Enkätsvar: kandidater till
kommunfullmäktige
Namn: Adriana Aires
Födelseår: 1982
Partiförening: Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Student, SEKO
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2013
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Frågan om 6-timmarsarbetsdag och andra arbetsrättspolitiska frågor är väldigt viktiga. Mycket kan
inrymmas i de frågorna. Dessa frågor är väldigt viktiga för att förändra strukturerna i vårt samhälle
och både omfördela makt och resurser i samhället. Detta är dessutom en nyckelfråga för att
nedmontera patriarkatet och slå tillbaka mot den groende fascismen i samhället.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Distriktets samarbete mellan det parlamentariska och det utomparlamentariska arbete är nyckeln till
att vi har kunnat genomföra saker och till att förstärka vår organisation. Jag tycker att det arbete
måste fortsätta förstärkas och utvecklas. Som parlamentariker är det väldigt viktigt för att kunna
lyckas genomföra någon politik.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har mest utomparlamentariskt arbete, i min partiförening och på distriktsnivå. Har suttit i
distriktsstyrelsen i 4 år och varit ordförande de senaste 2 åren. Jag satt som ordinarie ledamot i
Nämnden för Intraservice 2014-2017.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
På grund av det svåra parlamentariska läget ställs höga krav på vår organisation för att vi ska hitta
sätt att påverka politiken och göra skillnad både kortsiktigt och långsiktigt. Distriktet har utvecklat ett

bra arbetssätt som jobbar för att stärka samarbetet mellan parlamenten och aktivismen, det tycker
jag är jätteviktigt att fortsätta utveckla.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har god erfarenhet av att arbeta i distriktet, både i min partiförening och på distriktsnivå och
skulle kunna bidra med organisatorisk kunskap. Jag har väldigt liten parlamentarisk erfarenhet men
är en kreativ person som skulle kunna bidra med nya idéer. Jag gillar att lösa problem, gärna
tillsammans med andra, och få saker att hända. Jag är en pragmatisk, kreativ och strukturerad
person.

Namn: Aftab Soltani
Födelseår: 1996
Partiförening: Biskopsgården
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Projektledare på Kvinnofolkhögskolan
[x] Jag kandiderar till både valbar och icke-valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Gick med i partiet i slutet av 2017.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
En av de viktigaste frågorna för mig är den rasifierade segregationen vi idag har i Göteborg. Det är
inte rimligt att människor i Bergsjön statistiskt dör nio år tidigare än dem i Hovås. Vi ser också att
dessa områden har en befolkning med majoritet av utomeuropeisk bakgrund men trots detta så
pratar man inte om det som en konsekvens av den strukturella rasismen.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag har mest erfarenhet och kunskap i frågor som rör rasism, postkolonialism, feminism och
militariseringen av förorten. Det är viktigt för mig att kunna vara en förankrad röst från förorten som
kan ge en mer komplex bild och en ökad förståelse för de utmaningar vi står inför.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det hänger ihop och politiken måste gå i hand med vad människor driver för frågor utanför politiken.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
När jag var 16 år gick jag med i Pantrarna här i Biskopsgården. Det var precis i början när vår
generation började organisera sig politiskt i förorter runt om i landet. Ett tag efter vi startat upp
startades Megafonen i Stockholm. Vi åkte till Stockholm och de kom till oss. Det var viktiga samtal
och erfarenheter om att växa upp som rasifierad ung i Orten vi hade som ganska mycket lade
grunden till det politiska arbetet jag är engagerad i idag.
Efter ett tag i Pantrarna startade jag tillsammans med några andra tjejer organisationen Hayat Kvinnorörelse som syftade till att lyfta feministiska frågor utifrån ett postkolonialt perspektiv. Vi
anordnade föreläsningar, studiecirklar och skapade en utställning Motståndets Ansikten, som lyfte
unga kvinnors röster i förorter runt om i Göteborg.

Några av de mer välkända politiska kampanjerna jag har varit en del av är första maj
demonstrationen Rätten Till Våra Kroppar, som var en demonstration mot den EU-lag som skulle ge
privata arbetsgivare möjlighet att avskeda eller inte anställa kvinnor med slöja utan att det skulle
klassas som diskriminering. Demonstrationen vi anordnade drog runt 900 personer, blev en
internationell nyhet och demonstrationerna anordnades runt om i Europa men också i flera städer i
Sverige. I Malmö anordnades en aktion i anslutning till demonstrationerna. Aktionen var under
Stefan Löfvens tal och det blev ganska uppmärksammat.
Jag är också en av de tre tjejerna från Biskopsgården som grundade kontot Polisbrutalitet i Orten
som lyfter unga rasifierade i Ortens röster om rasprofiliering och polisbrutalitet. Kampanjen syftar till
att vara en motröst i debatten om militäriseringen av förorten.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
På introduktionsmötet när jag gick med i partiet berättade dem att Vänsterpartiet har mest
medlemmar i Majorna och att Biskopsgården var en av de ställen där man hade mindre medlemmar.
Jag tror det är viktigt att ha mer representation inom partiet så att fler personer kan relatera till både
de som är engagerade i paritet men också politiken som man för. Till exempel så är från om EU-lagen
en fråga som jag tycker partiet borde lyfta mer. Det handlar ändå om att kvinnor beroende på vad de
väljer att ha på sig kan bli nekade jobb eller avskedade. Jag tror man kan behöva vara mer
uppdaterad kring aktuella frågor som är viktiga.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har ett stort kontaktnätverk även bland andra aktivister och politiskt aktiva personer runt om i
landet.
Det är otroligt lågt valdeltagande i förorten runt om i Göteborg, det är inte heller konstigt. Det
handlar inte om att man inte haft bra politisk erfarenhet i sitt hemland utan att det finns väldigt få
som driver de frågor som är viktiga för folk som bor i dessa områden.
Därför är den dekoloniala rörelsen som jag är en del av en viktig röst då den lyfter dessa antirasistiska frågor ur ett postkolonialt perspektiv. Vi kan inte prata om rasismen utan att förstå
kapitalismen och patriarkatet. För i slutet av dagen så är det en exploatering av bruna och svarta
kroppar.
Åtgärderna speglar vilka bakomliggande idéer som finns. I det alltmer nyliberala samhället vi lever i
så ser vi att den rasifierade segregationen ska åtgärdas med ökad polisnärvaro, militär och
kameraövervakning. Det är därför viktigt att vi lyfter dessa frågor då vi har en förståelse av hur dessa
olika förtryck samverkar och att vi måste jobba förebyggande med den ojämlikheten som finns i
samhället.

Namn: Alireza G. Alipour
Födelseår: 1979
Partiförening: Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Egen företagare i kombination med studier.

[x] Jag kandiderar till både valbar och ickevalbar plats.
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1998
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jämlikheten, full sysselsättning med fokus på ”utsatta” grupper och att avskaffa vinsterna i välfärden.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jämlik utbildning, förstärkt profilering kring personer med funktionsnedsättningars situation, en
offensiv bostadspolitik.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det utomparlamentariska arbetet bereder marken och skapar förutsättningar för förändringsbeslut i
de parlamentariska församlingarna. De båda ger så att säga varandra och är varandras
förutsättningar för att kunna lyckas. Som parlamentariker förbinder jag mig att ha ”stora” öron utåt
och en stark stämma inåt. I annat fall går man vilse och tappar kompassriktningen. Vänsterpartiet ska
vara ett parti med stark förankring i människors vardag och då kan inte och får inte våra
parlamentariker vara ”instängda” i och enbart ta plats vid konferensborden.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har suttit i stadsfullmäktige innan,åren 2002-2010, både som ordinarie och ersättare. Jag har
suttit i Utbildningsnämnden, ett kort tag i dåvarande Färdtjänstnämnden, ett kort tag i
stadsdelsnämnden Backa samt deltagit i arbetet då Ungdomsfullmäktige skulle ta form. Idag är jag
nämndeman i Göteborgs tingsrätt, ett uppdrag som jag fick strida för att kunna ta då dåvarande
lagmannen såg min synnedsättning som ett hinder. Han fick dock förändra sin inställning och
ståndpunkt när han själv såg att det fungerande bra.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart, jag betalar partiskatt redan idag, på mitt arvode som nämndeman.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
En starkare profil kring utbildning, samt personer med funktionsnedsättningar. På båda dessa
områden har vi förutsättningar att utveckla den bästa politiken för göteborgarna. Jag är beredd att
jobba i den andan.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har nu en beredare bas än tidigare perioder, livet som egenföretagare ger en perspektiv som
behövs i politiken. Likaså ger erfarenheten av en grav synnedsättning redan från barndomen, samt
engagemanget i funktionshinderrörelsen, partiet insikter som vi har nytta av i vårt arbete. Jag tillhör
också gruppen ensamåkande barn som kom på 90-talet. Jag var 11 år när jag kom till Göteborg och
fick möta myndighetssverige och allt vad det innebar. Det är inget jag pratat särskilt mycket om
tidigare men minnena och upplevelserna blir återuppväktaefter 2015. Känslan av samhörighet finns

där. Avslutningsvis tror jag mig vara ganska bra på att sortera information, kritiskt granska och
framföra budskap, så jag kan vara en stark röst om jag åter får förtroendet att representera partiet i
fullmäktige.

Namn: Alma Öberg
Födelseår: 1988
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Socionom, SSR
[x] Jag kandiderar till både valbar och icke valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2013
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Välfärden, Bostäder, sex timmars arbetsdag, arbetsmiljöfrågor
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Bostäder, psykiatrin, äldreomsorg, sjukvård, upprustning av förorten med flera.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag anser att vänsterpartiet bör lägga mer fokus på utomparlamentariskt arbete och integrera detta
med det parlamentariska. Det är lika viktigt för ett socialistiskt parti att arbeta med att engagera och
skapa opinion som att vinna segrar i tex kommunpolitiken.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har suttit i DS för Vänsterpartiet Gbg och styrelsen i PF Angered.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Då jag inte suttit i kommunfullmäktige tidigare är jag inte så insatt i hur det kommunalpolitiska
arbetet ser ut utan skulle gå in med vilja att se och lära mig av de som kan och självklart göra skillnad.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har ett starkt intresse för politiska frågor och är klassiskt vänster utan att vara konservativ. Jag är
ideologisk och gillar teori men är samtidigt en strateg och ser det som viktigt att arbeta såväl
strukturellt som att få igenom viktiga enskilda frågor. Jag tror på att vara med och bygga ett
vänsterparti som arbetar för våra väljare och mot de politiska mål vi satt upp. Mitt mål är att kunna
vara med och göra skillnad för ett bättre, mer jämställt samhälle utan klassklyftor.

Namn: Anna-Karin Larsson
Födelseår: 1990
Partiförening: Linné
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Jurist. JUSEK.
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner på listan
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2010 i Ung Vänster, 2012 i Vänsterpartiet.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Fördelningspolitik och jämställdhet.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Miljöfrågor med fokus på mer hållbar avfallshantering samt miljö- och livsmedelstillsyn. Jämlik skola.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Att tydligt förhålla sig till de olika rollerna, men att fortfarande ha en nära relation till lokala arbetet
som t.ex. partiförening. Att bidra med kunskap, information och erfarenheter åt båda hållen.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag suttit i Linnés styrelse två år, och då varit aktiv i styrelsearbetet, aktiviteter och viss utåtriktad
verksamhet. Tidigare har jag varit aktiv till och från, som medlem under aktiviteter vid valår, vid
Vänsterpartiet under WestPride, och innan dess medlemskap och viss aktivitet i Ung vänster.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Tydligare ställningstaganden för att nå ut med V:s arbete - mer kommunikation.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag tycker det behövs fler unga, kvinnliga kamrater på listorna. Vänsterpartiet Göteborg bör
motbevisa rykten om att nepotism, elitism och “tes-tuggar”-traditionalism styr distriktet genom att
släppa in även nyare medlemmar som varit aktiva i partiet och vill engagera sig ytterligare. Distriktet
skulle vinna på att vara mer lättillgängligt, välkomnande och mindre hierarkiskt, och jag tror att ett
sätt är att visa att fler olika typer av medlemmar kan ta sig till viktiga poster, exempelvis
parlamentariska - även unga, kvinnliga medlemmar. Jag är en nyexaminerad, samhällsengagerad
jurist med bred erfarenhet av både migrationsrätt, förvaltningsrätt, familjerätt och socialrätt genom
mina engagemang i ADA Kvinnojour, Röda korsets flyktinggrupp och genom arbete på
Migrationsverket och Polismyndigheten. Jag tror att min studie- och arbetslivserfarenhet, i

kombination med mina ideella engagemang samt erfarenhet från partiföreningsarbete skulle tillföra
nya perspektiv och goda synpunkter i arbetet tillsammans med övriga ledamöter.

Namn: Arne Lindström.
Födelseår: 1952.
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Arbetar som behandlingsassistent med barn och ungdomar.
Medlem i Vision,skyddsombud,valberedare i Klubb Vision Gryning
[x] Jag kandiderar till plats längre ned på listan.
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Gick med i Kommunistisk Ungdom 1974, Vänsterpartiet (vpk) 1978.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Kampen mot Vinster i Välfärden,återinför någon form av arvs-,förmögenhets- och fastighetsskatt.
Försvara strejkrätten, Tandvårdsreform-Tänderna är en del av kroppen!,avskaffa RUT-avdragen
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Fortsätt utbyggnaden av bra,billiga hyresbostäder i Göteborg.Verka för återkommunalisering av
Containerhamnen ,tja hela V-Göteborgs kommunalpolitiska program.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Arbetet i parlamenten bör såklart kopplas ihop med arbetet lokalt i stadsdelarna i vår agitation på
gator och torg, på arbetsplatser,i intresseföreningar av alla de slag
(Hyresgästföreningar,aktionsgrupper,fackföreningar).V måste stödja lokala krafter som kämpar mot
social och kulturell nedrustning,in i parlamenten och SDNen.T.ex. vid nedläggningshot av stadsdels
bibliotek, kommunala skolor mm.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Äldre partimedlem med mångårig erfarenhet av lokalt arbete i Frölunda,aktiv i styrelsen,f.n kassör
sedan 2008.Repr. V i SDN i 10-12 år.Fn. Inne på andra mandatperioden som ordf. I kommunalt bolag
(Grefab).
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart för mig att betala partiskatten.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Analys och handfasta förslag för att minska otrygghet och våldet i de utsatta stadsdelarna,varav jag
bor i en (Norra Tynnered).
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.

Tja,jag har lång aktiv partierfarenhet och,förhoppningsvis,livserfarenhet.Bådepå gräsrotsnivå i V
Frölunda och genom ovannämnda politiska uppdrag.

Namn: Bengt Bivall
Födelseår: 1946
Partiförening: Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: pensionerad banktjänsteman, Finansförbundet
[X] Jag kandiderar till en plats längre ner på listan
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?In i partiet 12 september 1973.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Som mångårig facklig förtroendeman anser jag att fackliga rättigheter ska drivas. Dessutom: bort
med vinstutdelning i vård, skola och omsorg samt feministiska frågor.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Det behövs en helt annan anda i Göteborg, en ny syn på mutor och oegentligheter.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Båda förutsätter varandra.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har deltagit aktivt under nästa alla år sedan 1963, de första 10 åren i SAP. Mina 32 år som
förtroendevald revisor i Göteborgs stad har givit mig en god inblick i kommunens många
verksamheter.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, självklart, det gör jag redan sedan många år!
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker att det fungerar rätt bra redan, men allt går naturligtvis att göras ännu bättre. Fler mandat
och nämnd- och styrelseplatser skulle vara klart stärkande för de enskilda representanterna och för
vänsterpartiet i stort.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag ställer upp för att visa, att vi har en bredd bland våra kandidater, också åldersmässigt. Dessutom
tycks jag vara en av rätt få i vårt parti, som har en bakgrund i icke-offentlig verksamhet.
Livserfarenhet bör knappast vara till någon nackdel, anser jag, och det bör mina snart 72 år inte
kunna ta ifrån mig.

