Norrtälje 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Bostäder, kollektivtrafik, ekonomi 

Varför kandiderar du till landstinget?
Nominerad av partikamrat, intresserad av kollektiv-
trafiken i länets utkanter

 Jonas Carlsson
 Vårdförbundsvänstern 
 och Vantör  
 Ålder: 29 

Sysselsättning:  
Sjuksköterska  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Tidigare styrelseledamot i Vänsterpartiet Vantör. Inte 
under 24000-rörelsen, 2012-2013 - Talesperson i 
Sthlm Vårdförbundet, 2013-2015 - Lokalt skyddsom-
bud / Huvudskyddsombud Beroendecentrum Sthlm.
Vårdförbundet, 2014-2017 - Styrelseledamot Avdel-
ning Sthlm. Vårdförbundet, 2016- Lokalt skydds-
ombud KS Huddinge Akutmottagning. TCO-rådet 
Stockholm, 2017- Styrelseledamot.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
- Personalfrågor, (villkor och arbetsmiljö).
- Hälso- och sjukvårdsfrågor (jämlik och kompense-
rande).
- Hållbarhets- och miljöfrågor, att i egna verksamhe-
ter och i leverantörsled kräva hållbarhet för en värld 
till för även framtida generationer.

Varför kandiderar du till landstinget?
Efter att ha verkat i Vårdförbundet avdelning Stock-
holms styrelse i drygt 3,5 år väljer jag att lämna det 
fackliga uppdraget på central nivå med en förhopp-
ning att istället kunna arbeta i dessa frågor från den 
politiska arenan. Det är samtidigt en skrämmande 
tanke att vara i styrande majoritet med tanke på hur 
illa Alliansen styrt skeppet SLL under så många år. 
Men om vi skall ha någon chans att rädda resterna av 
en jämlik och kompenserande hälso- och sjukvård i 
Stockholm så kan detta vara vår sista chans. Och då 
kan jag inte sitta bredvid och bara titta på.

 Jonas Lindberg  
  Liljeholmen-  
 Hägersten 
 Ålder: 34
 

Sysselsättning:  
Specialistsjuksköterska 
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Sedan valet 2014 ledamot i landstingsfullmäktige i 
SLL. Ledamot i beredningen för akutsjukvård. Har 
inga nuvarande. Tidigare: Ledamot i fristadsfondens 
styrelse, VIF:s styrelse då jag var ordförande för ung 
vänsters internationella utskott. Suttit i ung vänsters 
förbundsstyrelse mellan 2002 och 2006, bl.a. som 
vice förbundsordförande. Lokalt fackligt ombud för 
Vårdförbundet. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Folkhälsa, akutsjukvård och arbetsmiljö för perso-
nal  

Varför kandiderar du till landstinget?
För att jag tror mig kunna driva och utveckla partiets 
politik i främst akutsjukvårdsfrågor. Har god inblick 
i vårdens komplexitet, sett dess utmaningar som 
facklig företrädare och professionsutövare men kan 
applicera ett tydligt samhällsperspektiv på densamma. 
Kan ta debatter och driva konkreta frågor såväl stort 
(AST-tjänster för sjuksköterskor och en ny styrning 
av hela sjukvården) och även små (försöksprojekt 
med kortare arbetstid etc). Jag har god inblick i parti-
ets politik men är också driven i att utveckla, förbättra 
och lägga förslag med den. 



 
 
 Jonas Lundgren  
 Älvsjö- 
 Hägersten  
 Ålder: 26

Sysselsättning: 
Politisk sekreterare och frilansskribent  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i Stockholm norra djurförsöksetiska nämnd 
samt nämndeman i tingsrätten och migrationsdom-
stolen. Arbetar sedan 2013 som politisk sekretera-
re. Först i Sollentuna kommun och nu i Huddinge 
kommum. Även sammankallande i Vänsterpartiets 
kulturnätverk. Svenska Clartéförbundet - redaktions-
rådsmedlem. Irlandinformation - generalsekreterare 
Även krönikör på Aktuellt Fokus och nyhetschef på 
Makthavare.se. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Hedersrelaterat våld och förtryck
Antirasism
Kulturpolitik  

Varför kandiderar du till landstinget?
Den främsta orsaken är regionbildningen som står för 
dörren. Ett av mina stora intressen är kulturpolitik. 
Landstinget behöver en mer aktiv kulturpolitik efter-
som en stor del av kulturpolitiken kommer att drivas 
från landstinget efter regionbildningen. Detta inne-
bär bland annat att det kommer behövas mer aktivt 
engagemang från vänsterhåll, bland annat gällande 
jämställda inköp av offentlig konst till exempelvis 
sjukhus och till kollektivtrafiken.

 
 Jovan Sandberg 
 Kommunalvänstern och Haninge 
 Ålder: 41  
 

Sysselsättning:  
Personlig assisent 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Aktiv i kommunalvänstern och självklart i kommunal.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Feminism, hbtq, rasism.

Varför kandiderar du till landstinget?
För att jag vill vara med & förändra

 
 Kennet K R Fontaine 
 Västra  
 Södermalm 
 Ålder: 64

Sysselsättning: 
Vaktmästare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Nämndeman Stockholms tingsrätt och Förvaltnings-
rätten, Migrationsdomstolen 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sjukvård, kollektivtrafik och barns hälsa väl och ve. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag vill primärt verka för att - all vård skall ske uti-
från patientens behov och inte styras av ekonomiska 
vinstintressen - motverka att barn till den sjuka mer 
eller mindre får ta över vårdansvaret. - samt att mer 
resurser sätts i för att ta hand om barn som lider svårt 
av psykisk ohälsa.  

 Kerstin Amelin 
 Botkyrka 
 Ålder: 54

Sysselsättning: 
Politisk sekreterare



Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Nuvarande: Ersättare i Botkyrka kommunfullmäktige 
och medlem i Botkyrka politiska ledningsgrupp, vice 
ordförande Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka, 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka, er-
sättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-
den och arbets- och näringslivsberedningen i Botkyr-
ka, ledamot i styrelsen för Botkyrkabyggen, ersättare 
i stiftelsen Äldrecentrum, tidigare ersättare i tekniska 
nämnden i Botkyrka. Nuvarande: ledamot V Stor-
stockholm miljö- och klimatutskott samt feministiska 
utskottet. Tidigare ledamot V Storstockholm distrikts-
styrelse (internfeministiskt ansvarig), tidigare ledamot 
partiföreningens styrelse Botkyrka (internfeministiskt 
ansvarig). Styrelseledamot Svensk mat- och miljöin-
formation, ordförande Oaxens båtklubb.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Miljö- och klimatfrågor i allmänhet och hur vi skall 
fixa rättvis matförsörjning till en växande population 
på en krympande planet i synnerhet. Transporter, 
infrastruktur och samhällsplanering i allmänhet och 
kollektivtrafik och bostadsfrågor i synnerhet. Rättvi-
sa och jämställdhet i allmänhet och inom vård- och 
omsorg i synnerhet. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Många av mina fokusfrågor har stor relevans inom 
landstingets politikområden. Vi står inför oerhört 
stora utmaningar på klimat- och miljöområdet, men 
även när det gäller ekonomisk och social rättvisa i 
en hastigt växande storstadsregion. Här finns mycket 
viktigt arbete och jag vill gärna vara med och driva på 
den nödvändiga förändringen som parlamentariker för 
Vänsterpartiet. Som aktiv fritidspolitiker i Botkyrka 
under den innevarande mandatperioden har jag fått 
tillfälle att arbeta brett med många olika frågor, och 
jag tror att jag har relevant erfarenhet och god kapaci-
tet att vara med och driva vår politik inom landsting-
et.

