Kandidatpresentationer
Regionlistorna 2022

Ahmed Sharaf Abdi

Agneta Sundberg

Tensta Rinkeby
Sysselsättning: Elevassistent
Ålder: 1995

Vita Bergen
Sysselsättning: Seniorkonsult inom miljö och samhällsbyggnad
Ålder: 1951

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Jag är ordförande (V) Tensta-Rinkeby-Spånga och
jag sitter i Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnden och
Utbildningsnämnden. Är med i valberedningen för V
Storstockholm. Jag har suttit i distriktsstyrelsen för
Ung Vänster Storstockholm.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Kollektivtrafik
Sjukvårdsfrågor
Utbildning.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag kandiderar för att jag är trött på att se
nedmonteringen av verksamheter inom regionen
och det drabbar oss i förorten mest. Ojämlikheten
i sjukvården bereder sig i Stockholm. För att kunna
göra skillnad och påverka med politiken att förbättra
situationen i vår drabbade förort.
Anna Sehlin

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot i Skärgårdsstiftelsen, Vita Bergens styrelse,
ledamot i repskapet. Under 2022 ordförande i
styrelsen för Vita Bergen.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Välfungerande stadsdelar med plats för arbete, service
och bostäder
Kommunikationer dominerat av fordon för kollektiva
transporter
Omställning till klimatsmarta samhällsstrukturer
Varför kandiderar du till regionen?
Möjlighet att tillsammans med övriga ledamöter
påverka regionens utveckling till en rättvisare,
jämlikare och mer demokratisk region för
människorna.
Amanda Sandholm

Ålder: 1987

Västra Södermalm
Sysselsättning:
regionråd
Ålder 1979

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Tidigare ledamot i Landstingsfullmäktige,
Trafiknämnden och Tillväxt- och regionplanenämnden.
Nuvarande regionråd, ledamot i Regionfullmäktige,
Trafiknämnden och Regionstyrelsen.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Kollektivtrafik - bygga ut och förbättra kollektivtrafiken
och sänka priset
Klimat - minska klimatutsläppen och ställa om
regionen.
Regional planering - bygg ihop regionen, utjämna
klyftorna inom vård, kollektivtrafik, bostads, arbete
och utbildning.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag vill fortsätta bygga vidare på ett starkt Vänsterparti
i regionen. Jag vill utveckla en kollektivtrafik för alla,
en vård som fungerar för de sjuka och utjämna de
sociala klyftorna i regionen. Jag vill att vi ställer om
regionen på riktigt, minskar våra klimatutsläpp och
ser till att regionen håller ihop bättre genom aktiv
politik inom vård, kollektivtrafik, bostadsbyggande,
arbetsmarknadsfrågor, planering, transporter etc.

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ordförande för Vänsterpartiet Nacka från 2018pågående, Ersättare i äldrenämnden i Nacka
kommun från april 2018-pågående, Ledamot
i kommunfullmäktige i Nacka kommun från
2018-pågående, Ledamot i kyrkofullmäktige i
Boo församling och kyrkogårdsutskottet från
2021-pågående. Deltids arvoderad politiker
2019-2021. Suttit i solidaritetsutskottet i
Vänsterpartiet Storstockholm förut och nu passiv
medlem i feministiska utskottet. Aktiv i kommunal
vänstern.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Äldrepsykiatri
Sjukvården
Arbetarnas arbetsmiljö i regionen.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag kandiderar till regionen för att jag tillsammans med
mina kamrater vill skapa en trygg, jämlik, säker och
schyst vård för alla. För att mina kollegor på golvet ska
få drägligare arbetsvillkor, för att vården ska finnas
på plats där den behövs, för att ingens mamma eller
syster ska behöva dö i förtid för att köerna är för långa
till cancerscreeningen. För att ingen arbetare eller
patient ska behöva bli utsatt för rasism, sexism eller
antifeminism.

Anderz Malgodal

Bekir Uzunel

Vita Bergen
Sysselsättning: Karriärvägledare /funktionsutvecklare
Ålder: 1966

Sysselsättning: Konsult
Ålder: 1965

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Kommunala nämnd- samt styrelseengagemang för V i
AC och A-län.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Delaktighet, kultur samt arbetsmarknadsfrågor.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag kan med livslångt ideellt föreningsarbete, samt
eget funktionshinder, belysa och utveckla, metoder
och möjligheter till ökad inkludering och ett mer
hållbart samhälle.

Bengt Larsson
Vita Bergen
Sysselsättning: Pensionär, fd socialarbetare och
utvecklingschef Äldrecentrum. Utvecklingsarbete
inom kommunal äldreomsorg i Stockholms län.
Ålder: 1953
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Tidigare styrelseledamot/ordförande
Kungsholmen och Vita Bergen. Nuvarande
uppdrag; Ordinarie ledamot i Regionfullmäktige,
Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott,
Seniorvårdsberedningen, och regionens
pensionärsråd. Ersättare i Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Ledamot i Vänsterpartiets
gruppstyrelse i regionen. Utanför det politiska arbetet
är jag ordförande i Viljan Södermalms Frivilligcentral m.
m.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Nedmonteringen av offentlig sektor
Hälsa- och sjukvård
Pensionärsfrågor
Varför kandiderar du till regionen?
Offentlig sektor har under lång tid monterats ner. Jag
vill bidra till att motverka denna nedmontering och
återta verksamheter i offentlig regi. Multisjuka äldre
är en grupp som står tillbaka i regionens hälso- och
sjukvård samt i kommunernas omsorg. Det är viktigt
att vi som är pensionärer finns med i det politiska
arbetet för att kunna bidra med våra erfarenheter. Jag
tycker då att regionen är en bra plattform för att arbeta
politiskt med dessa frågor

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka Kommun,
Ersättare i Regionfullmäktige.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Forskning, utveckling och innovation
Regionala EU- frågor
Bostadspolitiken.
Varför kandiderar du till regionen?
Politiska arbetet inom ramen av uppdragen under
mandatperioden med Forskning, regionala EU-frågor
önskar jag att fortsätta att arbeta med även under
nästa mandatperiod.

Catarina Wahlgren,
Norrtälje
Doktorand i genusvetenskap.
Ålder: 1967

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Nuvarande: Gruppledare, Regionfullmäktige,
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionstyrelsen,
Innovationsutskottet, Avtalsutskottet,
Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg
i Norrtälje, ersättare Barn- och skolnämnden.
Tidigare: Regionens beredning för barn, kvinnor och
asylsökande, Framtidens hälso och sjukvård, olika
sjukvårdsstyrelser och beredningar, gruppledare i
Norrtälje, KF, KS, Utbildningsnämnden, m. m.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Barn och ungas psykiska hälsa. Feministisk sjukvård
Hela regionen ska leva.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag känner att jag har de erfarenheter och det
engagemang som krävs för att kunna åstadkomma
en förändring av politiken i region Stockholm
tillsammans med andra engagerade kamrater. Jag
har både politisk erfarenhet samt erfarenheter från
vården privat. Under senaste mandatperioden har vi
spetsat vår kommunikation och blivit synligare i media.
Vi har stora möjligheter att göra ett bra val och det
vore roligt att får vara med och driva vår politik i en
majoritetskonstellation. Jag är en pragmatisk politiker
och vet att det kräver förhandlingar och kompromisser,
men det ger oss också möjlighet att förändra.

