
Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn.  

 

Polat Akgül ♂ 

Född: 1992, Sverige 

Yrke: Boendeassistent 

Jag brinner för ett bättre samhälle för alla människor oavsett social status. Jag har 

tidigare haft uppdrag som vice ordförande och ordförande för SSU Uppsala.  

Jag brinner för en kulturpolitik som är anpassad till samhället, har bredd och kan nå alla 
åldersgrupper. En kultur som berikar och utvecklas. Kulturpolitiken har en viktig roll 
gällande demokrati, skapa förståelse för olikheter och hur det kan berika medborgarnas 
livssituation. 

 

Christina (Kia) Alfredsson ♀ 

Född: 1957, Sverige 

Yrke: Lärare 

Jag har ett brinnande intresse för vår stads utveckling och ett stort nätverk av kontakter 

på många olika nivåer. 

 

Elnaz Alizadeh ♀ 

Född:  1980, Iran 

Yrke: Kommunikationschef 

Jag brinner för att se Uppsala utvecklas till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

sammanhållen kommun. Jag arbetar alltid för ett Uppsala där alla oavsett bakgrund och 

förutsättningar får ta plats. 

 

Abbas al-Janabi ♂ 

Född: 1954, Irak 

Yrke: It-tekniker 

Mina erfarenheter i den regionala nivån som ledamot i Uppsala regionfullmäktige bör 

ställas till nytta på lokal nivå. Områden där jag starkt kan bidra till nytta är: 

 

Integration, arbetsmarknad och bostäder  



 

Anders Alm ♂ 

Född: 1961, Sverige 

Yrke: Kock 

Jag har arbetat fackligt i vården och förstod snabbt att man måste engagera sig politiskt 
för att påverka vardagen. Allas lika värde och att arbeta med att begränsa vinsterna i 
välfärden är viktiga frågor. 

 

Erik Andersson ♂ 

Född: 1995, Sverige 

Yrke: Juridikstuderande 

Studerar till vardags juridik, bor i Uppsala sedan hösten 2016. Har haft ett politiskt 
engagemang i flera år i min hemstad Strängnäs, där jag även satt i KF samt i 
Socialnämnden. Jag vill ta med mig de erfarenheterna för att göra Uppsala en lite 
ytterligare bättre studentstad. Något jag brinner lite extra för är bl.a. bostads- och 
miljöfrågor. 

 

Thea Blom ♀ 

Född: 2000, Sverige 

Yrke: Studerande och servitris 

Jag är en ung, driven kvinna som är trött på denna orättvisa vi lever i och vill göra en 

förändring. Min drivkraft har varit min ilska, ilskan över orättvisor. Nu har mina ögon 

vidgats och jag drivs även av ett hopp. Hoppet om ett jämställt samhälle. För mig är 

därför utbildning min mest prioriterade fråga. Då kunskap är grundstenen som ett 

jämställt och solidariskt samhälle vilar på. 

 

Bertil Brunn ♂ 

Född: 1956, Sverige 

Yrke: Chaufför 

Jag vill företräda Socialdemokraterna för att jag har en lång politisk erfarenhet, en 

facklig bakgrund samt att jag på grund av en arbetsplatsolycka har egna erfarenheter 

från myndigheter med mera. 

Vi kan tillsammans göra ett bra jobb för Uppsala kommun. En kommun där jag vill att 

alla mäniskor skall behandlas lika, att alla ska få en chans här i livet oavsett bakgrund. 

Alla ska få den hjälp de behöver för att utvecklas. 

 

Pavlos Cavelier Bizas ♂ 

Född: 1996, Sverige 

Yrke: Pressekreterare SSU-förbundet 

Som SSU:are vill jag driva frågor som ökar jämlikheten för unga i Uppsala. Idag 

förpassas unga till otrygga andrahandskontrakt på Blocket. Vi måste bygga fler billiga 

hyresrätter och införa kompiskontrakt så att unga kan flytta. Vi måste även öka 

jämlikheten i skolan. En gymnasieexamen är den enskilt viktigaste förutsättningen för 

att få ett jobb. Ett framtidsparti måste ge unga framtidshopp. 



 

Malika Charipova Akgul ♀ 

Född: 1971, Uzbekistan 

Yrke: Högstadielärare 

Jag är en 46 årig flerspråkig kvinna som utgår från olika perspektiv. Efter många års 

arbete inom sjuk och hälsovården upptäckte jag att jag påverkade barn jag möte i olika 

sammanhang positivt och utbildade mig om till grundskole-och gymnasielärare i 

svenska, matematik och samhällskunskap. Barn och ungdomsfrågor har alltid varit 

viktiga frågor som engagerar mig. 

 

Eva Christiernin ♀ 

Född: 1981, Sverige 

Yrke: Lärare 

Jag vill bidra till en kommun där välfärden når alla och där våra gemensamma 

skattepengar används till rätt saker. Alla barn ska klara skolan, miljön ska vara trygg och 

äldre och personer med funktionsnedsättning ska garanteras ett stöd i toppklass. 

Ordning och reda är en förutsättning för en god omsorg, trygga skolor med goda 

kunskapsresultat och en stad som växer på ett hållbart och smart sätt. 

