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Riksdag och region 
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Valberedningens förslag till valberedningen för riksdagslistan 
valberedningen för regionlistorna

Sofia Södergren Poikulainen 
Valberedningen förslag till sammankallande 

Födelseår 1979 

Definierar mig som: Kvinna 

Antal år som aktiv medlem: 1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Avdelningsordförande för Transport Stockholm, 
tjänstledig från bevakningsbranschen 

Partiförening:  Hässelby-Vällingby 

Uppdrag inom partiet idag Ersättare i partistyrelsen, valberedning i 
partiföreningen, fackliga utskottet i Stockholm, 
ledamot i Transportvänsterns styrelse 

Uppdrag utanför partiet LO-distriktet Stockholm, nämndeman, god man, AFB-
styrelsen region Stockholm 

Särskilt intresserad av:  Arbetarrörelsen, bostadspolitik, vård/omsorg, klimat 
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Ann-Marie Strömberg 

Födelseår  1950 

Definierar mig som:  Kvinna  

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Socionom, examen 1976. Yrkesverksamhet under mer 
än 40 år, mest inom socialtjänstens 
myndighetsutövning (flera arbetsplatser, har hållit på 
att byta jobb lite då och då för att inte bli hemmablind), 
men också inom andra grenar av socialtjänsten. Under 
studieåren extraknäck som vårdbiträde inom hemtjänst 
och sjukvård. Också utbildad sekreterare. Under de sista 
åren som yrkesverksam heltidsarvoderad som 
fackföreningsordförande och huvudskyddsombud på 
Socialförvaltningen i Stockholms stad. Numera senior. 

Partiförening:  Hägersten 

Uppdrag inom partiet idag Ordförande partiförening. Ledamot Distriktsstyrelsen. 
Ledamot stadsdelsnämnd. Ersättare regionfullmäktige 
med ytterligare uppdrag där. Nämndeman. Uppdrag för 
Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) kyrkofullmäktige och 
kyrkoråd m.m. 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Välfärdsfrågor hela fältet inklusive kollektivtrafik. 
Tidigare kommunalpolitiska uppdrag i Stockholms stad 
och om jag har något motto där så är det "gräv där Du 
står". Jag är en äkta gräsrot som gillar konkreta och 
jordnära sakfrågor. Och där jag kan använda min 
socialarbetarerfarenhet. 
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Christina Wulff 

Födelseår  1950 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Pensionerad lärare och rektor 

Partiförening:  Österåker 

Uppdrag inom partiet idag Ordförande i Vänsterpartiet Österåker 

Uppdrag utanför partiet Ledare för språkcafé i Röda korsets regi, volontär inom 
Berättarministeriet -  båda vilande pga av Covid-19 

Särskilt intresserad av:  Klimat och skola 
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Deniz Butros 

Födelseår  1991 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Klimatstrateg 

Partiförening:  Enskede 

Uppdrag inom partiet idag Ledamot i Stockholm stads miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, nyligen lämnat partistyrelsen där 
jag suttit i drygt fyra år. 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Klimatfrågan, feminism, rättvis klimatomställning 
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Göran Kärrman 

Födelseår  1956 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Pensionerad metallarbetare 

Partiförening:  Kista 

Uppdrag inom partiet idag Ersättare i Skärgårdsstiftelsens styrelse, styrelsemedlem 
Norra Järvas stadsdelsråd, Husby Arbetarcentrum, 
valberedbing Folkets Husby 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Fackliga frågor, bostadsfrågor 
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Ihsan Kellecioglu 

Födelseår  1980 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Konsult/projektledare 

Partiförening:  Solna 

Uppdrag inom partiet idag Nej det har jag inte 

Uppdrag utanför partiet Sitter i Järvaskolans styrelse. Är även rådgivare åt ett 
antal ideella organisationer i orten. 

Särskilt intresserad av:  Segregation, ojämlikhet, rasism 
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Sara Stenudd 

Födelseår  1975 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Arvoderad heltidspolitiker i Stockholms stad/ tidigare 
operationstandsköterska 

Partiförening:  Älvsjö Fruängen 

Uppdrag inom partiet idag Jag är heltidsarvoderad politiker i Stockholms stad. Är 
gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, vice ordförande 
i kyrkogårdsnämnden, sitter i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsens ekonomiutskott, har 
även som uppgift att följa och stödja våra ordinarie och 
ersättare i miljö och hälsoskyddsnämnden, 
trafiknämnden , avfallsnämnden och många av stadens 
bolag 

Uppdrag utanför partiet Jag sitter som ersättare i SKKF. Sveriges kyrkogård och 
krematorieförbund. En plats jag fått genom mitt 
engagemang i begravningsfrågor. Men det uppdraget 
står utanför det politiska. 