Babak Ghorani

Bo Leinerdal

Sysselsättning: Tolk och
översättare

Sysselsättning: Oppostionsråd Järfälla, ekonom
Ålder: 1953

Ålder: 1958

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Tidigare styrelsemedlem i Hässelby - Vällingby.
Nämndeman både i Solna tingsrätt och
förvaltningsrätten, pågående, Distrikt styrelse ledamot
under 4 år. Ersättare i regionfullmäktige. Ersättare
i kulturnämnden i region Stockholm, pågående,
Ledamot i Jury för pris mot främlingsfientlighet och
rasism. M. m.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Sjukvård, kollektivtrafik och kultur i region Stockholm.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag vill se ett rättvist, jämlikt och jämställd samhälle
som ska göra sitt bästa för sina medborgare för
att de kan leva i den välfärd de är värda för och
har rätt till. Denna uppgift i stora områden så som
sjukvård och kollektivtrafik ingår i regionens arbete
och plikt. Kulturen har en sammanlänkande roll i de
två sistnämnda områden. Konst och teater samt
sjukhus bibliotek för patienter och folk som åker
i kollektivtrafiken har ett stort betydelse i deras
tillvaro. Vi skall inte heller glömma bort folkskolorna
och folkbildningens roll till att förbättra människans
möjlighet till ett bättre liv. Allt detta kan möjliggöras
i ett välfärdsystem utan vinst för storkapitalet och
storföretagare.
Christer Rydh
Hägersten-Liljeholmen
Sysselsättning: Pensionär
tidigare ombudsman Fackförbundet Sekos förbundskontor
Ålder: 1952
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Jag har suttit i Kommunfullmäktige
UpplandsBro(1994-2004)Styrelsen Upplandsbrohus
(1994-2004) Styrelsen Förvaltaren AB Sundbyberg
2002-2021 ersättare i Regionfullmäktige 2018-2022
styrelseersättare Locu samt Fastighets och
servicenämnden i Regionen.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Bolagsfrågor. Trafikfrågor.
Arbetsmarknadsfrågor och Personalfrågor.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag tror att jag har en del kompetens och erfarenhet
att tillföra.

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot landstinget i Västerbotten, 1984-1988, nu
ledamot kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen i
Järfälla. Ledamot i SKR beredning om välfärdens
långsiktiga finansiering 2007-2010.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Välfärdens ekonomi och finansiering.
Hälso- och sjukvårdspolitik med fokus på folkhälsa
Klimat och miljöpolitik.
Varför kandiderar du till regionen?
Då en väl fungerande och jämlik hälso- och sjukvård
är en avgörande faktor för människor välbefinnande
vill jag bidra till att förändra år av borgerligt vanstyre
i region till en progressiv utveckling. Ekonomiskt
resursslöseri som att göda privata vårdgivare genom
vårdval måste få ett slut och regionens skattepengar
användas för en jämlik sjuk- och hälsovård för alla.
Jag vill stoppa utförsäljning av fungerande sjukhus,
som Jakobsberg sjukhus. I det växande Järfälla,
med ny stadsdel i Barkarby/Veddesta, ska sjuk- och
hälsovården planeras utifrån befolkningens behov och
inte som nu för att privata företag som Hemsö och
Capio ska öka sina marknadsandelar.
Björn Häll Kellerman

Hägersten-Liljeholmen
Sysselsättning: arbetssökande
Ålder: 1989

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Tidigare förbundsordförande för Förbundet
Unga rörelsehindrade, politisk tjänsteman och
innehavare av diverse förtroendeuppdrag inom
funktionsrättsrörelsen. Nu ledamot i Neuroförbundets
förbundsstyrelse och fritidspolitiker i Socialnämnden
och Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd i Stockholms
stad.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
En tillgänglig, trygg och användbar kollektivtrafik och
färdtjänst för alla
En fungerande habilitering och en rättvis tillgång till
hjälpmedel
En miljömässigt hållbar framtid
Varför kandiderar du till regionen?
Ett liv med habilitering, färdtjänst och vård har visat
mig för- och nackdelarna med vår region. Jag vill att
alla stockholmare ska ha råd och möjlighet att leva så
självständigt som möjligt med tillgänglig kollektivtrafik
och färdtjänst och tillgång till rätt hjälpmedel och
insatser. Jag tror det är viktigt att vi som berörs av
besluten också är med och fattar dem.

Elisabeth Faxelid

Isabell Flygare

Täby.
Sysselsättning: Pensionär
men fortfarande anknuten
till Institutionen för global
folkhälsa vid Karolinska
institutet som forskare.
Ålder: 1948

Södertälje.
Sysselsättning: Lärare.
Ålder: 1974

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ersättare Regionfullmäktige, ordinarie i
Samverkansrådet, ordinarie i Bidragsgruppen.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Sjukvårdsfrågor fr a förlossningsvård (utbildad
barnmorska och vårdlärare) Forskningsfrågor
Folkbildning
Varför kandiderar du till regionen?
Har alltid varit politiskt intresserad men nu som
pensionär har jag mer tid och tror att jag med min
bakgrund och mina nätverk kan bidra.
Fredrik Sone

Bromma
Sysselsättning: Handledare
långtidsarbetslösa
Ålder: 1989

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ersättare Bromma stadsdelsnämnd
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Gratis kollektivtrafik
Goda arbetsvillkor för sjukvårdspersonal
Klimatfrågan
Varför kandiderar du till regionen?
Jag kandiderar till regionen för att tillsammans med
mina partikamrater kunna påverka regionen i en
riktning som innebär mer vänsterpolitik. Vi behöver
tillsammans ta krafttag mot högerns privatiseringar
och annan skadlig politik. Om jag får möjligheten att
representera partiet kommer jag, oavsett vilken roll
jag får kämpa outtröttligt för större inflytande för
Vänsterpartiet.

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot, social och omsorgsnämnden 2002 fram
till 2014, ersättare Kommunfullmäktige - båda
i Södertälje, ledamot landstinget 2014-2017,
södra länets sjukvårdsstyrelse ledamot, ersättare
Kulturnämnden- landstinget.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Psykisk hälsa
Jämställdhet i vården
Ungas hälsa och kultur till unga
Vård och service i hela regionen
Varför kandiderar du till regionen?
För att verka för att unga får bättre förebyggande
insatser och insatser vid psykisk ohälsa, kultur för unga
i förorten.

Jessica Hilwëyn
Norrtälje
Sysselsättning: Studerande
Ålder: 1971

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot i Socialnämnden & Kommunfullmäktige
Kommunal representant i direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård & Omsorg i Norrtälje
Suppleant, ledamot, kassör, HBTQ- &
internfeministiskt ansvarig, redaktör för Facebook &
hemsidan samt valledare i föreningen
Delegationsledare på kongressen 2018
Solidaritetsutskottet
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Jämlikhet
Folkhälsa - inklusive bostäder och kultur
Hållbarhet - för både planet och individ
Varför kandiderar du till regionen?
Jag har personlig erfarenhet av beroende och psykisk
ohälsa, lever med två neuropsykiatriska
funktionshinder och kronisk sjukdom, brinner för att
stärka samhällets skyddsnät så att fler kan må bättre
och har lämnat Enskede för att bo ute på landet norr
om Norrtälje. Det ger mig ganska unika kunskaper
men jag har också en förmåga att kunna förklara svåra
saker på ett enkelt sätt. Jag känner helt enkelt att jag
har mycket att bidra med och att partiet kan ha nytta
av det.

