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Valberedningens förslag 
1. Clara Lindblom, Farsta, 36 
2. Torun Boucher, Vita Bergen, 62 
3. Alexandra Mattson Åkerström, Enskede, 35 
4. Maria Mustonen, Hammarby-Skarpnäck, 49 
5. Tobias Johansson, Vita Bergen, 43 
6. Tina Kratz, Hammarby-Skarpnäck, 57 
7. Hassan Jama, Vantör, 38 
8. Sara Stenudd, Älvsjö-Fruängen, 46 
9. Robert Mjörnberg, Vantör, 41 
10. Maria Ljuslin, Älvsjö-Fruängen, 44 
11. Ahmed Sharaf Abdi, Rinkeby-Tensta-Spånga, 27 
12. Özlem Körhan, Hässelby-Vällingby, 35 
13. Shamso Ali Hassan, Skärholmen, 31 
14. Marcus Obligado, Vita Bergen, 27 
15. Rashid Mohammed, Tensta-Rinkeby-Spånga, 61 
16. Cecilia Herrström, Vantör, 58 
17. Daniel Nilsson Brodén, Älvsjö-Fruängen, 26 
18. Marre Mayr, Farsta, 42 
19. Jens Holm, Enskede, 50 
20. Ann Karlsson, Hägersten, 40 
21. Thomas Ehrnström, V. Södermalm, 71 
22. Marlene Karlén, Tensta-Rinkeby-Spånga, 43 
23. Henric Axell, Hägersten, 42 
24. Hanna Egeltoft, Hammarby-Skarpnäck, 37 
25. Aidin Zandian, Kungsholmen, 33 
26. Charlotte Lilja Pittuco, Vita Bergen, 59 
27. Hashim Mohamed Jama, Rinkeby-Tensta-Spånga, 36 
28. Rose-Marie Rooth, Bromma, 54 
29. Jackie Nylander, V. Södermalm, 74 
30.Catharina Gabrielsson , Birka-Vasa, 58 
31.Johan Sanne, Årsta, 56 
32.Veronica Stiernborg, Kista, 36 
33.Arvand Mirsafian, Årsta, 28 
34.Ann-Marie Strömberg, Hägersten, 72 
35.Rodrigo Arce, Hammarby-Skarpnäck, 61 
36.Isatou Aysha Jones, Tensta-Rinkeby-Spånga, 36 
37.Elis Wibacke, V. Södermalm/V. studentförening, 29 
38.Kajsa Ohrlander, Enskede, 78 
39.Mohamed Nuur, Tensta-Rinkeby-Spånga, 31 
40.Agneta Sundberg, Vita Bergen, 71 
41.Magnus Ivarsson, Skärholmen, 47 
42.Katja Jassey, Hammarby-Skarpnäck, 58 
43.Per Sundgren, Vantör, 78 
44. MärtaLisa Tillema, Hammarby-Skarpnäck, 65 
45. Gerardo Berrios, Sekovänstern, 64 
46. Anna Lundgren, Årsta, 31 
47. Olle Lundberg, Hägersten, 38 
48. Jan Rödin, Vantör, 74 
 
 
 



 
 

Bilaga 1: Reservation 
 

Vi har reserverat oss principiellt emot att valberedningen ändrar sitt förslag efter att det har beslutats och 
redan kommunicerats med berörda på de fyra första platserna. 

Vi reserverar oss därmed avseende plats 1, 2 och 3 i valberedningens förslag.  

Vi menar att den inbördes ordningen är viktig för att skapa en kollektivt arbetande 
kommunfullmäktigegrupp. 

Maria Hannäs och Erika Göthberg Willmann 

 
 

  



 
 

Kandidatpresentationer – alfabetisk ordning 
 

Agneta Sundberg 
Vita Bergen 
 
Ålder: 71 
Sysselsättning: 
Seniorkonsult inom miljö. 
klimat och stadsbyggnad 
Partiförening: Vita 
Bergen 
 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ledamot i styrelsen i Vita Bergen de 
senaste tre åren och från och med i år 
ordförande. Ledamot i Skärgårdsstiftelsen 
under den pågående mandatperioden. 
Tre viktiga politiska frågor:  
Omställningen till ett klimatsmart, rättvist 
samhälle med gemensamt ägd välfärd, 
goda kollektiva transporter och värdiga 
bostäder till oss alla. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill gärna vara med och utveckla 
Stockholm till en klimatsmart stad med 
goda bebyggda miljöer för barn, ungdomar, 
vuxna och äldre. 
 

Ahmed Sharaf 
Abdi 
Tensta-Rinkeby-Spånga 
 
Ålder: 27 år 
Sysselsättning: 
Elevassistent 
Partiförening: Tensta-
Rinkeby-Spånga 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Jag är ordf. (V) Tensta-Rinkeby-Spånga och 
jag sitter i Rinkeby-Kista 
stadsdelsnämnden och 
utbildningsnämnden. Är med i 
valberedningen för V Storsthlm. Jag har 
suttit i distriktsstyrelsen för Ung Vänster 
Storstockholm 

Tre viktiga politiska frågor: 
Utbildning, Ungdomsarbetslöshet och 
bostadspolitik 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag är trött på hur man svartmålar 
förorterna hela tiden och hur lite ett liv i 
förorten är värt än i stan. Ojämlikhet i 
skolan bereder sig i Stockholm. Det drabbar 
oss i förorten. Jag kandiderar för att kunna 
göra skillnad och med politiken försöka 
förbättra situationen i vår drabbade förort. 
 

Aidin Zandian 
Kungsholmen  
 
Ålder: 33 år 
Partiförening: 
Kungsholmen 
Sysselsättning: 
Samhällsplanerare 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag:  

Ledamot, V Kungsholmen 2021-, ledamot, 
V storsthlms bostadsutskott 2021-, 
förbundsordf jagvillhabostad.nu 2016-
2018, ordf jagvillhabostad.nu Sthlm 2014-
2016, ledamot jagvillhabostad.nu 
Stockholm 2013-2014 
Tre viktiga politiska frågor: 
1) Rätten till bostad (bostadspolitik), 2) Bra 
liv på äldre dar (äldreomsorg) 3) God 
skolgång för alla barn oavsett förutsättning 
(barn & ungdom) 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag kandiderar för att jag vill vara med och 
skapa ett Stockholm som är levande, 
sammanhållen och där alla oavsett 
förutsättningar kan leva ett gott liv. Jag tror 
jag särskilt kan bidra till partiets arbete i de 
bostadspolitiska frågorna, i och med mitt 
bostadspolitiska intresse och bakgrund. 
 



Alexandra 
Mattson 
Åkerström  
Enskede 
 
Ålder: 35 år 
Partiförening: Enskede 
Sysselsättning: 
Heltidspolitiker som 

intern gruppledare V 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Sthlm stad: 
KF-ledamot 2014-pågående (intern 
gr.ledare, ansvar KF-gruppen fr. -18) 
Vice ordf. socialnämnden 2018- 
Soc.-nämndens individutskott  
Idrottsnämnden 2019-20 
Kommunstyrelsens råd för 
funktionshindersfrågor 2016-18 
SHIS styrelse v. ordf. 2018- 
Tre viktiga politiska frågor: 
Inga vinster i välfärden, öka 
brukardelaktigheten och jämlikheten. 
Bostad- Ingen ska vara hemlös i Sthlm, 
billiga hyresrätter, ej 
ombildningar/utförsäljningar 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill fortsätta driva V:s politik i landets 
största kommun. Om jag får förtroende att 
fortsätta bidra till en mer jämlik och 
jämställd stad skulle det vara en ära. Jag 
bidrar med erfarenhet och kunskap (suttit 
två mandatperioder, en i majoritet och en i 
opposition). Tillsammans kan vi göra bra 
arbete när vi styr staden nästa 
mandatperiod! 
 

