
Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn.  

 

Abbas al-Janabi ♂ 

Född: 1954, Irak 

Yrke: IT-tekniker 

Som ledamot i Uppsala Regionfullmäktige brinner jag för demokrati, 

jämställdhet och integration. Frågor som jag möter i min vardag som ordförande 

i ATS, arabisktalande s-förening. Jag har sedan flera år tillbaka engagerat mig i 

internationella och integrationsutskottet i Uppsala arbetarekommun.  

 

Kjell Andersson ♂ 

Född: 1946, Sverige 

Yrke: Sjuksköterska, pensionär 

Jag vill få till en upprustning och utveckling av rehabilitering för alla som drabbas 
av sjukdom eller lever med funktionshinder. Jag vill att landstinget och 
kommunerna ska samordna vård och omsorg så att vi får en tillgängligare, 
enklare och effektivare användning av de gemensamma resurserna.  Att 
förebygga sjukdom måste vara prioriterat och vård ska alltid ges utifrån behov. 

     

Tomas Andersson ♂ 

Född: 1967, Sverige 

Yrke: Säljare, taxiförare 

Jag har ett starkt fackligt och politiskt engagemang sedan många år och är en 

duktig talare/debattör, bra på att uttrycka mig även i skrift. Har varit med i 

regionfullmäktige sedan 2006. Vill fortsätta att bidra till att göra skillnad.  

 

Mikael Bogsjö ♂ 

Född: 1962, Sverige 

Yrke: Ombudsman 

Har erfarenhet som landstingspolitiker fån Västmanland 1994-2006. Har varit 
borta från förtroendeuppdrag länge men kan tänka mej komma tillbaks nu till 
regionpolitiken. 

 

 



 

Leon Boman Sundström ♂ 

Född: 1992, Sverige 

Yrke: Studerande 

Jag vill bidra och kämpa för ett samhälle som mer aktivt motverkar de klyftor 
och strukturer som vi föds in i. Vare sig det handlar om klass, etnicitet eller 
sexuell läggning. 

 

Christer Borg ♂ 

Född: 1970, Sverige 

Yrke: Lärarvikarie 

För mig är det viktigt med en offentligt finansierad sjukvård fri från privata 
vinstintressen. En sjukvård som har de resurser som krävs, som ser till varje 
enskild individ vid varje enskilt tillfälle, en sjukvård där arbetsmiljön ska vara 
prioriterad och där den blir mer tillgänglig, att väntetiderna kortas och att man 
bygger bort flaskhalsar.  Betydligt mer resurser behövs till gode män för 
ensamkommande barn är bristen på resurser hos BUP, den verksamheten måste 
utökas och förbättras betydligt, men även antalet psykologer ute på 
vårdcentralerna behöver bli fler! 

 

Bertil Brunn ♂ 

Född: 1956, Sverige 

Yrke: Chaufför 

För 18 år sedan fick jag en arbetsskada och blev tvungen att sluta arbeta. Jag har 

konsumerat mycket sjukvård genom åren så jag vet att det finns mycket gott att 

säga om vården som kan bli ännu bättre. Jag har även en facklig bakgrund och 

har jobbat politiskt i 23 år.  

 

Pavlos Cavelier Bizas ♂ 

Född: 1996, Sverige 

Yrke: Pressekreterare SSU-förbundet 

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

Uppsalaregionen. En stor utmaning är den ökande psykiska ohälsan bland unga. 

Jag vill driva på för att ungdomspsykiatrin får mer resurser. En annan viktig fråga 

är ungas tillgång till kollektivtrafiken. Jag kommer driva att unga och studenter 

ska få mer rabatt i kollektivtrafikpriserna. Ett framtidsparti måste ge unga 

framtidshopp. 

 

Björn Christernin ♂ 

Född:1983, Sverige 

Yrke: Lärare 

Jag vill medverka till en jämlik hälso- och sjukvård som inte gör skillnad på vem 
du är eller var du bor. Digitaliseringen inom vården måste utvecklas. 
Kollektivtrafiken ska vara så attraktiv, prisvärd och funktionell att folk själva 
lämnar bilen hemma. Självklart ska barn och unga färdas tryggt till och från sina 
aktiviteter. 



