
 

 
KANDIDATPRESENTATION - Kommunfullmäktige 

 Rådgivande medlemsomröstning juni 2021  

Valberedningens förslag:  

 

 

1. 
Namn: Erik Pelling, 45 
Sysselsättning: Kommunalråd 
Politiska uppdrag: Kommunstyrelsens 
ordförande 
Motivering: Jag vill gärna fortsätta som 
gruppledare för den socialdemokratiska KF-
gruppen och ser fram emot valrörelsen. Vi har 
mycket kvar att uträtta i Uppsala kommun.   

 

2. 
Namn:  Eva Christiernin, 40 
Sysselsättning: Kommunalråd 
Politiska uppdrag:  Ordförande Äldrenämnden 
Motivering: Jag vill fortsätta utveckla Uppsalas 
välfärd. 

 

3. 
Namn:  Mattias Kristenson, 30 
Sysselsättning:  Politiskt sakkunnig 
Politiska uppdrag:  Ledamot i 
Kommunfullmäktige 
Motivering: Jag vill bidra till lagarbetet för 
ytterligare röda reformer i Uppsala 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. 
Namn: Helena Ersson, 50  
Sysselsättning:  Facklig företrädare på heltid/ 
Barnskötare/Boendeassistent 
Politiska uppdrag:  Ordförande i Uppsala 
kommun Skolfastigheter AB 
Motivering:  Vill bygga ett samhälle där våra 
barn kan må bra. Kommunens roll som 
arbetsgivare är viktig och behöver kommas 
ihåg i en politiskt styrd organisation. jag 
försöker använda mina kunskaper från tidigare 
uppdrag i politiken. 

 

5. 
Namn:  Pavlos Cavelier Bizas, 25 
Sysselsättning: Student 
Politiska uppdrag:  Ledamot KF, UBN 
Motivering:  Jag brinner för en jämlik skola där 
alla elever ges lika möjligheter att uppnå sin 
fulla potential och att vi bygger fler bostäder 
som unga har råd med. Som ordf. för SSU 
Uppland driver jag på för ett 
ungdomsperspektiv i alla beslut.  

 

6. 
Namn:  Asal Gohari, 25   
Sysselsättning:  Ordförande SCN 
Politiska uppdrag:  Ledamot KS 
Motivering:  Jag känner mig fortsatt motiverad 
och ytterst engagerad att representera S i 
Uppsala och för att förverkliga vår politik och 
våra visioner. Jag vill ta med mig mina 
erfarenheter från den här mandatperioden för 
att fortsatt bidra med all min kraft.  

 



 

 

 

 

7. 
Namn:  Ulrik Wärnsberg, 63  
Sysselsättning: Ekonom 
Politiska uppdrag:  Kommunfullmäktige, 
Utbildningsnämnden 
Motivering:  För en solidarisk, rättvis 
jämlikhetspolitik för alla individers frihet. 
Motverka segregation. Har viss erfarenhet. 
Kandidat från Gottsunda  

8. 
Namn:  Ylva Stadell, 39 
Sysselsättning: Ombudsman  
Politiska uppdrag:  Ordförande PBN, Ledamot 
KF 
Motivering:  Jag vill tillsammans med mina S-
kamrater fortsätta utveckla Uppsala. Vi ska inte 
bara leva här; vi ska leva livet! 

 

9. 
Namn: Patrik Hedlund, 50 
Sysselsättning: Framtidsforskare 
Politiska uppdrag:  Vice ordförande 
kulturnämnden, studieledare Uppsala AK 
Motivering: Jag jobbar efter ett kunskaps och 
evidensbaserat synsätt med tydliga 
socialdemokratiska värderingar. Jag vill fler 
Uppsalabor, speciellt socioekonomiskt svagare 
grupper ska få tillgång till kultur och fritid. 

 



 

 

 

 

10. 
Namn:  Inga-Lill Sjöblom, 62 
Sysselsättning:  Boendeassistent 
Politiska uppdrag:  Ordinarie Uppsala 
fullmäktige, LO fackens ordförande i uppsala 
Motivering:  Som kommunalare och LO 
ordförande i uppsala och socialdemokrat så 
brinner jag för facklig/politisk samverkan. För 
mig är det viktigt att verka för en bra välfärd för 
alla och för alla människors lika värde .  

11. 
Namn:  Klas-Herman Lundgren, 39 
Sysselsättning:  Ingenjör 
Politiska uppdrag:  Ledamot 
kommunfullmäktige, Politiskt sakkunnig 
Utbildningsdepartementet 
Motivering:  Har sedan 2014 lagt all sin tid på 
uppdrag för S lokalt och nationellt, har stort 
intresse och kunnande inom utbildning och 
arbetsmarknad. Med bakgrund från s-studenter 
och föreningsarbete lokalt. 