Ann Karlsson 
Hägersten 
Ålder: 40 år 
Partiförening: 
Hägersten 
Sysselsättning: 
Civilingenjör 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag: 
Sthlm 2018 – nu 

• Styrelseledam. i Sthlm Hamnar 

• Nämndeman Södertörns tingsrätt 
Gbg 2014 – 2018 
• KF, ord. Ledam. 
• 1:e v .ordf. i Miljö- och klimatnämnden 
• 1:e v. ordf. i Gbg Spårvägar AB 
• Styrelseledam. Räddningstjänsten 
Storgbg. Ordf. PF (Centrum – Gbg), suttit i 
DS i Gbg. PF i Hägersten, nu valberedning. 
Tre viktiga politiska frågor: 
1. Idrottsfrågor (tillgång till hallar, planer, 
aktiviteter för alla) 
2. Upphandlingar/verksamhet i egen regi 
3. Stadsplanering/trafikfrågor 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Egentligen för att jag saknat att vara en 
dela av, och ha insyn in, politiken. Jag tyckte 
att det var fantastisk roligt och intressant 
med KF i Gbg, jag lärde mig enormt mycket 
av både hur man styr en stad, men också 
hur man ska tänka strategiskt för att få 
igenom vår politik. Enkelt uttryckt, jag vill 
vara med och påverka igen. 
 
Ann-Marie Strömberg 
Hägersten 
Ålder: 72 år 
Partiförening: Hägersten 
Sysselsättning: Socionom och 
fritidspolitiker 
Tidigare och nuvarande uppdrag 
Ledam. stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö, 
distr. Välfärds sutskott, ordf. 
Tillgänglighets- och 
Framkomlighetsberedningen och V. 
regiongruppsstyrelse. Ordf. V. Hägersten. 
Tidigare: Ledam. KF Sthlm stad (Gatu- och 
Fastighets-, social-, idrotts- och 
kulturnämnden.) Ledamot DS 
(Storstockholm)  
Tre politiska frågor som intresserar mig 
mest  
Äldrepolitik, pensionsfrågor, äldreomsorg, 
motarbeta "ålderismen".  
Bostad skall vara en social rättighet. 
Integration måste genomsyra politikens 
alla områden 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 



Kommunalpolitik är härligt jordnära och 
konkret. Det går att åstadkomma resultat 
på ett konkret sätt och jag får användning 
av min omfattande lokalkännedom. Älskar 
att besöka verksamheter och vidga min 
redan goda lokalkännedom. Gräv där Du 
står är mitt motto. Jag vill medverka till att 
göra skillnad. 
 

Anna Lundgren 
Årsta  
 
Ålder: 31 år 
Partiförening: Årsta 
Sysselsättning: 
Statsvetare på global 
barnrättsorganisation. 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag:  

Stockholms stads arbetsmarknadsnämnd 
för Vänsterpartiet sen valet år 2018. 
Ombud för Liljeholmen-Hägersten på 
Vänsterpartiets EU-konferens 2019 samt 
ombud på distriktsårskonferens. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Många frågor är viktiga, men tre områden 
där jag vet att jag kan bidra är jämställdhet, 
social rättvisa och arbetsmarknad. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill låta röster som inte hörs, höras. Jag 
vill vara med och driva Vänsterpartiets 
politik då jag anser att den verkligen 
behövs. För att allt levande inte bara ska 
överleva, utan också få leva. Vi är en rörelse 
och vi skapar förändringen tillsammans. 
 

Arvand Mirsafian 
Årsta 
Ålder: 28 år 
 
Sysselsättning: 
Doktorand  
Partiförening: Årsta 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag:  
Ledamot i 

kommunfullmäktige sedan valet 2018 där 
jag framför allt har jobbat med 

bostadsfrågor. Tidigare varit ordförande för 
partiföreningen i Skärholmen. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Stoppa ombildningar och bygga många fler 
hyresrätter. Vi behöver få ett slut på den 
vedervärdiga marknadsskolan och öka de 
sociala resurserna till våra förorter. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag kandiderar för att jag vill bidra till att 
Sthlm blir en jämlik stad. I det arbetet är 
bostadspolitiken helt väsentlig. Jag har 
under åren jobbat med frågan och vill vara 
med och förverkliga den politik som vi har 
utformat. Det hade varit hedrande om jag 
fick förtroendet att fortsätta det arbetet. 
 

Catharina 
Gabrielsson 
Birka-Vasa 
 
Ålder: 58 år 
Partiförening: Birka-
Vasa 
Sysselsättning: Arkitekt 
och lektor i 

stadsbyggnad 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd, 
ersättare i Exploateringsnämnden 
Tre viktiga politiska frågor: 
Återta den demokratiska kontrollen av 
stadsplaneringen 
Satsa på de allmännyttiga bostadsbolagen 
Använd kulturpolitiken som ett verktyg för 
att stötta t. ex.  lokal produktion och 
bibliotekens livsviktiga samhällsfunktioner. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Vi vet att ett ojämlikt och segregerat 
samhälle är ett hot mot demokratin och 
hållbar utveckling och att klimatkrisen 
kräver en fundamental omställning. 
Politiken måste gå före i det arbetet: det 
handlar om storskaliga ingrepp och om 
vardagsnära insatser som gagnar mänsklig 
gemenskap, hopp och liv. 
 



Cecilia Herrström 
Vantör 
 
Ålder: 58 år 
Partiförening: Vantör 
Sysselsättning: 
Förskollärare i 
förskoelklass 
Tidigare och nuvarande 

uppdrag:   
Ord. i utb. nämnden 
Ord. I SISABs styrelse 
Ers. i KF 
Dessa tre uppdrag har jag haft under 
senaste mandatperioden. 
Tidigare ord. i partiföreningens styrelse. 
Gjorde ngr års uppehåll där men numera 
åter i pf. styrelse men nu som ers. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Klimat 
Bostäder 
Utbildning 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag tycker att kombinationen att arbeta 
parlamentariskt och aktivistiskt är givande 
och passar mig. Jag anser att jag har 
kunskaper och idéer att bidra med. 
 

Charlotte Lilja 
Pittuco 
Vita Bergen 
 
Ålder: 59 år 
Partiförening: Vita 
Bergen 
Sysselsättning: Lärare 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag:   

Tid. Ordf. för Vita Bergen, ordinarie i 
Representantskapet.  
Nuv. Gruppledare för V i Södermalms 
stadsdelsnämnd och ordinarie ledamot i 
sociala delegationen i stadsdelsnämnden. 
Ersättare i Representantskapet. 
Tre viktiga politiska frågor:  
Klimatet kan inte vänta. Människor måste 
ha råd att bo i Sthlm. Ett inkluderande 
samhälle lägger resurser på förebyggande 

arbete och tidiga insatser för att minska 
klassklyftor. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Det är viktigt att människor har praktiska 
möjligheter att leva i en jämlik stad, med en 
kommun som aktivt bidrar till det. V har ett 
starkt program för frågor som stärker 
välfärden. Jag vill med mina erfarenheter 
inom sociala rörelser, skola/psykiatri vara 
en del av detta arbete i KF.      
 

