Enkätsvar från kandidater till
distriktsstyrelsen
Namn: John Edström
Födelseår: 1991
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunikatör, SACO
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2009
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Distriktsstyrelsen, arbetsutskottet, kommunikationsgruppen och redaktör för Göteborgsvänstern.
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Distriktsstyrelsen, partiföreningsstyrelsen, ordförande för VSF Linköping
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Styrelseledamot i Sveriges förenade studentkårer och flera uppdrag i olika studentkårer.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Jag är en bra organisatör.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag vill att vi lyckas bättre med att fortsätta aktivera alla medlemmar som blir aktiva i den
kommande valrörelsen. Jag förstår att det aldrig kommer vara lika många aktivister under
mellanvalsår som under valår, men jag tror vi kan bättre. Med tanke på hur många medlemmar
vårt distrikt har i dagsläget och hur många som kommer tillkomma under 2018 tror jag vi kraftigt
kan öka antalet aktivister även under mellanvalsåren.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under kommande
verksamhetsår?
Jag tycker vi ska fortsätta se till att vårt distrikt är den viktigaste vänsterkraften i Göteborg och i
resten av partiet. Samt fortsätta utveckla samarbeten med, och hitta allierade i, närstående
organisationer i Göteborgsområdet.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
För att jag tror att jag gör ett bra jobb i dagsläget och jag vill fortsätta arbeta med organisationsoch kommunikationsfrågor i distriktet.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag brinner för det här partiet och lägger större delen av min fritid på partiarbete. Min styrka

ligger i organisations- och kommunikationsfrågor, därför tror jag att jag är på rätt plats i
distriktsstyrelsen.

Namn: Mia Mårtensson
Födelseår: 1977
Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Utbildningsadministratör vid Göteborgs universitet, Seko
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2012
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Ordförande i partiföreningen. Ersättare i regionfullmäktige
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Ersättare i SDN Västra Hisingen inkl individutskottet och
samhällsbyggnadsrådet. Representantskapet.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Jag har varit föreningsråtta sen jag var 12 och suttit i styrelsen för t ex ungdomssektionen I min
ridklubb, linjeföreningen på universitetet och kattklubben. Mer än man kanske tror är överförbart
mellan olika typer av verksamheter.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Min organisatoriska förmåga efter många års arbete med administration och att jag är lite av
en idéspruta.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag ser gärna att vi fortsätter att utveckla interndemokratin och att arbeta med inkludering
av olika grupper som är underrepresenterade idag.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Eftersom det är valår är det jätteviktigt art vi hittar systematiska sätt att stötta partiföreningar
med få aktiva. Politiskt är det viktigt att vi är tydliga i frågor om bostadspolitik och i fackliga frågor
som båda är väldigt aktuella i Göteborg just nu.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
För att min styrka är föreningsarbete snarare än parlamentariskt arbete och det är också det jag
tycker är roligast.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag blir lite förvånad över den här frågan, den känns inte så vänsterpartistisk. Den här typen av
frågor gynnar oftast män och är den som är bäst på att sälja sig själv verkligen den som är bäst
lämpad att sitta i DS? Men om jag är tvungen så tycker jag ombuden ska rösta på mig för att jag
inte är rädd för att ifrågasätta när det behövs.
Namn: Stefan Schedin

Födelseår: 1959
Partiförening: Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Universitetslektor, Fackförbundet ST (TCO)
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1977
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Ledamot i programkommissionen.
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Jag har genom åren haft många styrelseuppdrag på olika nivåer inom ungdomsförbundet och
partiet. Inga parlamentariska uppdrag, dock.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Jag har haft fackliga styrelseuppdrag lokalt och centralt, sektionsordförande och ledamot i
avdelningsstyrelsen för Fackförbundet ST. Idag har jag inga fackliga uppdrag.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Jag vill gärna tro att jag är plikttrogen och tycker det är meningsfullt att tillsammans med andra
arbeta för att stärka partiet.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Framför allt partiföreningarna behöver bli starkare, organisatoriskt och studiemässigt. Inför valet
tror jag det är viktigt att partidistriktet framstår som ett självständigt politiskt alternativ, inte
minst gentemot s. Det är bra läge för det, partiet är populärt i Göteborg.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Föga originellt svarar jag valförberedelser och val-efterarbete med medlemsaktiviteter av olika
slag och studier, förstås. Det ökade politiska intresset under valåret måste tas tillvara. Samtidigt är
det viktigt att partidistriktet inte enbart blir en valmaskin, men risken förefaller liten i Gbg.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
Se svar på fråga 5.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har stort intresse av ideologiska frågor och studiearbete och vill arbeta med detta i distriktet,
både partiinternt och i samarbete med CMS. Jag undervisar och forskar om arbetsliv,
arbetsmarknad och politisk ekonomi, vilket förhoppningsvis kan vara till nytta. Sedan tror jag
vänstern i hela Sverige (och internationellt) behöver formulera ett tydligt socialistiskt alternativ till
den blåsvara höger som under lång tid vunnit mest när liberalismen tappat mark. Hoppas och tror
att partidistriktet kommer att vara en del av en sådan utveckling.
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.

