Enkätsvar: Kandidater till Västra
Götalandsregionens representantskap
Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Annika Enghamre
Födelseår: 1949
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Pensionär, f.d. arbetsterapeut
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
Gick med 2002
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Styrelse för Beställd Primärvård 2011 – fortf (före omorganisation: primärvårdsstyrelse för
GBG 2011-2012)
Regionfullmäktige, ersättare 2017 –
Representanskapsombud 2009 (?), och dess styrelse sedan flera år
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
SDN Askim 2003 – 2010 (2:e vice ordf. 2003-2008)
HSN 5, ersättare 2008-2010
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Ett utökat gemensamt ansvar för hela regionen, att vi ser helheten och hjälps åt med att
lägga våra insatser där dom bäst behövs. I Göteborgsdistriktet behöver regionfrågorna få
ett större utrymme och kunskaperna om regionpolitiken öka. Som repskapsombud vill jag
känna att jag driver frågor i linje med distriktets förväntningar och få möjlighet att förmedla
regionfrågor tillbaka. Träffarna mellan Repskapets styrelse och distriktsstyrelserna
behöver ytterligare fördjupas. Utöka ombudens politiska påverkansmöjligheter genom
olika arbetsgrupper, som är aktiva mellan repskapsträffarna. Vid repskapsträffarna ska det
avsättas gott om tid för diskussioner runt aktuella regionfrågor.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Valförberedelser, gemensamma kampanjdagar om ex.vis kollektivtrafik och sjukvård.
Påbörja ett arbete för att hitta andra styrformer inom regionens hälso-sjukvård (i stället för
New public Management) Hitta nya organisatoriska styrmodeller för ökad
personaldemokrati, som kan testas i mindre skala, tex ökat personalinflytande i
sjukhusstyrelse, intraprenad av vårdcentral.
Diskutera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för framför allt vårdpersonal
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
För att kunna bedriva ett bra parlamentariskt arbete måste man hämta näring, synpunkter
och argument hos partiet. Annars hamnar man i ett politiskt vakuum. Därför är det viktigt
att träffa andra vänsterpartister i såväl partiförening som på regionala träffar. Det är
inspirerande och trevligt att träffa partikamrater från andra delar av regionen. Jag har lärt

mig mycket under åren i repskapet och fått en bredare bild av vad partiet behöver satsa
på. Dessutom är jag speciellt intresserad av de regionala frågorna och hur vi ska kunna
bedriva en bra sjukvård som når alla.
Vi 40-talister har upplevt samhällsförändringar från vänstervågen på 60-talet till dagens
högervridning med ökande samhällsklyftor och polarisering. Det är viktigare än någonsin
att vi arbetar tillsammans och att vi hittar former för att nå människor, som tenderar att
känna sig utanför samhällsutvecklingen. Det handlar bland annat om att hitta former för att
nå landsbygdens invånare. Stor del av de extrema högeråsiktenar och
sverigedemokratiska sympatisörer finns på landsbygden. Därför behöver även vi i
storstäderna engagerar oss i vad som händer i mer perifera delar av regionen. Därför vill
jag fortsätta i Repskapet.
8. 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 under hela mitt yrkesverksamma liv ägnat mig åt arbetsrehabilitering, vilket gett
breda kunskaper om arbetsmarknad och arbetsförhållanden samt erfarenhet av att möta
individers behov och se dessa i förhållande till samhällssystem och samhällsutveckling.
Därav mitt intresse för strukturella och organisatoriska frågor. Jag har goda kunskaper om
hur sjukvården fungerar och vill förmedla mina erfarenheter och synpunkter till
partikamrater i regionen.
Jag åtar mig alltid uppdrag med stor seriositet och pålitlighet, är lite av en arbetsmyra som
lätt blir engagerad. Jag är målinriktad och ser därför samarbete som en framgångsfaktor,
men även humor och skratt är viktiga ingredienser för att skapa distans och förståelse.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Annika Gustafsson
Födelseår: 1953
Partiförening: Linné
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Handläggare HR, Vision
1. Vilket år gick du med i partiet ungdomsförbundet / partiet?
Ca 1983
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Repskapet, revisorsersättare
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
go-kassör, go-revisor
4. Har du erfarenhet från andra organisatoner, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Nej
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Aktivare koppling mellan go/distrikt och repskap, sjukvårdsfrågor m.m. med mer i go- och
distriktsarbete.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?