Hannah DahlbäckVärmdö.
Barnmorska inom
förlossningsvården
Tidigare och nuvarande
uppdrag: Jag är ny inom
politiken, men är en engagerad
arbetare och var en av
frontfigurerna i
Barnmorskeupproret hösten
2021.
Tre politiska frågor som
intresserar mig: Vårdfrågor,
samt mäns våld mot kvinnor
Varför kandiderar jag: Jag har valt att kandidera för att det är viktigt att det sitter folk med erfarenhet från de
områden som faktiskt diskuteras och beslutas om. Jag vill också ha en större möjlighet att påverka på en politisk nivå
och få väljarna att förstå hur viktigt regionvalet är. Vi måste få ett stopp på nedmonteringen i vården som det
moderatledda styret har sett till.

Isatou Aysha Jones
Tensta
Ålder: 1985

Jesper Wiklund
Sundbyberg.
Sysselsättning: Facklig
om-budsman Unionen.
Ålder: 1978

Johan Sanne

Årsta
Sysselsättning: Miljöforskare/konsult
Ålder: 1966

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Jag har varit ledamot av distriktsstyrelsen för
Kommunistisk Ungdom, förbundssekreterare för
Tidigare och nuvarande
Kommunistiska Högskoleförbundet, ordförande i
uppdrag:
Vänsterpartiet Östermalm-Värtan, kongressombud,
Gruppledare och
kommunalråd i Sundbyberg, ledamot av verkställande utskottet för
Storstockholm, ersättare i social distriktsnämnd och
sitter i distriktets VU sedan 2019. Har suttit i partiets
ledamot i stadsdelsnämnd. Jag är för närvarande
SKR-grupp (Utbildningsberedningen).
Tre politiska frågor som intresserar mig mest: Grön styrelsemedlem i Årsta PF och ombud till Stockholms
representantskap. Huvudskyddsombud på min
omställning, arbetsrätt, bostadspolitik.
nuvarande arbetsplats.
Varför kandiderar du till regionen?
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
För att regionen har en viktig roll att spela i den gröna
Regional planering, transporteffektivt samhälle och
omställningen (ffa vad gäller trafik samt regional
kollektivtrafik
planering) men också för att jag vill få bort borgarna
från sjukvården i region Stockholm. Sist men inte minst Funktionshinderfrågor
Jämlik sjukvård
behövs ett rejält lyft av BUP så att barn och unga kan
Varför kandiderar du till regionen?
få det stöd de behöver.
Jag vill genom mina kunskaper och aktivism utveckla
kollektivtrafiken och stärka den regionala planeringen
Klara Ernemo Sundbyberg Ålder: 1974 för att bidra till ett transporteffektivt samhälle som
minskar resandet, minskar segregationen, skapar fler
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Sundbybergs stads kommunfullmäktige grönytor och förbättrad folkhälsa. Jag vill identifiera,
engagera och samarbeta med lokala intressenter
Tre politiska frågor som intresserar
och andra berörda grupper för att bygga långsiktigt
mig mest: evidensbaserad vård och
varaktiga allianser för en hållbar regional planering.
vård efter behov, regionen ska vara
en bra arbetsplats, avgiftsfri och pålitlig kollektivtrafik,
Leo Ahmed
Varför kandiderar du till regionen: regionpolitiken har
stor betydelse i våra liv, från den dagliga bussresan, till
Kista
vaccineringen för den enskilde och vården av barn och
Sysselsättning: Lärare
äldre. Vinstintresse hör inte hemma i vården - politiken
Ålder: 1981
och professionen ska istället arbeta tillsammans för att
de gemensamma resurserna ska användas på bästa
sätt och prioritera de patientgrupper som behöver
vården mest. Evidensbaserad vård av hög kvalitet ska
vara en självklarhet. Jag kandiderar också för att dra
mitt strå till stacken för en levande demokrati. Jag har
Tidigare och nuvarande uppdrag:
sett tillräckligt av ansvarslöshet och apati för att inte
Ledamot i Kommunfullmäktige samt andra styrelser
ställa upp - vi måste påminna varandra om att hugga in i och Rinkeby/Kista SDN inom i Stockholmstad. Tidigare
olika sammanhang.
vice ordförande i Vänsterpartiet Storstockholm

Just nu: distriktsstyrelse
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Vård
Trafik
Kultur
Tidigare och nuvarande
Varför kandiderar du till regionen?
uppdrag: Uppdrag i regionen: Jag vill vara med och förändra den omänskliga
Ersättare regionfullmäktige, politiken i regionen, framförallt inom vården.
ledamot Locums styrelse,
Fastighets- och
servicenämnden och Klimatoch hållbarhetsnämnden.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest: Hållbar samhällsbyggnad, rättvis klimatomställning, offentlig
verksamhet i offentlig regi i offentligt ägda fastigheter.
Varför kandiderar du till regionen: Har haft uppdrag i regionen i drygt fyra år och det finns så mycket kvar att göra, vill
vara med och fortsätta kämpa för en rättvis och hållbar region!
Kerstin Amelin
Botkyrka Sysselsättning:
Politisk sekreterare. Ålder:
1963

Jonas Lindberg

Lisa Rasmussen

Hägersten
Sysselsättning: Specialistsjuksköterska.
Ålder: 1983

Nacka.
Sysselsättning: Politisk sekreterare/deltidsarvoderad
förtroendevald
Ålder: 1965

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Sjukvårdspolitisk talesperson (v) Region Stockholm.
Ledamot Hälso-sjukvårdsnämnden, vårdens
Kunskapsstyrningsnämnd, långtidsutredning för
sjukvården samt ledamot i Regionfullmäktige.
Tidigare varit fackligt förtroendevald och
skyddsombud för vårdförbundet på Karolinska
sjukhuset och Ersta sjukhus. M. fl.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Styrning av hälso-sjukvården
Jämlik och behovsstyrd sjukvård
Personalfrågor inom sjukvården
Varför kandiderar du till regionen?
Därför jag tror jag har bra kapacitet och driv för att
utveckla och implementera partiets politik för en
bättre sjukvård. Har fått en bra inblick hur regionen
fungerar, vad problemen i sjukvården handlar om och
våra förslag för att göra den bättre. Har gott nätverk
runt om i sjukvården och har själv jobbat inom vården
i 11 år. Van debattör och skribent och har nog bra
förmåga att kunna prioritera i djungeln av alla frågor
som man behöver hantera i regionen. .
Lina el Yafi
Hägersten- Liljeholmen.
Sysselsättning: Spårvagnsförare.
Ålder: 1978

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Jag har fackliga uppdrag i SEKO och har tidigare varit
klubbordförande och ledamot i SEKO Stockholm. Jag
är engagerad i Sekovänstern och i Vänsterpartiets
fackliga nätverk. Den senaste mandatperioden har jag
varit ledamot i regionfullmäktige och representerat
Vänsterpartiet i Trafiknämnden och TRN-nämnden.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
För att kollektivtrafiken ska blir så bra som möjligt för
personal och trafikanter måste den drivas i egen regi
utan vinstintressen. Avgiftsfri kollektivtrafik för både
jämlikheten och klimatet. En rättvis klimatomställning
inom regionens ansvarsområden.
Varför kandiderar du till regionen?
ag tror min långa erfarenhet som spårvagnsförare och
fackligt aktiv kan tillföra ett viktigt perspektiv i den
regionala politiken. Anställningar i kollektivtrafiken
har blivit otryggare för varje upphandling och hårdare
tag-politik har drabbat många trafikanter. Det vill jag
ändra på!