1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2010
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
DS, Ledamot i PF Frölundas styrelse. Ledamot i representantskapet
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
DS, Ledamot i PF Frölundas styrelse. Ledamot i representantskapet
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Skall sanningen fram så har jag haft mycket mer nytta av att sitta i DS för att stärka de andra
organisationerna som jag är engagerad i. Så som HGF och Alla ska kunna bo kvar.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Tycker själv att jag är eftertänksam, bra på att analysera komplexa frågor och kan argumentera för
min sak.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag hoppas vi kan fortsätta ha det goda arbetsklimat vi har idag. Men vill också att vi tydligare ska
jobba med bostadsfrågan. Tycker att vi har en stark organisation och det är en bra grund att bygga
vidare på.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
6-timmars arbetsdag är en viktig fråga, där vi gör ett bra jobb just nu. Bara att fortsätta med det.
Bostadspolitiken. vill jag ska bli en andra profileringsfråga för oss. Vår interna struktur tycker jag
är mycket bra. Möjligen att DS i sin helhet skall involveras mer i vad som händer i stadshuset.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
Främst för att jag tycker det är ett roligt och givande uppdrag. Känns bra att få utveckla partiet
och i förlängningen skapa ett bättre Göteborg
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
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: AdrianaAires
Födelseår: 1982
Partiförening: Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Student, SEKO
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2013
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Distriktsordförande.

3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Distriktsordförande sedan DÅKen 2016. Jag har tidigare suttit i distriktsstyrelsen och i
partiföreningen Backas styrelse under 2014 och 2015. Jag satt som ordinarie ledamot i Nämnden
för Intraservice 2014-2017.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Jag har haft bra användning av mina erfarenheter från olika föreningar jag har varit med i tidigare
och även från tidigare arbeten, framförallt när det gäller organisatoriska frågor.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Jag är en pragmatisk, kreativ och strukturerad person. Jag gillar att lösa problem, gärna
tillsammans med andra, och få saker att hända. Jag driver på och gillar att få folk engagerade och
delaktiga. Jag försöker alltid utveckla hur vi organiserar saker för att bättre kunna möta våra
utmaningar.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Den utvecklingen som jag har varit med om, där distriktet har gått till en rutinerad
kampanjorganisation med studier, aktivism och samarbeten med andra organisationer, är något
som jag ser bör fortsätta förstärkas och utvecklas. På grund av det svaga parlamentariska läget är
distriktets utomparlamentariska arbete viktigare än någonsin, framförallt ett bra samarbete
mellan parlamenten och aktivismen. Jag tycker att vi har utvecklat ett bra arbetssätt som ska
fortsätta förstärkas och utvecklas. Det handlar om att skola och aktivera vår stora medlemsbas
och fortsätta bygga strukturer där politisk aktivitet kan bedrivas.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under kommande
verksamhetsår?
Det handlar självklart om att genomföra den verksamhetsplan som DÅKen antar. Eftersom det är
valår blir det en del fokus på det valorganisatoriska, men då är det också viktigt att tänka
långsiktigt och på vad som ska hända efter valet. Personligen brinner jag mycket för mobilisering,
stärkandet av partiföreningarna och internfeminism, saker som jag tycker är en förutsättning för
att kunna genomföra en bra valrörelse, men också som stärker organisationen långsiktigt. Att
stärka vårt samarbete med andra föreningar och rörelser är också något jag tycker är viktigt för
att vi ska kunna fortsätta vara en stark politisk kraft.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
Jag tycker att arbetet i distriktsstyrelsen är både roligt, utvecklande och viktigt. Under de åren jag
har varit aktiv har jag lärt mig väldigt mycket och fått vara med och utveckla den fantastiska
organisation som kamrater före mig har byggt upp. Jag är väldigt stolt över vad vi har
åstadkommit hittills och jag vill gärna ge allt jag kan inför den kommande valrörelsen.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har god organisatorisk erfarenhet av att arbeta i distriktet, både i min partiförening och på
distriktsnivå, samtidigt är jag relativt ny och kan fortfarande bidra med kreativa idéer från andra
organisationer jag varit aktiv i. Jag arbetar hårt, är organiserad och strukturerad och jobbar alltid
med att förbättra och utveckla hur vi arbetar.