 

Erik Dagnesjö ♂ 

Född: 1979, Sverige 

Yrke: Betongarbetare 

Frågor jag vill driva är avdragsrätt på facklig medlemsavgift, mer resurser till 
Arbetsmiljöverket och Svenskt kollektivavtal vid upphandlingar 

Erik sitter i styrelsen för Byggsossen, där är han både studieledare och kampanjledare. 
Han är även fackligt aktiv. Där är han sammankallande medbestämmande ledamot i 
Byggnads, Huvudskyddsombud, sitter i Byggnadsfullmäktige och Byggnads 
kretsstyrelse. 

 

Karin De Afonseca ♀ 

Född: 1961, Sverige 

Yrke: Enhetschef 

Jag är ordförande i Gamla Uppsala förening. Jag har arbetat som socionom inom 

socialtjänsten hela mitt yrkesverksamma liv. Mitt fokus har legat på de absolut mest 

utsatta grupperna i samhället. Mitt engagemang har jag med mig från min uppväxt. De 

frågor jag vill utveckla och stärka handlar i grund och botten om allas lika rätt. 

Rättvisefrågor, jämställdhet, en hållbar utveckling av staden och ett öppet inkluderande 

samhällsbygge. 

 

Fredrika Engberg ♀ 

Född: 1986, Sverige 

Yrke: Utbildningsledare  

Som utbildad sociolog har jag en teoretisk förståelse av samhället. Jag vill värna ett 

politiskt samtal präglat av värderingar och visioner. Samtidigt har jag en pragmatisk 

inställning till politik. Jag tycker att det är viktigt med ödmjukhet och ett öppet sinne 

inom politiken - att våga se saker på nya sätt och våga ändra sig när det behövs.  



 

Kjell Engström ♂ 

Född: 1950, Sverige  

Yrke: Egen företagare/utbildning 

Eget företag som tillhandahåller arbetsmarknadsutbildningar och logistiktjänster. 

För mig är det viktigt att få vara med och påverka så att Socialdemokraterna återigen 
blir ett starkt parti som mer baserar sin politik på vår grundideologi. Jag är engagerad av 
frågor gällande utbildnings- arbetsmarknads- och integrationspolitik. 

 

Agneta Erikson ♀ 

Född: 1956, Sverige 

Yrke: Skolledare 

Jag vill driva frågor om mindre ojämlikhet mellan Uppsalas invånare. Motverka 

diskriminering och rasism och främja barns och ungdomars jämlika tillgång till kultur. 

 

Cia Gad Böckman ♀ 

Född: 1945, Sverige 

Yrke: Socionom, fd förskolechef, pensionär 

Är mycket intresserad av lokalpolitik! 

Har lång kommunal erfarenhet som tjänsteman i Uppsala. 

Arbetat med förskola, ledarskap utvecklingsarbete, skrivit och varit föredragande av 
ärenden till nämnder. Är nu ledamot i Uppsala Kommuns fastighets AB. 
Nyfiken! 

 

Maria Gauffin-Röjestål ♀ 

Född: 1978, Sverige 

Yrke: Folkbildare/lärare 

Uppsala kommun är mer än en innerstad och en studentstad med högutbildade 

människor. Att det finns representanter från samhällen runt om i vår kommun och att 

personer som vet hur det är att jobba "på golvet" - som arbetar med facklig kamp får 

vara med och ta beslut känns viktigt för mig. 

Därför kandiderar jag till kommunfullmäktige.  

 

Ardalan Gahreh Chaie ♂ 

Född: 1996, Iran 

Yrke: Ekonom 

Ardalan har ett brinnande intresse för bostads- och kollektivtrafikfrågor. Han är 
exceptionellt duktig på policyfrågor och dessutom pragmatisk. 

 



 

Stavros Giangozoglou ♂ 

Född: 1964, Grekland 

Yrke: Egen företagare 

Ojämlikheten i samhället är fortfarande slående stor. Vill vara med och påverka för 

rättvisare lösningar åt alla, barn som gamla, infödda som inflyttade medborgare och 

kvinnor som män. 

 

 

Agneta Gille ♀ 

Född: 1956, Sverige 

Yrke: Barnsköterska, riksdagsledamot 

Att kunna få fortsätta påverka politiken och samhällsutvecklingen genom att också 

kunna nyttja mina erfarenheter från rikspolitiken. 

 

 

Sara Gille ♀ 

Född: 1997, Uppsala 

Yrke: Studerande 

Jag vill bidra till ett mer jämlikt, öppet och inkluderande Uppsala. För uppnå det är det 
flera utmaningar vi står inför som jag kommer att jobba för uppnå. Bland annat en 
ambition om minskad bostadssegregation, lägre arbetslöshet och mer fokus och 
kunskap om psykisk ohälsa. För ge trygghet till alla kommunens medborgare. Jämlikhet 
är vår ödesfråga och även drivkraften i mitt politiska engagemang. 

 

Jonas Glimsjö ♂ 

 

EJ VALBAR  

 

Asal Gohari ♀ 

Född: 1996, Sverige 

Yrke: Studerande 

Som ung politiker kommer jag se det som mitt ansvar att driva frågor för unga. Det rör 
sig om rätten till bostad, jobb och en jämlik skola. Det kan inte va så att den skola man 
går i ska avgöra ens möjligheter i framtiden. Vi kan inte acceptera att unga inte har 
möjlighet att flytta hemifrån pga brist på billiga hyresrätter eller jobb med schyssta 
villkor. Framtidspartiet måste ge framtidstro. 

