
Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn.  

 

Rachid Alhajeh ♂ 

Född: 1944, Palestina 

Yrke: Tolk 

Jag kommer att driva två huvudfrågor som är hjärtnära för mig; den ena 
utrikespolitiska frågor och synnerhet Mellanösternproblematik och den andra 
integrationsfrågor i Sverige. 

 

Love Amcoff ♂ 

Född: 1974, Sverige 

Yrke: Civilingenjör/projektledare 

Brinner för solidaritet, är kreativ och har ambition att återskapa ett samhälle som 
vill och kan ta ansvar för att minska klyftorna utan att hålla tillbaka 
samhällsutvecklingen.  

 

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 och vill nu kunna arbeta för hela 
Sverige. Saker jag vill förändra är Sveriges köttkonsumtion, bostadspolitiken samt 
den konservativa finansbranschen. För ett fossilfritt Sverige och ett reformerat 
bankväsende!  

 

Tomas Andersson ♂ 

Född: 1967, Sverige 

Yrke: Säljare/taxiförare 

Jag har ett starkt fackligt och politiskt engagemang sedan många år. Jag är en duktig 
talare/debattör och är bra på att uttrycka mig i skrift. Det behövs fler politiker med 
facklig bakgrund! Jag vill bidra till att göra skillnad och att utveckla den svenska 
modellen!  



 

Marlene Burwick ♀ 

Född: 1971, Sverige 

Yrke: Kommunalråd 

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. 

 

Pavlos Cavelier Bizas ♂ 

Född: 1996, Sverige 

Yrke: Pressekreterare SSU förbundet 

Som SSU:are kommer jag driva frågor som ökar jämlikheten för min 
ungdomsgeneration. Det handlar om att ge unga rätt till en bostad, en jämlik skola 
och jobb med schyssta villkor. Jag vill även driva på för att bygga fyrspår mellan 
Uppsala och Stockholm för att det skapar förutsättningar för fler jobb.  Ett 
framtidsparti måste ge unga framtidshopp. 

 

Eva Christiernin ♀ 

Född: 1981, Sverige 

Yrke: Lärare 

Jag ägnar idag mycket tid till att utveckla Uppsala till en bra och tillgänglig kommun 
för alla. Det finns så mycket kvar att göra. Jag har fortfarande mycket kvar att ge!  

 

 

Erik Dalban ♂ 

Född: 1965, Frankrike 

Yrke: Lärare 

Det viktigaste uppdraget för mig är att förbättra samarbetet mellan Sverige och de 
andra EU länder inom alla områden, särskilt säkerhetspolitik och integration.  

 

Maria Gauffin Röjestål ♀ 

Född: 1978, Sverige 

Yrke: Folkbildare/Lärare 

Riksdagen behöver representeras av personer med olika bakgrund och erfarenheter. 
För mig är det viktigt att det i vårt lands högst beslutande organ finns människor 
med fackligt perspektiv på arbetslivet, som vet hur det är att arbeta "på golvet".  
Därför kandiderar jag till riksdagen. 



 

Sten Gellerstedt ♂ 

Född: 1952, Sverige 

Yrke: Facklig utredare 

Jag vill verka för ett jämlikt och jämställt arbetsliv där alla kan försörja sig och 
sedan gå i pension med bibehållen hälsa och med en god levnadsstandard. Jag kan 
särskilt bidra när det gäller fördelningen av ansvar mellan riksdagen och 
arbetsmarknadens parter. 

 

 

Ardalan Gharedh Chahie ♂ 

Född: 1986, Teheran Iran 

Yrke: Ekonom 

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

 

 

Sara Gille ♀ 

Född: 1997, Sverige 

Yrke: Studerande 

Jämlikhet är vår ödesfråga och även drivkraften i mitt politiska engagemang. Även 
om jämlikhet har varit en viktig fråga så länge, har betydelsen inte alltid stått still. 
Jämlikhet är mer än bara kronor hit och dit, utan handlar om bra, fungerande vård, 
en välfungerande och inkluderade skolgång och oavsett könsidentitet rätt till lika 
lön. Det är jämlikhet, och det är vad jag brinner för. 

 

Asal Gohari ♀ 

Född: 1996, Sverige 

Yrke: Studerande 

Jag har under flera år varit aktiv i ungdomsförbundet men parallellt engagerat mig i 
partiet. Jag känner mig redo att ta det här steget i mitt engagemang, att få 
representera Socialdemokraterna men även jobba med politik på den här nivån.  

 

Peter Gustavsson ♂ 

Född: 1977, Sverige 

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. 