Särskilt intresserad av:  Eftersom jag arbetar med stadsbyggnadsfrågan så är 
det den som står mig närmast. Jag tycker det är 
oerhört intressant att följa och vara med i besluten om 
utformningen av nya stadsutvecklingsprojekt. Jag har 
därför försökt följa alla arkitekturdiskussioner, närvarat 
på "Stockhom bygger" möten och gjort så många 
studie och platsbesök som jag kunnat pressa in i 
schemat. Jag är även väldigt intresserad av 
klimatfrågor. Jag har tidigare suttit som ersättare i miljö 
och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden. I alla 
våra nämnder och bolag är den stora frågan hur vi ska 
ställa om, vilka som är de mest miljövänliga 
alternativen och hur når vi målet med ett fossilfritt 
Stockholm fortast möjligast.  
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Somar Suliman 

Födelseår  1982 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: jur.kand. Nu studerar jag på heltid magisterprogram i 
Europa rättsliga studier, slutdatum i juni 2021, 
dessutom studerar jag en kurs på avancerad nivå 
(Business Intelligence - datadrivna organisationer ). 

Partiförening:  Upplands-Bro 

Uppdrag inom partiet idag Styrelseledamot och ersättare utbildningsnämnd 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Integration. 
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Veronica Kallander 

Födelseår  1972 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Verksamhetschef LSS/Personlig assistans, politiska 
uppdrag 

Partiförening:  Sundbyberg 

Uppdrag inom partiet idag Kommunfullmäktige 

Uppdrag utanför partiet DHR(Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) i 
Sundbyberg 

Särskilt intresserad av:  Jag jobbar för att varje politikområde ska ha ett 
funktionalitets(funktionsrätts)perspektiv 
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Valberedningens förslag till valberedningen för regionlistorna  

Anders Rosén 
Valberedningen förslag till sammankallande  
 

Födelseår  1959 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Folkhögskollärare. Nu heltidspolitiker i kommun 

Partiförening:  Upplands Väsby 

Uppdrag inom partiet idag Gruppledare, politisk sekreterare V Upplands Väsby 

Uppdrag utanför partiet Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Kultur- och 
fritidsnämnd i UV 

Särskilt intresserad av:  Jämställdhet. Utbildning. Stadsbyggnad. Ekologisk 
hållbarhet 
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Birgit Hansson  

Födelseår  1946 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Psykolog, Ordförande i Psykologförbundet, Rektor på 
Polishögskolan 

Partiförening:  Nacka 

Uppdrag inom partiet idag Styrelsen i Nacka, Valberedningen i Nacka, gemensam 
valberedning valkrets inför kongressen, ansvarig för 
medlemsvården i Nacka 

Uppdrag utanför partiet Ledamot i Röda Korsets Centralstyrelse, ledamot i 
Sveriges Radio TVs förvaltningsstyrelse (nominerad av 
V), sammankallande i valberedningen för 
Riksförbundet Balans. 

Särskilt intresserad av:  Välfärdsfrågor i stort, win-win arbetsmarknad - 
företagande - näringsliv - offentlig sektor - regional 
utveckling, 6-timmars arbetsdag 
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Gerardo Berrios 

Födelseår  1957 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Postnordanställd 

Partiförening:  SEKO Vänstern tillhör även Södermalm.  

Uppdrag inom partiet idag Förenings kassör. Ersättare i Stadshuset, ersättare i 
Fastighetsnämden 

Uppdrag utanför partiet Förtroendevald i SEKO Facket för service och 
kommunikation. Förbundsrevisor, ledamot i SEKO 
Region Stockholm Jämställdhets och 
Integrationsansvarig i SEKO Stockholm. Ledamot i FCFP 
Fackligt center för papperslösa i samarbetet mellan LO, 
TCO och SACO förbund. 