  
 Kerstin  
 Pettersson  
 Södertälje  
 Ålder: 62

 
Sysselsättning: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas), kommunal-
politiker i Södertälje.

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Konmmunfullmäktige i Södertälje kommun, 
Ordförande äldreomsorgsnämnden, ersättare i 
landstingsfullmäktige  Tidigare: Ordinaire i lands-
tingsfullmäktige i fem mandatperioder, ersättare i 
landstingsstyrelsen, ordinarie i SL, ordinarie i olika 
styrelser och berednignar i landstinget, Ordinarie i 
kommunfullmäktige i Södertälje, ersättare i kommun-
styrelsen. Ordförande i lokalföreningen, suttit med i 
styrelsen tidigare i lokalföreningen, valberedningen 
för distrikteet. Medlem men inte aktiv i Vårdförbun-
det, Afasiföreningen, Kollektivtrafikant Stockholm, 
mas föreningen.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Hälso- och sjukvården, främst äldrevård, förebyggan-
de vård 

Varför kandiderar du till landstinget?
Tror att med min erfarenhet inom parlamentariskt 
arbete och inom äldrevården har något att tillföra 
landstingsgruppen

 Kerstin Åkare 
 Upplands-Bro 
 Ålder: 63

Sysselsättning: 
Grundskollärare  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag: 
KF-ledamot, ersättare i KS, ledamot i bygg och milj-
nämnden. Varit föreningsordförande, nu gruppledare 
i kommunen. Lokalombud i LR och ordförande i 
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Kollektivtrafik, omsorgsfrågor och sjukvård 

Varför kandiderar du till landstinget?
Därför att jag tror att mina erfarenheter har givit mig 
en insikt och kunskap om hur samhället fungerar, har 
fungerat både bra och dåligt och hur det har påverkat 
livet som ensam kvinna  med två barn.  Den ibland 
bristfällig kollektivtrafiken, sjukvården som ibland 
varit bra och ibland varit mindre  bra och min erfa-
renhet från hur kommunen hantera äldreomsorgen har 
givit mig kunskaper som partiet och landstinget kan 
ha nytta av.



  

 Lars Bäck 
 Farsta
 Ålder: 61  

 
Sysselsättning:  
Just v ordf i DS under ordf föräldraledighet. Annars 
frilansande föreläsare om jämställdhet och traffick-
ing.  

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ordf. Farsta Stadsdelsnämnd 2015 -. Ers i Stockholm 
Stadshus AB 2015- . Ers/ledamot Farsta Sdn hösten 
2012-2014. Norrtälje Kf ledamot o ers KS 2002-06. 
Haninge kulturnämnd och ers kf 1976-82. Ers i sty-
relsen Farsta Partiförening. Vice ordf i DS V Stor-
stockholm. Tidigare bl a valledare vid valen 2014 i V 
Farsta. Medlem i Män (Män för Jämställdhet - tidiga-
re ordf i MfJ Sthlm 2010-2014). 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Kollektivtrafiken, Personalpolitiken och Landstingets 
vanskötta ekonomi som är mera än enbart Nya KS.

Varför kandiderar du till landstinget?
För att med min yrkeserfarenhet i kombination med 
fritidspolitiska erfarenhet bidra tillsammans med 
andra partivänner till att göra V till ett ännu starkare 
parti landstinget samt en mera tydlig röst i den lands-
tingskommunala debatten i media.

 Leif Gheith Sahi  
 Skärholmen och
 Sekovänstern 
 Ålder: 47

Sysselsättning:  
Arbetar i tunnelbanan   

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

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag kandiderar till landstinget för att jag ser att på 
senare tid har det blivit allt för mycket segregation i 
samhället. Klyftorna har ökat mellan rika och fattiga 
kommuner. Skolorna räcker inte till för våra barn. 

Det finns inte tillräckliga resurser för människor som 
kommer från en annan bakgrund. Det brister i omför-
delningspolitik för integration. Det brister på uppfölj-
ningar för komma in i systemet. Arbetetlivet i Sverige 
har försvagats och värdet i kollektivavtalet räcker 
inte till för människors vardag. Där är möjligheterna 
alldeles för  begränsade i utbildning, arbete och upp-
följning. Rasism och främlingsfientlighet har blivit 
en mycket vanligt i förekommande på våra gator och 
arbetsplatsen med dolda påhopp. 

 Leif Larsson  
 Hässelby-  
 Vällingby 
 Ålder: 74 

 
Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Sdn Hässelby Vällingby. Flertalet uppdrag i partiför-
eningen & flera parlamentariska uppdrag bl a i Lands-
ti nget. Bor i kollektivhuset Hässelby Familjehotell 
samt i styrelsen för detta. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sociala frågor, förortsfrågor, barnomsorg 

Varför kandiderar du till landstinget?
Har tidigare erfarenhet av Landstinget och tycker att 
frågorna är intressanta

 Lena Rydblom  
 Vantör 
 Ålder: 64 år 
 
 

Sysselsättning:  
Inre o yttre fastighetsskötsel

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ordinarie ombud i Repskapet, DÅKen och ordföran-
de i Vänsterpartiet Vantör. Var ordinarie ombud på 
kongressen 2012. Är nyligen vald till Repskapets AU, 
satt tidigare i redaktionen för Röda Röster, och var en 
av tre ledamöter i Valkommittén för KF-listan 2017. 



Är medlem och ordförande i Ateljéföreningen KB 75, 
en skulptur- och keramikgrupp på Katarina Bangata 
75 i Stockholm. Har tidigare ansvarat för modellgrup-
per i ateljén under några år. Skulpterar i stengodslera, 
mest modellstudier och porträtt, som sedan bränns i 
ugn. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
1. Alla människors lika värde
2. Välfärd (skola, vård, omsorg) åt alla
3. Allmännyttans återkomst

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag har erfarenheter av landstingets verksamheter ur 
flera perspektiv. Som anhörig, som patient och som 
anställd av landstinget. Vården ska vara tillgänglig för 
alla som har behov av den och personalen ska ges för-
utsättningar att kunna utföra en god omvårdnad. Jag 
har en del synpunkter på psykiatrin, som den fungera-
de när jag arbetade där. Idag hoppas jag att man inte 
längre blandar patienter med självmordstankar på en 
akutavdelning med utåtagerande och svårt medicinskt 
skadade patienter. Om det fortfarande är så, så finns 
det mycket att arbeta för!

	 Lina	el	Yafi	  
 Sekovänstern och
 Liljeholmen- 
 Hägersten 
 Ålder: 39

Sysselsättning:  
Spårvagnsförare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Aktiv inom Seko och med i ledningsgruppen för Vän-
sterpartiets centrala fackliga nätverk. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Fackliga frågar,  jämställdhet och integration  

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag har under min tid som fackligt aktiv och som 
förare på spårvägen upplevt hur kollektivtrafiken 
försämrats men även andra områden, försämrats av 
upphandlingar och verksamhet som läggs ut på entre-
prenad. Jag vill arbeta för ett mänskligare och rättvi-
sare Stockholm.