Namn: Bettan Andersson
Födelseår: 1964
Partiförening: Örgryte/Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Behandlingsassistent/samordnare. På HVB hem i Östra GBG.
Vision
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2010
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
På kommunal nivå : Att vi behåller allmännyttan, hindrar rennovräkningar, bygger billiga hyresrätter
men att vi inte bygger bort grönområden och plats för fritid,l ek och idrott.
Mer resurser till skola, äldrevård och socialtjänst.

Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
En stad för alla på riktigt, vilket innebär en feministisk politik och en inkluderad politik. Att vi bevarar
allmännyttan, bygger billiga hyresrätter och stoppar rennovräkningar. Att vi bygger en stad som ger
plats för grönytor, fritid och idrott. .Att GBG stad bir en bättre arbetsgivare där inte ekonomistyrning
gäller . Idrott och föreningsfrågor. Frågor som rör soscialtjänsten.. Miljöfrågor.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ser ingen motsättning i detta, som parlamentariker är man med på utåtriktat arbete och många som
är aktivister är också parlamentariker.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Parlamentariskt KF, Idrott och föreningsförvaltningen, Got Event, HBTQ rådet, nämndeman och
namnberedningen . Övrigt i partiet: styrelse och valberedning i Partiföreningen.
Övrigt är: Feministiska organisationer, idrott och feministiskt självförsvar från och till sen 1981.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
JA
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Mer samarbete i stadsbyggnasdfrågor när det gäller bostadsbyggandet, byggandet av skolor, idrott
och förenigslokaler, grönområde och miljö.
Vi behöver vara mer aktiva i frågor som rör socialtjänten, funkis frågor och den strukturella rasismen.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag tycker det är viktigt men även roligt med kommunalpolitik. Jag har under de senaste åren fått ett
stort förtroende från paritet i mina parlamentariska uppdrag, vilket gett mig en erfarenhet som jag

tror kan bidra till nästa mandatperiod. Jag har en bakgrund i många andra organisationer utanför
partipolitiken vilket är en tillgång. Jag jobbar sen många år i GBG stad vilket för mig är en tillgång i att
jag har insyn i den kommunala verksamheten som arbetstagare. Jag är ansvarfull och tycker om att
jobba kollektivt. Tror på mer samarbete mellan parlamentariker utifrån olika uppdrag i staden. Jag
har intresse och kunskap i idrottsfrågor. Jag har varit aktiv från och till i kvinnorörelsen sen 1981.

Candan Gürcan
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner

Namn: Carina Örgård
Födelseår: 1970
Partiförening: PF Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: socionom, leg psykoterapeut på Rädda Barnen, SSR (SACO)
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2013
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vi själva vet att vi har den bästa politiken och vi har fått igenom flera viktiga och konkreta reformer
på riksdagsnivå vilket förenklar för oss rent pedagogiskt när vi nu ska övertyga potentiella väljare.
Min önskan är att vi i vårt parti ska väcka hopp och upplevas som trovärdiga och då gäller det att vi är
tydliga med hur vår politik också på längre sikt syftar till att skapa det solidariska och jämlika
samhället. Frågor som kommer vara högst aktuella i valrörelsen kommer vara den gemensamma
välfärden som idag är starkt stukad och där är vi hr en stark politik.
Vilka frågor vill du driva i kommunpolitiken?
Skolans utformning i den nya organisationen är en ödesfråga under nästkommande mandatperiod.
Det är helt nödvändigt att vårt parti ser till att staden bygger upp en kompensatorisk skola på riktigt i
vår nu så ojämlika stad.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ska vi uppnå våra mål måste vi ha fungerande samarbete mellan varandra i partiet oberoende av var
vi har våra uppdrag. I vårt distrikt stävar vi medvetet mot att ha kommunikationsvägar mellan
parlamentariker, parti-internt aktiva och övriga medlemmar. Det är en utmaning eftersom de flesta
är överbelastade av arbete och tiden är knapp vilket gör att det är avgörande att hitta strukturer som
gör att vi orkar. I Göteborg är vi på god väg.

Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Aktivism i min PF, styrelsearbete i min PF och DS samt parlamentariskt arbete i regionen. Sen innebär
min tjänst på Rädda Barnen påverkansarbete mot beslutsfattare och andra för att sprida de insikter
kontakten med barn och ungdomar i patientarbetet ger vilket också är ett slags politiskt arbete som
hittills sammanfallit till 100% med Vänsterpartiets ståndpunkter.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunpolitiska arbete?
Se ovan
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Det kommer vara kloka och engagerade kamrater som trängs på V:s listor i 2018 års val och får jag
ännu en gång vara med på någon av dem känner jag stolthet och kommer göra mitt yttersta för att
förvalta det förtroendet! Vår roll som självständigt oppositionsparti under mandatperioden har inte
bara gällt på nationell nivå utan också i vår region där jag suttit. Det har inneburit att vi fått axla
uppdrag på egen hand i flera nämnder. Fördelen har varit att jag fått finslipa mina färdigheter i den
ädla konsten att bygga relationer med motståndaren för att bevaka och agera för arbetarklassens
intressen. Nu går vi in i en stark valrörelse och jag ser fram emot att vi behåller styret i kommunen
men med ytterligare mandat och tar över ledarskapet nationellt och i regionen.

Namn: Christian Forsman
Födelseår: 1984
Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Bartender, Hotell- och restaurangfacket
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner på listan
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Jag tror jag gick med partiet 2009 efter en studiecirkel.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
- Arbetstidsförkortning genom 30 timmars arbetsvecka
- Ökade investeringar i offentlig sektor
- Fler trygga arbeten
- Sluta privatisera och börja socialisera
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
- Fler arbetstidsförkortningsprojekt
- Fler trygga arbeten
- Jämlikt Göteborg på riktigt genom större satsningar på offentlig sektor samt bostadsbyggande

Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det utomparlamentariska arbetet och byggandet av partiet bör vara det överordnade långsiktiga
projektet och där är det parlamentariska arbetet en viktig del så att vi kan lyfta fram olika
parlamentariska segrar i det utomparlamentariska arbetet.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Fackligt-politiskt aktiv i ledningen för Vänsterpartiets fackliga nätverk och ersättare i Social
resursnämnd. Även erfarenhet av politiskt basarbete i partiföreningar. Ordförande i Hotell- och
restaurangfacket Väst.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Partiet har en bra linje. Kommunalpolitiskt kan vi bli ännu mer tydliga som det enda socialistiska och
feministiska alternativet i kommunen.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag kommer precis som alla andra politiker från Vänsterpartiet driva de frågor partiets medlemmar
vill att jag ska driva och kommer även bidra med erfarenhet från den fackliga kampen och lyfta upp
fackliga frågor.

Namn: Daniel Bernmar
Födelseår: 1982
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunalråd, (tjänstledig doktorand) (ST/TCO)
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ung Vänster ca 2000
Vänsterpartiet 2001
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
För mig är det välfärden som betyder allra mest. Det är omsorg, utbildning och bostad. En välfärd
värdig Sverige där alla får en rättvis chans i livet. Det är också frågan om arbetsvillkor och då särskilt i
offentlig sektor. Idag betalar kvinnor i offentlig sektor ett högt pris för välfärden med sina
sjukskrivningar och förtida pensioner. Vi måste därför införa sex timmars arbetsdag i
välfärdssektorerna.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?

Fler och bättre bostäder - försvara allmännyttan!
Hållbara arbetsvillkor - Sex timmars arbetsdag i välfärden!
Bygg ut välfärden – ett rättvist samhälle bygger vi tillsammans!
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
För mig har de två alltid varit en förutsättning för varandra. Jag var aktivist i tio år innan jag tog något
parlamentariskt uppdrag. Jag tycker på senare också har visat hur viktiga dessa två bitar är.
Hammarkulleaffären, Rannebergenaffären och när vi stoppade utförsäljningen av GS Buss är typiska
exempel där vi som parti spelat en avgörande roll genom vår syn på att det politiska arbetet hänger
ihop.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har varit aktiv i styrelsearbete i politiska organisationer sedan 1999 fram till idag.
Ung vänster Västra Frölundas styrelse 1999-2000
Attac Göteborgs samordningsgrupp 2001-2007
Vänsterpartiet Örgryte-Härlandas styrelse 2002-2012
Vänsterpartiet Göteborg distriktsstyrelse 2007-2010
Jag har arbetet doktorandfackligt mellan 2007 och 2012 som ordförande för Förvaltningshögskolans
doktorander, Samhällsvetenskapliga doktorandrådet och slutligen som ordförande för Göteborgs
universitets doktorandkommitté.
Jag har varit kommunpolitiskt aktiv sedan 2011. 2011-2015 ordförande i SDN Örgryte-Härlanda och
2015-2019 som kommunalråd/gruppledare.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Vi behöver fortsätta arbetet med att nå ut med vår politik. Vi vet att många tycker som oss men inte
alltid vet om det. Det måste vi fortsätta stärka.
Sedan tror jag vi kan bli bättre på att utbilda och sprida uppdragen bland fler kamrater. Peppa fler att
se det kommunalpolitiska arbetet som ett komplement till aktivismen snarare än i motsättning till
den.

Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag har arbetat med att utveckla det kommunalpolitiska arbetet i fyra år. Under den tiden har vi
stärkt kommunikationen så att fler idag vet vad Vänsterpartiet vill och vilka vi är. Det är ett arbete vi
behöver fortsätta med och som jag tror jag kan bidra till.
Jag tror också att jag kan bidra att bygga ett lag där vi tar ett kollektivt ansvar för politiken och för
varandra. Jag trivs att jobba i grupp och att arbeta tillsammans med andra. Politik får aldrig bli ett

ensamarbete eller ett arbete som inte bottnar i den materiella vardagen hos de som röstar på oss
eller är medlemmar hos oss.
Slutligen vill jag slå ett slag för att vi ska ha roligt när vi arbetar politiskt. Jag tror att jag är en person
som kan verka stödjande och hjälpa fler att känna glädje inför kommunpolitiken. Att arbeta för
socialism och feminism ska aldrig behöva vara tråkigt!
Namn: Daniel Carlenfors
Födelseår: 1978
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Driver en bostadspolitisk podcast och en ideell förening.
Försörjning kommer från aktivitetsstöd. Har tidigare tillhört Kommunal.
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2010
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
6-timmars arbetsdag, lyfta fram vår bostadspolitik och välfärdsfrågor generellt.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag ser bostadspolitiken som viktig, inte minst i Göteborg. Men jag ser fram emot att få driva en
mångfald av frågor och att där med få mer kunskap och bli bättre förankrad i partiets politik.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Att vara utomparlamenatarismen behjälplig så mycket det bara går. Det är i aktivismen vi som parti
finner vår styrka.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Mina erfarenheter av politiskarbete kommer främst ur aktivism och mitt uppdrag i DS.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja!
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Att vi vågar vara lite mer spetsiga och visa att vi faktiskt är progresiva och våga utmana systemet
mer. Sen finns det alltid en realpolitisk verklighet att förhålla sig till.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag tycker denna typ av frågor är otroligt svåra att svara på. Det finns också en risk för att vi män
gynnas av denna typ av frågor. Jag tror nog ändå att de flesta kamrater har en uppfattning om vem

jag är och vad jag står för. Känner man sig osäker på om jag är rätt kandidat så kan man ju bara ställa
sina undringar till mig.

Namn: Emilia Domurat
Födelseår: 1982
Partiförening: KGB
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Håller på att avsluta mina studier
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2015
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Välfärdsfrågor, Jämlikhet/Jämställdhet och MR frågor.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Bla välfärdsfrågor, Jämställdhet, MR frågor
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete? Det är viktigt att lyssna på olika parter, få nya perspektiv, ibland kan samarbete vara
nyckelordet.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Har varit medlem i ett annat parti, där jag bla var med i olika styrelser, sen blev jag medlem i V,
hittade hem till slut och engagerade mig i V/VISK. Vi har haft stora framgångar inom VISK,. Så kan en
del om valrörelser och politisk arbete.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Bla mera av samarbete mellan olika instanser, mera satsningar på Miljö och MR frågor.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Lite om mig.
Sysselsättning, håller på att avsluta mina studier, är sociolog, religionsvetare, statsvetare.
Är medlem i VISK (Vänstern i svenska kyrkan) där jag ställde upp i kyrkovalet 2017 och kom in på alla
3 nivåer, kom in i kyrkomötet där jag fick (1278) personröster, kom in i Göteborgs stift där jag är vice
gruppledare för VISK och kom in i Nylöse-pastorat, där jag fick flest personröster.
Vad jag vet så är jag den första ur den Romska nationella minoritets gruppen som fick den stora äran
att väljas in i kyrkomötet.

Jag är en human right aktivist, politiska frågor som jag brinner för är bl.a. välfärdsfrågor, MR,
rättsäkerhet, jämlikhet /jämställdhet.
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/forbjud-rasistiska-nomineringsgrupper-i-kyrkomotet
Artikel från VISK som bl.a. jag står bakom.

Namn: Emily Anna Maria Muthén
Födelseår: 1981
Sysselsättning: Förbundssamordnare Riksföreningen Grunden Sverige
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Jag blev medlem 2008 så jag var vuxen så jag inte varit med i ungdomsförbundet, men jag har alltid
haft hjärtat åt vänster.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker att vi ska arbeta för att stärka LSS-personlig assistans §5-7 i LSS-lagen.
Jag tycker också att vi ska lägga vikt på stryka kvinnors lönekurva så kvinnor får lika lön till lika arbete.
Jag tycker också att vi ska lägga fokus på miljön, kärnkraft mm. Barnomsorg är också en viktig
valfråga.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag vill driva frågan-personlig assistans,LSS och övriga § i LSS. En viktig fråga jag har är lika lön, som
det ser ut nu kan kommuner lägga ut till exempel parkarbetare om man lägger det i daglig
verksamhet§ 9.10 i LSS-lagen kan kommunen spara pengar för man behöver bara betala för en
anställd till fyra brukare. Det finns mycket i LSS jag vill driva och driva andra frågor. Ett valfråga är att
vi ska driva fråganvar kommer uranet som vi använder i kärnkraft, jag kan se i mitt inre att för segår
både barnarbetare och arbetare i tredje världen som lönen och arbetsmiljön är urkass.
En annan viktig fråga jag har är barnomsorg, en del barn går i friskola och föräldrarna är högutbildade
då får dessa barn förtur in i vuxenlivet och barn till lågutbildare får inte lika chans till både utbildning,
arbete mm.
Våra äldre måste få en bättre äldrevård, skapa fler bostäder då de äldre får en bra vård.
En annan är lika vård för alla.
Jag har suttit i representantskapet i flera år och även suttit i styrelsen för Örgryte-Härlanda.
Som förbundssamordnare träffar jag många politiker, tjänstehen mm.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Jag kommer betala den avgift som politiker måste göra självklart, tänker att det kan gå till ett bra
ända mål, skatt.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?

Jag kommer driva om jag kommer bli vald är att påverka kommunens syn på funktionshindrade, och
driva att man som funktionshindrad ska få lön istället för HAB, lika ersättning för lika arbete.
Jag kommer också driva lika skola, att varför får vissa barn förtur in i vuxenlivet. Jag kommer driva
frågan att som gammal ska man ha möjlighet att flytta till äldreboende om man vill det.
Jag kommer också driva att kollektiv trafiken ska både vara anpassad för alla och driva frågan att
busskortet ska bli gratis för alla.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det som jag tycker är om jag blir vald kommer mina frågor kanske kommer upp mer än det
utepalamentariska. Det kanske kommer upp på agendan.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Min beskrivning av mig:
Jag heter Emily Anna Maria Muthén, jag är 36 år gammal.
När jag var 6, nästan 7 år råkade jag ut för en stroke de trodde först att jag inte skulle överleva sedan
såg de att jag skulle överleva, men de sa att jag skulle bli ett koli, en man körde runt i en sjukvård
säng hela livet.
Jag rabblar lagar räknar dem på nätterna, sover knappt något, jag tänker på natten va jag ska skriva
på dagarna, chattar med politiker på kvällstid.
Jag tycker om att gå långa promenader, jag tränar både judo och basket.
Jag är brukarrevisor för sociala resurs förvaltningen.
Jag tycker om att prata med folk.
Jag fick pris i höstas för mitt aragatimang för att lyckas få igenom många frågor som rör LSS i
riksdagen,regeringen.
När jag väl har en fråga driver jag den till det blir ändring i lagarna. Jag kan många lagar utantill och
FN:s olika § och olika konvektioner.
Namn: Erik Adolfsson Födelseår: 1994
Partiförening: Vänsterpartiet Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Student - ingen facklig tillhörighet
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Jag blev medlem i Vänsterpartiet och Ung Vänster 1:a maj 2014.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker att den absolut viktigaste frågan Vänsterpartiet kan driva är bostadsfrågan, allas rätt till
etteget hem! Välfärdsfrågor, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsfrågor tycker jag också att det
skaläggas stort fokus på.

Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag vill framför allt driva bostadsfrågan. Allas rätt till ett eget hem, och jobba för att hitta
konkreta lösningar på den rådande bostadsbristen. Allmännyttan ska inte säljas ut, och
kommunen måste satsa på att bygga billiga hyresrätter med rimliga hyror. Att bygga bort
bostadsbristen måste vara prioritet. Det vill jag driva.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets
Utomparlamentariska arbete?
Jag tycker att det parlamentariska och utomparlamentariska arbetet ska komplettera varandra, och
båda är viktiga grenar på det socialistiska trädet.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har gedigen erfarenhet av politiskt arbete, både inom partiet och inom ungdomsrörelsen.
Inom Vänsterpartiet har jag suttit i två kommunala nämnder i Södertälje kommun
(miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden) och i jag har även haft två sejourer i V
Södertäljes styrelse, först som ersättare och därefter som vice ordförande. Inom
ungdomsrörelsen så sitter jag sedan juni 2016 i förbundsstyrelsen för Jagvillhabostad.nu, en
organisation som jobbar för en bättre bostadssituation för unga. Jag är också sedan oktober
2017 ledamot i Unga Republikaners förbundsstyrelse.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av
årskonferensenbeslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart. Kongressens beslut ska hållas, det är inget man kan tumma på.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker att det behöver tillföras ännu mer bostadspolitik, Vänsterpartiet ska kunna profilerasig
som ett parti med ambitioner inom bostadspolitiken, och det behövs göras mer ochtydligare än nu,
även om det är på rätt väg.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs .
Det jag skulle kunna tillföra är ett gediget intresse och stor kunskap inom bostadspolitiken,
ochdessutom ge det ett ungdomsperspektiv.Jag har erfarenhet av det politiska arbetet, och brinner
för att förändra samhället. Någon med erfarenheter om dagens bostadsmarknad behövs i
beslutandet om hur vi ska lösa den, och jag som ung student i en ny stad besitter de erfarenheterna,
och är dessutom kompetent på området. Därför hoppas jag att medlemmarna tycker att jag är
kompetent nog att företräda dem, och tillsammans för vi den socialistiska rörelsen framåt.

Namn: Erik Norén
Födelseår: 1969
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Socionomstudent/SSR
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2010
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?

Ekonomisk jämlikhet, sex-timmars arbetsdag, fler bostäder till rimliga boendekostnader.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Socialpolitik, turism och evenemang, bostadspolitik, fackliga frågor
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag tycker att det är viktigt att som parlamentarisk representant även delta i det
utomparlamentariska arbetet. Det är inte alltid jag hinner gå på möten men jag brukar försöka vara
med vid olika arrangemang, där känner jag att jag kan vara med och tillföra något.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Har varit ledamot i styrelsen för PF Lundby samt varit ledamot i DS. Är sedan 2015 vice ordförande
för Liseberg AB. Har varit med och arrangerat många av partiets demonstrationer, evenemang och
fester de senaste åren.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, för mig är det självklart.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Bättre kommunikation och samordning mellan partiets parlamentariska representanter.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag kan tillföra kunskap och erfarenhet både från besöksnäringen (femton år som hotellarbetare) och
av större och mindre evenemang (30 år som arrangör inom musik- och festivalbranschen). Jag har
även viss erfarenhet av socialt arbete men det är ju knappast unikt i det här partiet. Utöver det så har
jag även varit fackligt aktiv inom Hotell- och restaurangfacket och har med mig perspektiv därifrån.
Min utgångspunkt är att alla parlamentariska uppdrag inom partiet tillhör partimedlemmarna och att
jag som parlamentariker har fått förtroendet att förvalta det åt dem.

Namn: Flor Huamantumba
Födelseår: 1958
Partiförening: Kortedala – Bergsjön
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Jag var inte på någon ungdomsförbunt. Till partiet kom jag 1999-2000

Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Utbildning
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Samordna t.ex Fritids aktivitet till barn och ungdomar, speciell under sommar.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har inte erfarenhet som politiken. Mina intressen är fokuserad för föreningar. Att jobba i grupp
och påverka aktuella situation.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Har vi kommit överens om partiskatt det klart att jag ska göra.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Personer med olika sätt att tänka och agera.

Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag har skaffa mig genom arbetsliv, samhälle och familje liv många olika sätt att lösa/hantera
problem. Jag är inte rädd för att göra fel. Jag har en stark vilja att lära mig och vara en tillgång till
samhälle.

Namn: Frida Tånghag
Födelseår: 1989
Partiförrening: Centrum
Sysselsättning: Kock
Fackförbund: HRF
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Gick med under valet och blev aktiv medlem 2014.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker främst att frågan om 6h arbetsdag är viktig, då vi kan få in många delar av vår politik under
en och samma rubrik.

Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Brinner även för frågor som angående juridik och rättsväsendet där jag även har mycker erfarenhet.
Frågor om Jobb och arbete, ligger mig också nära och då från en arbetstagares synvinkel.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag anser att aktivist arbetet är minst lika viktigt som det parlamentariska, och för att uppnå bästa
resultat är detta något jag tänker fortsätta att kombinera.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Styrelsen för PF Centrum 2015, 2016, 2017 vara av ordförande under 2017. (ställer upp för omval
men inte klart ännu).
Nämndeman Göteborg Tingsrätt 2016-2017, (Entledigande mig själv då jag bytte jobba som gjorde
att jag omfattades av jäv.)
Ersättare i nämnd Kretslopp- och vatten, 2017-2018.
Ombud på valkongressen 2018
Ombud på Dåk, 2016 och 2017.
Ersättare i styrelsen för HRF´s avdelning 1 väst, 2018
Ombud, HRF´s kongress 2018
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Jag är först och främst skolad aktivist. Men har även god skolning från mitt arbete inom PF Centrums
styrelse, och lär mig mer och mer nu när jag sitter i nämnd. Vill ständigt utvecklas och lära mer inom
mitt politiska arbete. Har redan idag lätt att förstå politiska strukturer
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklar kommer jag betala partiskatt, något jag redan gör på de arvodena jag erhåller.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker vi behöver tillföra en vinkel där vi blir mer lätt förstårliga, där vi ser arbetare som en stor
grupp potentiella väljare. Och tvärt om. Vi gör det idag redan bra, men kan bli lite tydligare.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Om mig
Jag tycker att ni ska rösta på mig då jag representerar en minoritet inom partiet i Göteborg, jag är
nämligen kvinna och LO-ansluten, det ger mig ett perspektiv och erfarenhet från en sida som vi gärna
vill prata om men som alla inte har upplevt själva.
Jag är bevis för att vi inte bara är ett parti för akademiker, utan även självklart för arbetare.
Jag vågar ta plats, och är inte rädd för att tala för mig eller vår sak.
Jag identifierar mig som arbetarklass, feminist och socialist. Har en stark klasskompass och ser
klyftorna i samhället på nära håll och kommer alltid försvara den lilla människan.
Jag är i grunden skolad aktivist, både inom partiet och inom den fackliga rörelsen. Något jag ser som
ett plus i mitt parlamentariska arbete, och något jag tänker fortsätta med parallellt. Jag anser att det

är viktigt att hålla en tät kontakt mellan dessa två delar, och en förutsättning för att kunna bedriva
ett framgångsrikt parlamentariskt arbete.
Vi behöver en bred representation bland våra företrädare för att spegla det samhälle vi lever i.
Namn: Gertrud Ingelman
Födelseår: 1953
Partiförening: Linné (tidigare ca 20 år i V Angered)
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Gymnasielärare, LR Lärarnas Riksförbund
[x] Jag kandiderar till valbar plats
När gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Med i partiet sedan 1977
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Klimatomställning med satsningar på förnybar energi, kollektivtrafik och cykel, försök med 6 timmars
arbetsdag/arbetstidsförkortning, bostadsbyggande och stopp för utförsäljningar och privatisering.
Tillgänglighetsfrågor för funktionshindrade.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
De områden jag arbetar med nu är miljö- och klimat med särskild inriktning på trafik och
infrastruktur. Där hoppas jag kunna bidra som en del i vårt gemensamma arbete där också
stadsplanering, bostäder, energi och tillgänglighetsfrågor ingår.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är viktigt att både vara aktivist, lyssna in rörelser och att driva frågor i parlamentet. Bara en
stark folklig opinion kan göra det möjligt att genomföra vår politik.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Politiska uppdrag för partiet: Nuvarande: Ledamot Trafiknämnden, ordförande sektor Färdtjänst,
förste vice ordförande P-bolaget och ersättare VGR Kollektivtrafiknämnd.
Tidigare: ledamot Socialförsäkringsnämnd och Frivården. Ersättare Spårvägen och SDN Gunnared (del
av Angered).
Uppdrag i andra organisationer: Ordförande Västra avd. av Hyresgästföreningen och ledamot i
styrelsen för HCF, hyresgästföreningen för hela GBG. Arbetsplatsombud Lärarförbundet. Mångårig
aktivist - allt från Kungstorgsockupation, kärnkraft, dagiskamp och kamp mot nedskärningar i skola
förskola och nu klimataktivist.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
JA
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?

Jag tycker att våra ledamöter i KF gör ett mycket bra arbete. Om vi gör ett bra val och får fler platser
hoppas jag kunna komplettera dem med klimatperspektiv inom fler områden, samtidigt som vi
fortsätter arbeta ihop med utomparlamentariska rörelser och organisationer.
Varför rösta på mig?
Genom många års partiarbete har jag lång erfarenhet från många politikområden och uppdrag vilket
kan ge ett helhetsperspektiv, samtidigt som jag kommer att kunna fokusera extra på klimatfrågorna.
Jag hoppas och tror att jag fått trovärdighet bland klimataktiva i Göteborg genom det arbete jag
lägger ner i klimatrörelsen.

Namn: Gunilla Hellén
Födelseår: 1981
Partiförening: Örgryte Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Personalhandläggare på Göteborgs universitet, Jusek
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2017 i vänsterpartiet
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Utjämning mellan stadens stadsdelar, trygga bostadsmiljöer för alla (bland annat
belysningsfrågor), en skola som ger alla en chans i att utvecklas oavsett bakgrund eller hemmiljö
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Utjämning i stadens stadsdelar, trygga bostadsmiljöer för alla (bland annat belysningsfrågor), en
skola som ger alla en chans i att utvecklas oavsett bakgrund eller hemmiljö
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets
Utomparlamentariska arbete?
Jag ser mig som en representant för vänsterpartiet, visserligen innebär det att själv driva saker men
framför allt att lyssna in vad partiet vill att jag ska driva för frågor. Det
utomparlamentariska arbetet är viktigt och det är där önskemålen, idéerna och linjen
parlamentarikerna ska hålla formas.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
I ett annat parti har jag haft uppdrag som ersättare i Borås kommunfullmäktige samt ledamot i
Fritids- och folkhälsonämnden. Jag har har haft några internpolitiska uppdrag sås som vice
ordförande i partiförening osv
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart. Det är en moralisk och solidarisk fråga för mig.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Då jag är ny i partiet vill jag inte uttala mig om detta, det vore förmätet av mig att sätta mig till
doms över partikamrater som negerat sig i åratal och dessutom utan att ha tillräcklig insyn för att ha
bildat mig en uppfattning.

Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skrivamax 800
tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag tycker att ombuden ska rösta på mig om de vill ha en person med starka feministiska och
socialistiska värderingar som inte är rädd för att ta en debatt, backar upp sina partikamrater och
sprider glädje.
Namn: Gus Kaage
Födelseår: 1958
Partiförening: Linné
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunikatör på Film i Väst. Vision.
Medlem i ungdomsförbund/parti sedan: 2011
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Uppdrag i partiet:
Sitter i DS, andra året. Sitter i PF Linnés styrelse sedan sex år. Med i kommunikationsgruppen och i
redaktionen för Göteborgsvänstern.
Uppdrag i andra organisationer:
Inga
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Klimatfrågan, pensioner, vinster i välfärden, sextimmarsdagen
Vilka frågor vill du driva i kommunpolitiken?
Kollektivtrafik, byggnad, stadsbyggnad, kulturfrågor där regionen inte är involverad. Men absolut inte
skola och vård!
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ser det som en växelverkan där de
båda måste förenas. Är man parlamentariker har man ett ansvar för att nätverka, vara ute bland
intressegrupper, partiföreningar och väljargrupper. I sig ingen motsättning utan en ömsesidig
förutsättning.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag blev politiskt aktiv under tonåren; från Göteborgs Miljögrupp 1976, till Folkkampanjen mot
kärnkraft, femton års arbete på bandet på Volvo Torslandaverken och fackligt aktiv i Metall, dömd
som trädkramare, verkat som journalist och redaktör (www.internationalen.se och
www.rodarummet.se), delat ut en miljard flygblad, skrivit vet inte hur många, promenerat minst
nitton marathon i demonstrationståg av alla de slag.
Om du väljs in i kommunfullmäktige kommer du då att betala den av kongressen beslutade
partiskatten?
Jajamensan.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Bred erfarenhet. Mycket stort kontaktnät. Lätt för att läsa in material. Social och lätt för att prata
med människor. Ett liv i politikens tecken (bland mycket annat).

Namn: Gustav Landström
Födelseår: 1987
Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Spårvagnsförare, Kommunal
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ungdomsförbundet 2001, Partiet 2004
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
I kommunpolitiken tycker jag det är bostadspolitiken som är en av de viktigaste frågorna att driva, för
att
profilera sig mot Socialdemokraterna och den samlade borgerligheten.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Kan tänka mig alla frågor. Tycker inte det är jag som personligen ska driva något, utan det måste
utformas
kollektivt.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ser att styrkan som parlamentariker hittar man i det utomparlamentariska arbetet. Jag vill använda
kommunfullmäktiges talarstol till agitation för utomparlamentariskt arbete hos Göteborgs
arbetarklass. Bäst blir parlamentariskt arbete när det knyter an till människor vardag och blir en
förläning av folkrörelsearbete.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Har varit medlem i rörelsen i 17 år. Har varit i Palestina, arbetat facklig, varit engagerad i
asylrättsrörelsen.
Arbetat med bildningsverksamhet.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, tycker dessutom partiskatten egentligen borde vara på hela arvodet. Har motionerat till dåken om
att höja det till 15% och anser att partiskatten är extrem viktigt.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Vi behöver bli bättre på att hitta frågor som kan mobilisera människor till aktiv handling. Då kan vi
inte springa på alla bollar som kommer upp utan måste prioritera och hitta de frågorna, Rannebergen
är ett bra exempel. Jag tycker det är en utveckling vi redan är i men som jag är med och utvecklar.
Dessutom är jag peppad på att få möte borgerligheten i debatter och göra de upprörda.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Man ska rösta på mig om man tycker att kommunpolitiken behöver fler ledamöter med vardag i LOkollektivets vardag. Dessutom om ni vill ha någon som är debattglad och gärna knyter ihop
parlamentariskt arbete med folkrörelserna.

