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Partistyrelsens förslag till valberedning
Håkan Eriksson
Göteborg Biskopsgården-Torslanda
Födelseår
1985

Sysselsättning
Handläggare på överförmyndarverksamheten i
kommunen
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2002

Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Utöver mina partiuppdrag så är ordförande för lokal Saco-förening, ledamot i
styrelsen för Göteborg Stads Akavia-fackklubb, samt lokalt förtroendevald som
fack- och skyddsombud. Jag kassör i styrelsen för Centrum för Marxistiska
Samhällstudier Göteborg, kassör i styrelsen för Supporterklubben Getingarna,
revisor i föreningen West Pride (hbtq-festivalen i Göteborg).
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag har suttit i valberedningen sedan kongressen 2016 och varit sammankallande
i valberedningen sedan augusti 2019. Tidigare valberedningserfarenhet
inkluderar bland annat ungdomsförbundet centralt, lokalt på partiföreningsnivå
och andra föreningar. Känner att jag har de personliga egenskaperna som krävs
och förståelse för valberedningsarbete. Jag har bred erfarenhet av arbete inom
partiet. Är bland annat med i distriktsstyrelsen i mitt distrikt sedan 8 år tillbaka
och haft många olika typer av uppdrag i partiet och i rörelsearbetet med andra.
Får väl även säga att jag genom åren byggt upp ett relativt stort nätverk och fått
en bild av många delar av partiet. Jag har jobbat både utom- och inomparlamentariskt, har haft diverse kommunalpolitiska uppdrag och är numera bland annat
vice ordförande i kommunfullmäktige i Göteborg. Har varit aktiv medlem i Ung
Vänster sedan 2002 och Vänsterpartiet sedan 2005. Är fackligt aktiv och aktiv i
hbtq-rörelsen. Jag vill bidra till ett valberedningsarbete som präglas av
prestigelöshet och öppenhet, men såklart utan att tumma på valberedningens
integritet. Som sammankallande tänker jag att jag har bidragit med
organisatorisk struktur och tydlighet och öppenhet i kommunikation utåt, och
fortsätter gärna med det. Valberedningen behöver kunna följa och se partiet och
vad det behöver, se människors kompetenser, ha förståelse kring
representativitet och även se till den politiska dynamiken i en partistyrelse eller
programkommission. Valberedningen är ett viktigt uppdrag och jag är villig att
lägga den tid och kraft som uppdraget förtjänar.
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Mohibul Ezdani Khan
Storstockholm Hässelby-Vällingby
Födelseår
1955
Sysselsättning
Terminal Arbetare Post Nord
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1996 Vänsterpartiet
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ledamot SEKO Postterminalerna Stockholm Syd
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Nu har jag varit med i PS-valberedningen i fyra år. Jag kan bidra med dessa
erfarenheter under den
kommande mandatperioden.
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Grith Fjeldmose
Göteborg Backa
Födelseår
1953
Sysselsättning
Kommunalråd denna mandatperiod. Annars
pensionerad operasångare.
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
Partiet sedan 1998
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Inte för närvarande. Var ordförande för Kvinnofolkhögskolans skolstyrelse
2011-2018
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Främst kan jag bidra med erfarenhet eftersom jag dels under många år suttit i
distriktets valberedning och även varit sammankallande dels redan suttit i den
particentrala de två senaste mandatperioderna. Tidigare har jag kunnat bidra
genom att ha tid att besöka andra distrikt (den tiden har jag inte på samma sätt
längre) och därmed lärt känna många medlemmar. Jag tycker att
valberedningsarbetet är oerhört viktigt och intressant och därför fortsätter jag
gärna.
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Kaj Raving
Kalmar län Nybro
Födelseår
1974
Sysselsättning
Förhandlare på Hyresgästföreningen
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2006
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Valberednings sammankallande F&S Nybro
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag har färsk erfarenhet av vad det innebär att sitta som partistyrelseledamot.