Tidigare och nuvarande uppdrag:
2018-2022 Ordinarie regionfullmäktig
2015-2018 Ersättare landstingsfullmäktige
2019-2022 Ordinarie kommunfullmäktige Nacka
2019-2022 Gruppledare Nacka
1999-2006 Kommunfullmäktige Nacka
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Jämlikhet på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden
och avskaffande av marknadsstyrning i offentlig
sektor
Varför kandiderar du till regionen?
För att så viktiga frågor går att lösa med bra regional
planering men för att göra det måste Vänsterpartiet
vara med och styra

Maria Mustonen
Hammarby-Skarpnäck.
Sysselsättning: Projektledare
Ålder: 1972

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot i Regionfullmäktige 2018-, ledamot i
Trafiknämnden 2019-, ledamot i Skärgårdsstiftelsen
2019-. Ersättare i kommunfullmäktige 2018-, ledamot
i Stadens trafiknämnd 2019, ersättare i Miljö- och
Hälsoskyddsnämnden 2020-, styrelseuppdrag i
Stockholm Parkering och Stockholms Hamnar 2015-.
Distriktets miljö- och klimatutskott 2015-2018,
tidigare styrelse och valberedning för V HammarbySkarpnäck, styrgruppen för nationellt transportnätverk
2019-.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Miljö, klimat och rättvis omställning
Trafik och infrastruktur
Jämställdhet.
Varför kandiderar du till regionen?
Region Stockholm behöver ett maktskifte efter år
av vanstyre av borgarna, och jag vill gärna vara med
och bidra till det. Jag vill bidra till ökad demokrati och
transparens i regionen och vara med och möjliggöra
en rättvis klimatomställning. Jag vill vara med och
se till att de som arbetar i regionens verksamheter
har goda miljö- och arbetsvillkor, att sjukvården ges
efter behov och att kollektivtrafiken är tillgänglig för
alla. Verksamheterna ska helst drivas i egen regi utan
vinstintresse.

Mariann Berg Ekbom

Birka-Vasa
Sysselsättning: Pensionär.
Socionom med inriktning på
samhällsplanering.
Ålder: 1951
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Regionfullmäktige, ersättare. Psykiatriberedningen
ersättare, Folkhälsoberedningen, ersättare.
Stockholms Representantskap, arbetsutskottet.
Tidigare ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
En jämlik region som styrs demokratiskt, inte av
marknaden.
En hälso- och sjukvård, organiserad och
dimensionerad utifrån behov, inte efterfrågan.
En regionplanering som skapar förutsättningar för
goda levnadsvillkor i hela regionen.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag tror att (V)i kan förändra genom att initiera viktiga
jämlikhetsfrågor i regionens nämnder och beredningar.
(V)i avslöjar orättvisor och tvingar fram politiskt
ansvarsutkrävande från den styrande majoriteten.
Marit Normasdotter
Botkyrka
Sysselsättning: Socialarbetare, boendestödjare.
Ålder: 1965

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Mina hjärtefrågor finns inom hälso- och sjukvården.
Psykiatri och beroende är områden jag brinner för
men den ojämlika folkhälsan är också bland mina
hjärtefrågor. Det borgerliga marknadsexperimentet
behöver få ett stopp.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Mina hjärtefrågor finns inom hälso- och sjukvården
Psykiatri och beroende är områden jag brinner för
men den ojämlika folkhälsan är också bland mina
hjärtefrågor
Det borgerliga marknadsexperimentet behöver få ett
stopp
Varför kandiderar du till regionen?
Jag har nu varit förtroendevald i Region Stockholm i
åtta år. För mig är det viktigt att få fortsätta jobba för
en jämlik, jämställd och tillgänglig sjukvård. Jag hyser
en stor tro på att vi ska få ett maktskifte i regionen och
det arbetet vill jag gärna vara med på. Då jag själv har
en ingång som patient inom beroendevården tror jag
att mitt perspektiv är viktigt för att få en god bredd på
vår grupp.

Marta Aguirre
Märsta, Sekovänstern Storstockholm
Sysselsättning: tågvärd på
pendeltågen
Ålder: 1973

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot i regionfullmäktige, ersättare i trafiknämnden
och färdtjänstnämnden.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Arbetsrätt, trafikfrågor, tillgänglighet
Varför kandiderar du till regionen?
Regionpolitik är en av de mest undervärderade
politiska område. Både trafiken och framförallt vården
i Stockholmsregionen är mycket hårt privatiserad
och ojämlik där plånboken och var du bor spelar stor
roll för vilken samhällsservice du får. De borgerliga
majoriteten har haft 16 år på sig att förstöra regionen,
det är nog nu!

Marcus Obligado

Vita Bergen
Ålder: 1994

Mattias Håkansson

Älvsjö-Fruängen
Ålder: 1970

Mehdi Oguzsoy

Birka-Vasa
Sysselsättning: Onkologisjuksköterska
Ålder: 1969

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Är ledamot i Regionfullmäktige, sitter i
Patientnämnden och Långtidsutredningen för
hälsosjukvård. Tidigare ledamot i Stockholms
kommunfullmäktige och förtroendeuppdrag i
kommunala nämnder och bolag.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Vård efter behov så som det står i lagen måste gälla
även i borgerligstyrda regioner, det gör inte idag.
Vården måste vara tillgänglig för alla invånare, idag
råder det stora skillnader i tillgänglighet i olika delar av
regionen. Jämställdvård är en demokratisk rättighet
som måste garanteras.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag har arbetat som sjuksköterska i nästan 30 år
inom olika kompetensområden, medicin, intensivvård,
dialys och nu arbetar jag inom onkologiskvård med
strålbehandling. Cancervården ianspråktar stora
resurser från sjukvårdsbudgeten och jag tror att min
erfarenhet från cancervården kan bidra till att utveckla
partiets sjukvårdspolitik. Jag tror att jag kan bidra till
att det blir politisk ansvarsutkrävande av nuvarande
styret.
Shamsa Ali Hassan

Skärholmen
Sysselsättning: Evenemangssäkerhet.
Ålder: 1990

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ordförande i partiförening
Gruppledare i stadsdelsnämnden
Ledamot i solidaritetsutskottet
Ersättare i valnämnden
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Sjukvård
Klass
Antirasism
Varför kandiderar du till regionen?
Jag kandiderar för att jag brinner för vänsterpolitik och
vill vara delaktig i att skapa ett Stockholm som är för
alla. Det är viktigt att göra något istället för att endast
klaga. Jag har klagat nog, nu är det dags för handling!