Org. Se ovan. Pol. Tillgängligare primärvård, hemsjukvård (även primär) i samarbete med
kommunal hemsjukvård. Avlastning av sjukvården.

7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Intresserad av repskapets frågor.
8. 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.
-

Kandiderar du till Repskapet? Ja, men jag har inget emot att andra tar platser i st.f.
mig!
Namn: Bengt Bivall
Födelseår: 1946
Partiförening: Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: pensionerad banktjänsteman, Finansförbundet
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
In i partiet 12 september 1973.
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Rep.skapet, valberedningen i Backa, revisor i Göteborgs stad, nämndeman i
Förvaltningsrätten.
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Har varit ordförande i Backa i 20 år.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Har varit mycket aktiv i Svenska Bankmannaförbundet, senare Finansförbundet, i 35 år,
kongressordförande m.m.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag tycker att rep.skapet fungerar rätt bra med goda föredrag och rapporter om vad som
är aktuellt i regionen. Svaghet är den dåliga uppslutningen bland ombuden, där jag själv
inte är något föredöme.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Allt det som är regionens huvuduppgifter: sjukvård, kommunikationer och kultur.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Tycker att mötena är givande, känns angeläget att träffa vänsterpartister från andra håll i
regionen.
8. 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 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.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Carina Lindkvist
Födelseår: 1949
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunal
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
Gick med 2015 i partiet.

2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
-

4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Jobbat aktivt i Kommunal, i HTF och i idrottsrörelsen som simtränare.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Svårt att veta när man inte vet hur det är.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Äldrevården och funktionshinder.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Har tid när jag är pensionär och vi behövs. Har bra livserfarenhet. Har tidigare arbetat
inom äldreomsorg och inom turistnäringen – 30 år i branschen.
8. 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.
-

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Cecilia Andreasson
Födelseår: 1988
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Student (master i sociologi) samt administratör på

Göteborgs universitet. Statstjänstemannaförbundet (ST)
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
Gick med 2015 i partiet.
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Ordförande för Ö-H pf. 2016 och 2017.
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Ledamot i Ö-H pf.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Jag har under lång tid (sedan tonåren) engagerat mig i allt från idrottsförbund,
studentföreningar, bostadsrättsföreningsstyrelse, Vänsterpartiet, och facket. Jag har god
vana vid styrelsearbete och en allmänt mycket god känsla för organisation och
administration. Jag ser fram emot att lära mig mer om politiken kring vården och
kollektivtrafiken genom repskapet.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag skulle gärna se att repskapet arbetar med att sprida information till allmänheten om
läget i regionen när det gäller vården och hur politiken på regionnivå ser ut och påverkar,
samt att bilda opinon så att väljarna tänker på hur de röstar.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Framförallt vårdfrågorna behöver stort fokus då vården är i kris i regionen och det drabbar
både sjuka och de många som är anställda i verksamheterna. En god bemanningen är
avgörande, och gärna i sällskap med sex timmars arbetsdag.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Det är ett viktigt forum som det kommer ut för lite information om till våra medlemmar. Jag
vill gärna lära mig mer om vad repskapet kan påverka och arbeta med samt verka för att
sprida mer information om det till medlemmarna i partiet.

8. 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.
Framför allt för att jag alltid engagerar mig djupt i det som jag gör och ger mig vinn om att
göra en så bra insats som möjligt och bidra så mycket som möjligt. Sedan är det upp till
var och en att skapa sig en uppfattning utifrån mina svar på frågorna ovan.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Emily Anna Maria Muthén
Födelseår: 1981
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Nuvarande fackförening är Ledarna, men ska nog
byta snart.
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
Gick med 2008 då var jag redan för gammal för att vara med i ungdomsförbundet.

2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Jag sitter i styrelsen för Örgryte-Härlanda och i representantskapet.