 



 

Peder Granath ♂ 

Född: 1958, Sverige 

Yrke: Personligt ombud 

Är engagerad i samhällsfrågor inom idrott, kyrka, sociala frågor, fastigheter, bolag, 

folkhälsa och näringsliv. 

 

 

Anders Grönvall ♂ 

Född: 1964, Sverige 

Yrke: Politiskt sekreterare för miljöfrågor, riksdagen och Partistyrelsens kansli  

Jag har ett starkt engagemang för miljö- och klimatfrågor och tror på riktigt att 
Socialdemokraterna är det enda parti som har lösningarna på de stora miljö- och 
klimatutmaningarna.  
Jag vill vara med och skapa nya gröna hållbara samhällen med fler bostäder som alla har 
råd med och en samhällsplanering med prioritet för cykel- och kollektivtrafik.  

 

 

Peter Gustavsson ♂ 

Född: 1977, Uppsala 

Yrke: Strategisk rådgivare ABF 

Jag brinner för att bygga ett samhälle för alla genom starka folkrörelser och en kraftfull 
jämlikhetspolitik. Vårt parti ska finnas i människors vardag och ta vara på 
engagemanget för samhällsförändring hos våra medlemmar och sympatisörer. Jag har 
en bred allmänpolitisk kunskap, erfarenhet av att leda organisationer och processer 
samt stor erfarenhet av att samtala om och bilda opinion för socialdemokratisk politik. 

 

 

Zana Hafeed ♀ 

Född: 1978, Kurdistan, Irak 

Yrke: Entreprenör 

 

 

 

Seynab Haji Mohamed 

Född: 1964, Tanzania 

Yrke: Studieorganisatör 

Aktiv kvinna med stort socialt patos med invandrarbakgrund och mycket goda 
kontakter med en del invandrargrupper.  

 



 

Börje Hallberg ♂ 

Född: 1948, Sverige 

Yrke: Specialistsjuksköterska, pensionär 

Har i min yrkesverksamma tid arbetat som tjänsteperson i politiskt styrd organisation. 
Ansvarat för utredningar, upphandlingar och strateg i beställarkansli. 

 

Myunghee Han ♀ 

Född: 1948, Sydkorea 

Yrke: Pensionär 

Jag kom till Sverige 1986 och har studerat vid Uppsala Universitet. Mina 
kompetensområden är internationella frågor och konstvetenskap. Jag har aktivt 
engagerat mig i politiken då jag har suttit med i olika nämnder och är intresserad av att 
delta i nämnder med social eller med kulturinriktning. 

YrKominerad av S-förening/-a 

 

Patrik Hedlund ♂ 

Född: 1971, Sverige 

Yrke: Marknadsanalytiker 

Jag vill verka för att Socialdemokraterna blir det naturliga partiet för entreprenörskap 

och innovativt företagande i Uppsala. För detta behövs fokus på näringslivsfrågor, 

bostadsbyggande och ytterligare investeringar i utbildning och kunskap. Uppsalas 

behöver fortsätta utvecklas till en smart och hållbar stad.  De områden där jag har 

erfarenhet är stadsbyggnad, IT och näringslivsfrågor.  

 

 

Caroline Hoffstedt ♀ 

Född: 1984, Sverige 

Yrke: Utredare, kommunalråd 

Med kärlek för Uppsala och socialdemokratin önskar jag verka för att alla Uppsalabor 
ges goda livsvillkor, utbildning, jobb och omsorg. Jag vill se en kommun som 
välkomnar fler samtidigt som vi värnar hållbar stadsutveckling och resurser till välfärd. 
Rättvisa och jämlikhet är ledord för mitt engagemang. I min vision om samhället hålls 
ingen tillbaka eller skaffar sig fördel på andras bekostnad.  

 

Catrin Johansson ♀ 

Född: 1981, Sverige 

Yrke: Verksamhetsassistent 

Jag är en engagerad medlem av vårt gemensamma samhälle och jag vill fortsätta att 
arbeta för att bevara och utveckla vårt samhälle för alla oss som lever i det. 

 



 

Erik Johansson ♂ 

Född: 1983, Sri Lanka 

Yrke: Lastbilschaufför 

Jag står för traditionella socialdemokratiska värderingar, men vill även vara en del i att 
förnya det socialdemokratiska partiet. Jag vill även återuppbygga förtroendet för 
socialdemokraterna och visa att vi är det enda partiet in i framtiden. 

 

 

Ove Johansson ♂ 

Född: 1942, Sverige 

Yrke: Pensionär 

Jag är allmänt intresserad av politik, kan därför inte välja ett område. Alla områden 
inom politiken måste samordnas och bilda en helhet som väljarna har att ta ställning till. 
Är emot privatiseringar av kommunal verksamhet inom vård skola och omsorg. All 
kommunalskatt skall användas på bästa sätt för anställda och medborgarna. 

 

Eric Kapinga ♂ 

Född: 1981, Kongo 

Yrke: Idrottskonsulent 

Jag tror på den demokratiska socialismens mål för ett solidariskt samhälle. Utifrån 

denna vision har jag för avsikt att påverka politiken i kommunen. 

 

 

 

Bedo Kaplan ♂ 

Född: 1953, Turkiet/Kurdistan 

Yrke: Civilingenjör, Byggledare 

Jobbar för ett solidariskt och rättvist samhälle. Jag har god insyn i fastigheter och 

byggande. 