Clara Lindblom 
Farsta 
 
Ålder: 36 år 
Partiförening: Farsta 
Sysselsättning:  
 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag:  

Äldre- och personalborgarråd under 2014 - 
18. Som oppositionsborgarråd jobbar jag 
mest med stadsövergripande frågor 
kopplat till bostäder och ekonomi (t. ex.vice 
ordf. för Svenska bostäder.) 
Tre viktiga politiska frågor: 
- Välfärd: villkoren för personalen  
- Bostadspolitik: mot utförsäljningar och för 
hyresrätter med överkomliga hyror. 
- Klimat: ställa om industrin, vanliga 
stockholmare ska kunna göra hållbara val i 
vardagen. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för 
att jag verkligen brinner för att vrida Sthlm 
och samhällsdebatten till vänster och har 
mycket kvar att ge. 
 

Daniel Nilsson 
Brodén 
Älvsjö-Fruängen 
 
Ålder: 26 år 
Partiförening: Älvsjö-
Fruängen 



Sysselsättning: Masterstudent i 
internationell och jämförande pedagogik 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Halmstad: 
- Kommunstyrelsen samt utskottet för 
tillväxt och hållbar utveckling 
- Gruppledare i Kommunfullmäktige 
- Barn- och ungdomsnämnden 
Stockholm: 
- 2021: SDN Kungsholmen 
- Nu: Styrelsen för Barnens Dag 
Tre viktiga politiska frågor: 
- Kompensatorisk skola och förskola med 
ökad likvärdighet och minskad 
skolsegregation 
- Segregationsbrytande bostadspolitik för 
att minska bostadsbristen 
- Rättvis lokal klimatomställning 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill jobba politiskt för en mer jämlik, 
rättvis och hållbar stad där varje barn 
oavsett bakgrund eller boplats får en bra 
utbildning, där ingen ska behöva betala 
ockerhyror på en otrygg 
andrahandsmarknad och där vi lever 
klimatmässigt hållbart. Jag vill även bidra 
med erfarenheter från Halmstad. 
 

Elis Wibacke 
Södermalm 
 
Ålder: 29 år 
Partiförening: Västra 
Södermalm Vänsterns 
studentförening 
Sysselsättning:  
Student; kårordförande 

för Stockholms universitets studentkår 
Tidigare och nuvarande uppdrag:   
Styrelseledamot i Vänsterns 
studentförening och Stockholms 
universitets studentkår. Valberedning för 
Vänsterpartiet Västra Södermalm. 
Ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd 
och sociala delegationen. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Staden behöver följa upp pandemins 
påverkan på kommunala verksamheter, 

göra stora satsningar på välfärden samt 
vidta åtgärder för klimatet. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag har bott i Stockholm i hela mitt liv. Jag 
älskar staden och vill göra vad jag kan för 
att Stockholm ska bli en plats för alla. Jag 
vill också vara en röst i kommunfullmäktige 
för ungdomar och studenter. 
 
Gerardo Berrios  
Ålder: 64 år 
Partiförening: SEKO-vänstern 
Sysselsättning: Postiljon 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Har suttit som ersättare i Landstinget 
nuvarande Regionen i tre mandatperioder 
98 – 2010. Idag är jag ersättare i KF, sitter 
som ersättare i Fastighetsnämnd.   
Tre viktiga politiska frågor:  
Bygg av hyreslägenheter i kommunal regi. 
Bekämpa marknadshyror  
bevaka schyssta anställningsvillkor inom 
privata sektorn (kräva kollektivavtal inför 
varje tjänstavtal med Sthlm Stad). 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Kommunpolitik styr viktiga delar av 
samhället, det finns behov av annan politisk 
styrning som arbetar för en solidarisk, 
jämlik och human välfärd för alla invånare i 
staden.    
 

Hanna Egeltoft 
Hammarby-Skarpnäck 
 
Ålder: 37 år 
Partiförening: 
Hammarby-Skarpnäck 
Sysselsättning: 
Socionom, vårdbiträde, 
samhällsvetare 
Tidigare och nuvarande 

uppdrag:  
Ledamot i Skarpnäcks stadsdelsnämnd 
2016-(pågående) 
Ledamot i sociala delegationen Skarpnäck 
2016-(pågående) 
Ersättare i Äldrenämnden 2021- (pågående) 
Tre viktiga politiska frågor: 



Reformera ersättningssystemet inom 
hemtjänsten.  
Jobba mot klassklyftorna i offentlig sektor 
Ge socialsekreterare möjlighet att jobba 
mer uppsökande och stödjande 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Därför att jag vill vara med och påverka och 
förändra socialpolitiken inom Stockholm 
stad. 

 
Hashim Mohamed 
Jama 
Tensta-Rinkeby-Spånga 
 
Ålder: 36 år 
Partiförening: Tensta-
Rinkeby-Spånga 
Sysselsättning: 
Samhällsvägledare 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltning 
Tre viktiga politiska frågor: 
Bostad 
Civilsamhälle 
Arbetsmarknad 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
För att göra skillnad. 
 

Hassan Jama 
Vantör 
 
Ålder: 38 år 
Partiförening: Vantör 
Sysselsättning: 
Förhandlare på 
Hyresgästföreningen 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag:  

Ledamot i Kommunfullmäktige 2020- 
Vice ordförande i Idrottsnämnden 2021- 
Ledamot i Enskede-Årsta-Vantör 2019- 
Tre viktiga politiska frågor: 
Bostadspolitiska 
Idrottspolitiska 
Omställning till klimatsmarta 
samhällsstrukturer 

Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Därför jag tror jag har en bra förmåga att 
utveckla och genomföra partiets politik för 
en jämlik, jämställd och klimatsmart 
Stockholm. 
 

Henric Axell 
Hägersten 
 
Ålder: 42 år 
Partiförening: 
Hägersten 
Sysselsättning: Facklig 
ombudsman 
 
 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Eskilstuna: Tid. KF-ledamot och ledamot i 
nämnder 1999-2010, ordf. för en 
socialpolitisk beredning, ers socialnämnden 
i Södertälje 2010-2012.  
Nu: ledamot i Kyrkofullmäktige och 
ersättare i kyrkorådet för ViSK i Brännkyrka 
Tre viktiga politiska frågor: 
Utbildning 
Sociala frågor, inklusive äldreomsorg och 
bostäder 
Arbetsmarknad 
 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag tror att jag med min erfarenhet som 
parlamentariker, lärare och facklig 
företrädare har viktiga perspektiv och 
kompetens att bidra med i KF. Jag har ett 
ganska brett politiskt intresse, men brinner 
för att ge barn och unga en god utbildning, 
stärka det sociala skyddsnätet och arbeta 
för trygga och friska arbetsplatser. 
 
 



Isatou Aysha 
Jones 
Tensta 
 
Ålder: 36 år 
Partiförening: Tensta-
Rinkeby-Spånga 
Sysselsättning: 
egenföretagare, 

skribent, bloggare & PR manager 
Tidigare och nuvarande uppdrag 
Ers. i SDN Spånga-Tensta (utanför V: 
grundare & ordf. BLM Sweden) 
Tre viktiga politiska frågor 
Vi måste ta tillbaka välfärden och stärka 
den! 
Ungas rätt till en värdig framtid, oavsett 
kontext. 
LSS. Välfärden får inte utarrenderas till 
största AB! 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige? 
Det behövs ny kraft från orten som 
människor kan känna igen sig i, politiker 
som är förortsbor och ser sammanhangen 
mellan områden och sakfrågor. Jag 
kandiderar för att jag tror på V:s ideologi, vill 
stärka partier i frågor som rör förorten, 
invandrare, svarta och afrosvenskar genom 
att arbeta nära civilsamhället, 
gräsrotsrörelser och stärka minoriteter! 
 