Namn: Håkan Eriksson
Födelseår: 1985

Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Överförmyndarhandläggare, Jusek
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2002/2005
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Distriktsstyrelsen, partiets centrala valberedning, valberedningen i min partiförening,
kommunfullmäktige, lokalnämnden, inköp och upphandlingsnämnden
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Ombudsman, revisor i min partiförening, några kommunalpolitiska uppdrag, diverse annat, bland
annat arbetsgrupper och liknande. Mest distriktsnivå, enstaka nationell nivå.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Femton år av aktivism, organisering och i Ung Vänster inklusive olika förtroendeuppdrag på lokal,
distrikts och central nivå har gett mig en mycket erfarenhet jag har nytt av. Har haft många
förtroendeuppdrag i andra föreningar bidrar väl också till allmänkompetens. Har på olika sätt
arbetat i hbtq-rörelsen i Göteborg i 10–15 år. Nuvarande förtroendeuppdrag utanför partiet:
lokalt arbetsplatsombud på jobbet, styrelsen för CMS Göteborg, revisor föreningen West Pride,
styrelsen för supporterklubben Getingarna.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Ideologisk kompass, erfarenhet, kan snabbt sätta mig i sakpolitiska frågor, bra på struktur och
planering, sammanställa information och ha övergripande koll, organisering och kunskap om
partiets organisation, ekonomi och uppföljning, kan kommunpolitiken och offentlig förvaltning,
rätt bra på att snacka å skriva.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Fortsätta de utvecklingsprocesser som distriktet är inne i, stärka organisationen. Stärka
partiföreningarna, utveckla kampanjarbete, studiearbetet medlemsvården, förankringen i våra
närområden etc. Bygga vidare på det internfeministiska arbetet. Ta nästa steg i att bredda oss
som rörelseparti och samverkan i Göteborgs progressiva rörelser. Bygga ett fackligt-politiskt
arbete. Sänka trösklarna för organisering och bygga en större kader i distriktet där vi aktiverar fler.
Utveckla samverkan med granndistrikten.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under kommande
verksamhetsår?
Frågor som rör det organisatoriska och politiska stärkandet av oss som en offensiv progressiv kraft
och som kan verka mobiliserande och stärka arbetarklassen och kvinnors positioner. Politiska
huvudområden arbetstidsförkortning, rättvisa arbetsvillkor, utvecklad välfärd, makt och
ägandefrågor, bostadsfrågorna, asylpolitiken.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
Jag känner att jag fortsatt kan bidra med något i styrelsen. Jag vill vara med och utveckla och
bygga Sverige bästa partidistrikt än starkare så att vi kan göra skillnad politiskt och organisera
fler. Vill vara med och leda valrörelsearbetet.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Distriktsstyrelsen är distriktets politiska och organisatoriska ledning mellan årskonferenserna.

Därför ska ombuden rösta på mig om de känner förtroende för att jag bidrar till ledningen
organisatoriskt och politiskt.
Namn: Kerstin Hultman
Födelseår: 1957
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Sjukpensionär
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2006
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Ledamot i distriktsstyrelsen sedan 2017
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Partiföreningsstyrelse. Ledamot i styrelsen för Fastighetsföreningen Andra Långgatan 20.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Jag trivs med att samarbeta i grupp och tycker det är viktigt att lyssna på andras synpunkter i
diskussioner innan beslut skall tas.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag vill se en utveckling mot att vi får ännu fler medlemmar och att många väljer att bli aktiva i
partiet. Att det fackligt-politiska arbetet stärks ytterligare.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under kommande
verksamhetsår?
Det är valår och mycket kommer att handla om mobilisering inför- och under kampanjarbetet, bl a
genom att anordna valstudier för att kunna bedriva en stark valrörelse. Vi behöver ha en god
kommunikationsplan och ett nära samarbete med partiföreningarna för att stödja det basarbete
som görs runt om i stadsdelarna. Eftervalsarbetet är också viktigt. I övrigt har DS som vanligt att
arbeta utifrån partiprogrammet och dom beslut som tagits på distriktets årskonferens.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
Det här har varit ett lärorikt år som inneburit nya utmaningar och mycket att sätta sig in i som ny
ledamot i distriktsstyrelsen. Jag kandiderar på nytt för att kunna använda all den nya kunskapen
och erfarenheterna från föregående år.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag står till förfogande och är beredd att göra mitt bästa för att bidra till ett gott verksamhetsår.
Namn: Emily Anna Maria Muthén
Födelseår: 1981
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Politisk sakkunnig på föreningen Grunden Göteborg
(Riksföreningen Grunden Sverige). Ska nu byta fack från Ledarna till Unionen.