7

Johanna Sköld
Värmland Karlstad
Födelseår
1993
Sysselsättning
Arbetar som säkerhetssamordnare, HR-administratör och utredningssekreterare
inom Arvika kommun.
Tjänsterna är fördelade på olika procent som uppgår till 100 procent tjänstgöring.
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
Enligt medlemsregistret tror jag det är 2017 men jag har varit aktiv lite här och
där sedan 2012, då jag var på mitt första möte med Vänsterpartiet Enköping.
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Fackligt ombud, personalavdelning, Vision Arvika Valberedare, kulturföreningen
Världsalltet Valberedare Vänsterpartiet Värmland Revisor Värmland Pride
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag är väldigt social och har lätt att knyta kontakt med människor, både nya,
gamla, unga och äldre. Eftersom jag är en relativt ung person tror jag kan vara en
röst för unga progressiva. Jag arbetar hårt när jag går in för någonting, är inte
rädd att säga vad jag tycker men inte heller att respektera det demokratiska
beslutet. Jag tror på mångfald och på Vänsterpartiet och jag vill bidra med att
vara en del av det genom att hjälpa till att ta fram rätt personer på rätt plats. Jag
bär även på landsbygdsperspektivet, som jag tror behövs i en valberedning för att
inte bara se storstaden som samhället ser alldeles för mycket just idag. Jag är
redo för nästa utmaning i Vänsterpartiet.
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Raphael Silnicki
Storstockholm Skärholmen
Födelseår
1984
Sysselsättning
leg. psykolog
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2002
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Storstockholms framtidskommission
Vad kan du bidra med i valberedningen?
- Kännedom om mitt distrikt- Erfarenhet av att ha varit sammankallande för
valberedningen för riksdagslistan i Stockholm- Yrkesmässig kompetens som
psykolog- God arbetskapacitet- Erfarenhet från parti, ungdomsförbund, och
facklig aktivitet
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Elinor Sundén
Sörmland Nyköping
Födelseår
1978
Sysselsättning
Politisk sekreterare i Region Sörmland för V
sedan 2012, nuvarande sysselsättningsgrad 75%,
Kommunikatör Vänsterpartiet Sörmland 10%.
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
Medlem i Vänsterpartiet sedan 2006 bott i Sörmland, Östergötland och
Jönköping under den tiden.
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Inga. Har haft många uppdrag tidigare.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag har suttit en mandatperiod i valberedningen och har tyckt det varit intressant,
lärorikt och utvecklande. Jag har tagit uppdraget på stort allvar och varit aktiv och
försökt vara med på länk om jag inte kunnat vara med på plats. Jag hoppas kunna
tillföra olika saker i den nya valberedningen- Ett regionperspektiv då jag
mestadels rör mig i regionvänstern, har stort nätverk då jag jobbat som pol sek
sedan 2012 samt administrerar regionvänsterns facebookgruppAnställdperspektiv då jag varit anställd sedan 2012 på denna tjänst men även
tidigare i Eskilstuna valet 2006 och har ett stort närverk samt administrerar
anställda-facebookgruppen.- Personkännedom efter att ha suttit i valberedning
som tagit fram EUlista, ny partistyrelse samt ny partiordförande samt bott i flera
län sedan jag blev medlem- Stabilitet i och med att jag nu suttit 1 mandatperiodJag är rätt bra på att känna av en grupp och hoppas kunna stödja nya i gruppenJag är analytiskt lagd samt har en fil mag i samhälls- och kulturanalys samt en fil
mag i freds- och utvecklingsarbete- Jag har tidigare varit valberedare i både
distrikt samt partiförening- Jag är inte rädd att ifrågasätta men gör det på ett
sansat sätt
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Annika Sundström
Norrbotten Luleå
Födelseår
1957
Sysselsättning
Lärare i fritidshem
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
Parti
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ja