 

 

Emine Behiye Karakitapouglu ♀ 

Född: 1966, Turkiet 

Yrke: Journalist 

Turkisk journalist, studerade statsvetenskap. Har arbetet i Ankara och i Geneve som 
utrikeskorrespondent där jag valdes in i styrelsen för FNs journalistförbund. Har också 
arbetat inom kommunförvaltningen i Ankara. Har fått mastersexamen i Uppsala i 
miljökommunikation.  

Ermines forskning ”klimatflyktingar” publicerades i Sverige 2017.  

Expertområde; internationell politik & miljöfrågor.  



 

Irene Karlsson ♀ 

Född: 1946, Sverige 

Yrke: Egen företagare 

Välfärden håller på att rasa och det anser jag vara förfärligt. 

Jag vill jobba för att alla skall få det bra. 

 

 

Jonas Karlsson ♂ 

Född: 1963, Sverige 

Yrke: Distriktssköterska 

Genom mångårig anställning som Distriktssköterska i kommunen samt tidigare 
styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Uppsala med samverkan på olika nivåer i 
kommunen från CSG till produktion och tidigare förtroendeuppdrag för 
Socialdemokraterna i Socialnämnden har jag god kännedom om Uppsala kommun och 
dess verksamhet  

Hjärtefrågor VI SKA STÄRKA VÅR GENERELLA VÄLFÄRDSMODELL  

 

Viktor Karlsson ♂ 

Född: 1978, Sverige 

Yrke: Renhållningsarbetare 

Jag är väldigt intresserad av miljöfrågor och framkomlighet i en växande stad som 
Uppsala. Har lång erfarenhet av styrelseuppdrag, lång facklig bakgrund och är väl insatt 
i den Socialdemokratiska ideologin.  

 

Patrik Kjellin ♂ 

Född: 1982, Sverige 

Yrke: Administratör 

Jag vill arbeta för en levande, utvecklande och trygg kommun, både i staden och på 
landsbygden. Där det finns bostäder och jobb till alla. Mina erfarenheter från bl.a. 
Räddningsnämnden och från Uppsalas föreningsliv har gett mig erfarenhet från dessa 
frågor ur ett stad/ land perspektiv. 

 

Pierre Kjellin ♂ 

Född: 1974 

Yrke: Journalist 

Några av de saker jag som förtroendevald i fullmäktige skulle vilja prioritera främst är 

långsiktiga lösningar och bredast möjliga majoriteter vid beslut, patientsäkerheten samt 

god personalpolitik och långsiktigt hållbar personalförsörjning i vården samt 

kostnadseffektiv kollektivtrafik som även håller hög servicenivå på landsbygden. 

 



 

Hilde Klasson ♀ 

Född: 1953, Sverige 

Yrke: Personligt ombud 

Jag vill fortsätta vara med i arbetet att utveckla Uppsala till en jämlik stad med plats för 

alla. 

Jag vill driva på vad gäller klimatpolitik och i kampen mot rasism! 

 

 

Awring Koyi ♀ 

Född: 1961, Irak, Kurdistan 

Yrke: Tolk 

Jag är trogen mina/mitt uppdrag och kommer att göra mitt bästa, för att fortsätta att 
ännu arbeta hårdare för att föra ut den socialdemokratiska politiken till så många 
människor som möjligt. 

 

Mattias Kristenson ♂ 

Född: 1991, Lima/Peru 

Yrke: Ombudsman 

Jag vill vara med och göra Uppsala till en ännu mer progressiv kommun. En kommun 

som bygger för framtiden och som välkomnar dem som söker sig hit. Framförallt vill 

jag jobba med att fortsätta utveckla skolan och sträva efter att Uppsalas skolor ska vara 

de bästa i landet. 

 

Gustaf Lantz ♂ 

Född: 1981, Sverige 

Yrke: Jurist på Hyresgästföreningen, riksdagsledamot 

Jag vill gärna arbeta för en kommun som präglas av solidaritet, effektivitet och 
lyhördhet. 

 

Gunnar Larsson ♂ 

Född: 1978, Sverige 

Yrke: Forskare 

Tycker att kommunens största utmaning är att bygga billiga bostäder hållbart, alla ska 
kunna bo bra i Uppsala! Inte uppväxt sosse, men övertygad, en bra början för att 
övertyga andra! 



 

My Lilja ♀ 

Född: 1974, Sverige 

Yrke: lektor i kriminologi 

Jag är idag ersättare i kommunfullmäktige och socialnämnden och ordförande för S-

kvinnor i Uppsala. Jag är intresserad av många olika politiska områden men framförallt 

tycker jag att det är viktigt att alla barn och ungdomar har möjlighet att växa upp med 

samma förutsättningar, att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och att människor känner 

sig trygga. Mina hjärtefrågor är jämställdhetsfrågor, sociala frågor som rör barn och 

unga och brottsförebyggande. 

 

Carl Lindberg ♂ 

Född: 1941, Sverige 

Yrke: Utbildare, pensionär 

Jag vill verka för att Uppsala blir en stark kraft  
mot skolsegregation genom resursfördelning efter behov och kampanjer för värdet av 
multietniska  skolor  
mot hedersvåld och förtryck genom insatser i skolan 
för stöd till utbildning för demokrati och hållbar utveckling  
för Agenda 2030 och höga klimatmål  
för fler cykelvägar separerade från bilvägar och  

för fler hyresrätter i landsbygdens tätorter  

 

Ann-Louise Linder ♀ 

Född: 1956, Sverige 

Yrke: Vårdkordinator 

Ann-Louise är en rättrogen person och har rätt värdegrund. Hon har lång politisk och 

facklig erfarenhet samt står upp för socialdemokratisk ideologi. 