Särskilt intresserad av:  Anställningsformer, vinster i välfärden, arbetsmiljö och 
LAS lag om anställningsskydd. 
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Miriam Malm  

Födelseår  1974 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Case Manager. (typ vård och stödsamordnare) 

Partiförening:  Nynäshamn 

Uppdrag inom partiet idag Sitter i kommunfullmäktige i Nynäshamn 

Uppdrag utanför partiet Är aktiv inom barn i behov Nynäshamn 

Särskilt intresserad av:  Välfärdsfrågor samt feminism. 
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Maria Ljuslin 

Födelseår  1977 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Folkbildning ABF/Konflikthantering/Retorik 

Partiförening:  Älvsjö Fruängen 

Uppdrag inom partiet idag • Vice ordförande Hägersten Älvsjö SDN 

• Ledamot Sthlm Kommunfullmäktige  

• Ersättare Utbildningsnämnden  

• Ledamot Älvsjö Fruängen partiförening 

Uppdrag utanför partiet Vice ordförande i Handels fackklubb 22428 samt 
skyddsombud 

Särskilt intresserad av:  Utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor - fackliga 
frågor, miljöfrågor och frågor som rör hur stärka 
lokaldemokratin. 
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Rashid Mohammed  

Födelseår  1960 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år  

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Heltidspolitiker V Stockholms stad. Socionom  

Partiförening:  Tensta-Rinkeby-Spånga 

Uppdrag inom partiet idag Sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse i 
Stockholms stad. Vice ordförande Spånga-Tensta 
stadsdelsnämnden. Arbetsmarknadsnämnden och 
styrelse för Familjebostäder. 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Trygghetsfrågor, socialfrågor, sysselsättning och 
arbetsmarknadsfrågor samt integrationsfrågor. 
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Tobias Tengström 

Födelseår  1975 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Assistent på statlig myndighet 

Partiförening:  Sundbyberg 

Uppdrag inom partiet idag Sitter i KF (ersättare), föreningens tidningsredaktion 
och ansvarar för föreningens Medlemsgrupp 

Uppdrag utanför partiet Ordf. lokalförening IOGT-NTO, sammankallande 
riksvalberedare IOGT-NTO, revisor Junis, ordf. fack-
sektionen, kassör fack-avdelningen (ST), sekr. 
samfällighet för ett garage. 

Särskilt intresserad av:  Likabehandling och mänskliga rättigheter 
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Tina Rosén 

Födelseår  1963 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Sedan 2019 politisk sekreterare, tidigare: socionom 
(kurator, konsulent och biståndshandläggare) innan 
dess inom personalområdet och olika slags 
administration. 

Partiförening:  Tyresö 

Uppdrag inom partiet idag Politisk sekreterare 70 %, ledamot i 
Kommunfullmäktige, adjungerad i styrelsen, 
sammankallande i valberedning. 

Uppdrag utanför partiet Ersättare i styrelse för CIF Sweden (The Council of 
International Fellowship) en politisk och religiöst 
obunden ideell organisation vars övergripande mål är 
att främja fred i världen och är öppen för 
socialarbetare, speciallärare och fritidsledare. Jag är 
vice regionsledare i SSGI (Svenska Soka Gakkai 
International, en buddistisk förening som grundar sig 
på Nichiren Daishonins buddism). 

Särskilt intresserad av:  Det mesta men mer inom det sociala området, speciellt 
LSS och andra frågor som handlar om orättvisor 
(sjukvård, jämlikhet, diskriminering i olika former, 
skatter osv) 
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Tove Pehrsson 

Födelseår  1975 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Arbetar nu som politisk sekreterare och kontaktperson. 
I grunden är jag annars lärare i svenska och engelska på 
gymnasienivå. Har också arbetat som 
behandlingsassistent i många år. 

Partiförening:  Vänsterpartiet Solna 

Uppdrag inom partiet idag Jag sitter i Solna kommunfullmäktige, är ordinarie i 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och ersättare i 
Byggnadsnämnden. Sitter även med i Miljö- och 
demokratiberedningen samt förbundsfullmäktige för 
Norrvatten och Käppala. Inom distriktet sitter jag i 
distriktsstyrelsen, samt i distriktets miljö- och 
klimatutskott. Jag sitter också med i styrgruppen för 
det nationella klimat- och miljönätverket." 

Uppdrag utanför partiet Nej, det hinner jag inte. 

Särskilt intresserad av:  I många år var jag väldigt aktiv inom feministiskt och 
studiepolitiskt arbete och idag fokuserar jag mest på 
miljö- och klimatpolitik. Jag arbetar också mycket 
organisatoriskt och praktiskt och är intresserad av hur 
vi inom partiet bygger och bär fram vår berättelse och 
vision för framtiden. 
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Övriga kandidater till valberedningarna  

Amanda Möllenhoff 

Födelseår  1992 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Lärare i fritidshem 

Partiförening:  Sundbyberg 

Uppdrag inom partiet idag Sammankallande i Sundbybergs valberedning, 
medansvarig för distriktets internfeministiska 
studiecirkel, projektledare för 1 maj, 
fullmäktigeledamot i Sundbyberg. 