Namn: Hanna Klang
Födelseår: 1983

Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Bartender/Servitris och medlem i Hotell & Restaurang, samt
förskollärarstudent (färdig i juni) och medlem i Lärarförbundet student.
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ung Vänster år 2000 och medlem i partiet sedan 2014 när jag flyttade tillbaka till Sverige efter 9 år på
Irland.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag hoppas att vi på kongressen bestämmer oss för att 6-timmarsarbetsdag ska vara vår centrala
fråga i valet 2018. Jag tror att vi kommer tjäna på att offensivt gå ut och driva den här frågan och
därmed sätta den på dagordningen i den politiska debatten. Det skulle tvinga de andra partierna att
förklara varför de inte tror på den eller vill genomföra den. Vi kommer därmed bli de som pratar om
positiva visioner för framtiden istället för att fastna i att prata om samma frågor som förra valet då
borgerliga och bruna tillåts måla upp en domedagsbild av Sverige, som vi sen måste förhålla oss till.
Det är naturligtvis viktigt att driva andra frågor också – då särskilt välfärdsfrågor som en mer jämlik
skola och vård – men jag vill att vi framförallt fokuserar på 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön,
eftersom det är en positivt vinklad fråga där vi har många med oss och det öppnar för att tala om alla
positiva effekter det skulle få för vanligt folk. Dessutom visar det på en tydlig skiljelinje mellan oss
och Socialdemokraterna och det kommer vara viktigt att visa på den skillnaden efter de senaste
årens samarbete.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag är blivande förskollärare och tror att de frågor jag kan bidra mest i handlar om just
utbildningsfrågor. Jag har vikarierat i flera olika områden i Göteborg och pratat med väldigt många
om de problem som finns här med brist på plats och personal. Brist på lärare är det ju i hela landet
men det finns saker som kan locka fler förskollärare att vilja jobba i Göteborg. Det blev väldigt tydligt
att många fler än vanligt sökte jobben på förskolan som vi ska pröva 6-timmars arbetsdag på. Jag
hoppas att vi kan få igenom det på fler ställen under nästa mandatperiod och såklart överallt på sikt.
En annan fråga som jag tror kommer ta mycket plats är byggandet av bostäder. Där kommer vi ha en
stor roll i att se till att det byggs hyresrätter och att inte allmännyttan säljs ut.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag ser det som centralt att vi som parti lägger energi på båda sakerna. Vi såg senast när de försökte
sälja av Rannebergen att det kräver mer än bara parlamentarisk politik när vi ska stoppa
utförsäljningen av allmännyttan – det kräver utomparlamentariska aktivister som driver på utifrån
också. Dessutom är vi bara så effektiva som våra aktivister. Jag har varit aktivist och jobbat
utomparlamentariskt i princip i hela mitt liv och jag tror att jag är redo att även jobba parlamentariskt
nu. Jag ser rollen som parlamentariker dels som en möjlighet till att använda en erkänd plattform till
att driva frågor som vi i partiet tillsammans bestämmer oss för att driva. Det arbetet görs bäst när
det synkroniseras så att det utomparlamentariska arbetet och det parlamentariska har med samma
frågor att göra. En annan del av arbetet handlar om att samarbeta med många olika människor om
olika frågor, det gör vi utomparlamentariskt i våra olika samarbeten med utomparlamentariska
grupper och parlamentariskt med andra partier. I båda fallen krävs en stark ideologisk kompass,
skinn på näsan, samt ett diplomatiskt förhållningssätt. En central sak för någon som har politiska
uppdrag i vårt parti är att all makt utgår från medlemmarna. Min övertygelse är att det är helt
oacceptabelt att som styrelseledamot, partiledare eller förtroendevald tycka saker som inte är vad
partiet står för. Det är kongressen som bestämmer vad vi ska driva för frågor, på vilket sätt vi ska

göra det, hur vår politik ska se ut och hur den inte ska se ut. Det är inte ok att bara köra sitt eget race
och säga vad som helst offentligt. Detta borde vara en självklarhet.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
När jag var ca 18 år och bodde i Halmstad var jag antirasistiskt ansvarig och helt vanlig aktivist som
ofta organiserade våra utåtriktade kampanjer och demonstrationer. Jag jobbade som ombudsman
för Ung Vänster Halland under en period och sedan blev jag vald till distriktsordförande för Ung
Vänster Halland.
På Irland jobbade jag som valombudsman för partiet People Before Profit i den lokala valrörelsen
som skedde samtidigt som EU-valet. Jag var spindeln i nätet som koordinerade all aktivitet från
huvudkontoret, samt hade ansvar för allt material. Jag arbetade även mycket med aborträttsrörelsen
i kampanjandet för en folkomröstning om aborträtten (det kommer att ske i år äntligen!). På Irland
lärde jag mig väldigt mycket om olika sätt att bedriva politik och kampanja på och annorlunda sätt att
jobba strategiskt, annorlunda från det jag hade med mig från Ung Vänster.
Sedan jag kom hem till Sverige igen har jag suttit i styrelsen för partiföreningen Centrum här i
Göteborg, i distriktets valberedning förra omgången och nu i distriktsstyrelsen.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, självklart.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker att de kamrater som suttit i KF sedan valet har gjort ett fantastiskt jobb och jag hoppas att
vi får till en lika bra balans av människor som alla kan tillföra olika erfarenheter och kunskaper efter
nästa val. Det är egentligen svårt att säga vad som behöver tillföras eftersom jag inte kan se in i
framtiden, men mitt intryck är att vi inte lagt så mycket krut på skolfrågor som vi skulle kunna, dock
tror jag att det kommer bli annorlunda nu med den nya nämnden så exakt på vilket sätt det ska göras
återstår att se.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
För de som inte redan känner mig kanske ni borde veta lite mer om vilken bakgrund jag har och
varför jag engagerade mig i partiet.
Jag är uppvuxen runtom i Halland. Jag och min halvsyster växte upp med en ensamstående mamma.
Det var fattigt och ibland ganska rörigt. Vår uppväxt påverkar ju hur vi ser på världen och det blev
självklart för mig att jag engagerade mig politiskt, först i Ung Vänster och sedan i Vänsterpartiet. Det
har aldrig varit en hobby eller något jag gjorde av intresse. För mig är politik en livsnödvändighet. Jag
vill göra världen bättre.
Egentligen är det nog mindre intressant att veta exakt vad jag har för ståndpunkt i olika sakfrågor och
mer viktigt att veta att jag har en stark klasskompass som går att lita på, att jag är ödmjuk inför
uppdraget, inte blir korrumperad och att jag aldrig skulle gå emot demokratiskt fattade beslut.
Dessutom är jag driven och jobbar hårt för vad jag tror på. Det skulle vara en riktigt stor ära att få det
här förtroendet och jag skulle göra mitt bästa för att åstadkomma så mycket bra saker som möjligt.
Namn: Helen Edenryd
Födelseår: 1982
Partiförening: Kortedala Gamlestan Bergsjön
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Socialsekreterare, SSR.
[x] Jag kandiderar till valbar plats

Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Sent 2013, tidigt 2014.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Få bukt med de ökande ekonomiska skillnaderna i samhället då de bidrar till sociala problem,
segregation, kriminalitet mm. Men också slåss ännu mer mot vinster i välfärden då detta leder till
ökande sociala utgifter och för att jag tycker det är etiskt orätt att tjäna pengar på skola, vård och
omsorg, ökat bostadsbyggande då bostadsbrist och trångboddhet skapar sociala problem i samhället.
6 h arbetsdag. Vår feministika politik.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
De sociala frågorna såsom social omsorg och hur vi motverkar ojämlikheten och segregationen i vår
stad, och utbildningsfrågor. Jag tänker att allt detta hänger ihop.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete? Jag tänker att möjligheten för oss att bedriva ett effektfullt parlamentariskt arbete kräver ett
engagerat utomparlamentariskt arbete, alltså att vi når ut med vad vi vill uppnå till invånarna i
staden. Jag tänker också att det är viktigt att parlamentarikerna lyssnar på alla medlemmar i partiet
och diskuterar frågor med dem.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har suttit i styreelsen för KGB och varit ordförande under två år. Jag har suttit (knappt ett år) i
Byggnadsnämnden under 2015 (ersättare) och därefter i stadsdelsnämnden för Östra Göteborg, först
som ersättare och sedan som ledamot.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Ja givetvis.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker att vi har många konkreta och tydliga förslag på vad vi vill uppnå. Vi bör arbeta mera för
att få de som röstar att förstå varför vår politik är den bästa, och också vara tydliga med vad det
kostar men att vi ser vilka positiva effekter det får på samhället.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag upplever att jag utifrån min yrkeserfarenhet kan bidra med kunskap och ideér kirng de sociala
frågorna, alltså vår individ och familjeomsorg. Jag känner mycket för just dessa frågor. Jag har fått
kännedom om hur stadsdelarna är uppbyggda utifrån mitt uppdrag i SDN. Att sitta i en nämnd är
komplext och det tar tid att sätta sig in frågor om hur kommuens verksamheter organiseras. Jag har i
alla fall börjat få en förståelse för detta även om jag har mycket kvar att lära. Det är viktigt att vi
samarbetar och tar hjälp av varandra, alla kan inte allt men alla kan något.
Det skulle vara spännande att få vara delaktig i att utveckla vår stad och bevaka att invånarnas bästa
tas tillvara och få vara del av en grupp engagerade kamrater som tillsammans uppnår detta.

Namn: Homeira Tari
Födelseår: 1966
Partiförening: Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Ungdomshandledare/samordnare, är medlem i SSR och är
skyddsombud i kultur – fritid i Norra Hisingen

[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2014
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Barn – ungdomsfrågor, chefer och arbetsmiljö, personalhälsa, rasism och diskriminering på
arbetsplatser, fackliga frågor,
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Barn – ungdoms, arbetsmiljöfrågor och även de fackliga.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Att aktiv vara en röst till partiet utanför partiet på alla möjliga sätt, muntligt och skriftligt. Det som
jag gör redan kommer jag att fortsätta med den (dela ut partimaterial i olika miljöer, delta i
kommande kampanjer och grupper, skriva krönika, artiklar, ge rätt och tydligt info om partiet så att
fler blir medlem i partiet och välja rätt parti. Det är många som inte får tydligt bild om partiet och det
jag kommer att göra är att använda rätt språk till rätt folk för att förstå V bättre och våga bli medlem
i. Jag kommer ta så många uppdrag som jag klarar av. Där jag behövs kommer jag närvara och tillföra
det jag kan.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Som tonåring var jag aktiv i politiken i Iran. När jag flyttade till Sverige 1990 har jag alltid varit aktiv
gällande sociala frågor, demonstrationer och genom skrivandet och kulturarbetet men det var 2014
som jag bestämde att bli medlem i vänsterpartiet och jobba mer aktiv på ett annat sätt (direkt
politisk) också.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, varför inte.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Frågor som inte lyfts tillräckligt och inte bearbetas. Jag ska ändra på det som mer eller mindre börjar
bli normaliserad i samhället, personalens ohälsa ska tas på allvar liksom vardagens rasism och
diskriminering. Det jag vill tillföra är en förändring och ge hoppet att kampen mot orättvisa ger bra
resultat. Arbetarna ska fortsätta ha förtroende för facken, de ska känna att de har en trygg
arbetsmiljö, de ska våga kritisera arbetsmiljön utan att riskera att bli arbetslösa, barn – ungdomar i
förorten ska känna att de kan bli stadens medborgare och växa med samhället m.m.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.

För att jag är en engagerad och lojal person mot de som jag finns för och kämpar för. Jag tar mitt
uppdrag på allvar och vågar ta striden och stryk för rättvisa. Jag har bott alltid i förorter i olika
förorter och gjort socialarbete, varit en stark röst till barn – ungdomar och gett dem en röst. Jag är
väldigt insatt i många socialfrågor. Jag har en bakgrund och bär en kunskap som behövs och många
människor kan identifiera sig med mig. Jag kan vara en röst till dem. I vänsterpartiet behövs en
tydligare bild och nytt perspektiv om bland annat förortens problematik från personer som jag.
Genom mitt yrke, utbildningar och arbetserfarenheter har jag lyckats att få tillgång till kunskap som
behövs. Eftersom är jag författare, en aktivist och en kultur människa med pedagogiska utbildningar
kan vara en bra resurs för uppdraget.

Namn: Håkan Eriksson
Födelseår: 1985
Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Överförmyndarhandläggare, Jusek
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2002/2005
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
I Göteborg tycker jag vi gjort rätt prioriteringar i distriktsstyrelsens förslag till valprogram genom
områdena kortare arbetstid, rättvisa arbetsvillkor och förvara välfärden. Områden där vänsterpartiet
tydligt skiljer ut oss och som kan fånga upp de aktuella konfliktlinjerna idag.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Feministisk och socialistisk kamp i alla dess former. Jag ser det som att alla frågor hör ihop – och
kommunalpolitiskt ska vi prioritera frågor som är strategiskt viktiga utifrån socialistiskt och
feministiskt analys. Frågor som omfördelar makt och resurser, stärker arbetarklassens, utvecklar
välfärden, försvarar och expanderar vårt gemensamma ägande, ökar jämlikheten och driver på för
lika rättigheter och förutsättningar. Offentliganställdas villkor, 6 h arbetsdag, välfärdsutveckling,
arbetsrättsliga krav vid upphandling, stadsutveckling och byggandet av hyresrätter folk har råd att bo
i, hyresgästernas villkor, våra krav för omfördelning och mot segregationen i vår stad, kampen för
HBTQ-personers rättigheter osv. Tycker även det är intressant att hitta och se det politiska i
kommunala delar som ofta glöms bort – av typen organisationsfrågor, styrningsfrågor, uppföljning,
kommunal ekonomi, upphandling m.m.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Vår partiorganisation är en helhet, har man ett parlamentariskt uppdrag så är det självklart att man
också verka utomparlamentariskt och i paritets olika delar, annars riskerar jag som parlamentariker
en isolerad ö och ett sämre verktyg. Det är det som är styrkan i vårt parti - vi är ett kollektiv och man
är aldrig ensam i ett uppdrag. Det är också när vi arbetar samordnat mellan det överordnade
utomparlamentariska arbetet och det parlamentariska som vi är som bäst och kan göra störst

skillnad. Då kan vi som organisation och man som enskild parlamentariker effektivast använda
parlamentarismen som ett verktyg för förändring.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag organiserade mig politiskt i ungdomsförbundet när jag var 16 år och varit aktiv sedan dess. Jag
har erfarenhet från socialistiska och feministiska rörelsen med aktivism, styrelsearbete och det mesta
av annat partiinternt arbete, kommunalpolitiska uppdrag (senast kommunfullmäktige och två
nämnder) och budgetförhandlingar. Utöver partiorganiseringen har jag varit aktiv i hbtq-rörelsen
sedan 17/18-års ålder, verkat för studiearbete i CMS Göteborg och på senare tid varit fackligt aktiv på
jobbet.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, självklart.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Vi behöver fortsatt verka för en stark koppling mellan det parlamentariska och det
utomparlamentariska. Både vad gäller vårt arbete inom partiet, men också vårt arbete som ett
rörelseparti som är en del av progressiva rörelser i Göteborg. Vi ska fortsätta arbetet med att
tydliggöra vad vi åstadkommer kommunalpolitiskt och visa upp vunna segrar. Vi behöver strategiska
kommunpolitiska frågor som kan verka mobiliserande och stärka arbetarklassen och kvinnors
positioner på ett vardagsplan, frågor som vi kan vinna och som kan visa på att konkreta åtgärder för
förändring är möjligt.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag vill verka för socialism och feminism i Göteborg med alla verktyg som finns. Och jag känner att jag
har den kunskap, erfarenhet och förankring i distriktet som behövs för att kunna bidra i arbetet i
partiets parlamentariska utskott. Har god koll på kommunpolitiken efter sex år i distriktsstyrelsen, en
mandatperiod i fullmäktige och några nämnduppdrag. Har även från distriktsstyrelsen varit del av ett
antal budgetförhandlingar och samarbetsförhandlingarna efter förra valet. Vill vara med och driva
konkret politik för ett mer rättvist och jämlikt Göteborg.