 

12. 
Namn:  Elnaz Alizadeh, 41 
Sysselsättning:  Kommunikationschef 
Politiska uppdrag:  Ledamot i 
kommunfullmäktige, Styrelseordförande 
Uppsalahem AB 
Motivering:  För att jag på ett bra sätt drivit en 
socialdemokratisk präglad politik inom 
allmännyttan och bostadspolitiken samt 
representerat S brett inom alla politiska 
områden. 

 



 

 

 

 

13. 
Namn:  Carl Lindberg, 80 
Sysselsättning:  Pensionär 
Politiska uppdrag:  1e vice ordförande i 
Uppsala kommunfullmäktige, Ordförande i 
Bälinge socialdemokratiska förening 
Motivering:  Har genom mångårigt politiskt 
arbete lokalt, nationellt och internationellt 
erfarenheter och kunskaper som kan vara av 
värde för politiskt arbete för 
Socialdemokraterna i Uppsala kommun 

  

14. 
Namn:  Hilde Klasson, 68 
Sysselsättning:  Personligt ombud 
Politiska uppdrag:  Kommunfullmäktige 
ledamot, Vice ordf. Gatu-och 
samhällsmiljönämnden 
Motivering:  Jag har en lång erfarenhet av 
samhällsbyggnadsfrågor både politiskt och 
utbildningsmässigt. Vi måste arbeta än mer 
med ett jämlikhetsperspektiv när det gäller att 
bygga samhället starkt! Jag tror jag kan bidra. 

 

15. 
Namn: Rafael Waters, 43 
Sysselsättning:  Professor 
Politiska uppdrag:  Ordförande Uppsala Vatten 
och Avfall AB, Ledamot Kommunfullmäktige 
Motivering:  Vill fortsätta påbörjade 
utvecklingen av Uppsala Vattens relationer med 
övriga kommunkoncernen och konstruktiva 
deltagande i stadsutvecklingen i tex SÖS. Över 
10 års erfarenhet i att driva miljö- och 
klimatfrågor.  

 



 

 

 

 

16. 
Namn:  Maria Patel, 54 
Sysselsättning: Enhetschef 
Politiska uppdrag: Ordförande IFN, Ersättare KF 
Motivering:  Min tro på att alla människor ska 
ha en plats i samhället hittar jag i 
socialdemokratin. Jag kan se till bredden, och 
människors behov i vardagen. Den som låter 
högst är inte alltid den som ska gå först.  

 

17. 
Namn:  Tobias Lundblad, 30 
Sysselsättning:  Målare, förtroendevald i 
fackförbundet Målarna 
Politiska uppdrag:  Ersättare idrott och 
fritidsnämnden,  Ersättare Uppsala AK styrelse 
Motivering:  För att jag är en engagerad person 
som vill vara med och göra Uppsala kommun till 
den bästa kommunen att leva i. Det är min 
övertygelse att en stark socialdemokrati är 
medlet för att nå det målet. 

 

18. 
Namn:  Agneta Gille, 65 
Sysselsättning:  Tidigare barnskötare 
/riksdagsledamot idag fritidspolitiker 
Politiska uppdrag:  Uppsala 
Kommunfullmäktige, Ordf. Uppsala Stadsteater 
Motivering:  Vill fortsätta driva på, stötta och 
förbättra Uppsala. Jag vill fortsätta att göra 
skillnad i samhället genom politiskt arbete, 
kunna utnyttja min långa erfarenhet i politiken. 

 



 

 

 

 

19. 
Namn:  Hannes Nelander, 35 
Sysselsättning: Ombudsman Uppsala AK, 
tidigare journalist 
Politiska uppdrag:  Ledamot Gamla Uppsala 
Buss, Region Uppsala 
Motivering:  Jag vill vara med och utveckla 
Uppsala till en ännu bättre stad att lev och bo i. 
Och gör det genom att bedriva en politik som 
bygger på jämlikhet, solidaritet och frihet.   

20. 
Namn: Loa Mothata, 48 
Sysselsättning:  Socialsekreterare 
Politiska uppdrag:  Ledamot 
Kommunfullmäktige, 1:e Vice Ordf. 
Omsorgsnämnden 
Motivering:  Jag vill fortsätta att driva S politik 
och påverka Uppsalas utveckling åt rätt håll 
där vi har ett samhälle för alla och välfärd värt 
namnet. Har lång erfarenhet av kommunal 
politiken, en fördel i det fortsatta arbetet.   

21. 
Namn:  Peder Granath, 63 
Sysselsättning:  Personligt Ombud 
Politiska uppdrag:  Ers kommunfullmäktige, 
Ordförande Ihus/FFAB 
Motivering:  Brinner i mitt engagemang för 
samhällsbyggande och att vara en röst för 
medborgarna.  