Uppdrag utanför partiet Arbetsplats- och skyddsombud för Lärarförbundet, 
instruktör i Feministiskt självförsvar, studiecirkelledare 
för ABF 

Särskilt intresserad av:  Utbildning-, jämställdhet-, bostad-, kultur- och 
arbetsrättsfrågor 
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Arnold Jeppsson 
(endast valberedning riksdagslistan) 
 

Födelseår  1952 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Journalist pensionär 

Partiförening:  Nacka 

Uppdrag inom partiet idag Studieansvarig i Nacka 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Miljöfrågorna 
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Asia Rahman 

Födelseår  1970 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: revisor, civilekonom 

Partiförening:  Järfälla 

Uppdrag inom partiet idag Jag sitter som revisors suppleant i Järfälla 
partiförening samt är jag förtroende vald i 
valnämnden och tekniska nämnden samt är med i 
kvinnonätverket, bostadsnätverket och 
Antirasistiska nätverket 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Klimat, feminism, bostad och välfärd 
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Babak Ghorani 

Födelseår  1958 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Tolk och översättare. 

Partiförening:  Hässelby-Vällingby 

Uppdrag inom partiet idag DS ledamot. Första ersättare i Regionfullmäktige, 
ersättare i kulturnämnden, ledamot i Jury för pris mot 
främlingsfientlighet och rasism. Nämndeman både i 
Solna tingsrätt och förvaltningsrätten. 

Uppdrag utanför partiet Viceordförande i Nämndemannaföreningens styrelse i 
Solna tingsrätt. 

Särskilt intresserad av:  Mobilisering och organisering av folkrörelsen och 
nätverksarbete för att motstå eliminering av välfärd i 
samhället och människors välbefinnande och rättvisa. 
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Caroline Lantz 

Födelseår  1993 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  0-1 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Dagverksamhet fuga men har även egen 
hobbyverksamhet: kaninhotell 

Partiförening:  Järfälla  

Uppdrag inom partiet idag Nej 

Uppdrag utanför partiet Jobbar för funktionshindrade förbund som UMS OCH 
FUNKA 

Särskilt intresserad av:  Djur ska få högre rang i samhället. Miljön. Funkis frågor 
inom myndigheter: Lss och arbetsförmedlingen  
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Gunnar Bergström  

Födelseår  1951 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Alkohol och drogterapeut 

Partiförening:  Vallentuna 

Uppdrag inom partiet idag Kommunfullmäktige, socialnämnden 

Uppdrag utanför partiet nej 

Särskilt intresserad av:  Socialpolitik, juridik 
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Ion Storland 

Födelseår  1987 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  0-1 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Ingenjör och konsult inom bygg och anläggning 

Partiförening:  Solna 

Uppdrag inom partiet idag Ombud till Distriktsårskonferensen 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Strategisk planering och utveckling av samhällets 
resurser, ekonomi, sjukvård, infrastruktur, etik 
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Martin Lööf 

Födelseår  1979 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Biståndshandläggare 

Partiförening:  Årsta 

Uppdrag inom partiet idag Ordförande Vänsterpartiet Årsta, ombud i repskapet 
för Stockholm stad 

Uppdrag utanför partiet Ledamot styrelse Huddinge-avdelning för Vision, 
skyddsombud Vision, husombud Hyresgästföreningen, 
styrelse Socialistiska nätverket, valberedning 
Solidaritetshuset 

Särskilt intresserad av:  Förstå samhällsutvecklingen i sin motstridighet. Till 
vardags är jag fackligt aktiv så det är ett intresse. Det 
lokala perspektivet hur vi är med och påverkar i de 
lokala frågorna är ett annat. Jag är ordförande i lokal 
förening så hur man får den att växa är en annan fråga. 
Vi behöver ett alternativ till dagens kapitalism hur ska 
det ser ut och hur ska samhällsförändringen se ut. 
Internationella frågor. 
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Ulf Sellgren 
(endast valberedning regionlistan) 
 

Födelseår  1953 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Docent KTH (undervisning & forskning), dvs fortfarande 
anställd och aktiv 

Partiförening:  Vallentuna 

Uppdrag inom partiet idag Styrelsemedlem och medieansvarig för partiföreningen 

Uppdrag utanför partiet Revisor Naturskyddsföreningen, Styrelsemedlem, kassör 
oh medieansvarig i Solidaritetsföreningen i Nordost, 
Utställningssekreterare och valberedare i Sundsvalls 
Kattklubb 

Särskilt intresserad av:  Jämlikhet och jämställdhet, Internationella samarbeten 
och solidaritet, hållbar utveckling, miljö och klimat, 
energipolitik, arbetsrätt 
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