 

 

Marie-Louise Lundberg ♀ 

Född: 1945, Sverige 

Yrke: Ekonom, Pensionär 

Jag vill arbeta för ett jämställt samhälle både när det gäller etnicitet, mellan män och 
kvinnor och mellan rika och fattiga.  

Angående bolag: Jämställdheten är dålig när det gäller framför allt näringslivet. För att 
få bättre jämställdhet i besluten i bolagen behövs fler kvinnor.  Vi får börja med 
kommunens bolag. 

 

Klas-Herman Lundgren ♂ 

Född: 1982, Sverige 

Yrke: Civilingenjör. Politiskt sakkunnig på regeringskansliet.  

Jag brinner för att forma politik som inte stänger dörrar och som lägger grunden för ett 
mer jämlikt Uppsala. Jag för med mig god erfarenhet av politik och 
politikutvecklingsarbete från nationell och lokal nivå.  



 

Birgitta Lundkvist ♀ 

Född: 1955, Sverige 

Yrke: Röntgensköterska 

Erfarenhet från liknande uppdrag i landstinget Dalarna för V och i majoritetssamverkan 
med S och MP. Samverkan och samarbete sätter jag främst för lösningar för invånarnas 
gemensamma bästa. Samhällsplaneringen har en betydande roll för ett jämställt 
samhälle. Det har jag under min uppväxt fått uppleva i Luleå under 60-70-talet och 
under politiskt arbete i Dalarna. 

 

 

Petri Lähteenmäki ♂ 

Född: 1968, Finland 

Yrke: Yrkeslärare 

Min syn på människor i allmänhet är positiv. Engagemanget väcktes av SD. Inom 
politiken är rättvise-, arbetsmarknads-, utbildnings- & ideologifrågor det som intresserar 
mig mest. Är: Rationell, social och utåtriktad. Omtänksam, tolerant, prestigelös och 
utvecklingsorienterad. Vill minska de ekonomiska orättvisorna i samhället. 

 

Josefin Mannberg ♀ 

Född: 1956, Sverige 

Yrke: Psykolog 

Jag har arbetat kring de mest utsatta medborgarna hela mitt yrkesliv. Brinner för allas 

delaktighet och jämställdhet 

 

 

Caitlin McEvoy ♀ 

Född: 1990, USA 

Yrke: Kulturantropolog 

Valet 2018 kommer att handla om integration och ekonomisk utveckling. Jag har 
forskat om integration och hittat problem inom arbetsmarknaden och komvux. Nu vill 
jag ta min expertis och bidra så att alla som kan jobba ska få den chansen-utan 
privilegium till de med högre utbildning och tidigare arbetserfarenhet.  

 

Loa Mothata ♀ 

Född: 1973, Lesotho 

Yrke: Undersköterska 

Socialdemokraternas ideologi och värdegrund överensstämmer med min egen. 

Fritid för ALLA, arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor är av intresse. Som förhandlare på 
Uppsala kommuns uppdragskontor har jag insyn i kommunens verksamhet och 
beslutsprocesser vilket gett mig värdefulla kontakter. Mitt fackliga arbete har gett mig 
insikt i vanliga människors vardag. 



 

Soraja Nadimpour ♀ 

Född: 1952, Iran 

Yrke: Miljöexpert, region Uppsala 

Jag har lång politisk erfarenhet. Jag blev politiskt aktiv redan 1970. 1986 flyttade jag till 

Sverige och började här engagera mig 1987.  

Jag brinner för demokrati frågor. Vilket jag tycker är grunden till ett välmående 

samhälle både socialt och ekonomiskt. 

Arbetsmarknad-, jämställdhet- och integrationsfrågor är de området som jag vill jobba 
med. 

 

Baskar Nazjadeian ♂ 

Född: 1957, Kurdistan 

Yrke: Röntgensjuksköterska 

Uppsala skall vara ett centrum för integration och gemenskap, fri från brottslighet med 

socialdemokraterna som ledarskap. 

 

Annica Nordin ♀ 

Född: 1975, Sverige 

Yrke: Förlagsredaktör 

Jag är mycket politiskt intresserad och vill lära mig mer om det kommunalpolitiska 

arbetet. Jag är särskilt intresserad av kultur- och bostadsfrågor. 

 

 

Helena Nordlund ♀ 

Född: 1968, Sverige 

Yrke: Förhandlare, Hyresgästföreningen 

Jag är intresserad av bostadsfrågor och samhällsutveckling, att staden växer och växer 

med hjärta, själ och solidaritet är viktigt för mig.  

 

 

Helena Olsson ♀ 

Född: 1961, Finland 

Yrke: Administrativ samordnare 

Min politiska drivkraft är att jag är övertygad om att ett samhälle präglat av ökad 
jämlikhet, jämställdhet och mångfald är ett bättre samhälle för alla. Dessa tre 
grundstenar ger också människor bättre möjlighet att fritt göra sina egna val i olika 
livssituationer. 