 
Jackie Nylander 
Västra Södermalm 
 
Ålder: 74 år 
Partiförening: Västra 
Södermalm 
Sysselsättning: 
Entendent 
hartwickskahuset plus 
möbelsnickare 

Tidigare och nuvarande uppdrag:   
Socialtjänstnämnden, fullmäktige förturen i 
bostadsförmedlingen föreningsutskottet 
Tre viktiga politiska frågor: 
NATO-frågan, hemlöshetsfrågorna samt 
missbruksfrågorna och kvinnofrågorna. 

Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
För att jag vill förändra. 

 
Jan Rödin 
Vantör 
 
Ålder: 74 år 
Partiförening: Vantör 
Sysselsättning: 
Pensionär. Tidigare 
vårdbiträde i öppna 
hemtjänsten 

 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ersättare i Represantskapet. Styrelse i 
partiföreningen. Skyddomombud i 
Kommunal 
Tre viktiga politiska frågor: 
Bostäder. Välfärden. Arbetsmiljö 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Möjlighet att kunna påverka 
 
Jens Holm 
Enskede 
Ålder: 50 år 
Partiförening: Enskede 
Sysselsättning: riksdagsledamot 
Tidigare och nuvarande uppdrag: 
riksdagsledamot 
Tre viktiga politiska frågor: Klimatet 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Byggandet av ett rättvist och hållbart 
Stockholm är det som driver mig. 
 

Johan Sanne 
Årsta 
 
Ålder: 56 år 
Partiförening: Årsta 
Sysselsättning: 
Miljöforskare och 
konsult 
 

 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  



Styrelsen Årsta PF, Vantör PF. 
Distriktsstyrelsen KU, förbundssekreterare 
Högskoleförbundet, ordf. i Östermalm-
Värtan, kongressombud, VU 
Storstockholm, social distriktsnämnd och 
stadsdelsnämnd. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Stadsplanering och hållbar utveckling 
Funkisfrågor - skolan måste ge bättre 
förutsättningar 
Trygghet och framtidstro för alla genom 
ökad delaktighet 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill arbeta med stadsplanering och 
kollektivtrafik. Jag vill bidra med metoder, 
verktyg och processer för att identifiera, 
engagera och samarbeta med lokala 
intressenter och andra berörda grupper för 
att bygga långsiktigt varaktiga allianser för 
en hållbar omställning 
 

Kajsa Ohrlander 
Enskede 
 
Ålder: 78 år 
Partiförening: Enskede 
Sysselsättning: Fil.dr. f.d. 
lektor i pedagogik 
Stockholms universitet. 
Barndoms-
genushistoriker. 

Undervisar i genus-och normkritisk 
pedagogik 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Sekreterare i styrelsen Enskede. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Jag är engagerad i intersektionellt 
perspektiv samt undervisar om det. Är 
kunnig i skolfrågor och historiska 
perspektiv på förskola, barndom och 
könspolitiska frågor. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Tror jag kan engagera fler för 
Vänsterpartiets politik. Tror jag har viktig 
kunskap som kan vässa de förskole-och 
skolpolitiska frågorna. 
 
 

Katja Jassey 
Hammarby-Skarpnäck 
Ålder: 58 år 
Partiförening: Hammarby-Skarpnäck 
Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ersättare i Trafiknämnden sedan våren 
2021 
Tre viktiga politiska frågor: 
1. Hur vi använder vår gemensamma mark, 
både vad gäller grön infrastruktur men 
också ytor i staden där vi kan mötas  
2. Bostäder, vi bör köpa tillbaka de bostäder 
vi sålt ut i tex Husby  
3. Att återupprätta kommunal service i de 
politiskt negligerade områdena som ligger i 
ytterstaden.  
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Lokalpolitik är roligt och det är intressant 
att vara med och utforma en politik som är 
rätt för just den här platsen och i den här 
tiden. 
 
Magnus Ivarsson 
Skärholmen 
 
Ålder: 47 år 
Partiförening: Kommunalvänstern 
Sysselsättning: personlig assistent 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
I Karlshamn: reserv i omsorgsnämnden och 
ordinarie i skol- och ungdomsnämnd. 
Reserv i fullmäktige och kassör i V 
Karlshamns. Reserv i fullmäktige 
Sollentuna, ordinarie i omsorgsnämnden 
och i natur- och trafiknämnden. Fram till 
2020: kassör i styrelsen Sollentuna. Nu: 
ledamot i styrelsen Kommunalvänstern 
Sthlm och i V Skärholmen.  
Tre viktiga politiska frågor: 
Bättre villkor för människor med 
normbrytande funktionalitet samt personal. 
Släppa ut mindre växthusgaser och se till 
att vårda grönområden i Stockholm. Det 
kommer att bli allt viktigare att ha rejäla 
kolsänkor i städerna och bra alternativ till 
bilen i transportnätverk. Bostadspolitiken: 
Förtäta skiten ur Bromma! 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 



I kommunfullmäktige tror jag att jag kan 
bidra främst i frågor som rör människor 
med normbrytande beteende, jag har lång 
erfarenhet av LSS även 
personalperspektiv.  

 
Marcus Svanfeldt 
Obligado 
Södermalm 
 
Ålder: 27 år 
Partiförening: Vita 
Bergen 
Sysselsättning: Politisk 
rådgivare för 

Vänsterpartiet 
Tidigare och nuvarande uppdrag:   
Tidigare oppositionsråd i Tyresö kommun, 
ledamot av bl. a kommunstyrelsen, KF, barn 
och utbildningsnämnden. Nyss avgående 
ordf. för Vita Bergen. Nu: V:s centrala stab 
med omställningsfrågor och ekonomiska 
frågor. 
Tre viktiga politiska frågor: 
En levande, tillgänglig och nyfiken 
kulturpolitik. En solidarisk bostadspolitik för 
en integrerad stad. En generös och 
verklighetsförankrad välfärd. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag hoppas bidra med mina erfarenheter, få 
vara med och utveckla Sthlm till en ännu 
bättre stad. Jag brinner för kulturfrågor, en 
medveten ekon. politik för ökad jämlikhet, 
långsiktigt hållbar jämställdhet. Erfarenhet 
av debatt/förhandling, hoppas vara en 
positiv kraft i gruppen. Sthlm kan vara och 
kommer bli en mer solidarisk stad, jag vill 
bidra till den utvecklingen. 
 

Maria Ljuslin 
Älvsjö-Fruängen 
 
Ålder: 44 år 
Partiförening: Älvsjö-
Fruängen 
Sysselsättning: 
Kommunikation 
 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Led. Kommunfullmäktige - nuvarande   
Vice ordf. Hägersten-Älvsjö SDN – 
nuvarande. Ers. Utbildningsnämnden – Nu:   
Ers Socialnämnden, Exploateringsnämnden 
V. ordf. och facklig förhandlare Handels 
facklubb ABF. Skyddsombud 
Tre viktiga politiska frågor:  
Få bort marknadsstyrningen av skolan  
Klimat- och miljö med fokus på HUR nå 
uppsatta mål   
Stärkt välfärd samt kraftiga satsningar på 
hållbar arbetsmiljö för de som arbetar i den  
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill bygga vidare på ett växande V i 
stadshuset. Min erfarenhet från 
folkbildning, fackligt engagemang, breda 
yrkeserfarenhet bidrar till gruppens 
arbete. Klass spelar roll. Sthlm ska vara en 
jämlik stad för alla. Skolan ska ge varje unge 
en likvärdig chans, den nödvändiga gröna 
omställningen ska vara rättvis/progressiv 
och välfärden ska vara tillgänglig, likvärdig 
och hållbar att arbeta i. 
 