Namn: Ingbritt Holst
Födelseår: 1938
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Med i partiet slutet av 1980
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
vill driva frågor som minskar klassklyftorna i vår stad
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
vill driva 6 timdag. Rusta upp våra förorter med allt vad det innebär förhindra vinster i vår välfärd.

Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
väldigt viktigt
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
har haft förtroendeuppdrag
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Vikten av demokrati och öppenhet i alla sammanhang., att vi lyssnar på våra anställda i de offentliga
Välfärden. Som ni ser tillhör jag de äldre i vårt parti, viket kan vara en nackdel men det är något man
får leva med. Har de sista åren varit aktiv bland våra nya svenskar som lärt mig massor av. Vänner
som behövs och som skall ha all respekt.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.

Namn: Jennie Wadén
Födelseår: 1984
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Sedan februari jobbar jag som kommunikationsombudsman på
distriktsexpeditionen. Med i Vision, men blivande medlem i Handels.
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2013
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker att vi ska köra hårt på 6 timmars arbetsdag.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Frågor som rör ett bättre arbetsliv, där arbetstidsförkortning är en viktig del. Också frågor som rör
rättvisa villkor till ett bra liv för för personer med normbrytande funktionalitet. Bland annat!
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Som parlamentariker är det min uppgift att ta med mig det utomparlamentariska arbetet in i det
parlamentariska. Där är jag bara en representant för det som sker utomparlamentariskt och det är
viktigt att det hänger ihop. Jag ser mig själv som aktivist, inte parlamentariker.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?

Jag har erfarenheter av styrelsearbete, i min partiförening, där jag också har varit ordförande under
några år. Vad gäller parlamentarisk erfarenhet så är jag sedan 2015 är jag ersättare i
stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Svår fråga. Jag tycker att partiet gör ett bra kommunalpolitiskt arbete. Däremot hoppas jag att vi blir
fler så att vi kan göra mer.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag brukar göra ett bra arbete för partiet.
Namn: Jenny Broman
Födelseår: 1976
Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Grundskollärare Lärarförbundet
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1996
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Oj, det är svårt att välja eftersom det finns så mycket som är viktigt. Egentligen alla frågor som leder
till att minska klyftorna i Göteborg. I Göteborg kommer många säkerligen bli engagerade i skolfrågor
eftersom skolan precis innan valet har förts över till de nya nämnderna. Därför tycker jag det är
viktigt att vi engagerar oss mer i
skolfrågor i Gbg än vad vi gjort hittills. Att ge alla en chans att lyckas i skolan är så otroligt viktigt för
att inte segregationen ska fortsätta öka. Andra frågor som känns viktiga är fortfarande bostäder samt
jämställdhet och antirasism. Kultur tycker jag också är viktigt, men jag vet inte hur framgångsrikt det
är att driva i valet.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Det jag brinner allra mest för i politiken är det som påverkar ungdomar och barn, som ex skola och
förskola, men även andra frågor som rör unga. Jämställdhet är ett annat område som jag alltid
återkommer till och vill fortsätta driva och bevaka. Arbetsvillkor och lön för de som vi i staden
anställer är en del av det.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag ser det som något som hör samman. Jag är ex med i Majornas styrelse och jag har ett behov som
parlamentariker med den förankringen och det stödet, både kunskapsmässigt och mentalt. Däremot
så är det problematiskt att rent praktiskt få ihop att gå på alla möten eftersom det ofta krockar med
parlamentariska möten. dessutom vill ibland mina barn träffa mig innan de glömmer hur jag ser ut.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?

Från Lkpg har jag erfarenhet av kulturnämnd, omsorgsnämnd och kommunfullmäktige samt
styrelsearbete. Från Gbg har jag erfarenhet från styrelsearbete i Östra, DS, flera omgångar
styrelsearbete i Majorna, kulturnämnden i regionen, Sdn M-L, Stadsteatern och KF. Det politiska
arbete jag kanske är mest stolt över är att tillsammans med Lisa Oderstam göra den första
feministiska strategin för Gbg, den som fortfarande används och förnyas.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker att det nuvarande arbetet under ledning av DS och Daniel Bernmar har varit bra och
framgångsrikt och tycker att det borde fortsätta på liknande sätt framöver.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag kanske inte är helt bekväm i den här frågeställningen att sälja sig själv. Jag är ganska präglad av
att tjejer inte gör det, vilket är ganska svårt att bryta sig loss från. Men jag får väl göra ett försök ändå
eftersom jag brinner för politik och gärna vill fortsätta i KF.
Om jag skulle få fortsatt förtroende att representera Vänsterpartiet i Göteborgs KF skulle jag
fortsätta engagera mig i ex frågor som rör ungdomar och barn som bra och likvärdig skola och
förskola och meningsfull fritid. Att bevaka och driva jämställdhet på olika områden som beslut som
rör alla områden är något annat jag brinner för.
Även kulturfrågor skulle jag vilja lyfta upp. Jag är beredd och medveten om att mycket av det
politiska arbetet är ganska strävsamt och tar tid, men jag är en seg envis och uthållig person som vill
vara del i ett arbete som steg för steg ska leda oss till ett socialistiskt samhälle. Fast jag börjar bli
otålig och vill gärna driva på takten.

Namn: Jesper Berglund
Födelseår: 1980
Partiförening: Vänsterpartiet i Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Grundskollärare, Lärarförbundet
[x] Jag kandiderar till valbar plats
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1996/något år senare
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
De som kongressen och valkonferensen beslutar om. Sen ligger såväl arbetstidsförkortning som viljan
att bygga ett fungerande samhälle för alla varmt om hjärtat.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
De som partiet beslutar. Jag tänker att det är rimligt att sätta mig på reservplats om någon hoppar av
eller om det går väldigt bra i valet. Det gör att jag får de frågor där jag behövs. Demokratifrågor ligger
varmt om hjärtat.

Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Se utvecklat svar på riksdagsenkäten.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Se svar på riksdagsenkäten.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Vad är det för sabla fråga? Finns det folk som kandiderar som inte tänker göra det? Har kongressen
bestämt något så gäller ju det. Givetvis gör jag som kongressen säger.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Egen majoritet.
Jag tror att vi behöver fortsätta att stärka vår självkänsla och ta den plats vi vill. Det ska vara vi som
sätter dagordningen för kommunens utveckling. Jag upplever inte att vi riktigt är där ännu. Jag tänker
att alla bör ha en åsikt om oss, antingen för eller mot. Hur det rent praktiskt ska gå till har jag inget
enkelt svar på. Men vi behöver inte vara rädda för att göra borgarna arga.
Varför ska ombuden rösta på dig?
För att valberedningen har föreslagit mig att stå på listan. Står jag inte med har de säkert en annan
plan för mig.

Namn: Johan Lönnroth
Födelseår: 1937
Partiförening: centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: pensionär som föreläser då och då i olika universitetsämnen.
Tillhör SEKO.
[x] Jag kandiderar till valbar plats
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1970
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Bostadsfrågan med behållande av allmännyttan i kommunal ägo samt med hyresgästmakt över
ombyggnad plus skötsel av fastigheter. Satsning på skolor, vård, omsorg och kultur – inte minst
biblioteken - i ytterområden som Angered, Biskopsgården och Bergsjön. Bevarande och vård av vårt
historiska byggnadskulturarv (typ Haga som partiet var först med att motionera om bevarande och
upprustning). Bevarande av Heden med idrotten som huvudintressent. Integration med ökat stöd till
föreningar typ Caritas i Hjällbo och Frölunda som arbetar med svenskaundervisning mm för
utlandsfödda. Bekämpande av hedersvåld och förtryck.

Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Se punkt två.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag anser att det utomparlamentariska arbetet är helt avgörande för att kunna driva igenom bra
beslut i parlamenten. Jag är aktiv i hyresgäströrelsen, PRO, föreningen Varken Hora eller Kuvad Väst
samt i Allégårdens pensionärsförening. Deltar efter förmåga i flygbladsutdelning och andra
partiaktiviteter.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Skolstyrelsen 1976-79. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 1979-1988. Riksdagen 1991 –
2003.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja jag har alltid betalat partiskatt enligt de regler som gällde då.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Kulturpolitik.
Varför ska ombuden rösta på dig?
Eftersom jag fortfarande är lite halvkändis i den äldre generationen som före detta vice partiledare
och ekonomisk talesperson 1993-2003 – det upptäcker jag när jag åker spårvagn eller handlar på
närtorget – så kan jag nog dra en och annan röst till partiet. Särskilt som många tror att jag ”lämnat
politiken” som det sades i media när jag (frivilligt) lämnade riksdagen 2003. En del tror också felaktigt
att jag lämnat partiet eftersom media - också det var fel – pekade ut Vägval Vänster där jag var
ordförande – som ett möjligt nytt parti. (Vi ville bara bredda samtalet över partigränser). Tror också
att det kan vara bra att partiet kan peka på en som fyllt 80 på listan eftersom vi gamlingar säkert
fortsätter att vara en starkt underrepresenterad grupp bland kandidater inför valet.

Namn: Johan Zandin
Födelseår:1975
Partiförening: Linné (t.o.m. 2018-03-20)
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Programmerare, Sveriges Ingenjörer
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1991
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vinstfri välfärd, ekonomisk rättvisa, klimat, bostäder, 6h arbetsdag, kollektivtrafik

Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Bostadspolitik, trafik, klimat
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ska helst kompletttera varandra, så det vi driver på ena stället är förankrat på det andra och det vi
mobiliserar folkligt stöd för också leder till konkreta beslut om förbättringar.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Styrelseordförande i Bostadsbolaget 2015-2019
Ledamot i Kommunfullmäktige 2014-2018
Ersättare och ledamot i Byggnadsnämnden 2011-2018
DS-ledamot 2006-2012
m.m.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
* Större inflytande från KF-ledamöterna över beslut i kommunstyrelsen.
* Fler diskussioner mellan parlamentariker och medlemmar som är intresserade av samma frågor.

Namn: Johanna Eliasson
Födelseår: 1976
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Handläggare, JUSEK
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2012
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker att det är viktigt att Vänsterpartiet driver frågor som ökar jämlikheten i samhället.
Klassklyftorna ökar dramatiskt i Sverige och drygt 80 procent av svenska folket upplever att vi lever i
ett klassamhälle, det behöver inte vara så. Politik skall vara att vilja, vilja förändra inte enbart
förvalta. Jag tycker att det är viktigt att vi som parti står för de progressiva förslagen, förslagen som
på riktigt kan förändra verkligheten för människor, såsom sex timmars arbetsdag. Vi skall vara det
parti som står för hoppet, för tron på att det går att skapa ett jämlikt samhälle.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?

Liksom i hela landet ökar klyftorna i Göteborg. Jag vill driva frågor som på allvar ökar jämlikheten i
staden, det handlar om hur vi bygger ihop staden och om hur vi får alla som bor i Göteborg att känna
att var och en har samma möjligheter att utvecklas och få ett gott liv. Det handlar om att inge hopp,
ingen i Göteborg skall behöva känna att de inte har någon framtidstro.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är viktigt att jag som parlamentariker är lyhörd och tillgänglig för partiets medlemmar och för
medborgarna. Det är viktigt att vara ödmjuk inför det förtroende som givits en och vara aktiv i det
utomparlamentariska arbete som partiet bedriver.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har under nuvarande mandatperiod suttit som ersättare i Kommunfullmäktige och i
Byggnadsnämnden, samt som ledamot i Utbildningsnämnden.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Vi har ett fantastiskt förslag till kommunalpolitiskt program, ett program som på allvar skulle göra
Göteborg till en mer jämlik stad. Men jag tror att vi behöver bli bättre på att berätta hur vi vill att det
jämlika, jämställda och solidariska Göteborg skall se ut så att det blir tydligare varför göteborgarna
skall rösta på Vänsterpartiet.
Varför ska ombuden rösta på dig?
Göteborg har blivit en stad där klyftorna växer, där din klass och din bakgrund i allt större
utsträckning avgör vilka förutsättningar du får i livet. Det är dags att vända den utvecklingen, det går
att vända den utvecklingen. Jag vill arbeta för att skapa en stad som är mer jämlik, jämställd och
solidarisk. Ett Göteborg som bygger på lika värde och lika rätt, där var och en har samma möjligheter
att utvecklas och få ett gott liv. Ett Göteborg där vi sätter kollektivet före individen, där vi gemensamt
står upp för varandra. Ett rött Göteborg.

Namn: John Edström
Födelseår: 1991
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunikatör, SACO
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2009
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?

Jag tycker att partiet ska driva arbetstidsförkortning som huvudsaklig valfråga
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Kommunfullmäktigegruppen ska driva de frågor som vi medlemmar slår fast i det kommunalpolitiska
programmet.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det utomparlamentariska arbetet sätter hela grunden för att ens kunna arbeta parlamentariskt.
Parlamentariska uppdrag är sekundärt, ett socialistiskt parti måste vara grundat i en
utomparlamentarisk verksamhet och rörelse.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Daglig aktivism i partiet, ungdomsförbundet och studentförbundet. Den erfarenhet som mest liknar
parlamentariska uppdrag kommer från påverkansarbete under min tid i studentkårer där jag gjort allt
från att driva enskilda studenters ärenden mot universitetet, varit studentrepresentant i flertal
nämnder, styrelser och utredningar samt svarat på remisser från olika myndigheter och
departement.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker att vi har grymma parlamentariker i kommunen i dagsläget och ser inget speciellt som
saknas i vårt parlamentariska arbete i Göteborgs Stad.
Varför tycker du att ombuden ska rösta på dig?
Jag kandiderar inte till en valbar plats, vi har många kamrater i distriktet som har mycket bättre
kompetenser för uppdraget. Men jag tror att jag skulle passa bra längre ned på en lista då jag snabbt
kan sätta mig in i olika frågor och jag ställer upp när det behövs

Namn: Jose Arevalo
Födelseår: 1949
Partiförening: KGB
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Pensionär
[X] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ca september 2010, efter valet.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Bostäder, utbildning, psykisk ohälsa, jobb.

Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Psykisk ohälsa bland ungdomar, jobbinriktade insatser.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det behövs bättre kommunikation med fackliga organisationer och andra intresseorganisationer.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Från och med 1974 i El Salvador. Jag kommer som politisk flykting.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, det har man alltid gjort.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Vi har gjort så mycket vi kunde under sista valrörelsen 2014. Flygbladsutdelningar, samtal med
medborgare utgående från vårt valhäfte som blev ett jättebra verktyg.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.

Namn: Jöran Fagerlund
Födelseår: 1972
Partiförening: Angered
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunikatör Jämställdhetsmyndigheten, ST
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1989
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Miljö och klimatfrågor. Mänskligheten har bara några få år kvar att fatta nödvändiga beslut för att
undvika en skenande global uppvärmning. Dessa beslut måste ha en tydlig klassprofil och
jämställdhetsprägel för att vara tillräckligt effektiva och få acceptans hos folkflertalet.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
jämställdhet, miljö och klimat, energiproduktion. Avfallsinsamling i kommunal regi.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?

Parlamentariker skall vara en kunskapskälla till partiet och lyfta in aktuella frågeställningar i
partiarbetet för att sedan återföra resultatet av partiets diskussioner till de parlamentariska
församlingarna. Medlemmarna skall avgöra politiken.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har stängt en svavelsyrafabrik, tagit Grabbar mot Barbie till Sverige och eldat aktiebrev på Storas
bolagsstämma. Under mina år som styrelseordförande blev Poseidon Sveriges största kommunala
bostadsbolag. I miljönämnden fick jag in ett klassperspektiv i den kommunala miljöpolitiken med mål
om hållbara och rättvisa utsläpp från konsumtionen. Senast har jag ordnat gratis vatten på stan.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
JA
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete? Konkreta förslag på att öka det
kommunala ägandet av mark och fler kommunala verksamheter som konkurrerar ut privata företag.
Storskalig satsning på förnyelsebar energi och åtgärder för kraftigt minskad privatbilism: halvering
under kommande mandatperiod.