 

Gunilla Oltner ♀ 

Född: 1945, Sverige 

Yrke: Pensionerad fd barnrättsstrateg, Barnombudsman 

Mitt engagemang i barn och deras rättigheter som f.d. barnombudsman och i arbetet 
som förskolestrateg ser jag betydelsen av att synliggöra barns och ungas utsatthet och 
deras rätt till delaktighet i sociala, förebyggande, folkhälso- och kulturella frågor. De 
allra yngsta barnen bör särskilt uppmärksammas. 

 

Joakim Palestro ♂ 

Född: 1975, Sverige 

Yrke: VD 

För ett ökat bostadsbyggande, näringslivsutveckling och industrins 
kompetensförsörjning genom yrkesvux. 

 

Maria Patel ♀ 

Född: 1967, Sverige 

Yrke: Biståndshandläggare 

Sedan 20-års ålder har jag engagerat mig i Kommunal och sedan i socialdemokraterna. 

Jag har arbetat som kock och sedan 10 år tillbaka på socialtjänsten. 

Jag anser att alla uppsalabor ska få vara med och bidra under schyssta levnadsvillkor, 

bostad, arbete och samhällets stöd då man behöver det. 

 

Erik Pelling ♂ 

Född: 1976, Sverige 

Yrke: Kommunalråd, agronom 

Nästa mandatperiod vill jag fortsätta arbeta för ett jämlikt Uppsala, där fler har ett jobb, 
där skolan ger varje barn en chans och där Uppsalaborna har en bra fritid. Jag vill 
utveckla Uppsalas landsbygd och se till att vi blir ett äldrevänligt samhälle med en 
välfärd att lita på. Vi ska ta vara på möjligheten att bygga bort bostadsbristen och skapa 
bra livsmiljöer för generationer framöver. 

 

Joel Pihl ♂ 

Född: 1980, Sverige 

Yrke: Kärnsäkerhetsingenjör 

Hellre medborgare än kund. Vill verka för en generell kommunal välfärd som sätter 

uppsalabornas behov före vinstintressen, samt arbeta för en effektivare förvaltning 

genom minskad byråkrati. 



 

Ingrid Pineiro ♀ 

Född: 1943, Sverige 

Yrke:  

Ingrid har och är aktiv i flera ideella medlemsorganisationer vars värdegrund är 
mänskliga rättigheter. Ingrid har arbetat många år inom socialtjänsten och på 
landstinget med planering inom handikappomsorgen. Ingrid är nu aktiv på flera nivåer 
inom Hyresgästföreningen. Ingrid har ett stort kontaktnät i Uppsala..  
Just nu är Ingrid regionansvarig för miljöfrågor i Hyresgästföreningen. 
Ingrid har arbetat med miljöcertifiering i Landstinget.  
Ingrid har tidigare suttit i stiftelsen för Dag Hammarskjöldbiblioteket som ledamot för 
Svenska FN-förbundet. 

 

Eileen Rönnlund Holmgren ♀ 

Född: 1947, Sverige 

Yrke: Socionom 

Uppväxt i extrem fattigdom. Arbete i industri och vård. Socionom 1980 med lång 
yrkeserfarenhet. Talat i socialutskottet inför ny Socialtjänstlag, som har min metodik. 
Väl grundade förslag om hur barnfattigdom och kostnader för försörjningsstöd kan 
minskas. Uppmärksammar särskilt utsatta barn och ungdomsarbetslöshet. Kvalité i 
äldre-och barnomsorg. Har varit kretsordförande i SSU. Engagerad. Positiv. Bra 
retoriker.   

 

Dima Sarsour ♀ 

Född: 1982, Syrien 

Yrke: Integrationssamordnare 

Jag ör integrationssmordnare med djup kunskap och insikt om civilsamhället. Har länge 
varit aktiv i förenings-organisationslivet som ledare, på lokal/regional- och 
internationell nivå. Jag tror på samverkan mellan grupper, samhällsgrupper och goda 
krafter för göra det bästa för samhället. Jag anser att representation av grupper som inte 
har fått/får plattform i offentliga rum är ytterst viktigt.   

 

Salem Sarsour ♂ 

Född: 1983, Syrien 

Yrke: Projektledare 

I början av nittotalet flydde jag och familjen till Sverige. Är antagen till 
Europaprogrammet med ämnesinriktning sociologi. Arbetar nu som projektledare inom 
integrationsprojektet ”Skola för Alla”, med asylsökande och skolor och med ett 
demokratiprojekt. 

Intresset för samhällsfrågor började vid tidig ålder där jag diskuterade många sociala 
problem och samhällsfenom. Jag kommer att fokusera på kollektivtrafik, vård och 
bildning, fastigheter och service.  

 

Mark Schneider ♂ 

Född: 1966, Tyskland 

Yrke: Konsult 

Mark Schneider står för socialdemokratiska värden med att kunna bidra till att utveckla 
ett progressivt samhälle. Han har en utpräglad helhetssyn att kunna förstå kollektivets 
intressen och en passion för att laga eller ändra systemfel som enbart tillgodoser 
särintressen. Mark är även mycket aktiv med att skapa opinion inom 
tjänstemannapolitik och att därmed kunna bidra till att värva nya medlemmar. 