 
 
 Lisa Rasmussen 
 Nacka och  
 Handels- 
 vänstern 
 Ålder: 52

Sysselsättning: 
Politisk sekreterare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Nu: ers i landstingsfullmäktige, ers i Tillväxt och 
regionplanenämnden, ledamot i programberedningen 
för vårdval, ombud för Nacka kommunfullmäktige i 
KSL’s kongress. Tidigare; Nacka Kommunfullmäk-
tige, socialnämnden, produktionsnämnden, närings-
livsrådet och kommunstyrelsen. Nu: Valberedningen i 
Nacka, Handelsvänsterns styrelse, distriktets fackliga 
utskott. Tidigare: ordförande i Nacka, partiets pro-
gramkommission, partistyrelsens fackliga utskott, 
vice ordförande i distriktet och div utskott i distriktet. 
Med i Handels och tidigare mer aktiv där, medlem i 
Stockholm Berserkers Rugby. Tidigare haft fackliga 
uppdrag även för Kommunal och varit aktiv i diverse 
idrottsföreningar som BK Träsket och Attila Rug-
bygäng, Boo FF, AIF Nacka Orminge. Var också aktiv 
under 1990-talet fram till 2003 i Fackliga EU-kriti-
ker. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jag är väldigt allmänpolitisk men har engagerat mig 
mer i arbetsmarknadspolitiska frågor av naturliga 
skäl, blivit tvungen pga mitt kön att engagera mig i 
feminism, men är kanske mest personligt engagerad i 
sådant som politiska och ekonomiska styrsystem och 
demokratifrågor. 

Varför kandiderar du till landstinget?
För att landstinget rår över så mycket och det har gått 
så illa med 12 års alliansstyre, och vi behöver bryta 
upp landstingets osynliga roll.



 Liv Simonsen  
 Värmdö 
 Ålder: Snart 30 

 
Sysselsättning:  
Politisk sekreterare och hemma med barn  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ordförande och politisk sekrererare Värmdö.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jag brinner för antirasism och det går att föra med sig 
i alla frågor. Kvinnovård, psykvård, nolltaxa. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Inom landstinget behövs röster som vill ha ett mer 
rättvist samhälle. Det vill jag vara med och bidra till.

 
 
	 Lukas	Löfling 
 Sundbyberg 
 Ålder: 27 

 

Sysselsättning:  
Doktorand vid Karolinska Institutet 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ledamot förskolenämnden Sundbybergs Stad. Le-
damot styrelsen Vänsterpartiet Sundbyberg, tidigare 
ledamot i VSFs förbundsstyrelse, tidigare ordförande  
Ung Vänster Uppsala län. Ledamot i styrelsen för 
facket/akademikerföreningen (SACO-S) vid Karolin-
ska Institutet. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
sjukvård, jämställdhet, anställningsförhållanden för 
landstingets anställda 

Varför kandiderar du till landstinget?
Mitt politiska engagemang i kombination med ut-
bildning och nuvarande arbete gör att jag blir väldigt 
upprörd när jag ser hur borgarna förstör landstinget. 
Detta har fått mig att vilja kandidera till landstinget.

 Marcus Svanfeldt  
 Obligado 
 Tyresö  
 Ålder: 23

Sysselsättning:  
Vårdbiträde, student, gruppledare V Tyresö.   
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Jag är gruppledare för Vänsterpartiet i Tyresö. 
Gruppledarskapet innebär att jag förutom att sitta i 
kommunfullmäktige även sitter i Kommunstyrelsen, 
miljö-och samhällsbyggnadsutskottet, kommunled-
ningsutskottet och kommunens valberedning. Jag sit-
ter i Vänsterpartiet Storstockholms studieutskott och 
har tidigare suttit i Ung Vänsters internationella ut-
skott samt diverse arbetsgrupper för UV. Fackförbun-
det kommunal som aktiv medlem på min arbetsplats i 
hemtjänsten och tidigare som barnskötare. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jag har länge intresserat mig för och arbetat med 
frågor som rör psykisk ohälsa och rätt till deltagande. 
Den psykiska ohälsan breder ut sig till en folksjuk-
dom, inte minst i min egna generation men och också 
bland den äldre befolkningen som jag möter i mitt 
arbete. Utöver frågor som rör psykisk ohälsa är jag 
intresserad av sjukvårdsfrågor generellt och förlos-
singsvård specifikt. En tredje fråga som jag alltid 
intresserat mig för men som inte är en landstingsfråga 
primärt är den internationella politiken och interna-
tionell solidaritet. Det är en svår uppgift att urskilja 
tre specifika frågor som är av särskilt intresse, som 
gruppledare är jag ansvarig för att bevaka och opi-
nionsbilda i en mycket lång rad frågor. Bredden och 
mångfalden av frågor intresserar mig.  

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag är fast övertygad om att de landstingspolitiska 
frågorna är några av de frågor som berör människor 
på djupet. Att få arbeta med frågor som berör själva 
kärnan av den välfärd som tidigare generationer så 
mödosamt har arbetat fram  är något som motiverar 
mig i det arbete jag bedriver på lokal nivå idag och 
något som driver min vilja att få ta mig an även de 
landstingspolitiska frågorna. Som de flesta har jag 
själv eller genom nära och kära sett primärvådens 
misslyckanden, psykiatrins otillgänglighet och för-
lossningsvårdens gäkt, men också personalens otroli-
ga insatser och de fantastiska delarna av akut - och in-
tensivvården som måste utvecklas och försvaras. Jag 



är full av förväntant och entusiasm att få omvandla de 
erfarneheterna till politik, att tillsammans med andra 
partikamrater få bedriva en progressiv politik, medve-
ten om klass och kön, för ett mer jämlikt landsting, en 
sjukvård, psykiatri och infrastruktur som finns där när 
vi behöver den. 

 Maria Ahumada 
 Södertälje och 
 Kommunalvänstern 
 Ålder: 47 

 
Sysselsättning:  
Mentalskötare, case manager, Högskolestudent i fol-
hälsovetenskaps program  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Vice ordförande i demokratiberedningen i Södertälje, 
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i arbets-
livsnämnd, internfeministisk ansvarig i Södertälje 
föreningen.  
 
Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Mänskliga rättigheter, jämnställdshetsfrågor, ung-
domsfrågor/psykiatrin.