Maria Mustonen 
Hammarby-Skarpnäck 
 
Ålder: 49 år 
Partiförening: 
Hammarby-Skarpnäck 
Sysselsättning: 
Projektledare 
 
 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ledm. i regionfullmäktige 2018-, 
trafiknämnden 2019 och 
Skärgårdsstiftelsen 2019-. Ers. i KF 2018-, 
trafiknämnden 2019, miljönämnden 2020-, 
Sthlms Hamnar, Sthlm Parkering. Tidigare 
distriktets miljö- och klimatutskott, styrelse 
i PF. Styrgruppen för det nationella 
transportnätverket 2020- 
Tre viktiga politiska frågor: 
Miljö, klimat och rättvis omställning, Ta 
tillbaka välfärden och satsa på bra skola 
och omsorg. Bygg en hållbar stad med 
bostäder som alla har råd med. 



Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill gärna vara med och bidra till att 
Stockholm blir hållbart och rättvist, och jag 
tror att mina kunskaper inom klimat, trafik 
och hållbarhet kan göra nytta i KF-gruppen. 
Vi behöver en annan riktning, ett 
maktskifte, i Stockholm. 
 

Marlene Karlén 
Tensta-Rinkeby-Spånga 
 
Ålder: 43 år 
Partiförening: Tensta-
Rinkeby-Spånga 
Sysselsättning: 
Arkivarie 
 

 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ordf. och styrelseledm. V Älvsjö-Hägersten 
Ers. Älvsjö SDN 
Ordf. Tensta-Rinkeby-Spånga  
Ers. kommunfullmäktige  
Ledamot Trafiknämnden 
Ers. Arbetsmarknadsnämnden 
Ledamot Distriktsstyrelsen  
Antirasistiska utskottet 
Tre viktiga politiska frågor: 
Utjämna klyftorna i staden 
Bostäder- växande allmännytta 
Lyfta utsatta områden  
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
För att jag tycker att det är roligt och viktigt 
och jag tror att jag kan bidra till gruppen. 

 
Marre Mayr 
Farsta 
 
Ålder: 42 år 
Partiförening: Farsta 
Sysselsättning: Politisk 
sekreterare på 
Vårdförbundet 
 
 

 
 
 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Sitter i Farsta stadsdelsnämnd sedan 2017 
och sedan 1 jan 2019 som gruppledare och 
vice ordf. för den nämnden.  
Arbetat för V i Örebro kommun, region, 
distrikt Örebro län och sedermera V Region 
Sthlm under åren 2013-2021. 
Tre viktiga politiska frågor: 
-Barn & ungas fritid som med skolan lägger 
grunden för deras framtid  
-Bostäder - det måste finnas hyresrätter 
med rimliga hyror 
-Förstärkt välfärd - stopp med 
utförsäljningar av vårt gemensamma. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige:  
Jag vill lyfta Farsta/söderorts lokala frågor 
till fullmäktige. Jag tror länken mellan att 
sitta i stadsdelsnämnd och i fullmäktige är 
väldigt bra och kan påverka mer. Det är det 
jag vill göra-driva på för förändring! Få 
igenom vår politik! Det gör vi genom breda 
allianser utan att tumma på våra 
värderingar. 
 

Mohamed Nuur 
Tensta-Rinkeby-Spånga 
 
Ålder: 31 år 
Partiförening: Rinkeby 
Tensta Spånga 
Sysselsättning: 
Pedagog samt VD i 
focustomer 

 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Tidigare uppdrag  
Socialnämnden  
Tillståndsutskottet  
Ersättare i Sveriges riksdag  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd  
Svea hovrätt  
Solna tingsrätt  
Tre viktiga politiska frågor: 
Allt kopplat till socialpolitik  
Arbetsmarknad  
Idrott 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 



Jag kandiderar till KF för att i nuläget och 
förut så har inte kommunen tagit sitt ansvar 
gällande nästintill alla sina uppdrag och det 
har lett till flera eftersatta områden i staden 
och det vill jag förändra på så att vår stad 
kan leva tillsammans och alla klyftor i alla 
former försvinner. 
 
Märtalisa Tillema 
Hammarby-Skarpnäck 
 
Ålder: 65 år 
Partiförening: Hammarby-Skarpnäck 
Sysselsättning: pensionär, timanställd 
socionom 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Har alltid arbetat fackligt, skyddsombud, 
styrelseuppdrag inom Vision. Drivit 
nätverket "Nu bryter vi tystnaden" för 
fackliga medlemmar i SSR och Vision. Ordf i 
lokala hyresföreningen Fyren i Kärrtorp. 
Aktiv inom HGF Sydost bostadspolitiska 
grupp samt drar i Vänsterpartiets lokala 
bostadsgrupp. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Klimat, bostadspolitik, socialtjänst 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Lojal med partiet, önskade ej valbar plats 
 

Olle Lundberg 
Hägersten 
 
Ålder: 38 år 
Partiförening: 
Hägersten 
Sysselsättning: 
Postdoktor 
 
 

Tidigare och nuvarande uppdrag: 
Ung Vänster Storstockholms DS 2003-
2006, Ung Vänsters förbundsstyrelse 
2005-2013, Ung Vänsters 
programkommitté 2013-2015, V 
Hägerstens repskap 2021-nu. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Klimatet, skolan, välfärden 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 

Jag tror jag kan bidra med min långa 
erfarenhet från vår rörelse och min 
förståelse för hur våra organisationer 
fungerar. Jag har ingen parlamentarisk 
erfarenhet men är väldigt snabb på att 
sätta mig in i nya frågor och förstå hur nya 
frågor kan förstås utifrån allmänna 
principer. 
Per Sundgren 
Vantör 
 
Ålder: 78 år 
Partiförening: Vantör 
Sysselsättning: Pensionär f d lärare 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Kf-ledamot, kulturborgarråd, ordf Sthlms 
bostadsförmedling, ordf Utbildningradion 
Tre viktiga politiska frågor: 
Klimat och miljö, kultur och bostäder 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Hoppas jag fortfarande kan locka några att 
rösta på Vänsterpartiet 
 

Rashid 
Mohammed 
Tensta-Rinkeby-Spånga 
 
Ålder: 61 år 
Partiförening: Tensta-
Rinkeby-Spånga 
Sysselsättning: 
Socionom och 

kommunpolitiker 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Vice ordf. i Spånga- Tensta 
stadsdelsnämnd. KF i Sthlm, och 
kommunstyrelsen. Sitter i KS 
trygghetsutskott, KS integrationsutskottet. 
Ledamot i Arbetsmarknadsnämnden, 
styrelseledamot i Familjebostäder. 
Ledamot för styrgrupp från Storsthlm om 
vuxenutbildning. Sitter i gruppstyrelsen för 
V:s kommungrupp. 
Tre viktiga politiska frågor:  
Trygghetsfrågor, sysselsättning och 
bostadsfrågor samt klimat och miljö 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 



Jag kandiderar för att jag brinner för V:s 
politik. Jag har suttit en mandatperiod i KF 
och jag brinner för de kommunala frågorna. 
Jag vill fortsätta det arbete jag påbörjat i 
KF-gruppen som jag har ansvarat för bl.a. 
trygghets-, ytterstads-, arbetsmarknad och 
stadsdelsnämndsfrågor samt 
vuxenutbildning. 
 