Monika Roll
Hässelby-Vällingby
Sysselsättning:
Spårvagns-förare.
Ålder: 1978

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Verkställande utskottet i Seko Stockholm, ledamot
i lokförarklubben på pendeln, ersättande ledamot i
partiförening Hässelby-Vällingby..
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
För att kollektivtrafiken ska blir så bra som möjligt för
Kollektivtrafikpolitiska frågor
Arbetstagares trygghet och säkerhet
Ekonomisk politik
Varför kandiderar du till regionen?
Efter femton år på järnvägen har jag på nära håll sett
och upplevt hur situationen för personalen försämrats.
Vänsterpartiet är det parti som har lösningarna
och potentialen att stoppa de nyliberala, politiska
förändringar som slår hårt mot både personal och
resenärer. Inom sjukvården ser vi liknande problematik.
Vinstmaximering prioriteras till förmån för brukares
behov, en hög personaltäthet och en god lagerhållning.
Vänsterpartiet lyckas också kombinera frågan om
en grön omställning med investeringar och nya jobb i
regionen som ger invånarna hopp om framtiden.
Att vara en budbärare av Vänsterpartiets politik i dessa
frågor, och även vara med och utveckla den, vore en
ynnest.

Rodrigo Arce

Hammarby-Skarpnäck
Ålder: 1960

Päivi Verdier

Niklas Bougt

Upplands Väsby
Sysselsättning: Förhandlare
på Hyresgästföreningen
Ålder: 1964

Huddinge
Sysselsättning: Intensivvårdssjuksköterska
Ålder: 1992

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ordinarie ledamot i Väsbyvänstern, Vice
ordförande Väsbyvänstern, ordinarie ledamot
i Kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i
Omsorgsnämnden
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Arbetstidsförkortning.
Högre löner till undersköterskor samt möjlighet till
kompetensutveckling.
Sänka priset på avgifter i kollektivtrafiken.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag har ett stort intresse och engagemang i
frågorna. Arbetat många år inom psykiatrin och
även förlossningsvården på den tiden då den
ännu var bra. Sedan var jag förtroendevald på
Kommunalarbetarförbundet och vår sektion
organiserade arbetarna inom busstrafiken i regionen.
Under min tid vann Arriva stora delar av busstrafiken
genom en bedrövlig upphandling och konsekvenserna
blev förödande för medarbetarna med orimlig
schemaläggning och till att ha stor del anställda på
osäkra anställningsformer med otillräcklig utbildning
och även bussar som kördes som egentligen inte var
kördugliga.
Roya Asadzadeh

Sundbyberg
Sysselsättning: Kurator
Ålder: 1971

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Sundbyberg föreningen:
Ledamot Kommunfullmäktige, ledamot
föreningens styrelse, ersättare Social- och
arbetsmarknadsnämnden, ersättare i kommunala
bostadsbolaget Förvaltaren.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Inga vinstjagande företag i Hälso- och sjukvården.
Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för vårdanställda.
Skattefinansierad kollektivtrafik.
Varför kandiderar du till regionen?
Min yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet ger mig ett
inifrån perspektiv: hur fel det blev med vinstintresse
privata företag inom skattefinansierade vården.

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ordförande i partiföreningen, kassör i partiföreningen,
valberedning till vårdförbundsvänstern, Ledamot
i socialnämnden. Sedan 2018, ledamot i Vårdoch Omsorgsnämnden samt AU, Ersättare i
kommunstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige.
Fackligt förtroendevald, samverkans representant,
arbetarrepresentant SÖS AB.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Sjukvårdsfrågor där vi ska få en fungerande sjukvård
efter HSL genom att styra om resurserna efter
behoven. Fördelningspolitik i alla nivåer, skattepolitik
där det fungerar annars måla om spelplanen så
att alla får samma förutsättningar. Psykiatri och
missbruksfrågor.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag kandiderar till regionen för jag vill vara med
och förbättra regionens verksamheter, ta tillbaka
välfärden, satsa på en sjukvård värd namnet. Se till
att samarbetet mellan region och kommun fungerar
väl och att vi har en levande region. Tillgång till
kollektivtrafik som fungerar i hela regionen och ett bra
utbud av både fritidsaktiviteter och kultur tillgängligt
över hela regionen inta bara Stockholm stadskärna.

Staffan Norberg

Södertälje
Sysselsättning: Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
och pensionär. Ålder: 1956

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Fd kommunalråd fd ordf Stadsbyggnadsnämnden
och Telge Energi i Södertälje kommun. f d ledamot i
Partistyrelsen
Nu Ledamot Regionfullmäktige och Regionstyrelsen
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Klimatfrågan -ett fossilfritt samhälle.
Hjärt-och kärlsjukdomar- förebygg och bota.
Stadsbyggande och samhällsplanerings hela regionen.
Varför kandiderar du till regionen?
Har själv personligen upplevt stroke och hjärtkärlsjukdom och ser behovet av att förebygga och bota
denna väldigt stora folkhälsoutmaning i vår region
Sjukvården i regionen måste förbättras och byggas
ut i alla kommuner, även de mindre i länet som
Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus. Enhetstaxan i
kollektivtrafiken måste prioriteras.

Sandra Lindström
Solna
Sysselsättning: Oppositionsråd och gruppledare i
kommun (tjänstledig folkhögskolelärare)
Ålder: 1990
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ersättare i distriktsstyrelsen, internfeministiskt
ansvarig i distriktet, sammankallande i
välfärdsutskottet, oppositionsråd och gruppledare
i Solna, ledamot i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Folkhälsa - utveckla det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet inom vården och samverkan
mellan kommun/region. Barn och ungas hälsa - BUP
behöver förstärkas och vårdköerna kortas, BVC och
vårdcentraler ska finnas nära hemmet - inte minst i
socioekonomiskt svaga områden. Regional planering bättre sammanhållning mellan kommunerna vad gäller
t.ex. klimatfrågor, bostadsbyggande, kollektivtrafik.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag vill omsätta mina erfarenheter från
kommunpolitiken till att utveckla vårt folkhälsoarbete
och vårdens hälsofrämjande uppdrag, slåss för
mer resurser till t.ex. förlossningsvård, BUP och
primärvården och knyta ihop våra kommuner till en
samlad region. Jag kan bidra med min initiativrikedom,
pålitlighet, samarbetsförmåga och mitt snabba och
effektiva sätt att leverera resultat.
Tony Nicander

Nynäshamn
Sysselsättning: Utbildare
i arbetsrätt för Kommunal
och LO
Ålder: 1976
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Kommunstyrelseledamot, Ledamot i socialnämnden,
kommunfullmäktigeledamot vice ordförande i
Nynäshamn.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Klimat/miljö, Sjukvården och arbetsrätt
Varför kandiderar du till regionen?
Jag väljer att kandidera till regionen för att
använda mina kunskaper och mitt kontaktnät
inom arbetarrörelsen, hyresgästföreningen och
vänsterpartiet för att kunna stärka vår politiska
plattform i regionen och för att delta och verka för ett
återtagande av välfärdens resurser till medborgarna.
Jag vill använda min röst så högt jag kan både fysiskt
och på social medier för att nå ut med vår politik.