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag hör till kvinnor som oftast hamnar i riskzoner 
i statistiken, invandrar bakgrund, ensamstående 
mamma, från arbetarklassen med låginkomst och 
låg utbildningsnivå, som har kämpat hår för att bli 
inkluderad, arbetat och studerat, försörj familj och 
arbetat ideel för mänskliga rättighetsfrågor i över 30 
år. Nu har jag kunskap om ekonomi, planering och 
strukturer och förstår hur allt hänger ihop. Jag brinner 
för ett bättre hälsa på ett holistisk sätt, för alla på lika 
villkor. Jag vet att genom bra vettiga planerade strate-
gier med interaktion av alla aktörer kan man skapa ett 
mer jämnfördelad region och land och den bästa sättet 
att påverka är är besluten tas. Jag vet också hur  svårt 
det är att bli inkluderad i samhället när man kliver 
in på fel fot av olika anledningar, migration, soci-
oekonomiska svårigheter och saknad av en effektiv 
socialtrygghet. Jag är oroligt för ungdomarna psykisk 
ohälsa och den ökande missbrukstendens, tidigare 
debut i cigarrettrökning, kriminalitet och radikala 
tendenser, som är/kan vara konsekvenser av känslan 
av utanförskap och saknad av framtidsförutsättningar 
med hög arbetslöshet och höga krav för att komma in 

i riktiga arbetslivet. Jag vill också påverka i underskö-
terskor och andra yrkesområden där arbetsmiljön och 
den ökade stressen är en fara för hälsa och långtids-
sjukskrivningar, jag skulle vilja påverka i försäkrings-
kassans normer så att man människor inte hamnar 
utan trygghet då dem blir sjuka. 

 Maria Mustonen 
 Hammarby- 
 Skarpnäck 
 Ålder: 45

Sysselsättning: 
Miljökonsult  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, 2015 
-. Ledamot i distriktets Miljö- och klimatutskott 2015 
- Ledamot i distriktets Nolltaxeutredning 2016-17
Valberedning (sammankallande) för V Hammar-
by-Skarpnäck 2017
Styrelseledamot Hammarby-Skarpnäck 2015-16 
 
Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Miljö, feminism, jämlikhet. Alla politikområdena 
hänger ihop, t.ex. nolltaxa kombinerar våra viktigaste 
frågor: fördelningspolitiken, feminismen och miljön 
på ett bra sätt. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag vill vara med och bidra till ett bättre samhälle där 
människors och miljös välbefinnande går före vinstin-
tresset och som baseras på allas lika värde. De politis-
ka besluten som fattas i landstinget spelar en väldigt 
stor roll för människornas vardag. En välfungerande 
kollektivtrafik är en förutsättning för en bra vardag 
och klimatomställningen. En välfungerande vård är 
välfärdssamhällets grundpelare. Därför skulle lands-
tingspolitiken kännas både viktig och intressant att få 
delta i.



 Marina  
 A Davidsdotter  
 Täby-Danderyd  
 

Sysselsättning: Kurator  

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
SLL sjukvårdsstyrelsen norr, Trafiknämndens berde-
dning för sjötrafik, Mälardalsrådet, ersättare i Lands-
tingsfullmäktige. Styrelsen i Täby-Danderyd-för-
eningen. Ordförande Lh /Hg Östermalm, Styrelsen 
TVSF 
 
Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Psykisk ohälsa bland unga, Jämställd sjukvård, Miljö, 
satsa på fler sjövägar med Elbåtar.

Varför kandiderar du till landstinget?
Vill vara med och påverka, göra skillnad.få en jäm-
ställd sjukvård och ett 

 Marit 
 Normasdotter  
 Botkyrka  
 Ålder: 52 

 
Sysselsättning:  
Socialarbetare 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
ersättare i SLL, ersättare i Botkyrka KF, ledamot i 
sjukvårdsstyrelsen söder, tekniska nämden (Botkyr-
ka), vice o lokala BRÅ. Feministiska utskottet DS. 
Medlem i IOGT-NTO.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Missbruk, miljö och jämställdhet! 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag brinner för landstingspolitik och vill förändra 
sjukvården så att det blir bättre för människor. 

 Marja Hillerström
 Vita Bergen  
 Ålder: 66 år 

Sysselsättning:  
Talpedagog /pensionär  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Haft uppdrag både Lansting och Kommunfullmäktige 
i Sthlm. Suttit i styrelse och valberedning för Vita 
Bergen. Jag är ledamot i Anhörigas Riksförbund, 
Ledamot i Kyrkomötet (nationell) för Vänstern i 
Svenska Kyrkan. Uppdrag i styrelser inom Katarina 
Församling.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Äldrefrågor. Sjukvård. Trafik.  

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag brinner för dessa frågor (se svar ovan) och tror 
mig kunna vara till nytta i och med mitt stora nätverk 
och yrkeserfarenhet.

 Marre Mayr  
 Farsta  
 Ålder: 36

 
Sysselsättning:  
Politisk sekreterare på landstinget för Vänsterpartiet. 
Fokus hälso- och sjukvård samt press/media.

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare i Farsta stadsdelsnämnd. Varit anställd sedan 
2013 inom kommun, valanställd, region örebro län, 
distriktsanställld för V örebro län som pol sek. Var 
ansvarig för V-kongressen i Örebro då jag arbetade 
där och tillhörde planeringsgruppen i Sthlm. Jobbar 
nu för V SLL. Sammankallande i 1 maj-gruppen för 
V Storstockholm 2017. Amnesty - har suttit i di-
striktsstyrelsen för Amnesty Stockholm under två år 
och därefter i valberedningen under tre år. Startade 
Amnestys Latinamerikagrupp och var aktiv i fem 
år. Nu kassör i Amnestys nystartade föräldragrupp. 
Genomfört Ledarskapsutbildning genom Amnestys 



försorg.
Aktiv medlem i feministiska slagverkaföreningen 
Rrriotsamba. Spelar trummor där och organiserar 
spelningar (därav många spelningar för V, bland annat 
1 maj och kongressen). 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Folkhälsa, psykiatri, feministisk sjukvård 

Varför kandiderar du till landstinget?
Arbetar där nu men i och med valet är det oklart hur 
anställningar och gruppen kommer se ut efter valrö-
relsen. Jag har flera års erfarenhet av att jobba med 
politiska frågor på den här nivån och vill gärna fort-
sätta med det. Brinner för jämlik och feministisk sjuk-
vård där alla får de vård de behöver oavsett plånbok. 
Klassaspekten är väldigt tydlig här och vi måste värna 
ett samhälle där inte din klassbakgrund ska avgöra 
din hälsa och livslängd.

 Marta Aguirre  
 Sekovänstern och
 Sigtuna
 Ålder: 44

Sysselsättning:  
Tågvärd 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i landstinget. Ledamot i partistyrelsen och 
aktiv i Seko. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Trafikfrågor, arbetsrätt och sjukvårdsfrågor 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag skulle vilja förbättra trafikläget i Stockholm och 
jag tror att jag har mycket att tillföra i de frågor 

 
 Mats Skoglund 
  Värmdö  
 Ålder: 74 år

 
Sysselsättning:  
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och so-
cialnämnd i Nacka. Kommunfullmäktige, kom-
munstyrelse (och alla dess utskott), socnämnd och 
produktionsstyrelse i Värmdö. Landstingsledamot, 
sjukvårdsstyrelse, tandvårdsnämnd, produktionssty-
relse, arvodesberedningen och valberedningen i Sll. 
Under flera mandatperioder varit med i landstings-
gruppens gruppstyrelse. Nu landstingsgruppens ena 
revisor för granskning av gruppstyrelsen. Styrel-
seledamot och kassör i V-Nacka. Styrelseledamot, 
ordförande och kassör samt politisk sekreterare i 
V-Värmdö. Valberedningar för distriktsstyrelses och 
riksdagslistan i partidistriktet. Medlem i Naturskydds-
föreningen. Under ca 30 år varit ordförande i Stora 
Koviks Villaägareförening. Nu valberedare i Stora 
Koviks Vägförening. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Rättvisa. Vinster i välfärden. Långsiktigt  samhälls-
byggande/fler hyresrätter. 