3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Jag arbetar nu som förbundssamordnare på Riksföreningen Grunden Sverige, en
handikappsorganistion. Jag pysslar nu med att förändra LSS-lagen.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Jag vill driva frågor som likvärdig vård ska inte spela någon roll hur mycket man tjänar,
alla ska få lika vård ung som gammal. Det gäller även kollektivtrafiken alla ska kunna åka
om man är ensamstående och vill förgylla sina barns sommarlov, då ska man kunna ta sig
till exempel Skara Sommarland utan att det kostar skjortan eller gamla Elsa måste till
Sahlgrenska.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Jag kandierar mig till redskapet för att kunna påverka min som din vardag. Gammal som
ung.
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 alfråga.
Kollektivtrafiken är också en valfråga för det finns många som har inte råd att åka. En
annan är lika vård, ingen ska kunna få förtur på grund av fet plånbok.
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 ÖrgryteHärlanda.
Som förbundssamordnare träffar jag många politiker, tjänstehen mm.
Jag kommer betala den avgift som politiker måste göra självklart, tänker att det kan gå till
ett bra ända mål, skatt.
Jag kommer driva om jag kommer bli vald är att påverka Regionens 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.

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.

8. 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 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.
Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Eva Olofsson
Födelseår: 1952
Partiförening: Linné
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Oppositionsråd Vision
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
1970
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Oppositionsråd VGR och då RS och HSS, ordf beredning i SKL.
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Kommunalråd, riksdagsledamot, PS, DS osv
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Har jobbat fackligt i många år i Vision.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Fortsätta det arbetssätt som varit kring valplattformen där en bred diskussion förts i
grupparbeten. Ett arbetssätt där deltagarna är delaktiga i de kniviga frågorna, har kunskap
om och diskuterar de politiskt viktigaste frågorna i regionen. I representantskapet är det
viktigt att det förs en öppen diskussion men att det samtidigt finns respekt för att
representantskapet är ett ”samarbete” där representanter från 5 distrikt ingår. Att
ledamöterna i än högre grad blir bärare av regionpolitiken i sina distrikt och
partiföreningar.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Representantskapets uppgift är att ta beslut som är vägledande/styrande för arbetet i
regionfullmäktige. Ta beslut om valplattform, uppdrag och har inriktningsdiskussioner inför
budgetarbete samt skall följa och diskutera frågorna i regionen. Viktigaste politiska

frågorna En fungerande jämlik och jämställd sjukvård i hela Västra Götaland utan
vinstintressen.mden omställning som just nu diskuteras och på går i hälso- och
sjukvården.
Förbättra villkor för personalen i främst sjukvården kortare arbetstid, jämställda löner och
tillräckligt med personal. Att hela regionen skall leva där är utbildning och jobb viktiga och
inte minst utbyggd infrastruktur och en kollektivtrafik som fungerar både i storstad som på
landsbygd. Organisatoriskt fortsätta förbättra dialog och information till distrikten och
medlemmarna.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Jag tycker det är viktigt att en del av respresentantskapets medlemmar också består av
oss som har politiska uppdrag i regionen.
8. 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 de tycker det är värdefullt att jag med mina uppdrag i regionen som oppositionsråd
och främst arbetande med hälso -och sjukvårdsfrågorna finns med i representantskapet.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Fredrik Ekelund
Födelseår: 1975
Partiförening: Vänsterpartiet Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Elkonsult
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
2017
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Inga
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Inga
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Nej inte på en aktiv nivå
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag vill se en tonvikt och en enhetlighet från Vs sida där vi kan peka på dom problem med
privatiseringar påverkar den offentliga sektorn.
Utveckling av kollektivtrafik i regionen så att bilberoendet minskar.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Framförallt var en stark röst gällande infrastruktursatsningar och hur den ska utvecklas i
regionen. Vi måste vara en motvikt och kunna svara när stora viktiga satsningar som
västlänken ifrågasätts på en lekmannamässig nivå.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Jag vill lära mej mer om regionen och dess politik.

