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Valberedningens förslag till ordinarie revisorer
Barbro Ernemo
Storstockholm Kista

Födelseår
1943
Sysselsättning
Pensionär
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1976
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
Fullmäktige och skolstyrelse i Värnamo, revisor i Stockholms stad sedan 2003,
Styrelseledamot i Vänsterpartiet Värnamo och Kista. Nämndeman sedan 2003,
revisor i Stockholmsdistriktet i flera perioder, revisor i Vänsterpartiet i tre
perioder, tror jag. Diverse utredningsuppdrag i Storstockholm.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du
tillföra revisorsuppdraget?
Jag kan partiet ganska väl efter alla år på olika poster. Jag är intresserad av
revision. Jag kommer på mötena och har läst handlingarna.
Vad anser du ligger i revisorsuppdraget? Vilka är dina förutsättningar för att
klara revisorsuppdraget?
Att granska inte bara ekonomin utan också verksamheten. Blir det som man
bestämt? Följer man stadgar och kongressbeslut?
Har du haft eller har du något liknande uppdrag?
Ja, många. För närvarande revisor i Stockholms stad med bolag, i Storstockholm
och i Vänsterpartiet.
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Anita Gidén
Halland Falkenberg

Födelseår
1959
Sysselsättning
Tjänsteperson
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2006
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
Vänsterpartiet, DS - ordförande, ledamot, ersättare, kassör,
Valberedning Vänsterpartiet, regionen - ersättare RF Vänsterpartiet, Falkenberg ordförande, ledamot, ersättare, kassör, ersättare i KS, ersättare i KF tillfällig
ersättare i kultur-, fritids- och tekniknämnden Ledamot i förbundsstyrelsen
Akademikerförbundet SSR 1996-2006Revisor för Akademikerförbundet SSR på
nationell nivå 2006-2016Kassör i bostadsrättsförening
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du
tillföra revisorsuppdraget?
Utbildad ekonom och samhällsvetare. Jag har erfarenhet av att läsa ekonomiska
dokument, analysera ekonomiska dokument men också erfarenhet av att följa
upp verksamheter utifrån styrdokument, mål och övriga inriktningar.
Vad anser du ligger i revisorsuppdraget? Vilka är dina förutsättningar för att
klara revisorsuppdraget?
Viktigast är att ha integritet, att kunna skilja på sak och person
Har du haft eller har du något liknande uppdrag?
Jag sitter i revisionen för Vänsterpartiet på nationell nivå sedan 2014.
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Mikael Persson
Skåne Kristianstad

Födelseår
1971
Sysselsättning
Politisk sekreterare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1989
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
Ordförande Kvarnby FHSK, distriktsrevisor hyresgästföreningen, fd.
distriktskassör
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du
tillföra revisorsuppdraget?
Som anställd av landstingsgruppen sjukvård och kollektivtrafik, även sedan
många år engagerad i rörelsens organisation och långsiktiga ekonomi. Tämligen
lång erfarenhet av revisionsarbete i både parti och ungdomsförbund
Vad anser du ligger i revisorsuppdraget? Vilka är dina förutsättningar för att
klara revisorsuppdraget?
Uppföljning av verkställandet av kongressens beslut, partistyrelsens ekonomiska
hantering på både kort och lång sikt samt även vid förekommen anledning
granskning av enskilda ledamöters ekonomiska hantering
Har du haft eller har du något liknande uppdrag?
Jag har suttit med i partiets revisionsgrupp sedan 2004, de första åren som
suppleant och de senaste kongressperioderna som sammankallande, har
dessförinnan även varit revisor för ungdomsförbundet under ett antal år.
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Valberedningens förslag till revisorsersättare
(i inträdesordning)