Namn: Lena Hammarström
Födelseår: 1952
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Pensionär.
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1997
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Sex timmars arbetsdag, bort med vinst i välfärden och mer pengar till sjukvård och skola. Slå vakt om
LSS så inte rättigheter för personer med funktionsnedsättningar urholkas.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Minskade barngrupper i förskolan. Mer resurser till barn och ungdomar i utsatta, otrygga områden.
Förbättra och utveckla äldreomsorgen.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är viktigt att vara aktiv i det utåtriktade utomparlamentariska arbetet och vara synlig som
politiker i lokalsamhället.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?

Jag har varit förtroendevald sedan 1999 i Mora kommun och i Göteborg. Jag har varit ledamot i Park
och naturnämnden 2003- 2010 och i SDN Västra Göteborg från 2011.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, det är viktigt.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker partiet har gjort ett bra arbete hittills utifrån vår styrkeposition. Eftersom vi inte har någon
presidieplats i vår nämnd i Västra Göteborg så har vi mindre insyn i frågor som kommer upp. Det är
viktigt att kontakten med fullmäktigegruppen och fungerar och förstärks.

Namn: Louise Granath
Födelseår: 1989
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Doktorand medlem i SULF (Saco-anslutet förbund)
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Medlem i partiet sedan år 2010
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Bekämpa den pågående privatiseringen av välfärden. En bra och likvärdig skola för alla barn och
ungdomar oavsett kön, etnicitet och klass där skolans kompensatoriska uppdrag tas på allvar och ger
alla barn och ungdomar samma möjligheter att utvecklas och lyckas. Stadsutveckling som bekämpar
boendesegregation och premierar fler icke-kommersiella mötesplatser. Samt tydligt driva frågan om
levande förorter och en levande landsbygd där människor ska ha samma rätt till samhällsservice och
meningsfulla arbeten och aktiviteter som den växande medelklassen i storstäderna.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Primärt skolfrågor med fokus på att säkerställa en bra och likvärdig skola där alla ges samma
möjlighet att lyckas och utvecklas under sin skolgång. Det handlar om att vi måste bekämpa och ta
tillbaka skolan från privata aktörer som jagar efter att göra vinster på våra barn och ungdomar. Vi
måste vidare arbeta för en skola där barn och ungdomar från olika samhällsklasser och med olika
livserfarenheter får mötas istället för att ha en skola som befäster och förstärker segregationen.
Skolans kompensatoriska uppdrag måste tas på allvar så att alla elever ges lika möjlighet att delta och
lyckas. Därför måste det vara skolans ansvar att se till att tekniska hjälpmedel för den som behöver
erbjuds, att läxor ska kunna göras i skolan tillsammans med närvarande vuxna, att avgiftsfri frukost
och frukt erbjuds till elever för att orka fokusera under hela sin skoldag samt att inga avgifter för att
delta på aktiviteter eller skolresor avkrävs barn och föräldrar.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?

Som parlamentariker ser jag min uppgift som medlemmarnas budbärare, det är i och kring
partiföreningarna som det verkligt viktiga arbetet utförs och det är där vår politik föds och utvecklas.
Jag anser därför att det är otroligt viktigt att i den mån det är möjligt vara lika aktiv i det
utomparlamentariska arbetet som innan en påbörjat ett parlamentariskt uppdrag.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Under mina första år som medlem satt jag i partiföreningen Frölundas styrelse. Sedan 2015 har jag
suttit i styrelsen för partiföreningen Linné där jag också varit kassör. Då jag flyttade till Björkekärr
innan årsskiftet har jag nu bytt partiförening och kommer därför i och med årsmötet lämna detta
uppdrag för att istället engagera mig i min nya partiförening, Örgryte-Härlanda. Vidare har jag sedan
hösten 2017 ett parlamentariskt uppdrag för Vänsterpartiet som ersättare i Göteborgs kommuns
Utdelningsstyrelse. Förutom mitt partipolitiska engagemang har jag erfarenhet av studentpolitiskt
arbete från kårstyrelse och valberedning. På min nuvarande arbetsplats, Handelshögskolan, är jag
aktiv i arbetsplatspolitiska frågor sedan 2016 som nationalekonomiska institutionens representant i
fakultetens doktorandråd, HHDR, där vi som organisation arbetar för att stärka doktorandernas
arbetsvillkor och rättigheter på Handelshögskolan. Jag sitter vidare som doktorandrepresentant i
Handelshögskolans lokala arbetsmiljökommitté, LAMK.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Vi har en mycket bra politik och jag är otroligt imponerad av det väl genomarbetadekommunpolitiska
programmet som erbjuder skarpa analyser av dagens situation och tydliga inriktningar för vår politik
som också mynnar ut i tydliga realpolitiska förslag vi tänker driva. Jag är övertygad om att många av
våra politiska förslag stödjs av fler än dem som röstar på oss, därför måste vi nu tydligt kommunicera
vår politik och genomförbarheten av denna på ett trovärdigt sätt till våra potentiella väljare. Jag tror
att det är många Göteborgare som står bakom vår politik men som påverkas av andra partiers
skrämselpropaganda om att våra förslag inte är realistiska eller genomförbara. Därför tror jag att
nästa steg är att bli ännu tydligare när vi svarar på frågan hur vår politik kan/ska genomföras i
praktiken.
Varför ska ombuden rösta på dig?
Jag vill att ombuden som väljer att lägga en röst på mig ska känna sig trygga med att jag kommer göra
allt i min makt för att tillsammans med mina kamrater driva igenom de gemensamma prioriteringar
vi presenterar i vårt kommunalpolitiska program för ett jämlikt och inkluderande Göteborg. I många
av de miljöer jag rör mig både privat och på min arbetsplats händer det ofta att jag måste försvar, stå
upp för och argumentera tydligt för varför vi är det enda partiet idag som driver en politik och lägger
förslag som i slutändan faktiskt gagnar och utvecklar hela samhället. Erfarenheten av att på ett
sakligt sätt argumentera med meningsmotståndare och bemöta svävande ”tyckande” argument med
empiriska bevis för motsatsen tror jag kan vara en styrka som kommer väl till pass i
kommunfullmäktige.

Namn: Maria “Mia” Sundkvist
Födelseår: 1986
Partiförening: Biskopsgården Torslanda Sysselsättning & facklig tillhörighet: Skolkurator, medlem i
Vision
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Jag gick med i partiet 2014 eller 2015
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Partiet i stort tycker jag ska arbeta utifrån valplattformen. För mig är valåret en fråga om de
grundläggande ideologiska frågorna som berör ett samhälle för alla. Det är viktigt att driva frågan om
resursfördelning och därmed ett stopp för vinster i välfärden som ska gå till enskilda individer samt
vikten av en hållbar bostadspolitik för alla.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag vill ju stå långt ner på listan och räknar därför inte med att driva frågor i kommunalpolitiken. Men
samma sak som ovan gäller här. Jag har länge arbetat med uppsökande socialt arbete och därmed
mött de som drabbats hårdast av den samhällssegregation vi ser idag. Jag ser hur en urholkad
kommunal skola inte fungerar som en demokratisk skolning för alla våra medborgare utan snarare
straffar dom som lider brist på omsorg, pengar och socialt nätverk. Där det individuella valet är något
som enbart gynnar de som kan och förstår möjligheten att välja. Jag ser hur socialtjänsten tvingas
prioritera bort medborgares välmående och istället förväntas se deras klienter som fuskare som
medvetet satt sitt i samhällets utkant. Att ett socialt arv är självvalt eller att livets kriser inte
förväntas påverka någon. Bostadsbristen är ett akut problem
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag förstår inte riktigt frågan. Jag tänker att det parlamentariska arbetet bygger på den
utomparlamentariska aktivismen
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Inte mycket alls. Jag har enbart suttit med i kommunikationsgruppen för vänsterpartiet Göteborg.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, självklart
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag har inga åsikter i den frågan.

Namn: Martin Fahlén
Födelseår: 1986

Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Metallarbetare/ IF Metall
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ung Vänster 2002
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Klassamhället konsekvenser, arbetsrätt, miljö & bostad
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Förbättra arbetsmiljö för offentliganställda. Få igång bostadsbyggande av lägenheter folk har råd att
bo i. Modernisera kollektivtrafiken. Utrota trångboddhet och hemlöshet.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Aktivismen är det hela Vänsterpartiets inflytande bygger på, utan utomparlamentariskt arbete så
hade vi inte haft några parlamentariker. Vi måste bli bättre på att bygga broar mellan aktivister och
parlamentariker (allra helst att parlamentariker även är aktivister) så kampen ligger i synk, driver vi
en fråga parlamentariskt så ska den även drivas på gatorna och tvärsom
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Framförallt som aktivist inom solidaritetsrörelser, partiet, ungdomsförbundet och arbetsplatsen.
Suttit i styrelser på lokal och distriktsnivå i omgångar sedan jag gick med iungdomsförbundet
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den avårskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % avarvodet)?
JA
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
En mer radikal röst som är tydlig med vilka visioner vi har för staden. Att på ett enkelt och klart sätt
påvisa de stora skillnaderna mellan oss och övriga partiers politik.

Namn: Mattias Luks
Födelseår: 1979
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Materialplanerare inom fordonsindustrin samt Unionen
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Det bör ha varit runt 2011/2012 som jag gick med i partiet.

Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker det finns två tydliga ödesfrågor just nu:
Vinster i välfärden, hur vi behåller och utvecklar ett samhälle som håller ihop och där var och en av
oss får ta del av mervärdet som vi tillsammans skapat. Varje skattekrona som används till
vinstmaximering för kapitalägarna i stället för vår gemensamma välfärd kommer att öka konfliktytan
i samhället mellan de som är ekonomiskt starka och de som ställs utanför eller får nöja sig med allt
mindre och sämre välfärd.
Miljö och klimathotet är ett hot vi måste lösa nu, då menar jag verkligen nu och inte skjuta upp det
till framtida generationer att lösa. Vi befinner oss i ett allvarligt läge där miljontals människor i
världen kommer tvingas lämna sina hem. Flera konflikter och krig riskerar att triggas fram och delar
av våra städer läggas under vatten. Oavsett om vi tittar på riskerna globalt eller lokalt så är det ett
hot mot hela mänsklighetens fortlevnad.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Det viktigaste är att Vänsterpartiet fortsätter att vara en tydlig röst för en sammanhållen stad, att stå
starka i vår socialistiska övertygelse när S vacklar. Det är även viktigt att hålla i och driva de frågor där
vi är profilerade. En rättvis och fungerande omsorg för våra medborgare, ställa om Göteborg till en
hållbar stad som är tillgänglig för alla. Driva på för 6-timmars arbetsdag.
Även om det är genom strukturförändringar som vi når de stora resultaten så behöver staden bli
bättre på att uppmuntra och inte motarbeta medborgare som tar aktiva beslut för att minska sin
klimatpåverkan. Ett sådant exempel är till exempel rätten till vegansk mat inom skolan.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det utomparlamentariska arbetet är grunden och en stor del av identiteten i att vara engagerad
vänsterpartist. Båda funktioner är viktiga var för sig, men kan och bör emellanåt samverka, vilket blev
tydligt under hösten 2015.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Mitt politiska engagemang tog sin praktiska början under hösten 2000 ochdemonstrationerna mot
Världsbanken och WTO i Prag. Jag var sedan engagerad iorganisationen Attac fram tills EU-toppmötet
2001. Jag tillbringade sedan närmare tio år inom djurrättsrörelsen med olika förtroendeuppdrag på
lokal och nationell nivå inom Djurens Rätt och även med utåtriktat kampanjarbete. Mitt partipolitiska
arbete har på senare åt tagit fart genom styrelseuppdrag inom min partiförening.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker att vi behöver bli tydligare, vassare och radikalare i hur vi driver miljö- och klimatfrågorna
och bygger en hållbar stad och hur vi kommunicerar runt dessa.

Varför ska ombuden rösta på dig?
Jag har lätt att snabbt sätta mig in i komplicerade frågeställningar, är lösnings- och
kompromissorienterad med ett långsiktigt fokus. Jag tror att jag med min bakgrund och erfarenhet
kan ge andra perspektiv på många frågor. Sedan gillar jag långa möten. :)

Namn: Mia Mårtensson
Födelseår: 1977
Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Utbildningsadministratör, GU - Seko
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2012
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
6 timmars arbetsdag så klart, men i Göteborg är de bostadspolitiska frågorna oerhört viktiga och
även de fackliga frågorna.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag brinner ffa för de socialpolitiska frågorna, att alla kan leva ett rimligt liv med tillgång till bostad,
sjukvård, utbildning osv på lika villkor oavsett om man fötts i Biskopsgården eller i Askim.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är jätteviktigt med täta kontakter mellan det parlamentariska och det utomparlamentariska, för
utbyte av idéer och kunskap, för att kunna mobilisera snabbt om det behövs etc
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag satt som ersättare i SDN Västra Hisingen i ca 4 år under föregående och innevarande
mandatperiod, det inkluderade även individutskottet och samhällsbyggnadsrådet i stadsdelen.
Under innevarande mandatperiod här jag även varit ersättare i regionfullmäktige.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % avarvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Det är jättesvårt att svara på iom att jag tycker att kf-gruppen gör ett jättebra arbete, men mer
förortsperspektiv skadar aldrig.
Varför ska ombuden rösta på dig?
Jag inte är rädd för att ifrågasätta när det behövs.

Namn: Mikael Wallgren
Födelseår: 1976
Partiförening: Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Trafikledare taxi, Svenska Transportarbetareförbundet
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1992 respektive 1995.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
* Sex timmarsdagen – lagom visionär och täcker så många av våra perspektiv.
* Bostadspolitiken – vi är det enda partiet som har en sammansatt politik både för att alla
ska kunna bo kvar och för en bostad alla har råd med.
* Haveriet kring socialförsäkringarna. Sjukförsäkring, LSS, etc. Bortsett från det mänskliga
lidandet så dumpas kostnader från staten till kommunerna.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag är intresserad av att gräva ner mig mer i de sociala frågorna och kopplingen mellan
bostadsbristen och de skenande kostnaderna inom t.ex. IFO. Vi måste skapa fler och mer olika
boenden. Alla känner till haveriet med de ensamkommande och svårigheten med att ordna bra
boenden till dem. Inte har situationen blivit bättre när det samtidigt – vilket jag tror många missat –
skett en massiv ökning av barn som misshandlas eller i övrigt far illa i sina föräldrahem.
Ur ett mer nördigt perspektiv så är jag riktigt intresserad av hur vi hanterar SDN i framtiden. Som alla
vänsterpartister så vurmar jag om det förebyggande och långsiktiga arbetet, t.ex. kultur & fritids roll.
Hur en nämnd som ansvarar för tunga, lagbundna verksamheter som hemtjänst (med
kostnadsdrivande LOV) och IFO (med extremt viktiga rättigheter för individer som är väldigt svårt att
budgetera) samtidigt ska kunna hålla koll på och säkerställa resurser till en frivillig och budgetmässigt
liten verksamhet som K&F är jag väldigt oroad över. Vid en centralisering är jag å andra sidan oroad
över den kompetens kring medborgardialog som är uppbyggd i stadsdelarna. Hur säkerställer vi att
den behålls och fortsätter utvecklas? I samhällsbyggnadsfrågor är jag rädd att ytterområdena
kommer hamna i skymundan utan såväl tjänstemän som politiker i stadsdelarna. Helt enkelt – jag är
intresserad av att följa framtiden för SDN.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Mycket viktigt. Som litet parti så är en av våra styrkor att vi har korta vägar mellan oss. Det ger oss
möjlighet att mobilisera och skapa tryck för vår politiska agenda. Agerandet kring Rannebergen är ett
bra exempel på hur vi ska jobba. Vi går i takt och det är nödvändigt då vi saknar mäktiga allierade, GP
& GT kommer inte ge oss något gratis... Det utomparlamentariska arbetet är dessutom roligt och gör
att man orkar de där mötena med borgare!
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?