Robert Mjörnberg 
Vantör 
 
Ålder: 41 år 
Partiförening: 
Kommunalvänstern 
Sysselsättning: 
Personlig Assistent / 
Regionalt fackligt ombud 

Kommunal 
Tidigare och nuvarande uppdrag:   
DS 2017- 
DS VU 2020- 
KF 2018- 
Gruppledare Äldrenämnden 2018- 
Micasa AB 2018- 
Funktionshinderrådet 2018- 
Kommunalv. styrelse 2014- 
Sammankallande Fackliga utskottet DS 
2017- 
V:s fackliganätverksstyrelse 2020- 
Tre viktiga politiska frågor: 
Motverka privatiseringar, för bra 
arbetsvillkor och kvalitet.  
Nej till vinstdriven välfärd 
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
För att jag tror att mina breda fackliga 
erfarenheter bidrar med ett välgrundat 
arbetstagarperspektiv inom alla 
politikområden i staden. Om stadens 
anställda har bra villkor på jobbet så ökar 
kvaliteten, vilket i slutändan gynnar alla 
invånare i Stockholm. 
 

Rodrigo Arce 
Hammarby-Skarpnäck 
 
Ålder:  
Partiförening: 
Hammarby-Skarpnäck 
Sysselsättning: Arbetar 
med internationella 
frågor, demokrati, MR 

och konfliktfrågor på www.forumciv.org 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ordf. i V Hammarby-Skarpnäck, 2018-2022 
ers. i KF i Kulturnämnden, ledamot i Agenda 
2030 rådet, styrelseledamot för V i Sthlm 
International Water Institut, arbetar med 
Vatten som framtidsfråga i Sverige och 
Internationellt. 
Tre viktiga politiska frågor:  
Bostäder, ekon./socialjämlikhet, 
miljö/klimat, diskriminering baserad på kön, 
hudfärg, och sexuell identitet. Socialistiskt 
och feministiskt framtidssamhälle. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill fortsätta driva våra politiska frågor, 
förankra de lokalt och förändra Sthlm till 
förmån för ett bättre liv för alla 
medborgare. Vill gärna koppla in det int. 
perspektivet i politiken och arbeta ännu 
hårdare för att bryta den rådande 
arbetare/etniska segregationen i både 
arbetsmarknaden och i bostadsområden.  
 

Rose-Marie Rooth 
Bromma 
 
Ålder: 54 år 
Partiförening: Bromma 
Sysselsättning: 
obehörig lärare/mentor 
högstadiet, tjänsteman 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag:  

Föräldraförening Ulvsundaskolan ordf åk 0-
3, Barnen och Brommaflyget. Pågående: 
Hyresgästföreningen Bromma Ekerö, 
tillsyn, utbildning, kontaktperson 2012- ordf 
Lh 2009-2021, hyresförh.,  V: ordf V 
Bromma, ledamot Kf 2018-, MHN - 2019-, 
Stockholm vatten och avfall 2020-   



Tre viktiga politiska frågor: 
Ungdomars hälsa (skola och fritid, rasism 
och hbtqi), klimat och miljö (vatten, buller, 
energi, trygghet i alla områden och 
bostadstillsyn) rätten till ett hem, kulturen i 
staden. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Den svåraste frågan egentligen. Staden är 
en mångfaldsyttring där alla ska kunna 
delta/ta plats på lika villkor. Där 
förtroendeuppdraget ska bereda väg för 
inflytande och insyn i det som skapar 
allmänna nyttigheter och kultur för alla 
stadsbor. Det vill jag utveckla ännu mer. 
Hög standard för alla, oavsett ålder, 
könsuttryck/identitet, etnicitet och 
ekonomi.  Det moderna projektet 
fortsätter! 
 

Sara Stenudd 
Älvsjö-Fruängen 
 
Ålder: 46 år 
Partiförening: Älvsjö-
Fruängen 
Sysselsättning: 

Operationstandsköterska men har varit 
heltidspolitiker den här mandatperioden 
Tidigare och nuvarande uppdrag: Tid. ers. i 
Miljö och Hälsoskyddsnämnden, förra 
mandatperioden: kyrkogårds- och 
trafiknämnden. Nu: gruppledare för 
stadsbyggnadsnämnden, vice ordf. i 
kyrkogårdsnämnden, övergripande ansvar 
bolag, ers. i KS och i stadsteaterns styrelse. 
Ord. ledm. i KF. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Bygga bort segregation, minska klyftorna. 
Bygga Stockholm mer rättvist. 
Allmännyttan ska bygga mer så att 
inkomstkraven inte gör att fler får vänta 
ännu längre på en bostad. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag kandiderar till KF för att fortsätta 
kämpa för en stad att trivas i. Bostad med 

överkomlig hyra. Bygga attraktivt i alla 
stadsdelar och onödiga barriärer mellan 
stadsdelar byggs bort. Hotet mot den 
biologiska mångfalden ska tas på allvar. 
Fler kolonilotter, minska den skadliga 
belysningen, skonsam gräsklippning, odling 
av fler fleråriga perenner. 
 

Shamso Ali 
Hassan  
Skärholmen 
 
Ålder: 31 år 
Partiförening: 
Skärholmen 
Sysselsättning: 
Undersköterska/ 
evenemangsvärd 

 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ordförande Vänsterpartiet Skärholmen 
Gruppledare Stadsdelsnämnden  
Ersättare Valnämnden  
Ledamot Solidaritetsutskottet 
Tre viktiga politiska frågor: 
Sjukvård, skola och antirasism 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
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! 

 
Thomas 
Ehrnström 
Södermalm 
 
Ålder: 71 år 
Partiförening: Västra 
Södermalm 
Sysselsättning: Jurist 
 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Nuvarande: Stadshus AB, suppleant. 
Mässfastigheter/Stockholmsmässan, 
ordinarie. 



Tidigare: Stadshus AB, Sthlm Hamn, SBR 
(Sthlm business region), 
Näringslivsnämnden, 
Kanslichef V-kansliet 2011-2015. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Stoppa all försäljning av allmännytta. 
Återta/köpa tillbaka det som är möjligt. 
Kommunal folkomröstning om 
försäljningar. Fritidsgårdar i alla stadsdelar. 
Mer pengar till äldreomsorgen. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag tror att kan bidra till att driva igenom 
mer vänsterpolitik så att klyftorna minskar i 
stället för att öka i Stockholm. 
 
Tina Kratz 
Hammarby-Skarpnäck 
 
Ålder: 57 år 
Partiförening: Hammarby-Skarpnäck 
Sysselsättning: Elevassistent/bildlärare 
 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
vice ordförande för Skarpnäcks 
stadsdelsnämnd, ledamot i 
Kommunfullmäktige, gruppledare i 
Utbildningsnämnden, suppleant i SISAB 
Tre viktiga politiska frågor: 
Skolan, från förskola till gymnasiet.  
Stadsdelarnas arbete för barn och unga – 
fritid, kultur och socialtjänstens. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill påverka och arbeta för ett bättre 
Stockholm där barn och unga ges bra 
möjligheter att leva ett bra och tryggt liv 
och kan utveckla sin fulla potential. Det 
handlar om att stärka stadsdelarnas 
socialtjänst och fritidsverksamhet, som 
fritidsgårdar och parklekar.   
Och en skola där det finns tid och stöd till 
alla barn – en jämlik och kompensatorisk 
skola, från förskolan till gymnasiet.   
 