Sevim Celepli
Haninge
Sysselsättning: Socialsekreterare. Deltidsarvoderad
kommunpolitiker, annars
socialsekreterare inom
försörjningsstöd för unga
vuxna.
Ålder: 1986
Tidigare och nuvarande uppdrag:
2019-2022: Ledamot i; Kommunfullmäktige,
Grund- och förskolenämnden, Beredningen för social
hållbarhet. Ersättare i Storstockholmsförbund
2018-2018: Ersättare i Grund- och förskolenämnden
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Barns rättigheter. Skolan. Sociala frågor.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag tror att jag skulle kunna bidra med mina kunskaper
inom barnrättsfrågor (Masterexamen inom Mänskliga
rättigheter och barnets bästa) och med mina
yrkeserfarenheter från Arbetsförmedlingen och
Socialtjänsten där jag har varit i kontakt med många
människor som har haft svåra livsomständigheter.
Jag har genomfört utredningar, väglett, planerat
insatser och stöttat personer med psykisk ohälsa,
funktionsvariationer, nyanlända, unga vuxna med
socioekonomiska svårigheter, unga vuxna i missbruk,
m.m. Senaste åren har jag även arbetat som
kommunpolitiker och har drivit skolfrågor om t.ex. en
bättre elevhälsa, en lokal barnombudsman (motion),
gratis frukost i skolan (motion som gick igenom),
NPF-säkra grundskolan (motion), m.fl.
Ulf Brändström

Hammarby-Skarpnäck
Sysselsättning: Pensionär

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Mänskliga rättigheter - särskilt rättigheter för
människor med funktionsnedsättningar. Vård som
en mänsklig rättighet. Vården ska inte vara en arena
för profitjakt. Individens behov av vård ska vara
styrande för vilken tillgång till vård som individen får.
Kollektivtrafiken ska inte vara avgiftsbelagd. Taxorna
måste sjunka i takt med kollektivtrafiksystemets
utbyggnad. .
Varför kandiderar du till regionen?
Jag har ägnat en stor del av mitt yrkesliv till att arbeta
i en organisation för människor med medicinska
funktionsnedsättningar och kronisk sjukdom. Jag
har sett att det finns mycket som kan förbättras
inom regionernas verksamhetsområde. Nu när jag
har gått i pension känner jag att jag har tid och kraft
att engagera mig partipolitiskt. Mina erfarenheter
från yrkeslivet kan också komma till nytta i ett nytt
sammanhang hoppas jag.

Veronica Kallander
Sundbyberg
Sysselsättning: Politik på
halvtid. Förtidspensionär på
andra halvan.
Sjukpensionär.
Ålder: 1972
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Kommunfullmäktige, nämnduppdrag i Sundbyberg sen
2008. Invald i nämnder och som ersättare i regionen
sen 2018. Jag har också uppdrag i kommunalt
avfallsbolag.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
För mig är det allt överskuggande att alla politiska
frågor har ett funkisperspektiv.
Sakpolitik: Ekonomisk jämlikhet, Bostäder,
En jämlik sjukvård fri från kommersiella intressen.
Varför kandiderar du till regionen?
Precis alla stockholmare berörs varje dag i sin vardag
av politiska beslut, tagna i regionen. Jag vill vara
med och göra kultur mer tillgänglig, sjukvården mer
tillgänglig och jämlik och kollektivtrafiken; både den
allmänna och den särskilda(färdtjänst) ska finnas för
invånarna i Stockholmsregionen och inte primärt som
en kassa-ko åt utländska riskkapitalbolag.
Ann-Marie Strömberg
Hägersten
Sysselsättning: Socionom,
tidigare socialsekreterare, ordförande SACO och
huvudskyddsombud för
socialförvaltningen Stockholms stad.
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö,
distriktets Välfärdsutskott, ersättare regionfullmäktige
och samverkansrådet, V. ordförande Tillgänglighetsoch Framkomlighetsberedningen och V.
regiongruppsstyrelse. Ordförande V. Hägersten.
Tidigare: Ledamot kommunfullmäktige Stockholms
stad (Gatu- och Fastighetsnämnden, social-, idrottsoch kulturnämnden.) Ledamot DS (Storstockholm)
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Äldrepolitik, allt från pensionsfrågor till äldreomsorg
och framför allt motarbeta ”ålderismen”.
Bostad skall vara en social rättighet. Kommuner måste
ta ansvar för bostadsbyggande (hyresrätter med
överkomliga hyror)
Integration måste genomsyra politikens alla områden
Varför kandiderar du till regionen?
Första mandatperioden är ”läroåret”, andra
mandatperioden ger man järnet, tredje
mandatperioden lär man upp sin efterträdare. Jag har
gjort min första period och vill gärna fortsätta och då
vidga mitt ansvarsområde som huvudsakligen har
varit funkisfrågor till seniorvårdsfrågor, psykiatrin och
kollektivtrafiken.

Özlem Körhan
Hässelby-Vällingby
Sysselsättning: Gruppchef/
LSS
Ålder: 1987

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Stadsdelsnämnden ledamot Överförmyndarnämnden
ersättare
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Vård/LSS
Barn- och fritid
Trygghetsfrågor
Varför kandiderar du till regionen?
För att bidra till en jämlik hälso- och sjukvård för Alla.
Det råder ojämlikheter i hälsa och sjukvård för olika
grupper i samhället. Patienter med intellektuella
funktionsnedsättningar är särskilt drabbade det
är vanligt att de har sjukdomar som vården aldrig
upptäcker. Det behövs mer tid under ett läkarbesök
och flexibilitet. Än i dag ser vi enorma brister.

Alexander Carvajal
Hässeslby-Vällingby
Ålder: 1999

Ammar Makboul
Ålder: 1971

Anders Djerf

Årsta
Sysselsättning: grafisk formgivare, konstnär, guide
Ålder: 1951
Tidigare och nuvarande uppdrag:
idag Stockholms Konstråd
Stockholms Hamnar styrelsen 1986-2019 (!) + Kapellskär
Skärgårdsstiftelsen 2000-2002
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Kollektivtrafik på land och vatten
Kultur som friskvård
Skärgårdens kulturarv och kulturlandskap - Skärgårdsstiftelsens betydelse för ett öppet
landskap
Varför kandiderar du till regionen?
För att som en del i v-gruppen driva frågor angelägna för hela länet.

Anders Ljung
Västra Södermalm
Sysselsättning: Systemutvecklare
Ålder: 1974
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Vi behöver får bort vinst- och privatiseringsdrivet ur välfärden.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Jämlikhet, vinstfri välfärd och skola
Varför kandiderar du till regionen?
Vi behöver får bort vinst- och privatiseringsdrivet ur välfärden.

Ann Mari Engel

Vita Bergen
Sysselsättning: Kulturarbetare, senior fritidspolitiker
Ålder: 1947
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot i regionfullmäktige och regionens kulturnämnd sedan 2018, ledamot av Stockholms
kommunfullmäktige ca 20 år med många uppdrag. Aktiv i partiföreningen Vita Bergen sedan
1981, bl a som ordförande.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Kultur och föreningsliv
Bostadspolitik
Jämlikhet
Varför kandiderar du till regionen?
Jag vill medverka till att förändra regionens idag förödande politik. Jag vill särskilt arbeta med
behovet av kultur, folkbildning och föreningsliv i hela regionen.

Anna Bång
Järfälla
Ålder: 1944
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Jag är ledamot av kommunfullmäktige och äldrenämnd i Järfälla sedan förra valet.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Vinster i välfärd
Klimatet
Fackliga rättigheter
Varför kandiderar du till regionen?
Jag har arbetat inom sjukvård hela livet och är förtvivlad över hur den marknaden tar över.