 

 



 

Patrik Hedlund ♂ 

Född: 1971, Sverige 

Yrke: Marknadsanalytiker 

Jag vill driva en socialdemokratisk näringslivspolitik i Sveriges riksdag där vi 

kopplar välfärdsfrågor till frågor om innovation och tillväxt. Andra frågor jag vill 

driva är utbildnings och arbetsmarknadsfrågor. De områden där jag har erfarenhet 

är stadsbyggnad, IT, marknadsanalys och näringslivsfrågor.  

 

Dervis Isbitirici ♂ 

Född: 1977, Turkiet 

Yrke: Egen företagare 

Jag vill komma in i riksdagen för att ge en röst till ungdomar samt kämpa emot alla 
orättvisor i samhället. Alla ska ges en bra start i livet. Det är vårt gemensamma 
ansvar att tillsammans se till att alla barn och ungdomar mår bra i alla avseende och 
får den hjälpen dem behöver. Det är gemensamma ansvarstagandet som 
socialdemokratin står för. Att vi tillsammans skapar ekonomiskt och social trygghet 
för alla som behöver. Jag vill verka för ett samhälle där människovärdet går före allt 
annat. 

 

Kijan Karimi ♀ 

Född: 1984, Kurdistan 

Yrke: Jurist 

Jag vill med min bakgrund kunna bidra till att fatta kloka beslut som påverkar var 
och en av oss, men även ta ansvar för kommande generationer.  
Jag är övertygad om att den svenska välfärden endast kan bli bäst under 
socialdemokraternas ledning. Jag vill få förtroendet att få vara med och utveckla 
den svenska modellen för att på nytt våga kalla Sverige bäst i världen.  

 

Jonas Karlsson ♂ 

Född: 1963, Sverige 

Yrke: Distriktssköterska 

DEN SVENSKA MODELLEN SKA UTVECKLAS INTE AVVECKLAS 
Hjärtefrågor EN VÄLFÄRD ATT LITA PÅ Vår välfärdsmodell är en del av det 
som gör Sverige fantastisk  
När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer. Byta jobb starta företag bilda 
familj skaffa barn flytta människans frihet växer Då kan alla få chansen att 
förverkliga sina livsdrömmar 
En ansvarsfull ekonomisk politik är garant för detta 

 

Gustaf Lantz ♂ 

Född: 1981, Sverige 

Yrke: Jurist på Hyresgästföreningen, riksdagsledamot 

Om jag får förtroendet att arbeta vidare i riksdagen vill jag fortsätta arbetet för en 
rättvisare bostadsmarknad.  Jag vill även gärna ha kvar ansvaret för 
socialdemokraternas arbete mot våld i nära relationer.  

 



 

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. Med rätt till utbildning, arbete, bostad och 
annat som är viktigt för ett bra liv. 

 En bra samhällsplanering med bostäder för alla, en jämställd sjukvård, skolor och 
förskolor och möjligheter till naturupplevelser. Jag vill även arbeta för att våra 
gemensamma tillgångar används rationellt och solidariskt. Våra barn och äldre är 
värda en bra sjukvård på lika villkor. 

 

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.  

 

 

Joel Näsvall ♂ 

Född: 1994, Sverige 

Yrke: Studerande 

Driven och ung socialdemokrat som vill arbeta för en rättvis värld.  

 

 

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. 

 

Amil Sarsour ♂ 

Född: 1954, Syrien 

Yrke: Ordförande SIU, (Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i 
Uppsala), ekonomichef, egen företagare 

Mångårig erfarenhet av framgångsrik politisk organisering, integration och 
relationsbyggande samhällsengagemang. Som politisk flykting vet jag vad otrygghet 
innebär. 
Fått hedersmedalj av Uppsala kommun: ”..för att Amil, i ett mångårigt engagerat 
integrationsarbete är en eldsjäl som brinner för att få olika kulturer att samverka 
och ta till vara den kraft som finns i ideella organisationer”.  Som förtroendevald 
kommer jag att kämpa för en tryggare framtid för alla.  
Aktiv i ”Ship to Gaza Uppsala” 



 

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.   

 

Inga-Lill 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.  

 

Jakob Stone  ♂ 

Född: 1993, Sverige 

Yrke: Studerande 

Jag vill genomföra partiprogrammet. Alla ska med! 
 
 

 

 

Johan Sundman ♂ 

Född: 1965, Stockholm Sverige 

Yrke: Projektledare 

Johan Sundman är nominerad av Luthagen Stenhagen S-förening. 

 

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 

 