Lill Nilsson
Värmland Karlstad
Födelseår
1947
Sysselsättning
Pensionär, politiker
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1997
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
KBN / Region Värmland, Tingsrätten - nämndeman, Tidigare=.Fm, led. Revision, mm.
Landstinget i Värmland. Karlstads kom. Ordf. Kulturnämnd, ledamot i Värmlands
Museum, Wermlands opera, m.fl., och Fm Karlstads kommun + flera gm åren. + uppdrag i
partiet i Karlstad o Värmland. Revisor i Liv + Vänsterpartiet
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
revisorsuppdraget?
God kunskap- långvarigt medlemskap, ordning o reda. Historia.
Vad anser du ligger i revisorsuppdraget? Vilka är dina förutsättningar för att klara
revisorsuppdraget?
Ordning, kunskap, historia. Goda. Gott rykte.
Har du haft eller har du något liknande uppdrag?
Ja,
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Marianne Kjellberg
Storstockholm Upplands Bro
Födelseår
1959
Sysselsättning
Föreståndare för Soldathemmet vid Livgardet
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2014
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
Kommunrevisor, ordförande partiföreningen nu sekreterare och styrelseledamot i
partiföreningen förut
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
revisorsuppdraget?
Jag har suttit som kommunrevisor nu på andra mandatperioden. Mitt arbete har alltid
präglats av stor saklighet. Jag hanterar ekonomin för den förening jag är anställd av,
omsättning 5mkr/år. Jag kan tillföra saklighet och noggrannhet i granskning av
verksamheten.
Vad anser du ligger i revisorsuppdraget? Vilka är dina förutsättningar för att klara
revisorsuppdraget?
En revisor ska inte bara granska ekonomin. Betydligt viktigare är att se att verksamheten
har skötts i enlighet med de regler och förordningar som gäller för verksamheten.
Har du haft eller har du något liknande uppdrag?
Inte för ett helt parti, nej.
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Claes Malmquist
Jämtland Östersund
Födelseår
1942
Sysselsättning
Egen företagare/ekonom
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1975
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
Revisor Östersunds kommun sedan 2019Ordinarie i BoU-nämnden 2002 - 2006,
ersättare 2014 - 2016, Östersunds kommun
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
revisorsuppdraget?
Utbildad nationalekonomi. Lärare på olika universitet/högskolor 1967 - 1987.
Drev redovisningsbyrå med kollega här i Östersund mellan 1987 och 1992. Har sedan
arbetat som ekonomikonsult förutom 1999 - 2005 då jag arbetade som ekonomidirektör
på Jämtlands läns landsting.
Vad anser du ligger i revisorsuppdraget? Vilka är dina förutsättningar för att klara
revisorsuppdraget?
Dels att kunna analysera resultat- och balansräkningar men även förstå hur en
verksamhet styrs mot uppsatta mål. Jag har dels teoretiska kunskapen men också lång
erfarenhet kring bokföring/redovisning/revision
Har du haft eller har du något liknande uppdrag?
Ja, som jag angett ovan i Östersunds kommun + "fritidsrevisor" i olika lokala föreningar i
mitt lokalsamhälle
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Övriga kandidater som tackar ja