 



 

 

 

 

22. 
Namn:  Agneta Eriksson, 65 
Sysselsättning:  Skolledare/pensionär 
Politiska uppdrag:  Ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i kulturnämnden 
Motivering:  Erfarenhet av kommunala 
uppdrag och mycket stora erfarenhet av 
utbildningsfrågor. Ett brinnande engagemang 
för att göra skillnad och skapa ett bättre 
samhälle. Jag kommer att ha gott om tid för 
arbetet då jag går i pension i år. 

 

23. 
Namn: Bedo Kaplan, 68 
Sysselsättning: Civilingenjör (pensioner) 
Politiska uppdrag: Fullmäktige (ersättare), 
Ordförande i Uppsala Kommun Fastigherter AB 
Motivering: Jag har jobbat inom byggsektorn 
med bla samhällsutveckling,, var byggledare på 
Uppsala Resecentrum. Jag vill fortsätta och 
utveckla staden.  

24. 
Namn: Kia (Kristina) Solid, 67 
Sysselsättning:  Pensionär 
Politiska uppdrag:  Kommunfullmäktige 
ersättare, Plan och byggnadsnämnden 
Motivering:  Är väl förankrad i 
socialdemokratin, har lång erfarenhet i 
kommunal verksamhet efter flera år som facklig 
företrädare i Kommunal. Är intresserad av 
sociala frågor, bostadspolitik och 
landsbygdsfrågor. 

 



 

 

 

 

25. 
Namn: Hani Melli, 41 
Sysselsättning: Ekonom på Uppsala kommun 
Politiska uppdrag:  Nämndeman på tingsrätten 
Motivering:  Efter flera år arbetat med mål och 
budget inom Uppsala kommun tycker jag att 
min erfarenhet skulle vara en bra resurs för 
kommunfullmäktige gruppen. I Integration 
politik har jag ett stort intresse och kunskap.  

26. 
Namn: Dima Sarsour, 39 
Sysselsättning:  Processledare och 
verksamhetsledare 
Politiska uppdrag:  Ersättare i 
kommunfullmäktige, Ledamot i 
utbildningsnämnden 
Motivering:  Har förskaffat mig den 
kommunalpolitiska kunskapen och verktygen 
för att på ett klokt och strategiskt sätt 
representera S. Kommer i kontakt med många 
människor med olika bakgrund vilket har gett 
mig respekt/förståelse för hur människor i vår 
stad har det.  

 

27. 
Namn: Staffan Yngwe, 76  
Sysselsättning: Professor 
Politiska uppdrag: Kommunfullmäktige 
ersättare, Äldrenämnden ledamot 
Motivering: Jag Staffan Yngve fyller i detta 
formulär för att Bälinge socialdemokratiska 
förening velat nominera mig.  

 



 

 

 

 

 

 

28. 
Namn:  Maria Gauffin Röjestål, 43 
Sysselsättning:  Elevassistent/klasslärare 
Politiska uppdrag:  Kommunfullmäktige 
ledamot, Ledamot Arbetsmarknadsnämnden 
Motivering:  Sitter i kommunfullmäktige nu och 
tycker det är väldigt intressant. Vill gärna 
fortsätta driva frågor i det parti jag brinner för. 

 

29. 
Namn: Erik Andersson,  
Sysselsättning: Student 
Politiska uppdrag:  Ordförande stiftelsen Dag 
Hammarskjöldbiblioteket 
Motivering:  Har tagit mig an rollen som ordf. i 
Stiftelsen DHB med stort engagemang, och 
tycker det har varit otroligt roligt att få vara 
kommunpolitiskt aktiv i Uppsala. Vill arbeta 
mer konkret med politik nära medborgaren, 
och för politik som gör skillnad i folks vardag. 

 

30. 
Namn:  Vania Luque Orrego, 38 
Sysselsättning: Samtalsterapeut 
Politiska uppdrag:  Ersättare i 
Arbetsmarknadsnämnden, Ordinarie i AK:s 
styrelse 
Motivering:  Brinner för S-politik och S-
värderingar. Vi är det självklara valet. Vill bidra 
med mina kvaliteter. Bakgrund som jurist och 
socionom. Har arbetslivserfarenhet från olika 
myndigheter. Är nytänkande och 
handlingskraftig.   

 



 

 

 

 

 

 

 

31. 
Namn:  Erik Dagnesjö, 42 
Sysselsättning:  Byggnadsarbetare 
Politiska uppdrag:  Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige 
Motivering:  Jag vill jobba för alla människors 
lika värde, demokratin, fler människor kommer 
till arbete. 

 

32. 
Namn: Monica Östman, 68 
Sysselsättning: pensionär/ filosofie doktor 
Politiska uppdrag: ersättare KF, ordförande 
nämngivningsnämnden 
Motivering: Jag har mångårig erfarenhet av 
politiskt arbete i Uppsala kommun. 