8. 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.
Mitt intresse för politik i allmänhet har funnits länge men det är först på senare år som jag
har fått en tydlig bild av vad jag vill vara med och förändra:
När SD och deras vardagsrasism gör att vårat samhälle polariseras trots att vi lever i ett
av världens tryggaste länder. Jag blir orolig och funderar på vad jag kan göra så att deras
förenklade världsbild blir mer färgad och mångfacetterad.
När jag står i fikarummet och tvingas argumentera med en äldre kollega som vill likställa
nazister med vänsteraktivister. Jag känner en oerhörd historielöshet som jag vill förändra.
När mina döttrar blir större och skall stå på egna ben så vill jag att feminismen har gjort
vårt samhälle så tryggt att dom vågar ta en joggingtur utan att dom behöver kolla över
axeln.
Att leva och bo i ett av världens tryggaste länder är ett oerhört privilegium som tas förgivet
allt för ofta. När vi hotas av odemokratiska krafter i samhället så är det väldigt få
människor som tar det på allvar. Vi måste våga stå upp för våra demokratiska värderingar
som håller ihop samhället. Ett samhälle där feminism inte behövs och där utanförskap är
ett minne blott.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Gunilla Hellén
Födelseår: 1981
Partiförening: Örgryte Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet. Personalhandläggare på Göteborgs Universitet,
Jusek
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
2017 i vänsterpartiet
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Ersättare i repskapet
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
I ett annat parti har jag haft uppdrag som ersättare i Borås kommunfullmäktige samt
ledamot i Fritids- och folkhälsonämnden. Jag har haft några internpolitiska uppdrag sås
som vice ordförande i partiförening osv.
4. Har du erfarenhet från andra organisatoner, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Jag är genom arbete och fritidsintressen van vid politiskt, tjänstemanna och
föreningsarbete från ett flertal olika organisationer, bland annat inom spelhobbyn och
studentkåren.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag är så pass ny på min plats i Repskapet att jag inte riktigt har full insikt i hur Repskapet
fungerar idag men hoppas och tror att en samlande roll för hela regionen politiskt tillsatta
positioner inom V vore bra. Ett forum för att formulera en gemensam linje som sträcker sig
över geografisk position och aktuellt ämne/fack. Vad som händer i vården påverkar

kulturen och tvärtom för att ta ett exempel. Det går att hitta röda trådar och föra en
starkare gemensam linje. Oavsett hur duktiga vi är idag, kan vi bli bättre.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Samordna, utarbeta gemensam hållning i frågor, skapa en stark känsla av ”Vi”, hjälpa de
som sitter i nämnder, styrelser och regionfullmäktige med argumentation och stöttning i
övergripande frågor. Så att de känner att de har folk bakom sig.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Jag tycker utifrån det jag har sett att Repskapet har en viktig position att fylla och jag vill
gärna vara med och bidra med det arbete som behövs göras.
8. 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 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.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Hardy Svan
Födelseår: 1942
Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Sveriges Arkitekter
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1983
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Inget partiuppdrag.
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Ordförande i PF-Centrum 1994-2012.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Sekreterare i Nej till Nato Göteborg 2017, ordförande i Sveriges Arkitekter Västra
Götaland 2010-2016.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Studiecirkel som befrämjar våra valförberedelser.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Mödravårds-, fölossnings- och eftervård, kompetensen hos läkare och sjuksköterskor i
vårdcentralerna, utökning av tillgängligheten till magnet och skiktröntgen.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Trivs med de regionala kontakterna och sjukvårds- och kollektivtrafik.

8. 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.
Har dokumenterat intresse av att arbeta med sjukvård, kollektivtrafik m.fl. regionfrågor.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Jan-Olof Lundqvist
Födelseår: 1947
Partiförening: Linné
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Pensionär
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
1973
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Valberedning i pf
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Ordf i pf Vpk-Härlanda, Ombudsman i distriktet1978 -1980, DS 1980 1982
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du tror att
du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Medlem i Fältbiologerna 1961 – 1966 ordförande i lokalorganisation. Fackliga uppdrag under
perioden 1982 till 2005. Studiefrågor arbetsmiljöfrågor