Asia Rahman
Storstockholm Järfälla
Födelseår
1970
Sysselsättning
Revisor
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2018
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
Revisor (ersättare) , ledamot(ersättare)i valnämnden, ledamot(ersättare) i tekniska
nämnden
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
revisorsuppdraget?
Förutom att jag är revisor så har jag goda data och förvaltningskunskaper. Jag talar urdu,
hindi, persiska & dari flytande, men jag kan också prata lite franska och tjeckiska, För
några år sedan när det stormade immigranter till Europa via den farliga havsvägen från
Turkiet till Grekland och många drunknade skrev jag en liten booklet på urdu där jag
skrev om de risker som fanns på vägen från Turkiet till Grekland via båtarna. Jag har
vänsterns bakgrund. Jag är även varit aktiv, främst i Pakistan och England med vänstern
rörelse och humanitära organisationer sedan länge.
De frågor jag jobbar där på distans är främst feminism, klimat, hädelse,
minoritetsrättigheter och bekämpning av terrorism. Varför jag valt under flera åren valt
att jobba med dessa frågor trots att jag själv bor i Sverige? Det finns olika anledningar till
det. En anledning är att världen är globaliserad så genom att bekämpa terrorismen .t.e.x
i Pakistan som har varit kärnan under 40 år med talibaner al qayada jeyshu och många
andra terrorist organisationer kan man minska självmordsbombare i hela världen. Jag
anser inte lösning att bekämpa terrorism är genom drönattacker som istället blir attacker
till civil befolkning utan genom att förändra människors tankesätt genom utbildning och
kunskap om en bättre värld än deras hjärntvättning med det de får oftast från madrasas.
En annan anledning är att jag känner till väldigt bra det kvinnoförtrycket som kommer i
Pakistan som verkligen behövs ändras. Jag kan känna mig stolt att för några månader
sedan kunde jag tillsammans med några andra i Pakistan kunde påverka att lagen togs
bort. Jag tillsammans med vänstern också tittar på Pakistans ekonomi och hur vi skulle
kunna förbättra samhället med skattereformer, minska av privatisering och på sikt bygga
välfärd. Jag har stor socialt nätverk är i många Pakistanska Indiska föreningar och har
stort kontakt med Pakistanska indiska studenter, nyanlända och afghanska barn där jag
förutom att sprida vänster politik också hjälper både med språk och integration till
svensk samhället. Som alla revisorer ska jag också följa god redovisningssed och försöka
göra mitt bästa för att granska rapportera partiets räkenskaper göra internkontroller
göra riskanalyser och om jag hittar fel ska jag försöka rätta de. Jag ska också förelägga
partistyrelsens bokslutsrapport.
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Vad anser du ligger i revisorsuppdraget? Vilka är dina förutsättningar för att klara
revisorsuppdraget?
-Bedöma om årsredovisning ger rättvisande bild av företagets verksamhet resultat
tillgångar och skulder-Att årsredovisning följer de regler som finns för finansiell
rapportering-oberoende kontroll av hur partiet presenterar sin finansiella status-Intern
Har du haft eller har du något liknande uppdrag?
Ja
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Siv Jalonen
Västerbotten Skellefteå
Födelseår
1955
Sysselsättning
USKA inom socialpsykiatri
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2018
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
Kassör i partiföreningen Skellefteå. Revisor i Kommunal Västerbotten (varit det i ca 8 år
och är det ännu). Förtroendevald revisor i Skellefteå Kommun. Kassör i Guldstadens
Kvinnojour sedan 6 år tillbaka och fortfarande. Nämndeman i Förvaltningsrätten t om
2019.Nämndeman i Hovrätten f om 2020.
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
revisorsuppdraget?
Lätt att ta folk. Lyhörd. Står upp för det jag tycker. Kan jobba i en grupp. Mångårig vana
från Kommunal att granska verksamheten. Var med och framarbetade den nya
arbetsformen för revisionen inom Kommunal Sverige, dvs att granska verksamheten.
Vad anser du ligger i revisorsuppdraget? Vilka är dina förutsättningar för att klara
revisorsuppdraget?
Granskning av verksamheten. Att de beslut som fattas följs. Från ax till limpa. Lyssna på
styrelsen och ha en dialog gentemot den. Kan jobba mot auktoriserad revisor. Lätt för att
lyssna på folk och även lära mig nya saker snabbt.
Har du haft eller har du något liknande uppdrag?
Revisor Kommunal Västerbotten. Förtroendevald revisor Skellefteå Kommun
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Staffan Folke
Kalmar Västervik
Födelseår
1943
Sysselsättning
Pensionär och busschaufför
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1994
Nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag i partiet och andra organisationer
Ord ledamot socialnämnden, ers Demokratiberedningen, ledamot i distriktsstyrelse, varit
revisor i partiet, varit revisor Hyresgästföreningen Östra Sörmland, varit kassör i
Vänsterpartiet Sörmland i 10 år, kassör, sekreterare, ordförande i Vänsterpartiet
Nyköping
Vad har du för politiska och/eller andra kompetensområden? Vad kan du tillföra
revisorsuppdraget?
Jag har haft olika revisorsuppdrag i många föreningar i Nyköping, revisor i Landstinget
Sörmland så jag har en god uppfattning om vad jag som revisor har att beakta i både
stora som små organisationer.
Vad anser du ligger i revisorsuppdraget? Vilka är dina förutsättningar för att klara
revisorsuppdraget?
Framför allt att se till att förbundsstyrelsen följer och genomför de uppdrag kongressen
har givit styrelsen
Har du haft eller har du något liknande uppdrag?
Som sagt 4 år i partiet och i Hyresgästföreningen Mitt
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Övriga kandidater som tackat nej
Nina Berggård Norrbotten
Per Strömgren Värmland
Gunnar Ågren Storstockholm

13