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag har bred erfarenhet som valberedare. Har suttit i Norrbottens valberedning i
några år och har lyckats ”läsa organisationen på ett bra sätt” Jag sitter i V-Luleås
valberedning sen 4 år tillbaka. Dom 2 senaste åren som sammankallande. Jag är
också valberedare i Svartönsblues förening sen några år tillbaka i tiden. Det känns
bra att valbereda även i en organisation som inte är politisk för det ger också
viktig erfarenhet. Jag är inkännande och kan läsa av människor. I mitt yrke har jag
bred erfarenhet att prata både lätta och svåra saker med barn och
Vårdnadshavare.
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Morgan Svensson
Skåne Malmö
Födelseår
1969
Sysselsättning
Arbetssökande
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1992
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Inte för tillfället
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag tror att jag kan bidra med perspektiv, brett nätverk och har stor koll på
partiets politik och policy då jag under mina år i ungdomsförbundet och partiet
varit aktiv på olika nivåer i flera distrikt och partiföreningar. Jag tror att jag kan dra
några strån till stacken för att hitta en såväl balanserad som en modig
partistyrelse där det är möjligt med högt i tak, respekt för fattade beslut och
omsorg om partiet i stort. Genom min erfarenhet av att bland annat suttit i
Malmös Styrelse under 12 år var av som ordförande under 7 år, distriktsstyrelsen i
omgångar samt arbetat för såväl Vänsterpartiet Malmö som politisk
sekreterare/ombudsman under 8 år samt Ungvänster Blekinge har jag skaffat
mig ett stort nätverk från norr till söder.
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Anna Maria Romlid
Västmanland Västerås
Födelseår
1982
Sysselsättning
Oppositionsråd och gruppledare för
Vänsterpartiet Västerås.
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2009
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Sitter i styrelsen för ABF Västerås.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Detta är min första period som valberedare och jag tycker att det har varit
händelserik, spännande och lärorikt. Jag har lärt mig jättemycket av mina
kamrater i valberedningen och skulle gärna vilja få möjligheten att sitta i
valberedningen en period till. Jag tycker att jag bidrar med struktur, engagemang
och god kännedom om kamrater i partiet. Jag har sitter även i valberedningen för
distriktet i Västmanland.
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Jeanette Velander
Västerbotten Skellefteå
Födelseår
1966
Sysselsättning
Socialsekreterare i grunden, sedan snart 30 år. För
närvarande tjänstledig då jag är tillförordnad
ordförande i FGN i Skellefteå, fram till augusti i år.
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
Minns inte exakt årtal, gick med i partiet då det blev uttalat
feministiskt/socialistiskt, Gudrun var partiledare. Slutet 90-tal någonstans.
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Har suttit i styrelsen för kvinnojour, avböjde fortsättning efter ett antal år. Har
suttit i bostadsrättsförening, avslutade. Har varit skyddsombud, avböjde frågan
om åter kliva på det igen då jag skulle vara politiker på heltid under en period.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Bland annat min erfarenhet, har suttit i ett antal valberedningar, dels för
kvinnojour, partiförening, partidistrikt, samt sen ett antal år i nuvarande
valberedning på central nivå. Bidrar med min arbetsinsats då jag har inställningen,
ska jag vara med ska jag bidra aktivt. Är också noga med att det som sägs i
rummet där valberedande pågår, stannar i rummet. Van vid sekretesstänkt
utifrån arbetsbakgrund. Utifrån mina tidigare uppdrag/nuvarande har jag skapat
ett nätverk där jag får rätt bra koll på kamrater, främst här uppe i de norra delarna
av Sverige
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Övriga nominerade som tackat ja
Murad Artin
Örebrolän Örebro
Födelseår
1960
Sysselsättning