5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt?
Jag har varit med under en period dock inte under det senaste året. Jag vet därför inte hur
man arbetat nu. Jag skulle önska att repskapet arbetar fördjupat med prioriterade frågor.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Rättvisefrågor inom sitt område Tillgång till bra sjukvård inom hela regionen
Förbättring av allmänna kommunikationer
Sprida kulturen mer ut i regionen
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Jag tycker att frågorna inom regionen är viktiga och har tankar om hur dessa ska kunna
utvecklas.
8. 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.
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 en lång erfarenhet av politiskt och fackligt arbete. Jag är intresserad av att
regionens verksamheter utvecklas så fler människor får tillgång dessa.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Lars Engen
Födelseår: 1954
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Universitetsadjunkt, dubbelansluten till
Lärarförbundet och Vårdförbundet
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1997
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Ledamot i Regionfullmäktige och Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Ledamot i Kollektivtrafiknämnden och innan dess ledamot och sedan ersättare i HSN
Hisingen. En gång i urtiden ledamot i SDN Lundby.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Fd styrelseledamot Lärarförbundet Göteborgs Universitet. Innan dess styrelseledamot i
det som i dag heter Vårdförbundet. Arbetsmiljöombud vid Göteborgs Universitet.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Arbeta för att den nya distriktsindelningen kommer på plats och att alla distrikt känner sig
hemma.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Utveckla samarbetsformer mellan distrikten.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Det bästa stället att diskutera regional partipolitik.

8. 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 ett levande intresse för det mesta som regionen ansvarar för. Jag har en bred
erfarenhet av regionala frågor. Jag känner mig mer som en innevånare i Västra
Götalandsregionen än Göteborgare. Jag är uppvuxen ute på landet i Bohuslän och tror att
jag har en mer regional syn på saker och ting än många göteborgare. Jag är snart 64 men
kan man arbeta som universitetslärare tills man är 67 orkar jag nog vara politiker tills jag
är 68.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Lars-Erik Hansson
Födelseår: 1952
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: pensionerad läkare
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
1998
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Ledamot av representantskapet för Västra Götaland 2003-2018 (med undantag av något
år). Ledamot av representantskapets styrelse under sammanlagt 4-5 år. Ledamot av
regionfullmäktige 2006-2014 (ersättare), 20014-2018 (ordinarie). Tandvårdsstyrelsen
20153. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Ledamot av styrelsen för partiför. Frölunda, valberedningen partiför. Frölunda, ersättare i
distriktsstyrelsen Göteborg, ersättare i styrelsen för Alingsås lasarett 2006-2014.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Erfarenhet av drygt 40 års arbete inom svensk hälso- och sjukvård samt 11/2 års
internationellt sjukvårdsarbete.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Ökat engagemang bland ledamötena i repskapet för de frågor som regionen har att
hantera. Det finns ett stort behov av politikutveckling inom regionalpolitiken (v) och där
borde representantskapet kunna spela en viktig roll.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Första halvan av kommande verksamhetsår måste naturligtvis valrörelsen prioriteras så
att regionvalet inte ännu en gång blir ”det glömda valet”. Därefter engagera ledamöterna i
utveckling av V:s politik på regional nivå. Uppmuntra de som är med i rep.skapet att ta
upp regionala frågor i sina partiföreningar.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Jag tror fortfarande att mina synpunkter på fr.a. hälso- och sjukvårdspolitiken i VG-region
kan vara av värde.
8. 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 målsättning med att delta i rep.skapet är att förbättra möjligheterna för ledamöterna
och i förlängningen medlemmarna i Vänsterpartiet att påverka utformningen av V:s politik
på regional nivå. Mina hjärtefrågor är hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Särskilt
när det gäller tandvården kan man tala om ”elefanten i rummet” där höga avgifter ibland
gör att patienten inte får behandling hen är i behov av. 50% av patienterna som inte går till