 

Daniel Simmons ♂ 

Född: 1986, Sverige 

Yrke: Ordförande Uppsala studentkår 

Jag är intresserad av många frågor men brinner främst för att arbeta med skola, bostad 
och arbetsmarknad. Mina år i Uppsala studentkår har lärt mig hur viktigt det är att 
kommunen har ett långsiktigt studentperspektiv med sig i många av dessa frågor. Jag 
vill även arbeta för att göra det mer attraktivt för studenter att stanna i Uppsala efter 
examen och bidra med sina kompetenser. Tack! 

 

Emmy Sjöblom ♀ 

Född: 1988, Sverige 

Yrke: Ombudsman 

Att bära med sig att vi alla har olika förutsättningar är för mig grunden i 
socialdemokratin. Samtidigt så lever vi i ett samhälle som premierar vissa egenskaper 
och nedvärderar andra. Detta är något som jag så länge jag kan minnas känt en enorm 
frustration över. Att engagera mig politiskt gör att jag kan kanalisera all frustration till 
att verkligen skapa förändring. 

Idag är jag politiskt aktiv i Värmdö kommun där jag nu sitter i Kommunfullmäktige och 
har varit vice ordförande i Socialnämnden.  
Jag är nu redo att samla mitt engagemang och lägga all min kraft i Uppsala! 

 

Ingalill Sjöblom ♀ 

Född: 1959, Sverige 

Yrke: Facklig företrädare, Boendeassistent 

Jag brinner för facklig-politisk samverkan. Som kommunalare och ordförande för LO -

facken i Uppsala/Knivsta har jag en stor erfarenhet av arbete med arbetsmiljö och 

arbetsrätt. Jag jobbar som boendeassistent inom social psykiatrin i Uppsala kommun. 

För mig är det viktigt att verka för en bra välfärd för alla och för alla människors lika 

värde.  

 

Jonas Sjögren ♂ 

Född: 1961, Sverige 

Yrke: Arkitekt 

Alla boende i Uppsala välkomnas, oavsett vilken del man bor i eller vem man är. Ingen 

grupp av människor, intressen eller behov skall sättas upp mot andra. Sök hellre 

samverkan. 

Ett samhälle mår bäst av att bygga på dess medborgares verkliga förmågor, talanger och 

visioner. 

Detta vill jag verka för genom helhetslösningar inom sociala frågor, arkitektur, 

stadsbyggnad och kommunikationer. 



 

William Skoglund ♂ 

Född: 1996, Sverige 

Yrke: Studerande 

Jag är en person med stort engagemang som vill lyfta ungdomsperspektivet, något som 

socialdemokraterna för ofta gör dåligt. Jag vill lägga tid och kraft på att göra ett bra jobb 

i kommunen och ta de viktiga politiska striderna som krävs för att få igenom 

socialdemokratisk politik. 

 

 

Jacob Smeds ♂ 

Född: 1994, Sverige 

Yrke: Studerande 

 

 

Christer Solander ♂ 

Född: 1951, Sverige 

Yrke: Miljö och hälsoskyddsinspektör 

Jag har arbetat länge i kommunen och är bra insatt i hur kommunen fungerar. Jag är 

aktiv i olika föreningar och har ett brett kontaktnät. En fråga som känns viktig för mig 

är att bidra till att olika invandrargrupper kan få arbete. Jag tror det är en viktig fråga för 

framgång i vårt parti. 

Bostadsfrågor är också angelägna frågor att bra och smarta lösningar som ger billigare 
bostäder till våra invånare så att alla har råd till bostad oavsett inkomst. 

 

Kia Solid ♀ 

Född: 1954, Sverige 

Yrke: Barnskötare 

Jag vill vara med och ta ansvar för Uppsalas framtid, möjliggöra alla människors rätt till 
en egen bostad till en rimlig kostnad och en välfärd av hög kvalité. Jag är väl insatt i 
kommunens verksamheter och organisation efter mina 29 år i fackligt arbete. Jag känner 
mig väl förankrad i socialdemokratins värdegrund. Där alla människors lika värde och 
demokrati är min ledstjärna. 

 

Ylva Stadell ♀ 

Född: 1982, Sverige 

Yrke: Politisk sekreterare 

Närmast mitt hjärta finns jämställdhetsfrågorna och vår politik för att skapa bra villkor 
för alla de som växer upp i Uppsala. Bättre villkor för personalen i omsorgen samt en 
bra förskola och skola, möjlighet till aktiv fritid för alla barn och ett bra stöd till alla 
Uppsalas föreningar är saker jag brinner för. 



 

Jakob Stone ♂ 

Född: 1993, Sverige 

Yrke: Studerande 

Jag skulle gärna driva frågor om bättre villkor för unga på såväl arbets-som 

bostadsmarknaden. Vidare vill jag gärna arbeta för en bättre äldreomsorg, där jag tycker 

det är viktigt att även yngre personer engagerar sig.  

 

 

 

Sixten Svanberg ♂ 

Född: 1996 

Yrke: Studerande 

I en tid som vår behövs den socialdemokratiska visionen om ett rättvist, jämlikt och 
solidariskt samhälle höras starkare än någonsin. Vårt parti ska vara i ständig opposition 
mot orättvisor, den principen håller jag varmt om hjärtat. Jag är säker på att jag skulle 
kunna bidra med en radikal röst för socialdemokratisk politik i våra folkvalda 
församlingar om jag fick chansen 

 

Gabriel Söderberg ♂ 

Född: 1979, Sverige 

Yrke: Lektor ekonomisk historia 

Jag vill arbeta för att hitta vägar till ett bättre och tryggare samhälle. Centralt för detta är 

en ekonomisk politik som ger framtidstro och resurser för satsningar som kan 

överbrygga motsättningarna i dagens samhälle. Ett viktigt bidrag här är fördjupat 

samarbete mellan politik, näringsliv och forskning.   