Arbetsförmedlare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1986
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ideella organisationer
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Har kännedom om partiet lokalt, regionalt och centralt. Har varit
valberedningssammankallande för Örebro distriktet i många år. Med mina år från
riksdagen, partistyrelse, verkställande utskottet, kommunalråd, ordförande för
partiföreningen i Örebro mm så kan jag bidra med den kompetens o
kännedom om partiet och dess medlemmar. Som ordförande för jämställdhets
delegationen i Örebro kommun har jag drivit på jämställdhetsbudgetering,
integrering mm i kommunen. Det är en mycket viktig kompetens som jag kan dela
med mig för vårt arbete i valberedningen.
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Tania Bengtsson
Halland Halmstad
Födelseår
1978
Sysselsättning
Grundskollärare på mellanstadiet och fritidspolitiker i Halmstads kommun med
uppdrag som gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen .
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
Ung Vänster sedan 1994 och Vänsterpartiet sedan 1998
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Inte för närvarande
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag kommer från ett mindre distrikt och hoppas kunna se till bredden i partiet. De
kamrater som kanske inte alltid syns i det stora men som kan vara en stor tillgång
för att fortsätta bygga ett brett vänsterparti även utanför storstäderna. Min fokus
har länge varit kommunpolitiken lokalt men jag har också relativt god koll på vad
som händer runt om i landet gällande kommunpolitiken och dess
kommunpolitiker, framförallt de mindre och mellanstora kommunerna. Jag har
lång erfarenhet av både partiet och tidigare ungdomsförbundet, och jag har
också haft uppdrag i SKL-gruppen tidigare mandatperiod. Jag hoppas att min
erfarenhet och mitt perspektiv tillsammans kan vara till nytta för Vänsterpartiet.
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Torbjörn Björlund
Uppsala län Uppsala
Födelseår
1957
Sysselsättning
Fritidspedagog
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1997
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ordförande styrelsen Bona folkhögskola, Styrelsen Refugees Welcome Uppsala,
Ordförande Pablo Neruda kommittén i Sverige
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Erfarenhet. Kontakter i flera distrikt sedan Riksdagstiden, till viss del känd i olika
distrikt. Erfarenhet från både Östergötland och Uppsala när det gäller
förtroendeuppdrag m.m.
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Patric Carlsson
Värmland Eda
Födelseår
1971
Sysselsättning
Undersköterska
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2014
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Scouterna, Kommunal.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Ett glesbygdsperspektiv.
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Tobias Isaksson
Örebro län Karlskoga
Födelseår
1975
Sysselsättning
Habiliteringspersonal, socialpsykiatri.
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2005
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
För närvarande är jag sekreterare i lokalföreningen, men har flera år som aktiv i
ideella föreningars
styrelser och utskott bakom mig. Har verkat som ordförande, sekreterare och
kassör för olika typer av föreningar i olika omgångar. Är för övrigt ordförande för
kommunrevisionen i Karlskoga.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Svår fråga, men jag har ju tydligen blivit nominerad och det måste ju betyda att
någon tycker att jag är lämplig för uppdraget. Om jag ska våga mig på lite skryt så
vill jag påstå att min främsta förmåga handlar om perspektiv och förmågan att
kunna se, avväga och analysera från flera håll samtidigt. Jag är pragmatiskt lagd
och även om jag är envis så fastnar jag sällan i mina ställningstaganden när det
visar sig att jag har gjort felaktiga eller bristfälliga bedömningar.