Varför kandiderar du till landstinget?
När jag läste valberedningens uppmaning om att alla 
partiföreningar borde representeras av minst en med-
lemmar på respektive lista nominerade jag mig själv. 
Det är bra med kända personer på våra listor.



 Mehdi Oguzsoy  
 Birka-Vasa  
 Ålder: 48
 

 
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 styrelse 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
Privatiseringar, personalfrågor och förebyggande 
folkhälsoarbete .

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag har en lång yrkesbakgrund som vittnar om enor-
ma förändringar och omvandlingar som SLL har gått 
igenom. Införandet av aktiebolag av akutsjukhuset av 
S.t Görans Sjukhus som sedermera blev helt privat.
Bygget av NKS med ops-lösning som har blivit ett 
utav största skandaler i modern tid. Effektivisering-
ar som har nått bristningsgränser för länge sedan. 
Enorma nedrangningar av antalet vårdplatser. Konsul-
ternas enorma makt och inflytande över akutsjuhusen 
som inte genererar mervärde. Kritiska röster som hörs 
mot det förda politiken tystas ner snabbt och effek-
tivt.Under valfrihets mantrat har högeralliansen gjort 
patienterna inget annat ofria och utan val att få rätt 
vård i rätt tid.
Det är bekymmersamt och höra kollegors missnöje 
över det förda politiken inom sll de senaste mandat-
perioderna samtidigt som de inte är medvetna vilka 
som styr SLL. Vår utmaning blir att synliggöra vilka 
politiska partier som ansvarar för misskötsel av vår-
den i Stockholm och erbjuda bättre alternativ.

 
 Micaela  
 Kedhammar 
 Farsta 
 Ålder: 26  

 
Sysselsättning:  
Administratör 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare i landstingsfullmäktige sedan sommaren 
2016, ordinarie sedan sommaren 2017. Var 2013 ord-
förande för V Hässelby-Vällingby. Är idag medlems-
ansvarig i V Farsta. Jag sitter som ledamot Högsko-
lans avskiljandenämnd sedan 2015. Det uppdraget går 
ut i och med årsskiftet.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Psykiatri, kvinnosjukvård och tillgänglig kollektivtra-
fik.  

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag sitter i landstinget i dagsläget och kandiderar om 
dels för att jag tycker att det är roligt och givande att 
arbeta med landstinget och de frågor som ryms inom 
ramen för detsamma. Men det är även för att jag kän-
ner ett slags ansvar för att representera patientgruppen 
inom Stockholms läns psykiatri; det är en väldigt 
röstsvag grupp som har det svårt i dagsläget och som 
tyvärr glöms bort i landstinget generellt. Som patient 
i psykiatrin sedan flera år tillbaka har jag ett perspek-
tiv på psykiatrin, men även på andra delar av vården, 
som till stor del saknas i landstingsfullmäktige.



 Millaray Rubilar 
 Pastenes 
 Huddinge 
 Ålder: 44 år

Sysselsättning: 
Familjebehandlare, socialarbetare  
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare i Tillsynsnämnden Miljö och Hälsa, er-
sättare i Miljöberedningen, tidigare ersättare för-
skolenämnden. ersättare i Distriktstyrelsen V Stor-
stockholm, internfeministisk ansvarig. Attention, 
intresseförening för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, deras anhöriga och professio-
nella. Jag är anhörig och arbetar även i min professi-
on med olika former av nedsättningar. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Svårt att begränsa sig till tre frågor. En verksamhet 
det är tyst om och inte heller uppmärksammas sär-
skild är psykatrin och nedmonteringen av den. Det är 
väldigt belastade grupper, individer inom landstinget 
som utifrån sin sjukdom, sina svårigheter och ned-
sättningar inte kan föra sin egen talan, naturligtvis 
även utifrån det stigmat med psykiatrisk problematik 
utsätts för. Det är barn, ungdomar och vuxna inom 
psykatrin. Inom akutpsykatrin för barn finns det idag 
enbart 15 platser inom Landstinget som ska räcka från 
norra länet till södra. På grund av det stora trycket 
på psykatrin går personalen på knäna och det är stor 
omsättning på personal, vilket också innebär att färre 
utbildat personal stannar. Vi har förtvivlade föräldrar 
och andra anhöriga som går på knäna när psykiska 
ohälsan växer och det inte tillförs tillräckligt med re-
surser att ta hand om de drabbade barn, ungdomar och 
vuxna. Sedan har vi långa köer till utredning av barn/
ungdomar och vuxna för neuropsykiatriska utredning-
ar för att utreda deras olika funktionsnedsättningar. 
Sedan väntar långa köer till psykologhjälp och andra 
insatser såsom habilitering och rehabilitering och så 
nu även för utredning av och hjälp i form av Trauma-
behandling.  Ett annat område som intresserar mig är 
miljö och klimatpolitiken där V har en viktigt uppgift 
i att flytta fram positionerna såsom inom kollektiv-
trafiken och fortsatt driva på för nolltaxa. ytterligare 
område är personalområdet där arbetsvillkoren för 
personalen som arbetar inom vården måste förbätt-
ras. Arbetsmiljön, löner och kompetensutveckling är 
angeläget att arbeta med och då också fortsätta att se 
över vilka verksamheter som kan anamma 6 timmars 

arbetsdag. Sedan är det jätteviktigt att fortsatt lägga 
krut till att förhindra att fler verksamheter säljs ut och 
privatiseras. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag kandiderar för att jag är trött på att se nedmonte-
ringen av verksamheter inom landstinget och se hur 
det drabbar sjuka, vårdbehövande. Jag vill vara del i 
att bygga upp landstingets verksamheter igen, återge 
människor hopp om att det går att få en mänskligare 
vård igen, som bygger på solidarisk tänkande och 
omsorg om personal och patient. Jag vill även kunna 
driva på förändring för att grupper i samhället som 
inte har en röst ska kunna få en röst och att det ska 
leda till förbättrat vård och livskvalite för de. Vi har 
grupper som inte kan göra sin röst hörda för de har 
fullt upp att kunna existera och vilka inte kan orga-
nisera sig. Det är människor som på grund av olika 
orsaker lider av psykisk ohälsa och i många fall funk-
tionsnedsättningar av olika slag och dessutom utsätts 
för olika stigma. Sedan tror jag på att jag kan föra 
fram vår politik på flertal områden, inte minst miljö 
och klimat. 