1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Jag gick med i Vänsterpartiet 2008.
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Är ledamot i styrelsen för Örgryte-Härlanda, jag sitter i Representantskapet, Västra Götaland
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Samma. Jag var ledamot i Riksföreningen Grunden Sverige
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Jag är sakkunnig i politik, på både Riksföreningen och Grunden Göteborg, vi har i cirka tre års tid
haft Riksgrundens Dag då jag lyckas få politiker som sitter i de olika utskotten i Riksdagen, även
kommun. I höstas fick jag pris för mitt engagemang för att jag fått regeringen/riksdagen
Habiliteringsersättningen blir riksnorm.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Att prata med folk, och lyckas driva frågor speciellt funktionshinderfrågor.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Funktionshinder, jämställdhet, Me too, miljö mm.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
För jag tror att DS behöver en person som både har funktionshinderperspektiv och är kvinna.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag är funktionshindrad kan många lagar har mycket insyn i många frågor.
Namn: Gustav Landström
Födelseår: 1987
Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Spårvagnsförare, Kommunal
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ungdomsförbundet 2001, partiet 2004
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Valberedare i partiförening Centrum, Studieutskottet och fackliga arbetsgruppen.
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Har suttit i Biskopgårdens och Centrums styrelser i olika omgångar.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Har varit förtroendevald i min Kommunal sektion och arbetade fackligt där från våren 2013 till
hösten 2014. Men hade där mer nytta av att ha varit aktiv i vänsterpartiet än kanske tvärtom.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?

Att jag är kreativ, lojal, arbetande, analyserande och har bredd i politiska perspektiv.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag vill att organisationen stärks och blir större inom LO-kollektivet. Att vi i nästa val kan utmana
Socialdemokraterna om att vara största arbetarparti i Göteborg. Vi måste börja jobba med att
bredda våran sociala bas och förmå vår organisation att bli en organisation där arbetarklassen på
ett naturligt sätt dominerar vårt parti.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under kommande
verksamhetsår?
DS huvudfokus under året är att arbeta med valrörelsen och politiskt hantera den
kommunalpolitiska situationen där vi ser hur Socialdemokraterna mer och mer vill lämna oss
bakom oss och söka sig mot mitten, det skapar möjligheter för oss att växa. Vi kommer också efter
valet arbeta med att hitta en balans i att väldigt många kamrater kommer ha ett parlamentariskt
uppdrag och att det inte äter upp organisationen och den politiska vardagen.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
För att jag vill vara med att leda och utveckla partidistriktet organisation och politik.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Man ska rösta på mig om man vill se en utveckling där vi breddar partiet, involverar fler och
formerar en politik som utmanar Socialdemokraterna om att vara det största arbetarpartiet i
Göteborg.
Namn: Alma Öberg
Födelseår: 1988
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Socionom, SSR
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2013
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Inget i nuläget
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
DS, styrelsen i Angered, Göteborgsvänstern red.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Har den mesta erfarenheten inom Vänsterpartiet.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Jag är mycket politiskt intresserad och engagerad av såväl teori som taktik och bra på analys.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag skulle vilja se mer utåtriktat utomparlamentariskt arbete för att engagera våra medlemmar
och nå ut till våra väljare. Att hitta nya sätt för partiet att visa att vi finns och vad vi tycker och
arbeta med vår synlighet utåt.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under kommande