19

Sofia Kuno
Storstockholm Årsta
Födelseår
1978
Sysselsättning
kommunikationssamordnare på RFSL
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
Ca 2008
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Inte nu men tidigare bland annat ordförande för Femmis -föreningen för frivilligt
ensamstående föräldrar med donation och vice ordf för RFSL Norrköping.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag har efter mina ca fem år som politisk sekreterare (V Sundbyberg) fått en god
inblick i Vänsterpartiet som organisation, och är väl förankrad både teoretiskt och
praktiskt i partiets framåtriktade arbete med att bygga rörelse och växa. Jag har
ett kontaktnät inom partiet, och i kvinno- och hbtq-rörelsen som kan komma till
pass som valberedare. Jag tycker om att försöka fånga upp engagemang hos nya
som gamla engagerade stjärnor, något jag gjort lokalt men även i andra
föreningar. Jag tror jag också kan bidra med att en skapa en mångsidig bild av
kandidater och tänka ur ett helhetsperspektiv. Jag är van att ha (även svårare)
samtal utifrån mina tidigare erfarenheter inom socialt arbete (behandlingshem bl
a) så därför är t ex intervjuer inger problem. Det vore en stor ära att få vara en del
av Vänsterpartiets valberedning och jag skulle ta uppdraget på stort allvar.
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Anna Lilja
Örebro län Karlskoga
Födelseår
1973
Sysselsättning
Undersköterska
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2016
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
A.HA . Ordförande i Vänsterpartiet Karlskoga.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Ordning och mötesstruktur
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Sandra Lindström
Storstockholm Solna
Födelseår
1990
Sysselsättning
Oppositionsråd och gruppledare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2015
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Nej.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Eftersom jag arbetar heltid som förtroendevald har jag skaffat mig ett brett
kontaktnät i kommunpolitiken, i synnerhet i Stockholmsregionen, där jag har bra
koll på många av våra aktiva medlemmar och förtroendevalda. Jag känner färre
vänsterpartister i andra delar av landet men det jag saknar i namnkännedom tar
jag gärna igen i att vara en jäkel på att ringa och prata med folk och få en bild av
vilka de är. Jag är också duktig på att tjata, påminna och se till att folk håller
deadlines. Jag har tidigare suttit i internfeministiska utskottet i distriktet och har
god förståelse för vikten av en blandad grupp. Eftersom jag har erfarenhet både
som lärare, och som valberedare i Solnas partiförening, har jag också stor
erfarenhet av att sätta ihop fungerande grupper både kompetens- och
personlighetsmässigt. Jag tror dessutom att det är viktigt att själva
valberedningen speglar partiets sammansättning; jag är själv 29 och vet att det
inte sällan är brist på yngre personer i valberedningar. Jag kan bidra med
perspektiven framförallt från kommunpolitiken, Stockholmsregionen och ung
vänsterpartist.
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Karolin Lindström
Uppsala län Uppsala
Födelseår
1977
Sysselsättning
Socialsekreterare (Ungdomsbrottsgruppen Uppsala kommun)
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1999
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Varit föreningsaktiv hela mitt vuxna liv (CMS, Nordiskt sommaruniversitet,
Rättvis handel, Pugwash,
kulturföreningar, Makalösa föräldrar, idrottsföreningar) men i nuläget tar diverse
förtroendeuppdrag
inom partiet all min övriga tid.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Omdöme, engagemang och teamwork. Har genom mitt yrke och breda
föreningsengagemang utvecklat
en god människokännedom och har förmåga att se såväl människors styrkor som
svagheter/utvecklingsområden. Har lätt för att samarbeta med andra och har
under mina dryga tjugo år
i partiet kommit tid i partiet växlat mellan att vara teoretiker, aktivist och
parlamentariker - alla dessa
delar behövs för att bygga rörelsen och jag har god kontaktyta med många inom
partidistriktet. Jag är
motiverad att jag tillsammans med andra bygga ett välfungerande team som kan leda
partiet.
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Fahimeh Nordborg
Fyrbodal Trollhättan
Födelseår
1958
Sysselsättning
Gymnasielärare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
1994
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Västra Götalands regionen Valberedare för Vänsterpartiet i Fyrbodal Valberedare
i Fyrbodals representanskap
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag har varit medlem i partiet sedan 1994, två år efter att jag flyttade till Sverige
från mitt hemland, Jag är mycket aktiv på sociala media och engagerad i partiets
politiska frågor. Har lång tids erfarenhet av den organisatoriska- och politiska
arbetet i partiet, både kommunalt och regionalt. Jag kan med mina erfarenheter i
partiet bidra till att vi kan föreslå en stark och dynamisk partistyrelse som kan i
samarbete med partiledaren föra vår politik.