Tobias Johansson 
Vita Bergen 
 
Ålder: 43 år 
Partiförening: Vita 
Bergen 
Sysselsättning: 
Kanslichef 
Vänsterpartiet Region 
Stockholm 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
2012-2014 Trafiknämnden  
2014-2018 Fullmäktige, Sthlm vatten, 
Rådet för mänskliga rättigheter  
2018-2022 Fullmäktige, idrottsnämnden, 
SGA Fastigheter, Fastighetsnämnden. Tid. 
ledamot i DS och ordf. i V. Vita Bergen 
Tre viktiga politiska frågor: 
- Motverka att hälsa är klassbunden. 
- Att göra Sthlm till en jämlikare och 
grönare stad 
- Få fler i rörelse genom att exempelvis 
bygga nya idrottsanläggningar. 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Stockholm klyvs både ekonomiskt och 
socialt. Skillnaderna i hälsa avgörs av din 
bakgrund. Vi måste få stopp på den 
utvecklingen. Jag hoppas kunna bidra till att 
utveckla och få genomslag för vår politik. 
Jag vill också utveckla gruppens arbete.   

 
Torun Boucher 
Vita Bergen 
 
Ålder: 62 år 
Partiförening: Vita 
Bergen 
Sysselsättning: 
Arvoderad politiker för 
Vänsterpartiet i 
Stockholms stad som 

intern gruppledare 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
intern gruppledare, KF-ledamot, vice ordf. 
kulturnämnden. Tid. distriktsstyrelsen, ordf. 
äldrenämnden, ers. i stadsdelsnämnd, 
partistyrelsens valberedning samt i 
styrgruppen för kvinnors organisering. 
Tre viktiga politiska frågor: 



Bostäder, klimatet, generell välfärd;  
bostäder som folk har råd med, i 
klimatsmarta stadsdelar, med bra 
skola/förskola där pedagoger hinner med 
och ett levande kulturliv 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Jag vill vara med och ta ansvar för en 
starkare välfärd i en tryggare och öppnare 
stad. Jag vill också bidra med den 
erfarenhet jag har i en växande 
kommunfullmäktigegrupp 
 

Veronica 
Stiernborg 
Husby 
 
Ålder: 36 år 
Partiförening: Kista 
Sysselsättning: 
Egenföretagare för en 
Foodtruck 

Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Tidigare uppdrag: Ordförande V Kista, 
valberedning för V Kista, ombud i repskapet 
Nuvarande uppdrag: Ordinarie i Rinkeby-
Kista stadsdelsnämnd 
Tre viktiga politiska frågor: 
Bostad, sysselsättning för unga, såväl fritid 
som jobb och kultur 
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
Vi har för lite representation från Järva i KF-
gruppen. Min förankring i lokalområdet är 

viktig, jag vill kunna lyfta lokala frågor i 
kommunen. Med min nuvarande 
sysselsättning inom foodtruckbranschen 
kan jag bidra till en helt ny politik för V. som 
gynnar småföretagare, idag finns många 
regler som gör det svårt för den branschen. 

 
Özlem Körhan 
Hässelby-Vällingby 
 
Ålder: 35 år 
Partiförening: Hässelby-
Vällingby 
Sysselsättning:  
Gruppchef 
Lss/boendestöd 

 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Ledamot- stadsdelsnämnden  
Ersättare- Överförmyndarnämnden 
Tre viktiga politiska frågor:  
Vården  
Skola  
Socialförsäkringen  
Varför kandiderar jag till 
kommunfullmäktige: 
För att bidra till en jämlik hälso- och 
sjukvård för alla. Allt fler människor 
nonchaleras när de söker vård. Ingen ska 
känna vanmakt eller hopplöshet vid 
sjukdom. Patientnämnden måste förenkla 
systemet för klagomål och förbättr

Nominerade utanför listan 
Abdullahi Hassan  
Tensta-Rinkeby-Spånga 
 
Anders Djerf 
Årsta 
 
Ålder: 71 år 
Partiförening: Årsta 
Sysselsättning: Grafisk formgivare, 
konstnär, guide 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  

Idag ledamot Stockholms Konstråd samt 
nämndeman i Svea Hovrätt 
1986-2019 i styrelsen för Stockholms 
Hamnar 
Tre viktigaste politiska frågor: 
Miljö och klimat. Social välfärd. värnande av 
vårt kultur- och naturarv. 
Varför kandiderar jag: 
Jag vill tillsammans med övriga i min 
partigrupp driva samhället mot betydande 
större jämställdhet, och värna vårt 
demokratiska samhälle. 



 
 

Antonio Ramirez, 
Vantör 
 
Ålder: 44 år 
Partiförening: Vantör 
Sysselsättning: Lärare 
 Tidigare och nuvarande 
uppdrag 
Fd ordförande för 
Vänsterpartiet Vantör, 

tjänsgör som nämndeman för 
Vänsterpartiet i Södertörns tingsrätt. 
Tre viktiga politiska frågor 
Utbildning, ojämlikhet och vård 
Varför kandiderar jag:  
Jag kandiderar för att jag är trött på att se 
hur man urholka ,samt kompromissar bort 
de viktiga frågor som berör 
jämlikhet,utbildning och vård. Jag brinner 
för dessa frågor, då jag anser att dessa 
är,om inte grunden, så iallafall en essentiell 
del av ett välfungerande samhälle som inte 
borde kunna ruckas på eller kompromissa 
bort 
 

Emma 
Fredriksson 
Vita Bergen 
 
Ålder: 28 år 
Partiförening: Vita 
Bergen 
Sysselsättning: 
Doktorand i 

Krigsvetenskap (Genus, Fred och Säkerhet) 
Tidigare och nuvarande uppdrag 
Styrelseledamot i partiföreningen Vita 
Bergen 
Tre viktiga politiska frågor 
Försvars-, säkerhets- och utrikespolitik, 
välfärds- och rättighetsfrågor. Men det 
viktigaste är att ha ett holistiskt perspektiv 
på alla frågor. 
Varför kandiderar jag? 
Jag vill vara med och verka för ett samhälle 
som värnar om människan och planeten, 
där omsorg prioriteras framför kortsiktiga 

ekonomiska intressen, där dialog och 
komplexitet främjas framför enkla 
lösningar. Jag vill även stärka framtidstron, 
genom kultur, natur och bättre 
förutsättningar, göra livet rikare för fler. 
 
Erik Andersson Palm 
Högdalen 
 
Ålder: 38 år 
Partiförening: Vantör 
Sysselsättning: Arkivarie på 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
 Tidigare och nuvarande uppdrag 
Vice ordförande Vänsterpartiet Vantör. 
Har tidigare bl.a suttit i Röda Rösters 
redaktion och Ung Vänsters 
distriktsstyrelse. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Kamp mot krig och militarism 
Kamp för demokratisering av arbetslivet  
Kamp för en värdig gemensam välfärd 
Varför kandiderar jag:  
För att jag vill bidra till en lista med god 
geografisk spridning och lokal förankring i 
alla våra stadsdelar. 
 

Eva Arnqvist 
Vantör 
 
Ålder: 48 år 
Partiförening: Vantör 
Sysselsättning: 
Konstnär 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag:  
Jag är ordförande för V 

Vantör och ombud i Repskapet.  Jag 
tidigare suttit i Repskapets arbetsutskott 
samt varit ersättare i bolagsstyrelsen för 
Stockholmshem. 
Tre viktiga politiska frågor 
Rättvise- och jämlikhetsfrågor 
Klimat och hållbar samhällsbyggnad 
Utbildning och kulturpolitik 
Varför kandiderar jag:  
För att få möjlighet att vara med och arbeta 
för det samhälle och framtid som jag vill se 
och tror på. 
 