Anna Forsström

Västra Södermalm
Sysselsättning: Socionom
Ålder: 1976
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Suttit i styrelsen för Västra Södermalm sedan 2019
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Ekonomisk styrning som bygger på generella effektiviseringar
NPM-styrning i välfärden
Barnpsykiatrins styrning

Asia Rahman

Järfälla
Ålder: 1970
Sysselsättning: Jag är revisor, men jag har även läst en del kurser i management i medicinteknik .
Jag är annars suppleant i styrelsen och har 2 uppdrag i tekniska nämnden och Valnämnden
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Jag var revisorssuppleant i 2 år och nu i ett år har jag varit i styrelsen samt sitter i två
nämnder;Tekniska nämnden och Valnämnden.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Sjukvård
Äldrevård
Förebyggande av kriminalitet
Varför kandiderar du till regionen?
Jag vill förbättra sjukvård, äldrevård. Så att ingen patient över 70 även med multipla sjukdomar
ska nekas HLR. Jag vill kunna förbättra kollektiv trafik så att det blir både billigt och klimatsmart
och förebygga kriminalitet i samhället. Jag vill också se att forskning i medicin finansernas mer så
vi snabbt hittar lösningar hur vi kan bota mera sjukdomar.

August Flensburg
Sundbyberg
Ålder: 1984

Bernt Månsson

Nynäshamn Ålder: 1961 Sysselsättning: Supporttekniker
Uppdrag: ledamot i kommunstyrelsen i Nynäshamn, gruppledare i Nynäshamn, ledamot
av Bostadsutskottet
Tre viktiga frågor: Kranskommunerna skall kunna ha god sjukvård på hemmaplan, man
skall inte behöva åka kollektivt i flera timmar för detta eller vara bilberoende för detta.
En väg in för ungdomars välmående skall fungera på riktigt, även i mindre kommuner det får inte vara en papperstiger. Utveckla kulturen för alla oavsett vem man är.
Varför jag kandiderar till regionen: På samma sätt som kroppen består både av hjärta
och hjärna behövs både landet och staden vara representerade inom regionpolitiken för
att tillgodose allas behov. Självklart är jag en god gruppspelare och tillsammans

kommer vi att kunna erbjuda en bättre kollektivtrafik, en bättre sjukvård både för kropp och
psyke oavsett personens juridiska kön.

Claes Fredriksson
Bromma
Ålder: 1966

Elias Tetteris
Nacka
Ålder: 1998

Elisabeth Löfvander
Bromma
Ålder: 1945

Eva Dunbäck
Årsta
Ålder: 1957

Francisco Contreras
Österåker
Ålder: 1971

Gun Nilsson

Västra Södermalm
Sysselsättning: Pensionär
Ålder: 1945
Tre politiska frågor som intresserar mig mest: Skattepolitik
Arbetsmiljöfrågor
Pensioner
Varför kandiderar du till regionen?
För att förbättra regionen.

Gunilla Karlsson

Västra Södermalm
Sysselsättning: Pensionär, läkare/psykiater
Ålder: 1948
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Sitter i styrelsen nu sedan 2018 för Vänsterpartiet Västra Södermalm, tidigare i valberedning och
representantskap. Kassör sedan 2018.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Välfärdsfrågor i synnerhet sjukvården.
Segregationen både i skolan och på bostadsområdet
Klimatet.
Varför kandiderar du till regionen?
Det måste bli en annan ledning i regionen där Vänsterpartiet ska ingå. Slut på vanskötseln.

Hannes Anagrius
Skärholmen
Ålder: 1988

Hashim Jama

Tensta-Rinkeby-Spånga

Sysselsättning: Samordnare, Stockholm stad
Ålder: 1985
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Bostad
Civilsamhälle
Arbetsmarknad
Varför kandiderar du till regionen?
Jag vill göra skillnad i människors vardag. Jag kommer från Järva, ett område som behöver
prioriteras.

Hassan Jama

Vantör
Sysselsättning: Förhandlare på Hyresgästföreningen
Ålder: 1983
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Kommunfullmäktige ledamot, vice ordförande i Idrottsnämnden och ledamot i Enskede-ÅrstaVantörs stadadelnämnd
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Bostad, klimat och idrott
Varför kandiderar du till regionen?
För att de bad mig om jag kunde stå på listan

Heidi Hilden
Vantör

Ifraah Osoble

Tensta-Rinkeby-Spånga
Sysselsättning: Jobbar inom socialpsykatri samt studerar distansengelska för att få
ihop mina högskolepoäng.
Ålder: 1993
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot spånga Tensta stadsdelsnämnd samt politiker förening järva Vänsterpartiet.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Socialistiska samhället med stark stat för skolor, vården, bostäder mm.
Det är viktigt för mig att det ska finnas ett jämlikt samhälle där alla blir behandlade med
respekt och likvärdighet.
Varför kandiderar du till regionen?
Mera resurser till vården, flera anställda och skaffa tryggare vård till hela Sverige.

Inger Björk

Hammarby-Skarpnäck
Ålder: 1948

Jan Strömdahl

Västra Södermalm
Sysselsättning: Arkitekt, aktivist, skeppare

Ålder: 1937
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Tidigare riksdags- och landstingsledamot
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Internationell solidaritet
Klimat och hållbar resursanvändning
Socialismen
Varför kandiderar du till regionen?
Vikten av jämlik och offentlig sjukvård och kollektivtrafik

Jonna Sandin
Älvsjö-Fruängen
Sysselsättning: Legitimerad psykolog. Arbetar på habiliterings center för vuxna med
medfödda funktionsnedsättningar i regionens regi.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Sjukvården
Klimat och miljö
Övergripande systemkritik - kampen för ett jämlikt och jämställt samhälle.
Varför kandiderar du till regionen?
För att sjukvården i regionen länge missköts av högern och det måste till en förändring! Med min
erfarenhet utifrån mitt yrke men också som patient med en kronisk sjukdom så har jag kunskap
och erfarenhet att bidra med för patienternas behov i fokus.

Kerstin Pettersson
Södertälje
Sysselsättning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ålder: 1955
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ersättare i regionen senaste mandatperioden. Ordinarie i tandvårdsberedningen
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Äldrefrågor
Tandvård
Varför kandiderar du till regionen?
Intresserad av dessa frågor

Lena Rydblom

Vantör
Sysselsättning: Pensionär och aktivist när andra jobbar
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Skötare i psykiatrisk vård, hantverkare, arbetspedagog. Ledamot i Enskede-ÅrstaVantör stadsdelsnämnd, aktivist.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Marknaden måste stängas ute från välfärdsverksamheten, utveckla och förstärk sjukvården med
skatterna. Kraftigt ökade ekonomiska resurser till sjukvården i allmänhet, psykiatrin (satsningar
på annat än medicinska behandlingsformer) och äldreomsorgen (fler "händer o fötter" på golvet) i
synnerhet. Transparens i Regionens ekonomi, dvs bort med företagssekretess inom välfärden
Varför kandiderar du till regionen?
Jag vill göra allt jag kan tillsammans med kamrater för att stoppa förskingringen i Region
Stockholm

Lena Rönnlund
Sundbyberg
Sysselsättning: Utredare inom ekonomisk brottslighet (Anti-money laundering and
terrorist financing analyst)
Ålder: 1998
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Nuvarande utan uppdrag
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Ett samhälle för alla (barn- och ungas rättigheter, bostäder/hyresrätter, jämlikhet).
Stöd till utsatta (brottsoffer, HBTQ+, hedersvåldsutsatta, psykisk ohälsa).
Arbete för minskad kriminalitet och missbruk (drogpolitik, utvägar och stöd).
Varför kandiderar du till regionen?
Jag kandiderar till regionen för att jag vill kunna göra skillnad och kunna påverka vår region
gällande de frågor jag brinner för.