 

Fredric de Afonseca ♂ 

Född: 1985, Sverige 

Yrke: Sjuksköterska 

Jag vill arbeta för att möjliggöra en vård som möter allas behov. Jag är emot 

vinster i välfärden och tror att på en förnyelse av vården i vår region. Detta 

kräver ett samhälle där alla har lika värde vilket jag gav mig in i politiken för att 

försöka hjälpa till att uppnå. Jag är för närvarande ersättare i Regionfullmäktige, 

Vårdstyrelsen och ledamot i beredningen för barn och unga. 

 

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. 

 

Birgitta Ekbom ♀ 

Född: 1950, Sverige 

Yrke: Specialistsjuksköterska 

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.  

 

Susanne Eriksson ♀ 

Född: 1966, Sverige 

Yrke: Politisk sekreterare  

Jag har erfarenhet av såväl regionala som lokala frågor. Min ambition är att knyta 
samman dessa viktiga frågor genom min kandidatur till regionen. Såväl 
sjukvården som kollektivtrafiken är oerhört viktiga politiska områden för oss 
socialdemokrater i Sverige och Uppsala. För att bidra till den regionala 
utvecklingen är kunskaper om kommunala frågor av stor vikt. 

 

Emilia Friberg ♀ 

Född: 1991, Sverige:  

Yrke: Lärare 

Jag är 26 år och jobbar som lärare på Gottsundaskolan. Jag blev invald som 

ersättare i dåvarande landstingsfullmäktige år 2010 och är ordinarie ledamot 

sedan 2014. Jag har haft uppdrag i landstingsstyrelsen, beredningen för 

demokrati, jämställdhet och integration och Sjukhusstyrelsen. Jag brinner för en 

jämlik och jämställd hälso- och sjukvård och en högkvalitativ kollektivtrafik. 



 

Cia Gad Böckman ♀ 

Född: 1945, Sverige 

Yrke: Socionom, fd förskolechef, pensionär 

Jag har ett stort intresse för sjukvården i egenskap av att varit patient genom 

anhöriga som är sjuksköterskor för jag många diskussioner om sjukvårdens goda 

och dålig sidor. Sjukvårdens är en oerhört viktig fråga i dagens samhälle. 

 

Mirjana Gavran ♀ 

Född: 1961, f d Jugoslavien 

Yrke: Undersköterska, demensvård 

Jag vill åstadkomma förbättringar inom områden som jag brinner för bl a hälsa 
och sjukvård, integration- och invandrarfrågor samt fackliga frågor. Medlem i S-
kvinnor och Norrsken och har lärt mig så mycket men även haft roligt.  

 

Ardalan Ghareh Chaie ♂ 

Född: 1986, Iran 

Yrke: Ekonom 

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

 

Sara Gille ♀ 

Född: 1997, Sverige 

Yrke: Studerande 

Jämlikheten 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.  

 

Jonas Glimsjö ♂ 

 

EJ VALBAR 



 

Zana Hafeed ♀ 

Född:1978, Kurdistan, Irak 

Yrke: Entreprenör 

Zana är nominerad av Luthagen Stenhagen s-förening 

 

 

Börje Hallberg ♂ 

Född: 1948, Sverige 

Yrke: Specialistsjuksköterska, pensionär  

Har hela min yrkesverksamma tid arbetat inom landstingen som sjuksköterska, 

vårdlärare, utredare, hälso- och sjukvårdsstrateg i beställarkansli, avtalsstrateg 

med upphandlingar och förhandlingar. 

. 

 

 

Pia Holmqvist ♀ 

Född:1961, Sverige 

Yrke: Ekonom 

Jag är feminist och intresserad av jämställdhet, jämlikhet och sjukvårdsfrågor, 
personal och patienter. Arbetar också fackligt. 