 Mohibul Ezdani  
 Khan 
 Hässelby-Vällingby
 Ålder: 61 

Sysselsättning: 
Postanställd 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Tidigare: Ersättare Stockholm KF 2003-2006) Ersät-
tare Fastighet och saluhallarna (2003-2006) Ersättare 
SLL (2006-2010) Ledamot kultur och utbildnings-
nämnden (2006-2010).  Nuvarande: Ledamot SLL. 
Ledamot sjukvådstyrelse Stockholmsstad och Ekerö. 
Ledamot Jury för pris mot främlingsfientlighet och 
rasism. Ersättare Mälardalsrådet. Ordförande Häs-
selby-Vällingby, ledamot i centrala valberedningen. 
Sammankallande i valberedning för Bangladesh 
föreningen DOYEL. Valberedning Greater Jalalabad 
Association Sweden

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Kollektivtrafik,  Integration och mångfald samt en väl 
fungerande Hälsö- och sjukvård för alla 



Varför kandiderar du till landstinget?
Jag kandiderar till SLL för de frågor som jag brinner 
för avgörs i SLL

 Moisés Ubeira 
 Sundbyberg  
 Ålder: 33

 

Sysselsättning:  
Heltidsarbete
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Nämnduppdrag i stadsmiljö samt Kommunstyrelse. 
Antirasistiska utskottet. Aktiv i fackförbundet ST.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Avseende landstinget - Nolltaxa, att landstinget är en 
bra arbetsgivare och rättvis sjukvård såsom att för-
bättra situationen efter NKS effekter. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Har att det finns hjärtefrågor inom landstinget, för att 
landstinget är ett område många medborgare glömmer 
och för att driva nolltaxan ännu hårdare.

 My Morin 
 Hammarby-Skarpnäck 
 och Vårdförbunds- 
 vänstern
 Ålder: 37 

Sysselsättning:  
Medicinsk koordinator MSB 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Aktiv i Vårdförbundet, bl.a. som Kongressombud. 
Hälso- och sjukvården (NPM, den evigt aktuella 
krisen, arbetsmiljöfrågor för de som arbetar inom 
sektorn och självklart vinsterna). 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Migranter, papperslösa och asylsökandes rättigheter 
(inkluderat deras rätt att söka asyl och migrera på ett 

säkert sätt). Feminismen (som genomsyrar allt). 

Varför kandiderar du till landstinget?
Det är så många politiska beslut som tas i landsting-
en som berör oss i vardagen. Många av dessa beslut 
engagerar mig inte bara politiskt utan även yrkes-
verksamt och privat. Jag upplever också att många 
av dessa beslut går stick i stäv med mina värderingar 
och politiska ideal. Det är en självklarhet för mig i det 
läget att försöka påverka dessa beslut med de demo-
kratiska medel som ligger till mitt förfogande. 

 
 Niklas Andersson 
 Sigtuna  
 Ålder: 30

Sysselsättning: 
Statistiker, tillsvidare 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare i Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun och 
tidigare ersättare i Kultur- och fritidsnämnden i Sig-
tuna kommun. Ordförande partiföreningen i Sigtuna 
kommun. Ledamot i fackförbundet ST:s styrelse på 
KI, arbetsplatsombud samt skyddsombud.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Kultur-, miljö- och bostadsfrågor. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag känner att Stockholm län verkligen behöver en 
annan styrning och är villig att hjälpa till med det.

 
 Niklas Bougt  
 Huddinge och
 Vårdförbunds- 
 vänstern 
 Ålder: 25



Sysselsättning: 
Sjuksköterska 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare Socialnämnden Huddinge. Ordförande par-
tiföreningen Huddinge. Medlem i Vänstern i Vårdför-
bundet. Medlem och lokalt förtroendevald i Vårdför-
bundet. Medlem i  republikanska föreningen. I övrigt 
inga uppdrag.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Tre viktigaste politiska frågorna för mig är sjukvår-
den och upphandlingar kring denna där man måste se 
till jämlikhet där sjukvården skall vara samma oavsett 
var i länet man bor. Kollektivtrafiken med nolltaxa. 
Psykiska ohälsan med både öppenvård och sluten-
vård.  

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag kandiderar till landstinget då många av de frågor 
som intresserar mig mest hanteras av landstinget. 
Sjukvården som missköts brutalt under borgarnas tid 
i styre måste rustas upp. Landstinget är i nuläget inte 
en attraktiv arbetsköpare vilket beror på underfinan-
siering som leder till stängda vårdplatser, långa vård-
köer och sjukskrivningar då arbetsmiljön blir sämre. 
Jag vill göra vänsterpartiets röst i sjukvårdsfrågan 
med ett tydligt arbetsmiljömässigt perspektiv som jag 
med mitt fackliga engagemang kan bidra med.

 

 
  Olaf Koort  
  Lidingö 
  Ålder: 31

Sysselsättning: 
A-kassehandläggare, f.n. föräldraledig 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ordförande Lidingö partiförening 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Inom landstingsområdet är det en kommunaltrafik 
som kan konkurrera med privatbilismen, fri kollektiv-
trafik och en god tillgång till vård i hela länet. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Eftersom jag är trött på att bara klaga och ser förbätt-
ringsmöjligheter.

 Patrik Olofsson 
 Haninge och
 Transportvänstern
 Ålder: 51

Sysselsättning: 
Politisk sekreterare, Taxiförare 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Inga just nu, tidigare i Nynäshamn; Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, styrelseledamot i Nynäs-
hamnsbostäder. Styrelseledamot i partiföreningen & 
politisk sekreterare på 25%. Tidigare ordf i Nynäs-
hamn. Aktiv i Transportarbetarförbundet.
 
Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Vinster i välfärden, Offentliga upphandling, jämlik 
vård i hela länet. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Som taxiförare har jag på nära håll sett hur destruktiv 
den offentliga upphandlingen är om bara lägsta pris 
gäller. Jag brinner för Vänpartiets politik mot vinster i 
välfärden och kraven på sociala villkor vid upphand-
lingar. Sättet SLL bedriver sin personalpolitik och hur 
de upphandlar kan påverka arbetsmarknaden i hela 
länet i positiv eller negativ riktning. Under alldeles 
för många år har det varit för bedrövlig. Dags för 
förändring. Jag vill också lyfta hur vården fungerar i 
länets ytterkanter. Väldigt stora resurser koncentreras 
i centrum och allt för lite hittar ut till ”periferin”.

 Peter Laine
 Sundbyberg 
 Ålder: 66

Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Kommunfullmäktige i Sundbyberg. Ers. Landstinget, 
div. olika nämnder inom kommunen. Hyresgästför-
eningen, facket (SEKO), nämndemannaföreniingen 



Svea hovrätt. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Bostäder, sociala frågor, sjukvård, kollektivtrafik, 
rättsväsende 

Varför kandiderar du till landstinget?
Kan förhoppningsvis påverka mot privatisering. Kan 
också medverka i dialog med fackliga kamrater inom 
kollektivtrafiken samt har viss insyn i hur illa sjukvår-
den har skötts under åren med borgerligt styre

 Peter Lorentzon 
 Vita Bergen 
 Ålder: 74

Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Nätverket Gemensam välfärd och PRO 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Att försvara och utveckla den gemensamma välfär-
den. Fredsfrågan. Klimatfrågan. 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag vill motverka den kraftiga kommersialisering som 
skett av svenska sjukvård framförallt här i Stock-
holms läns landsting. Jag vill vara med att utveckla en 
jämlik och behovsstyrd sjukvård och äldreomsorg.