Magnus Nilsson

Sundbyberg
Sysselsättning: Stationsvärd Tunnelbanan
Ålder: 1977
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Tidigare Miljö och klimatutskottet. Engagerad i MTR:s Hållbarhetsråd, fackligt engagerad i Tbanan. Klimataktivist för XR Sverige.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Klimatnödläge
Kollektivtrafikfrågor
Fackliga frågor
Varför kandiderar du till regionen?
För att omställningsarbetet går för långsamt - det går att göra mycket mer i
kollektivtrafikfrågorna än vad vi gör.

Markus Naeslund
Solna

Martina Pereira Norrman
Hammarby-Skarpnäck
Ålder: 1983

Mattias Olsson

Botkyrka
Sysselsättning: Sjuksköterska i privat sjukvård.
Ålder: 1975
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Tidigare ersättare i Vård och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun. Tidigare styrelseledamot i
Botkyrka partiförening.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Nya, mindre akutsjukhus i regionen.
Kortare arbetstid för skiftarbetare.
Begränsa privat årens åtkomst till offentliga resurser.
Varför kandiderar du till regionen?
För att göra en insats för mitt yrke.

Moises Uberia

Sundbyberg
Sysselsättning: Gruppledare/oppositionsråd i Sundbyberg.
Ålder: 1984

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Tidigare: Antirasistiska utskottet på distriktet Nu: Kommunfullmäktige i Sundbyberg.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Bostad
Ekonomisk jämlikhet
Infrastruktur och stadsbyggnad
Varför kandiderar du till regionen?
För att bidra med mitt intresse för siffror och ekonomi till att genomföra vänsterpolitik!
MärtaLisa Tillema

Hammarby-Skarpnäck
Sysselsättning: Tidigare socionom, nu pensionär arbetar lite på timme inom
socialtjänsten
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Har ej haft inom regionen. Satt tidigt 90-tal i KF i Nacka för enad vänster. Alltid varit facklig
företrädare, inom Kommunal, SSR och Vision. Drev nätverket Nu bryter vi tystnaden för
socialarbetare i Sthlm med omnejd. Syftet var att få socialpolitiken på dagordningen.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Bostadsfrågan
Psykiatrin
Socialtjänsten
Varför kandiderar du till regionen?
Lojal partimedlem, önskar inte stå på valbar plats. Är mer en aktivist. Har svårt att driva frågor som
jag inte känner ett starkt engagemang för.

Rolf Brattström

Enskede
Ålder: 1948
Sysselsättning: pensionär
Tidigare och nuvarande uppdrag: Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten,
Stadsdelsnämnden, ersättare regionen, Stockholm Business Region AB, södertörns
tingsrätt
Tre viktiga politiska frågor: återta den folkliga kontrollen av skola sjukvård och
äldreomsorg
Varför kandiderar jag till regionen: I hopp och tro om att kunna påverka politiken i
riktning enligt ovan.

Sarah Ghassemi
Täby-Danderyd
Ålder: 1996

Somar Suliman

Upplands-Bro
Sysselsättning:
Jurist LLM. Magister i rättsvetenskap. (internationell rätt) pågår.
Magister I offentlig rätt (EU rätt).
Kandidatexamen i Juridik.
Styrelseledamot i Akavia fackförbundet (studerande sektion).
Member i flera internationella organisationer för skiljeförfarande.
Ålder: 1982

Styrelseledamot - Upplands- Bro förening.
Valberedning riksdagen lista 2022.
Kassör - Upplands - Bro förening.
Utbildningsnämnd - ersättare - Upplands -Bro Kommun.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
God förvaltning
Jämlikhet
Jämställdhet
Arbetsmarknadspolitik, facklig-politisk.
Varför kandiderar du till regionen?
Jag vill använda mina samlade erfarenhet och kompetens för att hjälpa Sverige, samhället och
partiet framåt.

Sonia Benavente
Huddinge
Ålder: 1948

Sven Erik Wånell

Lidingö
Sysselsättning: Pensionär och utredare inom området vård och omsorg om äldre
personer
Ålder: 1946
Tidigare och nuvarande uppdrag:
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utbildningsnämnd Lidingö stad
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Äldrevård
Regionalpolitik
Bostadsbyggande- segregation
Kollektivtrafik
Varför kandiderar du till regionen?
Bidra med den kunskap jag har.

Terese Nordberg

Vårdförbundsvänstern
Sysselsättning: Sjuksköterska inom bemanning. Arbetsmiljö inom vården måste
förbättras för att personalen ska orka stå ut.
Tidigare och nuvarande uppdrag
Har tidigare haft uppdrag inom Vårdförbundet som förtroendevald. Den psykosociala
arbetsmiljön behöver radikalt förbättras inom all vård. Där vinst intressen parasiterar mer än
hjälper patienterna då personalen bränns ut och kontinuiteten inte är en bärande faktor för
vinsterna.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Arbetsmiljö
Patient säkerhet
Individ avpassad vård
Varför kandiderar du till regionen?
Önskar kunna förändra vården i regionen till en solidarisk vård för alla, både patient och personal.

Thomas Magnusson
Solna
Ålder: 1955

Tim Schnoor
Hammarby-Skarpnäck
Ålder: 1981

Tina Rosén

Tyresö
Sysselsättning: Politisk sekreterare i Tyresö
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ledamot kommunfullmäktige, ersättare Valnämnden, nämndeman tingsrätten Nacka. Tidigare
ersättare i Äldre- och omsorgsnämnd.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Hälso- och sjukvård, funktionsnedsättningar och kollektivtrafiken.
Varför kandiderar du till regionen?
För att styra politiken i rätt riktning!

Towe Bengtsson
Sundbyberg
Sysselsättning: Vice gruppledare och oppositionsråd, tjänstledig kommunikatör i
nykterhetsrörelsen
Ålder: 1987
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Oppositionsråd och vice gruppledare i Sundbyberg, ledamot i Exploaterings- och
näringslivsnämnden samt Grundskole- och gymnasienämnden. Sitter också med i distriktets
Välfärdsutskott.
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Barns rättigheter, skola och trygghet
Varför kandiderar du till regionen?
Jag kandiderar för att tydligare lyfta barnperspektivet i fler regionala frågor, i allt från sjuk- och
missbruksvård till stadsplanering och trafik

Viviana Ubeira

Hässelby-Vällingby
Ålder: 1993

Zakarias Zouhir
Enskede
Sysselsättning: Järnvägsingenjör

Tidigare och nuvarande uppdrag:
ledamot kommunfullmäktige, ledamot trafiknämnden, ledamot regionnämnden Stockholm,
ledamot distriktsstyrelsen, ledamot Enskede föreningen, ersättare skärgårdsstyrelsen mm mm
Tre politiska frågor som intresserar mig mest:
Trafik, hälsa och integration
Varför kandiderar du till regionen?
För vänsterpartiet behöver såna som mig