Jag är forskare i ekonomisk historia på Uppsala universitet och ekonom på Riksbanken.  

 

Björn-Erik Tapper ♂ 

Född: 1952, Sverige 

Yrke: Civilingenjör 

Jag vill att kommunens medel ska användas så effektivt som möjligt och att skola, 

välfärd, bostäder och infrastruktur verkligen prioriteras. 

 

Medborgaren ska stå i centrum och varje skattekrona ska användas rätt. 

 

Martin Viredius ♂ 

Född: 1951, Sverige 

Yrke: Journalist, utredare, pensionär 

Jag har varit medlem i socialdemokraterna i över 40 år. I första hand har jag engagerat 

mig i fackliga frågor eftersom jag har varit anställd i Transport. Först som redaktör och 

därefter som politiskt ansvarig sedan jag valts in i förbundets verkställande utskott. Det 

uppdraget hade jag i tio år. Bland annat arbetade jag mycket med att införa krav på 

kollektivavtal i offentlig upphandling. Det vill jag fortsätta med i Uppsala. 

 



 

Björn Wall ♂ 

Född: 1947, Sverige 

Yrke: Pensionär 

Uppsalason med lång politisk erfarenhet bl.a. facklig-politiskt och som partikassör.  

Nordiskt samarbete och Bryssel. Engagerad i Sport- och rekreationsfastigheter i 

Uppsala kommun. Tror på möjligheter,  för politik är att vilja. Lagarbetare. Vill se ett 

solidariskt, tryggt och rättvist Uppsala! 

 

 

Helena Wallström ♀ 

Född: 1968, Sverige 

Yrke: Kommunikatör 

Helena vill visa att det går att komma tillbaka till betydelsefullt politiskt arbete efter det 

att lusten och tiden nu finns då barnen är stora. Helena var ordförande för landstingets 

kulturnämnd och var ledamot i landstingsfullmäktige på 1990-talet.  

 

 

Rafael Waters ♂ 

Född: 1978, USA 

Yrke: Universitetslektor i förnybar energi 

Jag har varit med i Socialdemokraterna i nära 10 år och engagerat mig för hållbar 

utveckling i bl.a. miljönätverk, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, kommunfullmäktige, 

Upplandsbygd, och Uppsala Vatten 

 

 

Kerstin Westman ♀ 

Född: 1951, Sverige 

Yrke: Barnskötare 

Kerstin har en bred erfarenhet från fackligt och politiskt arbete och ett långt yrkesliv i 

Uppsala kommun. 

Rättvisa och solidaritet är hennes drivkraft. 

Minskade klyftor ökar tryggheten för alla i längden. 

 

Ulrik Wärnsberg ♂ 

Född: 1958, Sverige 

Yrke: Ekonom 

Kan bidra till en politik för solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle för alla, med 

offensiva satsningar på arbete och utbildning som bryter den ökande segregationen. 

Mer fokus på jämställdhet, folkhälsofrågor och delaktighet.  

 



 

Staffan Yngve ♂ 

Född: 1945, Sverige 

Yrke: Professor 

Jag vill i min politiska gärning möta den nya tidens krav och bidra till ett tryggt och bra 
Uppsala för alla. Klimathotet innebär stora utmaningar för kommunen och jag tror jag 
kan bidra med engagemang, kompetens och kontakter. Jag har lång erfarenhet av arbete 
med social hållbarhet i olika nämnder och avser om jag får möjlighet att fortsätta det 
arbetet efter de nya förutsättningar som gäller.   

 

Fabian Zsiga ♂ 

Född: 1995, Sverige 

Yrke: Studerande 

Som engagerad samhällsmedborgare vill jag vara med och göra Uppsala till en bättre 

plats att bo på, för alla människor. Genom att få vara med och implementera en 

socialdemokratisk politik tror jag mig kunna göra detta på bästa sätt.  

 

Anders Åresten ♂ 

Född: 1952, Sverige 

Yrke: Pensionär 

Jag har tidigare haft politiska uppdrag för Folkpartiet/Liberalerna där jag har varit 
medlem i cirka 40 år. Numera känner jag att Socialdemokraternas politik passar mig 
bättre. 

Har haft uppdrag i Räddningsnämnden i cirka 30 år och även varit dess ordförande 
1992 - 1994, Har även varit nämndeman i Tingsrätten 2003 - 2006 samt 2010 för 
tidigare parti. 

 

Monica Östman ♀ 

Född: 1953, Sverige 

Yrke: Arbetsmiljösamordnare 

Uppvuxen på ett småbruk i Tensta 2,5 mil norr om Uppsala. Parallellt med 
heltidsarbete har jag läst in grundexamen och disputerade 2008 i markvetenskap. Har 
under 30 år varit fackligt aktiv inom TCO. Arbetar numera med personalfrågor.  Mitt 
politiska huvudintresse är samhällsplanering, bostäder och äldrefrågor. Att Uppsala 
kommun blir en bra plats att bo och verka i är viktigt liksom en bra skola för alla. 

 

 

 