verksamhetsår?
Under det kommande valåret kommer det vara extra viktigt att arbeta med vår synlighet och hur
vi förmedlar vår politik utåt. Det kommer också att viktigt att arbeta för att på bästa sätt
strukturera aktiviteter, hålla igång och motivera alla våra duktiga och engagerade medlemmar
som tillsammans hjälps åt att arbeta för partiet.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
För att jag vill vara en del i partiets arbete för en mer socialistisk politik i Göteborg.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag är en ung och engagerad person med klassiskt socialistiska värderingar som vill vara med och
arbeta för ett mer rättvist samhälle. Min drivkraft bygger på en önskan att arbeta både för ett
bättre samhälle som ett bättre parti och distrikt. Jag har politik som största intresse och är
brinnande socialist sedan många år tillbaka, historiematerialist och taktiker. Jag tror att jag kan
bidra genom bland annat min analytiska förmåga och intresse för att skriva och uttrycka mig.
Namn: Lisbet Buzleta
Födelseår: 1978
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Lärare, Lärarförbundet.
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2010
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Inga.
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Jag har tidigare suttit i Göteborgs distriktsstyrelse samt i Lundbys partiföreningsstyrelse.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Jag är bra på att organisera. Jag kan ta initiativ och driva egna idéer men sätter samtidigt stort
värde på den demokratiska processen inom DS och i distriktet. Jag tar ansvar för att
verksamhetsplanen och DS-beslut genomförs samt för internfeminismen. Jag är ganska trevlig
också.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Det skulle vara fantastiskt om vi till slut kunde finna svaret på frågan om hur vi inte bara får fler
medlemmar utan även fler aktiva medlemmar så att vi kan fördela arbetsbördan mer och
verkligen ha förutsättningar att genomföra allt vi planerar på ett bra sätt.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under kommande
verksamhetsår?
Organisatoriskt har det centralt skett ett arbete de senaste åren som innebär att vi idag har bra
rutiner både för medlemsverksamheten, återkommande evenemang och interna möten. Detta
ska vi naturligtvis förvalta. Vi bör även fortsätta att utveckla det delade ledarskapet. Fortsätta
satsa på aktivismen. Och fortsätta arbetet med att hitta bra stödfunktioner för

partiföreningarna. Politiskt är det delvis beroende på förutsättningarna efter valet men skolan ska
ju omorganiseras så det behöver vi bevaka, även att byggandet i staden styrs mot hyresrätter till
rimlig kostnad. Tillgänglighet för personer med normbrytande funktionalitet behöver prioriteras
mer. Arbetsvillkoren på kommunala arbetsplatser, inklusive sex timmars arbetsdag.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
Jag tycker att det är ett roligt och intressant uppdrag. Jag tror även att det är det partiuppdrag där
jag kommer mest till min rätt utifrån vad jag kan och tycker om att göra.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag har god kännedom om distriktet, både om staden Göteborg, vårt partis lokala politik och vår
interna organisation. Jag har suttit i DS tidigare, inklusive under förra valrörelsen. Två av de åren
satt jag även i AU. Det innebär att jag har en rutin som är en tillgång under ett valår.
Namn: Sara Carlsson Hägglund.
Födelseår: 1981
Partiförening: Kortedala-Gamlestan-Bergsjön (Lundby fr.o.m. mars)
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Skolkurator, Vision
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2014.
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Styrelseledamot i PF Kortedala-Gamlestan-Bergsjön, styrelseledamot i distriktsstyrelsen, ledamot i
distriktets arbetsutskott.
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Enbart de ovan.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Nej
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Bra på att organisera arbete, hög arbetskapacitet.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Distriktet behöver bli bättre på att engagera fler medlemmar för att kunna fortsätta växa. Det är
också viktigt att vi har en tydlig egen politisk linje, oavsett eventuella samarbeten.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
I det organisatoriska tycker jag att det viktigaste är att ha fungerande partiföreningar med hög
aktivitet. När det gäller politik så tycker jag att vi ska fortsätta lyfta bostadsfrågor.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
Jag har ingått i styrelsen det senaste året och känner att jag börjar få en bra bild av distriktet och
organisationen. Jag hoppas på möjligheten att få fortsätta arbetet med att utveckla vår
organisation.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.