Fehmi Demitras 
Rinkeby 
 
Ålder: 34 år 
Partiförening: Tensta-
Rinkeby-Spånga 
Sysselsättning: 
Elevassistent, fritids 50 
% Facklig företrädare 
Kommunal 50 % 

 Tidigare och nuvarande uppdrag 
Styrelseledamot Kommunal Sektion Väst, 
Trygghetsgruppen, Valledare TRS, 
Styrelseledamot TRS 
Tre viktiga politiska frågor 
- Välfärd 
- Integration 
- Folkhälsa 
Varför kandiderar jag:  
För att bidra till god samhällsutveckling. 
 

Fredrik Sone 
Bromma 
 
Ålder: 32 år 
Partiförening: Bromma 
Sysselsättning: 
Handledare arbetslösa 
 Tidigare och nuvarande 
uppdrag 
Ersättare Bromma 

stadsdelsnämnd 
Tre viktiga politiska frågor 
Klimat, utbildning och bostadsfrågor   
Varför kandiderar jag:  
För att få representera Vänsterpartiet i 
kommunfullmäktige är det jag allra helst vill 
göra. Kommunen är en församling som 
påverkar otroligt många människors liv. 
Och det är min högsta övertygelse om att 
desto mer vänsterpolitik i kommunen desto 
bättre kommun för medborgarna 
 
Joel Höglund 
Kista 

Johan Westblad 
Hagsätra 
 
Ålder: 71 år 
Partiförening: Vantör 
Sysselsättning: 
Pensionär 
Tidigare och nuvarande 
uppdrag: 
Idag kassör Vantör och 

nämndeman Förvaltningsrätten. Tidigare 
ledamot Järfällahus  
Tre viktiga politiska frågor 
Bostadsfrågor, integration, civilsamhället 
Varför kandiderar jag:  
Jag vill dela med mig av min livserfarenhet 
från bland annat samhällsarbete i 
Örebro/Vivalla. 
 
Klas Sandberg  
Enskede 
 
Ålder: 58 år 
Partiförening: Enskede 
Sysselsättning: Marknadsundersökare 
Tidigare och nuvarande uppdrag:  
Styrelsen i föreningen 
Afganistansolidaritet. Ledningen för 
föreningen Nej till NATO. Skrev copy till 
flygblad. Illustrerade tidningar. Byggde upp 
Facebooksida. Byggde upp hemsidan 
Tre viktiga politiska frågor: 
nfrastruktur. Sjukvård. Säkerhetspolitik (V 
gör på tok för lite på det området. Vi lämnar 
i värsta fall över det till de blåsvarta.) 
Varför kandiderar jag: 
Jag har länge följt hur vänner och kollegor 
arbetar med den praktiska politiken. Det 
har fött en nyfikenhet. Hur skulle det vara 
att sitta "på insidan" jämfört medatt stå vid 
sidan om och ropa? 
 
Marcos Contreras 
Årsta 
 
Matilda Vigedal 
Vantör 
 
 



Mats Olsson 
Årsta 
 
Ålder: 64 år 
Partiförening: Årsta 
Sysselsättning: Rektor 
 Tidigare och nuvarande 
uppdrag 
Kassör V Årsta, kassör 
BRF, ordf. i fotbollsför., 

ordf. i föräldrakooperativ (förskola) ordf. i 
Film & Serieför,. medlem i Rädda barnen, 
förtroendeuppdrag Lärarförbundet, 
Ledarna, Vision. Nämndeman i 
Förvaltningsrätten Sthlm 
Tre viktiga politiska frågor: 
Allas barn/ungdomars rätt till likvärdig 
skola utan vinstintressen 
Sthlm stad ska utvecklas i samråd med 
medborgarna 
Göra Sthlm till en mer jämlik och hållbar 
stad 
Varför kandiderar jag:  
För mig är en levande demokrati som 
innebär att var och ens åsikter, röster och 
rättigheter har samma tyngd, ett samhälle 
där olikheter välkomnas och allas 
möjligheter tas tillvara. Klyftor i samhället 
som innebär marginalisering och passivitet 
är demokratins största utmaningar. Jag tror 
på att vi alla tillsammans kan lösa problem 
som individer inte klarar av på egen hand.  
 
Michel Demetri  
Enskede 
 

Peter Bylund 
Hägerstensåsen 
 
Ålder: 69 år 
Partiförening: 
Hägersten 
Sysselsättning: 
Pensionär 
 Tidigare och nuvarande 
uppdrag: 

Jag har 30 års politisk, facklig och 
föreningserfarenhet, ordf. i FNEU 
Storsthlm. Aktiv i kommunala nämnder, inkl 
KS, gruppledare för VPK/V och MP. 

Medlem igen i V i augusti  2021. Engagerad 
lokalt i Hägersten. 
Tre viktiga politiska frågor: 
Klimat- och miljöfrågorna viktigast! 
Plantera fler träd! Rädda Östersjön och 
Mälaren. 
Pensionärernas behov ska prioriteras! 
Bygg smartare. Hyran redan för hög för 
många! 
Varför kandiderar jag:  
Har mer tid för kommunalpolitik som 
pensionär, 30 års erfarenhet av 
kommunalpolitik i Järfälla och Tyresö. 
Partilös sedan 2018, lämnade MP, 
vänsterpolitik nödvändigt. Ta vara på min 
erfarenhet och engagemang! Vill vara med 
och driva Sthlm till vänster. Det behövs fler 
förtroendevalda pensionärer i Sthlm stad. 
 

Rikard Hjorth 
Warlenius 
Hägersten 
 
Ålder: 52 år 
Partiförening: 
Hägersten 
Sysselsättning: Lektor 
 Tidigare och nuvarande 

uppdrag 
Stadsfullmäktige 2014- 
Vice ordf trafiknämnden 2019- 
Stockholm exergi 2019- 
Miljönämnden 2014-2020 
Exploateringsnämnden 2015-2019 
V:s ekologisk-ekonomiska 
progamkommitté 
Tre viktiga politiska frågor 
Klimatomställning 
Ekonomisk politik 
Miljö- och stadsbyggnadsfrågor 
Varför kandiderar jag:  
För att jag vill se till att Stockholm blir ett 
föredöme i klimatomställningen! Det kräver 
en ekonomisk politik och en rättvisepolitik 
som endast Vänsterpartiet har, och det 
kräver även kunskap, engagemang och 
erfarenhet att styra staden som jag tycker 
att jag har. 
 



Tim Schnoor Hammarby-Skarpnäck
 
 

Nominerade som tackat nej 
Lars Sterneby, Enskede  
Yasmine Amahzoune, Enskede  
Deniz Butroz, Enskede 
Illyas Hassan, Kista  
Aida Amoli Kista  
Joakim Olsson, Farsta  
Elise Karlsson, Enskede 
Jonathan Metzger, Enskede  
Susanne Urban, V. Södermalm  
Kenan Parlak, Hässelby-Vällingby  
Lillemor Samuelsson, Bromma  
Ifrah Osoble, Tensta-Rinkeby-Spånga  
Suna Sengül, Tensta-Rinkeby-Spånga 
Mohibul Ezdani khan, Hässelby-Vällingby 
 