 

 

 

Tomas Håkansson ♂ 

Född: 1963, Sverige 

Yrke: Bussförare 

Medlem som är väl förankrad i arbetarrörelsen och kan företräda LO- kollektivet 

 

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. 



 

Jonas Karlsson ♂ 

Född: 1963, Sverige 

Yrke: Distriktssköterska 

 

EN VÄLFÄRD ATT LITA PÅ 

Vår välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt! 

Viktiga frågor för mig är patientperspektivet och vår viktigaste resurs i Vården 

personalen samt styrning av sjukvården. En ansvarsfull ekonomisk politik ger 

förutsättningarna.  

Representerar nu S i Sjukhusstyrelsen och kandiderar som naturlig del till 

Regionfullmäktige.  

 

Ermine Khachatryan ♀ 

Född: 1992, Abchazien 

Yrke: Studerande 

Uppsala län har stor potential att vara ledande i arbetet att säkerställa en hälso-

och sjukvård med hög kvalitet och i utvecklingens framkant för alla våra 

innevånare, inte minst tack vare våra goda förutsättningar att främja forskningen. 

Jag vill gärna vara en del av detta viktiga arbete, därför kandiderar jag till 

regionfullmäktige.  

 

Awring Koyi ♀ 

Född: 1961, Irak, Kurdisstan 

Yrke: Tolk 

Jag är trogen mina/mitt uppdrag och kommer att göra mitt bästa, för att 

fortsätta att arbeta ännu hårdare för att föra ut den socialdemokratiska politiken 

till så många människor som möjligt. 

 

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. 

 

Birgitta Lundkvist ♀ 

Född: 1955, Sverige 

Yrke: Röntgensköterska 

Tidigare liknande politiska uppdrag i landstinget Dalarna och region Dalarna (för 

V) Samverkan och samarbete sätter jag högt för invånarnas gemensamma bästa. 

Samhälls- och regional planering är av stor betydelse för ett jämlikt samhälle. Det 

gäller även över länsgränserna. 



 

Vivianne Macdisi ♀ 

Född: 1975, Syrien 

Yrke: Jurist, Regionråd 

Politik handlar om att ha modet och kraften att driva och genomföra en 

samhällsutveckling som styr mot ett jämlikt och jämställt samhälle. 

Socialdemokratin är en folkrörelse med oerhörd potential att kunna engagera och 

involvera människor att känna framtidstro. Jag vill vara med och sätta Region 

Uppsala på kartan och tydliggöra att välfärden behöver mer resurser, 

sjukvårdspersonalen behöver bättre arbetsmiljö och villkor och att patienterna 

har rätt till tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet.  

Vi ska visa att socialdemokratisk politik gör skillnad. 

 

Andargachew Meshesha ♂ 

Född: 1945, Etiopien 

Yrke: Statsvetare 

 

 

 

 

Pia Milton ♀ 

Född: 1948, Sverige 

Yrke: Egen företagare 

Mitt mål är att medverka till en god hälsa på lika villkor för alla i regionen. Jag 
arbetar för 
- tillgänglig, trygg, jämlik och professionell hälso- och sjukvård 
- utveckla förebyggande insatser inom all hälso- och sjukvård 
- satsa på primär-/närvård i samverkan med kommunerna 
- tillgång till högkvalitativ specialistvård 

 

Jens Nilsson ♂ 

Född: 1970, Sverige 

Yrke: Boendebiträde 

Jag tror på den demokratiska processens förmåga att skapa en progressiv politik. 

Jag har egna erfarenheter av hur väl specialistvården kan fungera i vår region, 

men det finns alltid utrymme för förbättringar: de med störst behov ska ha 

kortaste köerna, sjukhusmaten ska vara näringsriktig och god.  

Kollektivtrafiken har jag glädje av i mitt arbete som boendestödjare, hur ser vi till 

att fler nyttjar den så den kan bli billigare. 

Samordningen mellan Region-Kommun ska stärkas. 