Jag tycker att jag har gjort ett gott arbete under det senaste året. Med de erfarenheter och nya
kunskaper som jag har fått med mig tror jag att jag kommer att kunna göra ett ännu bättre arbete
under kommande år om jag får fortsatt förtroende.
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.
1. 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.
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Sitter i nuvarande DS
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Valberedningen, styrelsen i Centrum och långt tidigare var jag distriktsordförande för Ung Vänster
Halland.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
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 det senaste
året.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Jag är tydlig, diplomatisk och jobbar hårt med det som är mitt ansvarsområde. Jag litar på att
andra tar hand om sina ansvarsområden och att vi tillsammans får gjort det vi ska. Nu när jag ser
bakåt på året som gått i DS finns det flera saker jag skulle vilja förbättra och ändra med hur vi
jobbar, som jag inte såg på samma sätt i början av året. Bland annat hur arbetsgrupperna var
upplagda och hur arbetet fördelas i distriktet, både inom DS och mellan DS och alla andra
medlemmar.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag vill se att vi lyckas aktivera de medlemmarna vi har och att vi snabbt får in de nya vi får i någon
form av aktivism så att det blir en aktiv handling att gå med i partiet. Som det ser ut just nu är det
mycket jobb som är koncentrerat på för få personer. I min mening skulle arbetsgrupperna inte
behöva innehålla någon från DS utan endast ha en kontaktperson i DS. Det skulle frigöra DS till att
göra annat och inte trötta ut samma människor. Det kräver dock att folk är villiga att ta ansvar och
ställa upp till olika arbetsgrupper. Jag skulle också vilja att de som varit medlemmar länge är mer
aktiva i att involvera de nya medlemmar vi kommer få, så att de känner sig behövda och
välkomnade. Vi måste också bli bättre på att be folk gå med i partiet. Vi är nog många som känner
människor som borde vara medlemmar, men som vi inte vågat fråga. Det borde vi bli bättre på.

De flesta folk går inte med om de inte blir uppmanade.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Jag tror att den största utmaningen ligger i att fördela arbetet på ett bra sätt så att det inte blir för
mycket eller för lite någonstans, samt lita på att partiföreningarna och arbetsgrupperna tar det
ansvar som de får. Vi måste även fokusera på vår kommunikation, både externt och internt. Jag
hoppas att Zetkin kommer vara till stor hjälp rent praktiskt där och det ska bli kul att se hur vi kan
använda det på bästa sätt.
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
Jag tror att jag kommer kunna hjälpa till med lite andra idéer i ett val än de vi är vana vid och
tillsammans med andra kamrater, som har jobbat för Vänsterpartiet i valrörelser förut, så hoppas
jag att vi kan kombinera våra erfarenheter och få ett riktigt bra år. Jag tror också att jag kan ta de
lärdomar jag dragit från föregående år och förbättra hur vi jobbar utifrån det.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Egentligen är det nog mest viktigt att veta att jag har en stark klasskompass som går att lita på.
Dessutom är jag driven och jobbar hårt för vad jag tror på och jag skulle aldrig gå emot
demokratiskt fattade beslut.
Namn: Elin Engström
Födelseår: 1984
Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: projektsamordnare, Jusek/SACO
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1998 i Ung Vänster, 2002 i Vänsterpartiet.
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Jag sitter i distriktsstyrelsen, och i valberedningen för Majorna
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Jag har suttit i DS sedan 2012, och haft olika uppdrag inom styrelsen genom åren. Jag har även
suttit i min partiföreningsstyrelse i några år.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att du
kan ha användning av i ditt DS-arbete?
Jag har suttit i styrelsen för Aftonstjärnans kulturförening i flera år. Men var snarare så att den
styrelsen hade nytta av min erfarenhet av partiarbete, än tvärt om.
5. Vad är dina styrkor i styrelsearbete?
Jag har erfarenhet av att verka på olika positioner i olika situationer, och jag tror de samlade
erfarenheterna utgör en av mina styrkor i styrelsearbetet. Jag bidrar främst i det organisatoriska
arbetet, där jag tänker kreativt och lösningsfokuserat.
6. Hur vill du se distriktet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag vill se att vägarna in i partiarbete blir fler och att vi som distrikt blir bättre på att fånga upp
medlemmar som vill aktivera sig. För att göra det tror jag att vi måste jobba mer med det vi kallar
för ”verksamhetsbredd”, vi måste ge fler en uppgift och ett förtroende, skapa fler grupper och
funktioner, både generella och specifika, för att aktivera fler. Under

den kommande mandatperioden vill jag också att vi i distriktet blir bättre på att politisera saker
som sker i våra olika områden, för att kunna adressera dem och komma med konkreta förslag på
lösningar. Genom detta tror jag att vi skulle upplevas som mer relevanta för de vi företräder. Jag
vill också att vi blir bättre på att kommunicera saker som sker i bolag och nämndes ut
i organisationen, för att ge medlemmar information av vad som sker i de parlamentariska
församlingarna och ge organisationen möjlighet att mobilisera och opinionsbilda både
kring segrar och motgångar. Då gör vi störst skillnad.
7. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att DS bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Se ovan!
8. Varför har du valt att kandidera till distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Göteborg?
För att jag tror att det är där jag gör störst nytta i partiet.
9. Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag tycker att ombuden ska rösta på valberedningens förslag.