tandläkaren regelbundet gör det för att de inte anser sig ha råd.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Linnea Hellenäs Pilhem
Födelseår: 1951
Partiförening: PF Backa i Göteborg (kommer under året att upprätta kontakt med PF i
Sotenäs)
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Nu Pensionär, tidigare Volvoanställd, då fackligt
aktiv i Volvos SACO föreningar lokalt och centralt
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
Medlem sedan 1978
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Kassör i PF i Backa, Representant i Repskapet, Ersättare i Repskapets styrelse,
Nämndeman i Förvaltningsrätten
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Ordförande, Revisor och ordinarie ledamot i PF Backas styrelse, Revisor suppleant i
Distriktet Göteborg, Nämndeman i Tingsrätten
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Fackligt arbete på lokal nivå (bolag i Göteborg) och koncernnivå (Volvo i Sverige), PTK
Volvo Repskap (samarbete Unionen, Ledarna och SACO), Bolagsstyrelserepresentant i 3
dotterbolag (företagshälsovårdsbolag, bygg- och förvaltningsbolag, ekonomibolag/”Volvos
interna bank”), Representant i styrelsen för Personalstiftelsen/ Bokenäs semesterby
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
-Har nu varit med en period och börjar få grepp om hur det funkar, behövs för att man
verkligen ska kunna bidra. En anledning till att fortsätta. Tycker att den senaste perioden
när vi jobbat med valplattformen och landsbygdspolitiska programmet har varit givande
och jag har kunnat bidra på ett konstruktivt sätt. Har kännedom om stora delar av
regionen, speciellt Bohuslän.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
-För att inte fördjupa mig för mycket, så anser jag att vi politiskt har utformat en bra
valplattform, som vi kan fortsätta att arbeta efter. Det finns en del diskussioner om
repskapets organisation och stadgar, som jag inte hitintills har fördjupat mig i, men som
jag mycket väl skulle kunna ta större del i, eftersom jag har erfarenhet av liknande
repskap i fackligt sammanhang.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Som pensionär har jag inte längre så full kalender utan har möjlighet att delta, och tror att
min erfarenhet kan komma till nytta.
8. 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.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Sara Lindalen
Födelseår: 1977
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Lärare, lärarförbundet
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
2012
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Ers. I kommunfullmäktige och ers. i interimistisk förskolenämnd
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Jag sitter med i styrelsen för min lokala hyresgästförening och är även förhandlingsråd.
Jag är ombud för lärarförbundet.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag vill att det ska vara en bra representation från olika åldrar, kön och bakgrund. Jag vill
att repskapet speglar vänsterpartiets medlemmar. Jag vill ha ett tydligt internfeministisk
arbete och ett aktivt arbete mot alla former av diskriminering och trakasserier.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Politiskt så tycker jag verkligen att det är dags att genomföra 6-timmars arbetsdag i så
stor utsträckning det går. Jag vill se en jämlik vård och jag vill att skattepengar ska komma
medborgare till gagn och inte sippra ut som vinster i välfärden.
Jag vill att vi ännu mer kopplar ihop stad och landsbygd. Skapar rörlighet och frihet att
kunna bo där man önskar och ändå kunna ta sig till jobbet på ett miljövänligt och hållbart
sätt.
Jag tycker det är viktigt att vi arbetar för att ha en human flyktingpolitik och ser till att
verkligen ta tillvara på nyanländas kunskaper och drömmar.
Organisatoriskt så vill jag att repskapet arbetar med att hitta enskilda partimedlemmars
olika styrkor och intressen och uppmuntra vidareutveckling och fördjupning.
Jag vill att repskapet ska stötta regionpolitiker och hålla en öppen och tydlig dialog.
Jag tycker också det är viktigt att förlägga möten och annat så att det är lätt att ta sig dit
på ett miljövänligt och etiskt försvarbart sätt. Vi ska inte resa med resebolag som inte har
bra anställningsvillkor.
Det är viktigt att man ska kunna vara med i repskapet även om man jobbar och har familj,
det ska gå att pussla ihop och det är viktigt att ta hänsyn till behov och önskemål så det
blir tillgängligt.
Även när det gäller annan upphandling så är det viktigt med ett etiskt förhållningssätt.
Jag vill se att finns en transparens och tydlighet när det gäller vad repskapet egentligen
gör.