 Rasmus Cedergren 
 Sollentuna 
 Ålder: 22

Sysselsättning: Produktionsarbetare 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Styrelseledamot Vänsterpartiet Sollentuna. Lite aktiv 
inom SAC. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Inga vinster i välfärden - Pengar som tas ut som vinst 
som hellre kunde investerats tillbaka in i välfärden, 
faktumet att det är skattepengar som hamnar i ägarnas 
fickor, och att välfärdsföretag bedrivna som publika 
aktiebolags enda uppdrag enligt lag är att generera 
vinst till ägarna är problemen.
Arbete & Arbetsrätt - En låg arbetslöshet ger arbetare 
mer makt medan arbetskraft inte slösas bort. Med 
satsningar på samhällsnyttan kan vi öka personaltät-
het inom skola, vård & omsorg, vi kan bygga bostä-
der och skolor, vi kan bygga ut infrastrukturen och 
kollektivtrafiken, vi kan utbilda mer människor och vi 
kan göra det här med ett fokus på hållbarhet! Samti-
digt kan vi inte inskränka strejkrätten eller avveckla 
delar av arbetsrätten som föreslås av högern kontinu-
erligt! Mycket glad över att se att man kommer kunna 
göra avdrag på fackavgiften, till exempel.
Kollektivtrafik - Med samhällen som växer blir det 
allt viktigare med en bra och tillgänglig kollektivtra-
fik. En helt skattefinansierad kollektivtrafik där peng-
ar går till att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken 
hjälper hela samhället genom att fler tar buss, tåg eller 
tunnelbana istället för bilen samtidigt som de mest 
utsatta får mer rörlighet. Fler hållplatser gör världen 
närmare varandra! 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag vill hjälpa vänsterpartiet bedriva sin politik, och 
jag brinner verkligen för hela vänsterpartiets parti-
program. Jag tycker det är viktigt med att ha olika 
erfarenheter i en grupp och jag hoppas att jag som 
ung och jobbar på en mindre fabrik kan hjälpa till 
med det. Jag upplever att många unga i min krets vill 
engagera sig i samhällsfrågor, men ser inte att ett av 
sätten man kan göra det på är faktiskt att bara engage-
ra sig i vänsterpartiet. Jag hoppas på att kunna inspi-
rera dem mer än jag redan gjort med det här.

 Rolf Brattström  
 Enskede 
 Ålder: 68

Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Sthlm Business Region - styrelsemedlem. tidigare: 
stadsdelsnämnd Enskede/Årsta, MHN, Stockholm 



Vatten. Ordf/kassör V Enskede. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sjukvård, skola milkjö Sjukvården har länge miss-
skötts av Alliansen. Privatiseringar fördyrar och för-
svårar planeringen, NKS är en katastrofal gökunge. 
Psykiatrin är under all kritik.

Varför kandiderar du till landstinget? 
Vill att landstingsfrågorna skall synas mer.

 Ronnie Anderson 
 Botkyrka 
 Ålder: 68

Sysselsättning: 
Pensionär  

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Miljönämnd/ Arbetsmarknadsnämd / kom fullmäktige 
allt i botkyrka kommun. Hammarby idrottsförening , 
numera inga uppdrag   

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Arbetsmarknad / miljöfrågor / skola - utbildning 

Varför kandiderar du till landstinget?
Har varit aktiv i botkyrka kommunalt nu i många år . 
Vore intressant att också jobba med hälsa/ sjukvård /
kommunikationer .. 

 Ronny Öberg 
 Hammarby-Skarpnäck
 Ålder: 74 
 

Sysselsättning: 
Pensionär 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Esättare i Hammarby-Skarpnäck styrelse. Bridgeklub-
bor och bodansvarig i koloniträdgårdsförening.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Bostadspolitik, stadsbyggnadsfrågor,  parhets ideolo-
giska utveckling 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag har varit anställd hos SL 1978 till 2010 och däref-
ter som konsult i fyra år med i stort samma uppgifter 
som innan dvs teknisk anläggningsförvaltning.
I arbete med det som är under spåret måste man ha 
kännedom om och samarbeta med de som är ansva-
riga för spår och växlar, drivström, vanlig el och tele 
samt också med trafikavdelningen. Det var  också i 
min arbetsgrupp som vad vi kallade omvärldsfrågor 
behandlades, ex plan- och bygglovsfrågor. När jag 
också arbete med vagnunderhåll och vagnteknik vill 
jag hävda att min kunskap om tunnelbana som tek-
niskt system är mycket god. Som SL-anställde har jag 
varit med om flera omorganisationer och upplevt vad 
dessa lett till. Som SL-anställd kunde jag enkelt läsa  
styrelseprotokollen. Ofta slogs jag av när jag läst vad 
ledamöter yttrat och skrivit av en undran om ””Vad 
fan vet dom egentligen hur SL fungerar?”” 
Jag tror därför att jag hr något att tillföra.  



 Samuel Scherman 
 Kista,  
 Ålder: 28

Sysselsättning: 
Studerande 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Kommunfullmäktige i Sollentuna. Maj 2012-valet, 
ersättare, denna mandatperiode, ordinarie. I Sollentu-
na har jag suttit i styrelsen 2013-2016 varav sista året 
som ordförande. Nu revisor och innan valberedning. 
Med i många föreningar, men de som är värda att 
nämna är IOGT-NTO och Stockholms universitets 
studentkår. I den senare har jag suttit i kårfullmäktige 
sedan 2011. 
Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Inom SLLs ansvarsområden är det Regionplanering, 
kollektivtrafikens utbyggnad och taxorna inom kol-
lektivtrafiken. 

Varför kandiderar du till landstinget?
För att landstingets (bortglömda) frågor är intressanta 
antar jag. Samhällsplanering har alltid intresserat mig, 
men snarare än enskilda detaljplaner är det de breda 
penseldragen med infrastrukturen och regionplane-
ring som är roligast.

 Staffan Norberg 
 Södertälje 
 Ålder: 61
 

Sysselsättning: 
Kommunalråd/miljöinspektör 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
kommunalråd, ordf Telge Energi, ordf stadsbyggnads-

nämnden, SKL. Tidigare bl.a. i Distriktsstyrelsen i 
både Uppsala och Storstockholm, ordf (v) Södertälje, 
Partistyrelsen. Medlem i SNF och HSB.  

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest 
Trafikfrågor, fastighetsfrågor, folkhälsofrågor 

Varför kandiderar du till landstinget?
Efter lång erfarenhet i kommunalpolitiken så ser jag 
de frågor som rums inom landstinget som en utma-
ning. känner väl utmaningargarna  i Södra länsdelen 
och har ett förflutet på miljömedicinska enheten SLL 
och Karolinska institutet

 Stellan F. Hamrin
 Hammarby-Skarpnäck 
 Ålder: 73 
 

Sysselsättning: 
Vatten-ekolog 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Nu; Landstingsfullmäktige, Skärgårdsrådet och 
Trafiknämnden. Tidigare; Fullmäktige i Sthlms stad, 
Miljönämnden, Stockholm Vatten. Ledamot i Di-
striktets Klimat- och Miljögrupp, Ansvarig för nytt 
Landsbygdspolitiskt program. Medlem i SNF, Älv-
räddarna, Jägarförbundet, Rädda Vättern och Save the 
Baltic. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Klimat och Miljö, Landsbygdsfrågor, trafik 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag kandiderar för att bidra till att skapa ett trafik-
system med 0-taxa som är klimatmässigt, socialt 
och ekonomiskt hållbart för alla inkl. landsbygd och 
skärgård. Jag vill också arbeta för ett hållbart och 
ekologiskt skogs- och jordbruk samt fiske anpassat till 
länets förutsättningar.