 

Joel Näsvall ♂ 

Född: 1994, Sverige 

Yrke: Studerande 

Jag har under mina tre år som ordförande för SSU i distriktet utvecklat ett stort 

intresse för regionalpolitiska frågor. Hälso- och sjukvården är fundamentala delar 

för det jämlika samhälle vi vill se. 

Men vi behöver därutöver arbeta kraftigt för att minska arbetslösheten genom en 

aktiv näringspolitik och investeringar i människors kunskaper och kompetens.  

Vi behöver stärka utbildningsmöjligheterna i regionen för att både möta och 

utveckla framtidens jobb. Samtidigt som en fungerande kollektivtrafik, för 

många, är avgörande för att få vardagen att gå ihop. 

 

Gunilla Oltner ♀ 

Född: 1945, Sverige 

Yrke: Pensionerad barnrättsstrateg, fd Barnombudsman 

Har som barnombudsman samarbetat i många år med landstinget och Uppsala 

kommun om barns rätt, psykosocialt främjande och förebyggande, var med och 

startade Barnahus. Är denna mandatperiod ledamot i kommunens 

utbildningsnämnd. Är engagerad i att utveckla regionen i nämnda områden. 

Samverkan som ger utveckling. 

 

 

Kerstin Ramdén ♀ 

Född: 1944, Sverige 

Yrke: Pensionär 

Livserfarenhet, brett kontaktnät, d.v.s jag har tentakler ute åt många håll, som ger 
mig kunskap och idéer. Erfarenheten av att redan finnas med i regionfullmäktige 
och kulturnämnden. Jag har bra koll på var partiet står i de frågor organen 
ansvarar för och de är väl förankrade och integrerade i mitt eget tänkande och 
mina värderingar. 

 

 

Bo Rundqvist ♂ 

Född: 1978, Sverige 

Yrke: Arkeolog 

Jag kandiderar för Socialdemokraterna till Regionfullmäktige. Jag kommer att 
kämpa för trygghetsfrågor och en fortsatt socialdemokratisk kulturpolitik.  

Uppsala skall vara en framtidsstad och vårt parti ett framtidsparti. Vi bör därför 
engagera oss för att dels bevara det förflutna och dels vara i framkant på den 
framtida digitala infrastrukturutvecklingen.  



 

 

 

 

 

Lena Rönnberg ♀ 

Född: 1953, Sverige 

Yrke: Jurist, fd landstingsråd  

Hälso-och sjukvården är en viktig del av den svenska välfärdsmodellen, den ska 
ges till alla efter behov och vara jämlikt fördelad. För att detta i realiteten ska 
fungera krävs en aktiv sjukvårdspolitik, det vill jag arbeta för. Jag är jurist och 
arbetar vid Uppsala universitet, har haft förtroendet att tidigare verka som 
landstingsråd i vårt län. 

 

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 tjänstemanna- politik och att kunna bidra till att värva nya medlemmar. 

 

Jonas Sjögren ♂ 

Född:1961, Sverige 

Yrke: Arkitekt 

Jonas är en relativt nybliven partimedlem, som plikttroget går på partimöten av 

olika slag där han på ett konstruktivt sätt deltar i debatten. Jonas har genomgått 

relevanta utbildningar. Genom sitt yrke som arkitekt har han särskilda kunskaper 

om den kommunala verksamhet som berörs av hans yrkesutövning.   

 

 

 

 

 

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 regionen och ta de viktiga politiska striderna som krävs för 

att få igenom socialdemokratisk politik. 

 

 

Elinor Skogsberg ♀ 

Född: 1974, Sverige 

Yrke: Medicinsk sekreterare 

Jag vill verka för en bättre vård av kvinnorelaterade sjukdomar och en bättre 

arbetssituation för undersköterskor och medicinska sekreterare i regionen. 

 



 

Jakob Stone ♂ 

Född: 1993, Sverige 

Yrke: Studerande 

Det är dags för samhället att kliva fram och ta tag i den psykiska ohälsan. Stress 
och oro inför framtiden präglar människors tillvaro i allt högre grad och är idag 
nästintill norm bland unga. Jag kandiderar till regionfullmäktige för att jag vill 
motverka denna utveckling och skapa en region där alla ges samma goda liv 
oavsett var i regionen de bor. 