Haft de flesta typer av uppdrag man kan ha både på lokal, distrikts- och nationell nivå i såväl
ungdomsförbund, parti (ej nationellt) och studentförbund. Är för tillfället ordförande i Backaföreningen och sitter i distriktets valberedning. Är också 1:e vice ordförande i SDN. Har tidigare bland
annat suttit i Landstingsfullmäktige i Västerbotten och varit förbundssekreterare i studentförbundet.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Kommer självklart följa distriktsårskonferensens beslut!
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Tycker mycket fungerar bra och har blivit bättre. De politiska sekreterarna är tillgängliga och stödjer
oss ute i nämnderna. Vi ser också ett bra samarbete mellan stadshuset och distriktet, vilket är viktigt.
Jag ser egentligen inte så stort behov av att tillföra något NYTT, snarare utveckla saker ännu mer –
som kontakterna mellan KF-gruppen och såväl övriga nämndledamöter som partiföreningarna.
Fortsatt fokus på folks köksbordsfrågor. När feminism för F! är att vi byter ord i ett dokument (vilket
inte är fel) så är feminism för oss arbetskläder i hemtjänsten och förkortad arbetstid. Vi behöver få
loss betydande intäktsökningar till välfärden. Får vi inte (s) att inse det så menar jag att det är
ansvarslöst att fortsätta samarbetet. Hoppas fortfarande att de nyktrar till!
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag tillför både nytänk och rutin till KF-gruppen. Jag har jobbat parlamentariskt både i opposition, i
majoritet och även i semi-opposition (sossarna styrde i minoritet med två oppositionsblock i Umeå
när jag var aktiv där). Aktiv i min partiförening och bra på att samarbeta – både inom och utom
partiet. Har inga problem att kompromissa så länge målet är fast.
Utöver att jag är erfaren och rätt pragmatisk så vill jag understryka vikten av att vi är ett parti som
pratar om ”vi” när vi pratar om arbetarklassen eller om miljonprogrammen som borgarna förtalar. Vi
är många som inte känner igen oss i krigsrubrikerna om våra bostadsområden.

Namn: Monika Djurner
Födelseår: 1979
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2008 blev jag medlem i Vänsterpartiet Göteborg
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Stoppa LOV och utförsäljning av vår välfärd, likvärdig skola nu när den nya skolnämnden har startat,
förbättra arbetsmiljön för stadens medarbetare, införa 6-timmarsdag på fler av stadens
verksamheter. Bygga fler och billiga bostäder.

Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag skulle vilja fortsätta att driva frågor inom kultur-evenemang och turism. Det är viktigt att
vänsterpartiet finns närvarande där politiska beslut tas och Göteborgs framtid både gällande
evenemang och kultur. Jag vill vara med och visa upp Göteborg för världen som en grön, jämställd
och inkluderande stad.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartietsutomparlamentariska
arbete?
Jag ser det utomparlamentariska arbetet som en förutsättning till det parlamentariska arbetet. Det är
genom det utomparlamentariska arbetet som man hämtar kraft och inspiration till det
parlamentariska arbetat. Jag anser att man alltid måste ha en stark och nära förankring med
sin partiförening. Vi vänsterpartister skall aldrig tappa kontakten med verkligheten, våra medlemmar
eller de som röstar på oss och därför tycker jag det är viktigt att man inte sitter för länge på ett och
samma uppdrag.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har stor erfarenhet av politiskt arbete både utomparlamentariskt arbeta och parlamentariskt
arbetat. Jag har medverkat i ett flertal utskott och arbetsgruppen. Bara för att nämna några så har
jag suttit med i fackligt utskott, feministiskt nätverk, nätverk för kvinnliga parlamentariker,
gruppledning i kommunfullmäktigegruppen, styrelseledamot I PF Lundby och nu är jag med och
startar upp vårt nationella fackliga nätverk. Jag har även varit med och planerat och genomfört
valarbete. Genom mina parlamentariska uppdrag har jag storerfarenhet att driva politiska frågor,
både i samarbeta med andra politiska partier men även att driva frågor som är särskilt viktiga för
vänsterpartiet.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den avårskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
ja, självklart!

Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
ett större fokus på arbetsmarknadsfrågor och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetar i offentlig
sektor med ett särskilt fokus på kvinnor.

Namn: Nadia Mousa
Födelseår: 1962
Sysselsättning: Aktiv inom föreningar och organisationer.
Partiförening: Angered
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2009

Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vård (allas rätt till jämlik vård), skola (bra och nära till skolan för alla) och bostäder (ska fördelas
rättvist). Flykting och migrationsfrågor.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag vill driva frågor som rör äldreomsorgen och hur vi förbättrar den samt hur vi förbättrar skolan och
fördelar det stora ansvaret som idag sätts på lärare och skola.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Min roll gör det möjligt att knyta ihop frågor från olika områden samt få höra olika åsikter och
insikter.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har varit aktiv i flertalet föreningar och organisationer som arbetar med frågor som arbetar för
att minska kriminalitet, stärka kvinnors position i samhället samt stärka dem mänskliga rättigheterna.
Jag har även varit med i regionsfullmäktige sedan 2010 samt andra uppdrag som i Angereds
närsjukhus som ledamot.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Frågor som arbetar med hur vi ökar trygghetskänslan i våra kommuner med tanke på gängvåldet som
påverkat oskyldiga människor. Vi behöver tydligare strategier för hur vi arbetar för att förebygga
kriminalitet och hur vi arbetar för att öka tryggheten i våra kommuner.
Varför ska ombuden rösta på dig?
Jag är starkt engagerad i flykting och migrationsfrågor samt arbetar mot utanförskap och
segregation. Alla asylsökande ska ha rätt till egen bostad och jobb samtidigt som de söker asyl. Även
rätt till sjukvård och tandvård bör vara självklart precis som för alla andra i Sverige. Jag tycker att våra
skattepengar skall gå till sjukvård och skolan för att stärka både kvalité och kapacitet. Med privat
sjukvård går pengarna annars till vinst istället för att ge mer vård.

Namn: Niklas Theodorsson
Födelseår: 1968
Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Politisk sekreterare, Vision.
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1988 första gången, 2005 sista gången.

Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag säger två: Rent allmänt tycker jag att kortare arbetstid med feministisk vinkel är en väldigt bra
valfråga. Det blir ett bra fokus på anställda i kommuner och landsting och att de kortare arbetstid ger
dem möjlighet att göra ett bra jobb. Frågan håller ihop riksdagsvalet med de andra valen. Minskade
klassklyftor är en annan väldigt central fråga. Vi är ensamma om att säga att Sverige är ett ojämlikt
samhälle och att det är fel. Och att dessutom säga det med kopplat till feminism, antirasism och med
hbtq-vinkel. Sen är jag väldigt förtjust i fri tandvård, men det är ju inte en kommunal fråga.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Kortare arbetstid är nästa stora välfärdsreform! Och kopplingen mellan det och kvalitet i välfärden.
Jag brinner mycket för skolfrågor, bland annat den frågan om minskad sexism och bättre socialt
klimat i våra skolor som en förutsättning för en mer jämlik skola. Sen har jag blivit mer och mer
intresserad av stadsutveckling och vad som är en fungerande stadsdel. Slutligen har jag en särskild
plats i hjärtat för hur kommunen och landstinget tillsammans ska ta hand om våra sjuka äldre och
kroniskt sjuka.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ett parti måste hålla ihop sitt parlamentariska och utomparlamentariska arbete och där behöver
parlamentariker vara delaktiga. Om vi sitter i en politisk ledning måste partiet använda den
handlingsfrihet vi får till att synas mer visionärt i den offentliga debatten.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Varit studentpolitiker på heltid, arbetat som politisk sekreterare i 12 år. Även arbetat som kommunal
tjänsteperson mot politiska nämnder.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag anser att vi gör ett utmärkt jobb idag. Vi syns i den politiska debatten och vi lyckas påverka i ett
ostadigt politiskt läge. Men det är klart att jag har mycket erfarenheter från politiskt arbete i andra
politiska församlingar som gör att jag kan komma med idéer och ställa vettiga frågor.

Namn: Patrik Helgeson
Födelseår: 1985
Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Lärare, Lärarnas riksförbund
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?

Ung Vänster 2001, Vänsterpartiet 2004
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Sex timmars arbetsdag, offensiv ekonomisk politik.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Bättre arbetsvillkor för lågavlönade offentliganställda
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Har suttit i styrelsen i partiföreningen i många år samtidigt som jag varit stadsdelspolitiker.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Görmycket.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Självständig linje, samordning mellan partiets företrädare.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag har varit med länge i det lokala politiska arbetet och företrätt partiet i olika sammanhang, bland
annat mediala sammanhang. Jag hoppas att jag lockar fler än jag skrämmer bort genom att stå på
kommunlistan, på icke-valbar plats.
Namn: Parvaneh Hajilou
Födelseår: 1959
Partiförening: KGB
Sysselsättning & facklig tillhörighet: en dag varannan vecka
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Jag är inte född här men jag gick med min parti från 1980.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker frågor som är praktiska och verkliga som man ser runtomkring. Absolut rättvisa men var
man kan börja den som är praktisk t.ex: Hur ser mitt område ut gator och soprummet och fritids
platser. Vad man behöver i sin vardagliga liv att få människor bli gladare t.ex: få möjligheten på
skolor närheten hem för att skapa dans golv eller teater osv på fritiden. Varför bara kyrkor kan bjuda
folk till fika och inte vi. Var och en som vill arrangera kan hjälpa till att ha roligt tillsammans med folk.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Jag vet inte mycket om kommunen hur funkar men skolan och träning platser ska vara fria att betala
när de är tomma och man får inte gå ditt och använda verktyget.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?

Min roll kan verkställa som en människa på mitt område och inte bara komma och vara med på
möten. Det är redan sent att få kontakt med människor. På arbetsplatser som t.ex äldreboenden
slängs fruktansvärd mycket mat ut och ingen tar ansvar om.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har varit på studiecirklar och läst tillsammans och tryckte ut flygblad och delade ut på nätterna
och skrev slagord på väggarna och upplevde fängelse i Iran.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja gärna om jag jobbar definitivt.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jobba var sitt område och kontakta folk och fråga vad är deras frågor och behov. komma närmare
folk.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag är en ansvarsfull människa som får ont i mitt hjärta när ser hur myndigheternas slöseri med
befolkningens skatt och resurser. Jag vill göra min bästa så mycket jag orkar och kan värva folk.
Namn: Robert Karlsson
Födelseår: 1983
Partiförening: Torslanda - Biskopsgården
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Hamnarbetare – Hamnarbetarförbundet
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Vet ej, 2005 kanske
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Nej till vinster i välfärden. Bevara strejkrätten. Kommunalisera Apoteket, Hamnen etc.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Förebygga segregationen, gratis kollektivtrafik
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Vet ej?
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Inga
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Vet ej

Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Vet ej
Namn: Sara Carlsson Hägglund
Födelseår: 1981
Partiförening: Kortedala-Gamlestan-Bergsjön (Lundby fr.o.m. mars)
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Skolkurator, Vision
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2014
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Bostads- och skolfrågor.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Framförallt frågor som ligger inom välfärdsområdet.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete? Jag ser det som min uppgift att representera medlemmarna och distriktet. Att vara
parlamentariker är att vara med och driva de frågor som distriktet har beslutat om. Jag ser det som
en naturlig följd på arbetet med att vara med och ta fram den politik vi driver.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag sitter i min lokala pf-styrelse, i distriktsstyrelsen och dess arbetsutskott. Jag har ingen erfarenhet
av parlamentariskt arbete.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Eftersom jag inte arbetat inom det kommunalpolitiska har jag svårt att svara på vad som behöver
tillföras. Men det som jag kan bidra med är engagemang och en vilja att sätta mig in i och förstå olika
politiska frågor och hur man genom dessa på bästa sätt kan jobba mot våra politiska visioner.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag vill fortsätta vara aktiv och driva politik inom Vänsterpartiet. Jag vill få en större förståelse för hur
vår politik ser ut när den omsätts i praktiken. Jag vill vara med och fatta bra beslut kring de frågor
som medlemmarna beslutat om.
Namn: Sara Lindalen
Födelseår: 1977
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Lärare, lärarförbundet

[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2012
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Allra viktigast är att vi verkligen tar krafttag för att få ett jämlikt samhälle! Det gör vi genom att föra
en politik som ser till ALLA oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, ålder, har möjligheten att må bra
och utvecklas. Alltså behöver vi…..
…driva på frågan om sex timmars arbetsdag, en viktig reform för ett hållbart yrkesliv.
… ta krafttag för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.
…arbeta för ett hållbart samhälle; miljö före vinst.
…kraftfullt motverka sexuella trakasserier och sexuellt våld.
…se till att bygga upp en välfärd som människor kan lita på.
…se till att vi bygger bra och trygga bostäder för ALLA!
…göra kulturen tillgänglig för ALLA!
…satsa på utbildning, från förskola till universitet, ALLA ska ha rätt till en bra utbildning!
…föra en human flyktingpolitik och vara en trygg hamn för de i nöd.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Minska segregationen! Det är inte försvarbart att vi har en så segregerad stad som vi har!
Medellivslängden skiljer sig markant beroende på om du bor i Hovås eller Angered. Det är inte
acceptabelt! Vi ska ha en jämlik stad.
Därför vill jag att vi…
….Satsar på att öka kvalitén i förskola, skola och fritidshem. Vi behöver se över olika faktorer för att
skapa en jämlik skola. Vi ska se till att oavsett vilken stadsdel du bor i och vilken skola du tillhör så ska
du vara säker på att det är en bra skola. Din närmaste förskola/skola ska vara den bästa för ditt barn.
Jag vill att vi tar nya tag med genuspedagogik och verkligen ser över och prioriterar
värdegrundsarbete.
…utökar kulturskolan, gör den avgiftsfri och satsar ännu mer på att ge ALLA barn tillgång till kultur.
…ser till att människor som arbetar inom vård , skola och omsorg får bättre arbetsvillkor, kortare
arbetsdagar och mer inflytande på sina arbetsplatser.
… sätter människa och miljö i främsta rummet när vi bygger nytt och planerar nya områden.
…satsar ännu mer på att bli en stad där cykel och kollektivtrafik är ett enkelt, prisvärt och tryggt sätt
att ta sig fram. Jag vill att vi bygger en grön stad med plats för människor och möten.
…värnar rättigheten till en trygg ålderdom, en meningsfull vardag även för äldre.
…ser till att personer med olika funktionsvariationer kan få uppleva trygghet och glädje och ha en
meningsfull sysselsättning och känna sig behövda.
… ska ta väl hand om våra nyanlända, såväl ensamkommande som familjer. Vi har råd och vi har
plats, det handlar om att investera i människors välmående och det kommer löna sig i längden. Vi
behöver bygga en solidarisk stad där vi tror på varje enskild individs rätt till ett gott liv.
…verkligen försöker minska antalet hemlösa, jag vill att vi har en nollvision! Alla ska ha rätt till en
bostad! Och där är det också viktigt att poängtera att vi ska ställa krav på att bostäderna är av god
kvalité, att standarden är god och att vi värnar hyresgästers inflytande och ställning på
bostadsmarknaden. Allmännyttan ska INTE reas bort och säljas ut!
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
I det utomparlamentariska arbetet så fångar man upp medborgares frågor och tankar. Man väcker
opinion och diskuterar viktiga ideologiska frågor. Det tar man sedan med sig i det parlamentariska
arbetet.

Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag är ersättare i kommunfullmäktige och i den interimistiska förskolenämnden.
Jag har också suttit i styrelsen i Lundby och deltagit i olika utåtriktade aktiviteter.
Jag sitter med i den internfeministiska gruppen.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker att vi kanske skulle behöva anta ett ännu mer feministisk perspektiv och förhållningssätt i
de olika frågorna som behandlas i nämnder, styrelser och fullmäktige.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Som ensamstående fyrabarnsmamma med barn mellan 9 och 20 så har jag stor erfarenhet av vad det
innebär att leva i den här staden, jag har insikt i de olika kommunala verksamheterna både som
brukare och som anställd. Jag har suttit med i skolråd och har även varit ombud för lärarförbundet i
flera år. Jag har arbetat som förskollärare, fritidspedagog och nu som lärare.
Jag har är engagerad i hyresgästföreningen och är med i styrelsen för min lokala förening.
Jag bor i ett mångkulturellt område mitt på Hisingen och är starkt förankrad i hjärtat av Lundby. Jag
är en stark kvinna som har mycket kämpaglöd. Min envishet och förmåga att driva igenom det jag
bestämt mig för har tagit mig bra mycket längre än jag kunde drömma om.
Men, jag hade inte tagit mig dit jag är idag utan samhällets hjälp; utan en jämlik skola som var bra
oavsett var man kom ifrån eller utan en vård som har funnits där när jag behövt,
Jag hade inte varit där jag är idag utan en socialtjänst som fanns där när jag plötsligt var
ensamstående med mina tre små barn eller utan ett avgiftsfritt universitet.
Jag hade inte som ensamstående kunnat försörja mig eller utan en förskola där mina barn var trygga
och utvecklades. Utan ett fungerande samhälle så hade jag antagligen inte lyckats lika väl.
Nu vill jag ge tillbaka, jag vill ge av min tid, av min erfarenhet och min medkänsla och mina
kunskaper. Jag tror på förändring och jag tror på att Göteborg verkligen kan bli en jämlik stad som
ger ALLA chansen att lyfta, att flyga fritt och leva ett tryggt, utvecklande och gott liv.
Det kan vi aldrig göra en och en utan det gör vi tillsammans. Jag hoppas verkligen att jag får chansen
att tillsammans med andra kämpar vara med och göra verklighet av min vision. Tillsammans bygger vi
staden!
Namn: Sören Jensen
Födelseår: 1972
Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Systemutvecklare, JUSEK
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2010.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Arbetsvillkor (speciellt 6-timmmarsdag), vinster i välfärden, ökat byggande av
hyresrätter/stärkt allmännytta, hållbar stadsutveckling/trafikpolitik.

Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Alla frågor hänger ihop och är viktiga. Jag är kanske framförallt påläst på trafikpolitik men är också
beredd att sätta mig in i andra frågor.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Praktisk politik fungerar bäst när parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete hänger ihop och
jobbar mot samma mål. I min mening både går det och kan vara till fördel att ha ett ben i vardera
grytan.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Satt i styrelsen Vänsterpartiet Mölndal innan jag flyttade in till Göteborg. Har sedan 2012 bedrivit
sakpolitisk opinionsbildning som en av de drivande bakom nätverket ”Ja till trängselskatt i Göteborg”,
ursprungligen kring trängselskatten men senare hållbar trafikpolitik i ett bredare perspektiv.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Ingen uppfattning.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag blev något förvånad över nomineringen, då sakpolitiska engagemang (se ovan) inneburit att jag
inte deltagit i partipolitiska sammanhang i någon större utsträckning de senaste åren. Om det finns
behov av att handplocka någon som är påläst i trafikpolitiska frågor så är jag ett bra val. Att jag
offentligt debatterat känsliga ämnen som trängselskatt och Västlänken kan vara till både för- och
nackdel.
Namn: Tobias Dahlgren
Födelseår: 1985
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Elektriker Seko
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2007
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
6 timmars arbetsdag
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
6 timmars arbetsdag
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Viktigt att båda har bra kontakt och ser nyttan av varandras arbete
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?

Har varit skyddsombud
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
En mer kritisk syn på socialdemokraterna när deras beslut lutar mer åt höger.
Namn: Tony Haddou
Födelseår: 1989
Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Regional samordnare på Rädda Barnen, Unionen
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2013
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag är övertygad om att frågan om arbetstidsförkortning behöver gå från småskaliga
försöksverksamheter till en nationell reform. Det är dels önskvärt som en tydlig klass- och feministisk
fråga, dels praktiskt genomförbart och en förutsättning för ett hållbart samhälle och förändrade
maktstrukturer. Det är också en fråga som visar en viktig skilje- och konfliktlinje mellan vår och
socialdemokraternas politik, vilket jag tror kommer att gynna oss i valrörelsen. Om vi ska ha
målsättningen att nå sex timmars arbetsdag tycker jag att det är hög tid att sätta frågan högst upp på
dagordningen och driva den i valrörelsen.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
• Frågor kring att stärka den generella välfärden.
• Frågan om arbetstidsförkortning med bibehållen lön utifrån dimensionerna klass och kön.
• Frågor knutna till mänskliga rättigheter och att stärka, fördjupa och utveckla demokratin.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag ser det i första hand som ett lagspel där medlemmarnas engagemang och arbete lägger grunden
för Vänsterpartiets parlamentariker, samt att värdera det utomparlamentariska arbetet lika högt som
det parlamentariska. Med en bakgrund från folkrörelse och civilsamhället ser jag värdet i att bedriva
vänsterpolitik som ett tillsammanskap och både bilda opinion och påverkan från det
utomparlamentariska till det parlamentariska, samt att alltid följa medlemmarnas beslut och känna
sig trygg i det.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har politisk erfarenhet från både partipolitiken och civilsamhället. God kännedom om partiet, inte
minst från mina uppdrag i partiet och mitt utomparlamentariska arbete, samt praktisk erfarenhet av
att driva vänsterpolitik i konkret parlamentariskt arbete. Från partipolitiken har jag senaste året både
suttit i distriktsstyrelsen och arbetsutskottet, varit ledamot i en stadsdelsnämnd sedan senaste valet
samt klivit in som ordförande i ännu en nämnd. Med stor erfarenhet från civilsamhället har jag de
senaste åren arbetat med frågor kring att minska diskrimineringen av barn i socioekonomiskt utsatta
områden, samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem. Jag har arbetat med dessa
frågor på samtliga nivåer, från nationell- till stadsdelsnivå och bedrivit politisk påverkan för politiska

åtgärder för hållbara och långsiktiga samhällslösningar samt att politiken och organiseringen ska
möjliggöra att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
I det kommunalpolitiska arbetet behöver vi vara skarpare och belysa arbetet med att skapa en jämlik
stad och minska klyftorna. Göteborg är en segregerad stad som helhet, inte vissa stadsdelar, och det
räcker inte att vi gör punktinsatser i vissa områden. Förändringen måste ske genom mobiliseringen
med medborgarna och vi måste sluta acceptera den klassbaserade omstrukturering/gentrifiering
som sker hand i hand med stadsutvecklingen. Frågor kring barns uppväxtmiljö behöver lyftas utifrån
jämlikhetsgrunden om att alla barn ska få samma möjligheter och förutsättningar att delta i
samhället, utan att diskrimineras. Det behöver tillföras att frågor kring bostad, utbildning och arbete
lyfts som sociala rättigheter.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
Jag brinner för en samhällsförändring med riktning mot ett socialistiskt samhälle där alla barn,
oavsett bakgrund och uppväxtmiljö, ska få samma möjligheter och förutsättningar att delta i
samhället, utan att diskrimineras. Jag övertygad om att vi måste skapa långsiktiga och hållbara
samhällslösningar som grundar sig i vår vänsterpolitik. Problemformuleringarna är många och jag har
kunskaper och lång erfarenhet av att konkretisera och förenkla våra lösningsförslag. Mitt fokus är att
alltid nå de potentiella väljarna som vi inte når idag, och organisera kring frågor som är viktiga för
arbetarklassen. Med min bakgrund och att tala fem språk, har jag under mina år som aktivist men
också inom både yrkesroll och det politiska skapat mig ett starkt och brett nätverk, inte minst inom
civilsamhället.
Namn: Urban Junevik
Födelseår: 1960
Partiförening: V Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Fastighetsskötare, Fastighetsanställdas förbund
[x] Jag kandiderar till valbar plats
[x] Jag kandiderar till en plats längre ner
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1980/1997
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
sextimmars arbetsdag, vinstfri välfärd, klimatfrågan
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Energi/klimatfrågor, trafik, mer resurser till välfärd, typ mindre barngrupper i förskolan.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Med ett utomparlamentalt opinionstryck är det lättare att driva igenom sin politik.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Sdn, Göteborg energi,partiförening

Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Jajamän
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Kanske fler verksamma LO-arbetare
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
För att jag har hjärtat till vänster
Namn: Yasmine Posio Nilsson
Födelseår:1974
Partiförening: Biskopsgården Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Stödassistent/Kommunal
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ung vänster 1997 efter att jag kommit hem från USA där jag bott i ett år
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
De som kongressen beslutar om. Lite enkelt svarat men det finns så oerhört mycket som är viktigt
men så länge det kokar ner till att vi kommer fram med vår socialistiska, feministiska politik på
ekologisk grund så är jag nöjd.
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
De som valkonferensen beslutar om. Lite enkelt svarat men det finns så oerhört mycket som är
viktigt men så länge det kokar ner till att vi kommer fram med vår socialistiska, feministiska politik på
ekologisk grund så är jag nöjd.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Den är som alltid viktig. Jag har alltid varit aktiv i det utomparlamentariska arbetet och ser ingen
anledning att ändra på det. Dock kan jag inte kanske i samma utsträckning i det vardagliga arbetet då
jag ibland vill träffa mina barn men jag har varit på en del av partiföreningens utåtriktade tillfällen
och kommer definitivt att vara det under valrörelsen även om det även kommer ske i andra
sammanhang än bara i partiföreningen och distriktet.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Nästan tre år som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, nästan tre år som ordförande i
Konsument- och medborgarservice, Nästan tre år som ledamot i Sverigefinska rådet, drygt två år som
ledamot i beredningen för digitalisering i SKL, ledamot i Riksdagen och det utrikespolitiska utskottet
sedan juni 2017.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja. Det har jag alltid gjort och det kommer jag att fortsätta med.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?

Jag har varit väldigt nöjd med hur arbetet i kommunfullmäktigegruppen fungerat. Vi har dessutom
samverkat bra med distriktet vilket är positivt. Sett till det kommunalpolitiska programmet har ju
mycket gjorts. Kopplingen mellan det som gjorts parlamentariskt och utomparlamentariskt är väl en
av anledningarna till att vi växt så kraftigt i Göteborg. Kanske skulle partiföreningarna kunna
efterfråga parlamentarikerna lite mer till möten och använda oss på utåtriktade aktiviteter. Kanske
lite mer ”utbildning” av nya parlamentariker.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs.
En Hisingsbo och arbetare som har erfarenhet av parlamentariskt arbete inom många olika områden.
Har gästspelat som lärare så jag har även den akademiska erfarenheten. Att komma från ett
arbetskraftsinvandrarhem i Länsmansgården och göra den klassresa och politiska resa jag gjort har
inte alltid varit lätt men det har gett mig kunskaper som jag alltid kommer bära med mig med
stolthet. De senaste åren har jag arbetat nätter som stödassistent på ett boende med särskild service
men det innebär inte att jag enbart brinner för kommunalarbetarna, oss som bor i förorten,
utbildningsfrågor eller som nu utrikespolitiska frågor. För mig har det alltid handlat om att i varje
område se till vår huvuduppgift; att nå det socialistiska och jämställda samhället som vilar på
ekologisk grund.
Namn: Yvonne Palm
Partiförening: Angered
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Förskollärare. Lärarförbundet.
[x] Jag kandiderar till valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Gick med i VPK 1982
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Bostadsfrågor, ungdomsarbetslöshet & ungdomars uppväxtvillkor, segregationen i staden, asylrätt,
återförening, Barnkonventionen
Vilka frågor vill du driva i kommunalpolitiken?
Frågor som direkt berör min vardag i ytterområdena: Socio-ekonomiska rättvisefrågor, att skapa
goda förutsättningar för barn och unga, stärka föreningslivet, förortens specifika äldrefrågor,
bostadsbyggande
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete? Det ena förutsätter det andra om du skall lyckas påverka politiskt. Livsviktigt att vara
vardagsaktiv i partiet och samtidigt förankrad i sitt närområde. Jag har alltid kombinerat rollerna som
parlamentariker och som aktivist, har funnits där debatter förts och där aktioner tagit plats och jag
tror att jag har lyckats profilera mig som någon att lita på, en aktiv vänsterpartist i Angered.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Egentligen är eller blir väl allt mitt engagemang ett politiskt arbete. Jag har jobbat aktivt i partiet i
många år, började som ung kvinna i kommunfullmäktige i Härryda. Var aktiv i kampen mot
kärnvapen/kärnkraft, många år med 8 mars-kampanjer, har varit aktiv i våra utåtriktade
valkampanjer i drygt 30 år. Har suttit i olika nämnder genom åren, där har jag konsekvent drivit
frågor som gynnat mitt eget närområde, därmed också andra förortsområden. Är förste vice
ordförande i SDN Angered.

Sitter i styrelsen för partiföreningen Angered och i Representantskapet för regionen. Representerar V
i Romska rådet och i Partnerskap för Barnkonventionen
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutade partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
JA
Vad tycker du behöver tillföras i partiets kommunalpolitiska arbete?
Jag tycker att partiet har bra genomslag i kommunpolitiken, många göteborgare vet vilka värderingar
vi står för och vi når ut med många av våra frågor. De bekymmer som finns (och där vi inte lyckats
påverka) handlar om klass, ojämlika uppväxtvillkor, segregationen, skolornas skilda villkor,
bostadsbrist, ett försvagat föreningsliv och stora skillnader i hälsa.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Du får skriva max
800 tecken inkl. blanksteg. Vi förbehåller oss rätten att korta din text om det behövs
Efter att ha suttit i stadsdelsnämnd under flera mandatperioder, först i Gunnared, nu i Angered, har
jag fått en samlad förståelse för och erfarenhet av hur kommunen styr och fördelar offentliga medel.
Jag har lärt mig mycket om hur skola, socialtjänst, kultur & fritid, äldre- och funktionshinderfrågor
arbetas med (eller nedprioriteras …) och mitt engagemang i alla dessa frågor är stort, likaså min
kunskap efter många år i beslutsfunktion.
Jag är aldrig rädd att driva frågor, vara talesperson för utsatta grupper, höja min röst eller
kompromissa fram lösningar som blir till det bättre för medborgarna. Har nuförtiden stor erfarenhet
av att samarbeta, men också av att sätta ner foten. Tror inte heller att det är en nackdel att jag i år
når det magiska 65-årsstrecket.
Jag är väl förankrad i Vänsterpartiets poliitk och har en bred bakgrund i rörelsen. Jag har vuxit upp
med adoptivföräldrar som fått slita för att få det att gå ihop, det var föräldrar som gav mig ett tydligt
klassmedvetande. Har en brinnande tro på alla människors lika rätt och jämlikhetens stora betydelse.
I hela min vardag, i arbetet med förskolebarnen i Gårdsten, som vårdnadshavare för flyktingbarn,
som mångårig styrelsemedlem i partiföreningen och som Angeredsbo med breda kontaktytor tror jag
att jag är ett bra namn på vår kf-lista. Jag ser det som en stor ära att vara nominerad och hoppas få
representera mitt parti i kommunfullmäktige!

Övriga nominerade som tackat nej:
Alejandro del Castillo
Alice Vernersson
Amanda Kappelmark
Anjelica Hammersjö
Ann Ighe
Ann Karlsson
Ante Bränholm
Bobbo Malmström
Christian Larsson
Daniela Brummer Pind
Elin Wood
Ellinor Karlsson
Erik Helgeson
Eva-Lisa Andersson
Gunvor Bergquist

Helen Engholm
Jenny Grannas
Jenny Juto
Jesper Odelberg
Job Mohammed
Johan Jensen
Johan Svensson
Maj Karlsson
Malin Almrot
Marie Brynolfsson
Marion Hellgren
Paul Hedman
Petra Lindroos Johansson
Rebar Alnazar
Sara Nanah
Thaher Pelaseyed
Vladimir Jerosimic