 Susann Svärd  
 Sundbyberg  
 Ålder: 53 

Sysselsättning: 
Undersköterska 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare i äldrenämnden, Sundbyberg. 2015-2016. 
Pensionärsrådet sedan 2015. Styrelseledamot i par-
tiföreningen. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Vården, klimatet, rasismen 

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag känner stor oro, för mig själv och mina kollegor, 
för hur arbetsgivaren/landstinget behandlar oss. Jag 
vill vara med och påverka arbetet i att förbättra våra 
arbetsvillkor, patientsäkerhet, ekonomi mm Tyck-
er också att vi måste begränsa biltrafiken och satsa 
mycket mer på kollektivtrafiken. 

 Sven Erik Wånell 
 Lidingö 
 Ålder: 71

Sysselsättning: 
Pensionär och senior utredare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kassör i 
partiföreningens styrelse. Ordförande HSB Brf Skär-
sätra, flera uppdrag i Ansgarskyrkan (del av Equmeni-
akyrkan), PRO Folkhälsokommittén m.fl. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Vård och omsorg om äldre personer; Regionfrågor 
och bostadspolitik; Kollektivtrafik 

Varför kandiderar du till landstinget? 
Intresse för de frågor som landstinget ansvarar för - 

har tidigare inte kandiderat eftersom jag varit chef för 
en verksamhet där landstinget är den ena huvudman-
nen, samt haft kommunalpolitiska uppdrag

 Sydney Ankers
 Bromma  
 Ålder: 43 

Sysselsättning:  
Kommunikatör.

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
För närvarande inga uppdrag för partiet. Tidigare 
(länge sedan), nämndeman i barn- och omsorgsnämn-
den och suppleant i kulturnämnden i Lidköpings 
kommun och ordförande i Lidköpings Ung Vänster.
Utanför partiet, sekreterare i föreningen Kultwatch, 
som driver magasinet Kultwatch. Ingår i en styrgrupp 
som är i färd att bilda föreningen Postkolonialt Per-
spektiv.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jämställdhet och integration, fred- och utveckling och 
infrastruktur

Varför kandiderar du till landstinget?
– Jag har nominerats för att driva frågor om infra-
struktur som ett verktyg för jämställdhet och integra-
tion, vilket jag också avser att göra. Över huvud taget 
utgår min kandidatur från att tillföra feministiska och 
postkoloniala perspektiv på alla de frågor som rör 
Landstinget.

 Thomas Magnusson 
 Solna
 Ålder: 62 
 

Sysselsättning: 
Budgetrådgivare/Kommunalråd 



Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Solna: KF, KS, Byggnadsnämnd, Kultur- o fritids-
nämnd. SLL: LF, Fastighets- o investeringsberedning-
en, Beredningen för stora folksjukdomar. Listan är 
lång över tidigare uppdrag. Revisor i partiet centralt, 
revisorsersättare i distriktet. Har varit styrelseledamot 
i ungdomsförbundet på lokal, regional och nationell 
nivå. Har varit styrelseledamot o/e ordförande i par-
tiet på lokal och regional nivå. Förbundsordförande 
för Diabetesorganisationen i Sverige, styrelseledamot 
i Storstockholms Diabetesförening samt valberedare 
för några lokala föreningar i Solna. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Sjukvård med inriktning på folksjukdomar, patientin-
flytande samt fastigheter för vården.  

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag har breda kunskaper om hur landstingets verk-
samheter fungerar alt. inte fungerar. Har haft för-
månen att först vara revisor i landstinget under 2 
mandatperioder och därefter ledamot i LF under 2 
mandatperioder o är nu inne på den 3:e perioden i LF. 
Den kunskapen tillsammans med nya kamrater som 
har andra erfarenheter kan bli en bra mix för en ny 
landstingsgrupp. Jag tycker att landstingets frågor är 
spännande och ger möjlighet att skapa förbättringar 
inom områden som är viktiga för medborgare. Trots 
jag varit med länge är jag helt enkelt sugen på att 
jobba vidare och när jag är det så blir jag också enga-
gerad.     

 Torun Boucher  
 Västra Södermalm 
 Ålder: 58

Sysselsättning: 
Arvoderad politiker i Stockholms stad 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnd 2005-
2010, ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i 
äldrenämnden 2011-2014. Ordinarie i fullmäktige, 
ordförande i äldrenämnden sedan valet 2014. Ordfö-
rande i partiföreningen under ett par tre år från 2005. 
Har suttit i distriktsstyrelsen ett par år, minns inte när 
men ungefär 2009-2010. Partiets valberedning inför 
kongresserna 2012 och 2014. Samt lite småuppdrag 

typ första maj gruppen... För närvarande i styrgruppen 
för internfeminism.   

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Jag är ganska brett intresserad, men har främst ägnat 
mig åt äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsfrågor. 
Har också varit mycket engagerad i vinst i välfärdsde-
batten, samt är intresserad av kulturpolitik.  

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag kandiderar i första hand till stadshuset. Men jag 
står till förfogande för valberedningen och kan tänka 
mig, beroende på vilka behov valberedningarna ser, 
att ställa upp på landstingslistan. Jag kan även tänka 
mig att stå långt ner på landstingslistan.. men blir inte 
ledsen om jag inte står där alls, kommer att dra tillba-
ka min kandidatur i så fall!

 Veronica Kallander  
 Sundbyberg  
 Ålder: 45 år 

Sysselsättning: 
Halvt sjukpensionär/halvtidspolitiker 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 2e vice ord-
förande i äldrenämnden. 2e vice ordförande i Stads-
byggnads- och miljönämnden, kommunala utskott, 2e 
vice ordförande i kommunala rådet för funktionshin-
derfrågor. Valledningen, förhandlingsgrupp efter valet 
2014, partistyrelsen sen 2012. Vice ordförande DHR 
Sundbyberg, vuxenvolontär för Ung i Sverige.

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Färdtjänst, sjukvård och i övrigt att införa ett funktio-
nalitetsperspektiv på varje given politisk fråga.

Varför kandiderar du till landstinget?
Jag har ett i ifrånperspektiv på många av de frågor 
som behandlas och beslutas i Landstinget och tror att 
jag i och med kan tillföra dimensioner som inte ofta 
finns i beslutande organ.



 Zakarias Zouhir 
 Enskede 
 Ålder: 41

Sysselsättning: 
Järnvägsingenjör/förvaltare  

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Nu:Trafiknämden, Stockholm KF. Tidigare:ledamot 
DS, trafiknämnden. Ledamot i styrelsen V Enskede. 
Afrosvenskarnas Riksförbund, ledamot i styrelsen 
för Sveriges antidiskrimineringsbyråer. 

Vilka tre politiska frågor intresserar dig mest
Trafik, Antirasism, ungdomar  

Varför kandiderar du till landstinget?
För att jag anser att jag kunskap jag kan tillföra vårt 
parti, men också för att vi lever i en där vänsterpa-
tiet behövs mer än någonsin och där jag ser det som 
en ära att få vara en av lagspellarna i vår politik 
som skall föras fram och ta vår stad/land framåt för 
ett jämlikare samhälle 
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