7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?

Jag brinner för hela västra götaland och jag vill vara med och påverka riktningen i vårt
regionsövergripande arbete. Jag tycker att det verkar väldigt intressant och jag är
verkligen beredd att lära mig och få nya perspektiv och tankar.
8. 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 den mest erfarna politikern men jag har väldigt mycket livserfarenhet.
Jag är uppvuxen i lilla Filipstad i Värmland och jag vet hur viktigt det är att försöka
motverka avfolkning och få landsbygden att leva.
En av de saker som präglat mig i livet är att min morfar flydde från Norge under andra
världskriget och det var Filipstad som tog emot honom och såg till att han kunde leva i
trygghet. Hade inte Sverige tagit emot honom så hade jag kanske inte ens funnits till så
jag är så tacksam för att vi historiskt sett har haft en flyktingvänlig politik, det ska vi ha i
framtiden med! Det vill jag se till!
Jag tänker heller aldrig acceptera att nazism och fascism tillåts växa till igen!
Min mormor arbetade som statare och växte upp under hemska förhållanden i en
fosterfamilj bara för att hennes föräldrar var döva och hennes bror blev lobotomerad och
tvångssteriliserad. Så bara en generation bort har jag släktingar som haft det riktigt
jobbigt, med det perspektivet med mig så ger det mig energi för att arbeta för ett rättvist
och jämlikt samhälle.
Jag har fyra barn mellan 9 och 20 så jag vet vad det innebär att vara ensamstående och
försöka få både tid och ekonomi att gå ihop. Jag har mycket att tacka välfärdssamhället
för, jag har fått föda mina barn där jag velat, jag har fått vård när jag behövt. Jag har en
särbo som bor utanför Vara så jag rör mig mycket runt om i regionen och har god insikt i
hur det är att leva utanför storstadsregionen.
Jag är en person som har en stark ideologisk övertygelse och jag är beredd att lägga ner
tid och engagemang för att vi ska kunna bygga upp välfärden igen och jag tror på styrkan i
ett socialistiskt samhälle.
Jag tror på vänsterpartiet som en stark kraft för att genomföra en politik för människor och
miljö i första rummet! Jag är en god medspelare och tycker om samarbete, jag är van att
ha mycket på gång, jag trivs med det. Jag tycker också det är så viktigt att visa mina barn
att politik är något som även mammor kan syssla med, vi behövs i politiken!

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Torgny Alstad
Födelseår: 1955
Partiförening: V Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Universitetslektor, SULF
1. Vilket år gick du med i ungdomsförbundet / partiet?
1976
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Ersättare Kulturnämnden VGR
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Styrelseledamot Botaniska Trädgården (skriver inte upp uppdrag tidigare än 2000.
4. Har du erfarenheter från andra organisationer, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?

Ja, typ Rosengrenska stiftelsen där jag sitter i styrelsen. Sedan har jag användning av min
profession också.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Jag skulle gärna se ett mer grundligt arbete med hållbar utveckling, mer ifrågasättande.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Se ovan.
7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Ligger mig varmt om hjärtat, för mig viktiga frågor.
8. 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 kandiderar som en av dem som under en längre tid deltagit i Repskapet och också
varit med i partiet sedan 1970-talet. Även om det inte i sig är en merit kan jag ändå ge
arbetet en viss kontinuitet. Många av de frågor som behandlas har jag även en viss
kompetens inom som sjukvårdsfrågor och hållbar utveckling. Jag har även haft en del
mindre uppdrag inom Regionen som gett mig insyn i olika verksamheter. Utanför partiet
arbetar jag inom Rosengrenska stiftelsens arbete med att hjälpa papperslösa med att få
tillgång till vård vilket ger en inblick i bristen på Mänskliga rättigheter i Sverige.
Yrkesmässigt arbetar jag som universitetslektor inom Sahlgrenska Akademin,
Odontologiska Institutionen.

Kandiderar du till Repskapet? JA
Namn: Tuija Fabernäs
Födelseår: 1950
Partiförening: Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet. Vision, HSO (=Huvudskyddsombud)
1. Vilket år gick du med i partiet ungdomsförbundet / partiet?
ca 2015
2. Vilka uppdrag har du i partiet i dag?
Backa styrelse
3. Vilka uppdrag har du haft tidigare?
Blivit nyligen vald till nämndeman i Tingsrätten.
4. Har du erfarenhet från andra organisatoner, fackförbund eller föreningar som du
tror att du kan ha användning av i ditt repskapsarbete?
Uppdrag i fackförbund.
5. Hur vill du se repskapet utvecklas på medellång sikt? Tänk inför nästa val ungefär.
Så demokratisk som möjligt. Alla med.
6. Vilka politiska/organisatoriska frågor tycker du att repskapet bör arbeta med under
kommande verksamhetsår?
Vara mycket bred med sina frågor. Samhället är komplext, speciellt nu för tiden av olika
orsaker.

7. Varför har du valt att kandidera till repskapet?
Vill påverka i bredden så jag hoppas på det av repskapet!
8. 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 en vänsterpartist med stort engagemang men förstås har inte varit med partiet så
länge.
Det andra är att jag har stark tilltro till socialism o jämlikt samhälle som jag vill o har tid för
att utveckla med andra.