 

Johan Sundman ♂ 

Född: 1965, Sverige 

Yrke: Projektledare 

Jag kandiderar för socialdemokraterna i regionvalet för att jag vill vara med och 

arbeta för en hälso- och sjukvård för alla i hela länet oavsett var man bor och 

Inkomst. Vi måste prioritera kollektivtrafiken med fler busskörfält, 

bussprioriterade trafiksignaler och andra insatser som gör att bussen kommer 

fram snabbast av alla trafikslag.  

 

Johnny Svahn ♂ 

Född: 1950, Sverige 

Yrke: Administratör 

Vård, folkhälso- och kulturfrågor. Arbeta för en rättvis och solidarisk vård och 
för en ökad förståelse, både i samhället och i politiken, om sambandet mellan 
kultur och hälsa. 

 

Sixten Svanberg ♂ 

Född: 1996, Sverige 

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 

 

 

Rafael Waters ♂ 

Född: 1978, USA 

Yrke: Universitetslektor i förnybar energi 

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

hållbar utveckling i bl.a. miljönätverk, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 

kommunfullmäktige, Upplandsbygd, och Uppsala Vatten. 

 



 

Karin Westlund ♀ 

Född: 1982, Sverige 

Yrke: Ekonomiansvarig 

Jag vill arbeta med infrastruktur- och logistikutmaningar inom hela regionens 
verksamhetsområde men särskilt med kollektivtrafik och fastighetsfrågor. Jag ser 
allas rätt till bra och likvärdig sjukvård utifrån behov som en stor framtidsfråga 
och personalens arbetsmiljö som nyckeln till en stabil verksamhet 

 

Per Olof Widell ♂ 

Född: 1955, Sverige 

Yrke: Journalist 

Regionen fördelar medel till folkbildningen i våra folkhögskolor och 
studieförbund och är huvudman för Wiks folkhögskola. Jag vill verka för att 
folkbildningen blir en resurs för snabb integration av nyanlända i det svenska 
samhället. 

 

Silva Wistrand ♀ 

Född: 1956, Sverige 

Yrke: Intensivvårdssköterska 

Jag vill medverka till att vi har en Hälso- och Sjukvård som är tillgänglig för alla, 
oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Det behöver inte vara svårare än så 
här, men tyvärr, är det inte så i idag.  
Jag brinner för vårdfrågorna. Jag vill att Akademiska skall fortsätta att vara ett av 
världens ledande sjukhus. Jag vill att primärvården skall ges förutsättningar för 
att klara sitt uppdrag. En förutsättning är då att löne- och arbetsvillkor skall vara 
mänskliga och locka fler att jobba i vården.  Utmaningarna är många, och jag är 
beredd!  

 

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.  

 



 

Magnus Åhrgren ♂ 

Född: 1975, Sverige 

Yrke: Arkivarie 

Jag är socialdemokrat för att socialdemokratins idéer är viktigare än på länge - 
jobb, trygghet, ett gott liv för alla och en rättvis fördelning av samhällets resurser. 
Vår gemensamma infrastruktur måste vara pålitlig. Regionen behöver leva upp 
till framtidens krav på bra sjukvård, schysta arbetsvillkor, en effektiv 
kollektivtrafik och ett rikt kulturliv. Samhället måste byggas starkare. För alla. 

 

Annica Öberg ♀ 

Född: 1966, Sverige 

Yrke: Boendeasisstent 

Jag är en lugn och trygg person som är anställd sen många år i Uppsala kommun 

inom social psykiatrin. Med mitt nuvarande politiska uppdrag som nämndeman i 

tingsrätten och ersättare i regionfullmäktige och med mina fackliga förtroende 

uppdrag inom kommunal så skulle jag utföra ett bra arbete i regionfullmäktige 

och patientnämnden. 

 