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Mona Olsson
Östergötland Norrköping
Födelseår
1957
Sysselsättning
fritidspolitiker med många politiska uppdrag (eg pensionär)
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2006
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
flera kyrkopolitiska uppdrag för ViSK, nationell ordförande för ViSK - Vänstern i
Svenska kyrkan, ordförande för DHR Norrköping, ledamot DHR distriktsstyrelse
Vad kan du bidra med i valberedningen?
ett stort nätverk - under de senaste 4 åren har jag rest land och rike runt för att
besöka v-föreningar (uppdrag för ViSK). Envis och mycket diplomatisk
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Tove Pehrsson
Storstockholm Solna
Födelseår
1975
Sysselsättning
Politisk sekreterare
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2009
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Jag var kårfackligt aktiv under många år. Då hade jag alltifrån mindre
förtroendeuppdrag vid kåren i Östersund till att sitta som representant i
institutionsstyrelser i Uppsala där jag slutligen var arvoderad
studiebevakare i ett och ett halvt år och bland annat representerade
universitetets 3000 lärarstudenter i fakultetsnämnd, styrelser och olika
arbetsgrupper. Jag har även varit anställd som verksamhetsledare
hos Unga Hörselskadade i Stockholm.
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Jag har arbetat med människor hela mitt vuxna liv - som vårdbiträde, som
behandlingsassistent för missbrukare och som lärare i högstadiet och gymnasiet.
Men jag har också varit föreningsaktiv hela livet och suttit i styrelser,
arbetsgrupper och mycket annat. Det viktigaste för mig är att vi får kandidater till
partistyrelsen som förutom att de har gott omdöme och kommer med många
olika perspektiv och kunskaper också är personer som fungerar väl demokratiskt
och kan lyssna och lära av varandra. Under min studietid så hade jag ett starkt
feministiskt perspektiv på mina arbeten men sedan jag gick med i partiet så har
den hjärtefråga jag arbetat mest med varit miljö och klimat. Jag har bland
annat varit med och skrivit Storstockholms omställningsplan och sitter i
distriktets miljö- och klimatutskott samt i styrgruppen för partiets klimatnätverk.
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Asia Rahman
Storstockholm Järfälla
Födelseår
1970
Sysselsättning
revisor
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
2018
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
ersättare för valnämnden och tekniska nämnden
Vad kan du bidra med i valberedningen?
Om jag får chansen att vara med i valberedningen så kommer jag att se till att
följa stadgarna och förbereda val av styrelse tillsammans med andra kollegor i
valberedningen. När jag säger följa stadgarna då menar jag att jag förutom att jag
tittar på kandidatens kompetens tar jag hänsyn till jäv, om de finns i brotts
registret, integritet och säkerhet. Jag kommer att se till att ha gott samarbete
med mina egna kollegor i valberedningen. Jag kommer tillsammans med andra
kollegor att samla kandidater och se till om de har mandat . Sedan kommer jag att
jämföra deras kompetenser (utbildning, parti lojalitet, sociala nätverk med det jag
menar hur folknära kontakt har de gällande kulturella religiösa och sociala
sammanhang, hur de har kontakt med lokala befolkningen och hur de
hanterar media för fördel av partiet.). Mina prioriteringar på kandidater kommer
baseras på ytterligare faktorer såsom om kandidaten har tillräckligt med tid.
intresse och kunskaper för politiska frågor, kännedom om vad uppdraget innebär,
ansvarsförmåga, ledarförmågan, förmåga till nytänkande och vilja till förändring,
erfarenhet av styrelsearbetet, erfarenhet från andra organisationer och rörelser,
ordningssinne och stabilitet, självförtroendet, förmåga att uttrycka sig i tal och
skrift, positiv attityd, samarbetsförmåga och att ha en balans mellan könen så att
det blir jämlikt. Kandidaterna som jag skulle prioritera skulle vara de som skulle
vara aktiva i lokala föreningar och att de skulle delta också i befolkningens sorg
och glädje. Jag skulle också välja den kandidat som riktigt brinner för partiets
växandet och som känner till bra partiets program och ideologi, Jag tycker det är
viktiga att kandidaten som jag väljer ska känna till utsatta grupper av samhället
och stödja deras rättigheter.
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Anders Skans
Skåne Malmö
Födelseår
1961
Sysselsättning
Partiaktivist, fd föskollärare och specialpedagog
Medlem i ungdomsförbund eller parti sedan
Ungdomsförbund 1979, parti 1980
Förtroendeuppdrag i andra föreningar eller organisationer
Ordförande i HSB bostadsrättsförening
Vad kan du bidra med i valberedningen?
En lång partierfarenhet med kontakter i hela landet.

28

Övriga nominerade som tackar nej
Kerstin Amelin
Nina Berggård
Kajsa Fredholm
Anders Neergaard
Katja Ollila
Gun Partanen
Kerstin Åkare

Stockholm
Norrbotten
Dalarna
Skåne
Örebro
Värmland
Fyrbodal

Nominerade som ej svarat
Anton Ek
Åke Johansson
Abe Bergegårdh

Dalarna
Västernorrland
Uppsala län
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