 

33. 
Namn:  Anders Grönvall, 57 
Sysselsättning:  Politiskt sakkunnig hos 
statsminister Stefan Löfven 
Politiska uppdrag:  Ledamot 
kommunfullmäktige 
Motivering:  Lång erfarenhet av politiskt arbete 
på både lokal och nationell nivå. Tidigare 
Kommunalråd i Knivsta och har arbetat med 
plan och byggfrågor bl.a. i Knivsta. Stort 
miljöengagemang och är nu politiskt sakkunnig 
i miljöfrågor hos statsminister. 

 



 

 

 

 

 

34. 
Namn: Caitlin McEvoy, 31   
Sysselsättning: Doktorand 
Politiska uppdrag: Ledamot i kulturnämnden, 
Ersättare i AK styrelsen 
Motivering: Jag vågar kämpa för vad jag tror på 
och tror på socialdemokratiska värderingar: en 
välutrustad välfärd gynnar oss alla. Genom att 
fokusera vår politik på de socioekonomiska 
faktorerna som ökar klyftorna i vårt samhälle, 
kan S bygga ett mer jämlikt samhälle. 

 

35. 
Namn: Magnus Åhrgren, 46 
Sysselsättning: Sektionschef 
Politiska uppdrag: Ersättare, Kulturnämnden, 
Ersättare, Upplandsmuseet 
Motivering:  

 

36. 
Namn: Kijan Karimi, 37 
Sysselsättning: Biträdande jurist 
Politiska uppdrag: Ordförande S-kvinnor i 
Uppsala, Ersättare Plan och Byggnads Nämnden 
Motivering:  

 



 

 

 

 

 

 

37. 
Namn: Bertil Brunn, 65 
Sysselsättning: Chaufför 
Politiska uppdrag: Ersättare 
kommunfullmäktige, Ordförande 
Överförmyndarnämnden 
Motivering: Jag vill att människor ska känna sig 
trygga i sin vardag vad än man bor i Uppsala 
kommun. Fullmäktige är en sån plats där man 
kan driva sådana frågor. Tillsammans kan vi 
lösa dom flesta problem som finns men det är 
bara tillsammans vi kan göra det.   

38. 
Namn: Kerstin Westman, 70 
Sysselsättning: Pensionär, (f.d. barnsköterska) 
Politiska uppdrag: 1:e v.ordf Miljö och hälsa, 
Aktiv/Ordf i Vattholma S-förening.  
Motivering: Jag vill vara med och påverka i vår 
kommun, för henne handlar det om rättvis 
fördelning - om trygghet och välfärd - om vård, 
skola och omsorg som omfattar alla - om en 
hållbar framtid.  

39. 
Namn: Martin Gozzi, 19 
Sysselsättning: Studerande 
Politiska uppdrag: Kassör SSU Uppsala, 
Ledamot i SSU Uppland 
Motivering: Martin Gozzi är en ung, pigg, klok 
och engagerad själ vars energi och röst 
definitivt är av stor betydelse och behov i 
politiken i Uppsala. Han är redan aktiv och 
sitter i flera styrelser men det är dags för det 
stora klivet.  

 



 

 

 

 

 

40. 
Namn: Cia Gadd-Böckman, 76 
Sysselsättning: Pensionär 
Politiska uppdrag: Uppsalahems styrelse, 
Regionfullmäktige 
Motivering: Tämligen bred kunskap och 
erfarenhet av U-a kommunen.   

 

41. 
Namn: Petri Lähteenmäki, 53 
Sysselsättning: Laboratory Applicatinon 
Technician 
Politiska uppdrag: Utbildningsnämnden, AK-
styrelse 
Motivering: Jag har varit verksam som 
arbetare, egenföretagare, tjänsteman och 
gymnasielärare. Hoppas att det kan ge andra 
perspektiv. Skolan är det viktigaste vi har, där 
hittar vi vår framtid. Marknadiseringen av våra 
barn måste upphöra. 

 

42. 
Namn: Doaa Tello, 24  
Sysselsättning: Studera journalistik 
Politiska uppdrag: Kulturnämnden, Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Motivering: Är positiv och inte rädd för nya 
uppgifter. Har mycket respekt för andra och 
andras åsikter, hon är god lyssnare, En bra 
samtalspartner. Är en aktiv medlem i partiet i 
många år.  

 



 

 

 

 

43. 
Namn: Erik Boman, 50 
Sysselsättning: Kommunikatör 
Politiska uppdrag: ledamot idrott- och 
fritidsnämnden, styrelsemedlem 
tjänstemannaföreningen Uppsala 
Motivering: Jag tror det finns synergieffekter av 
att sitta både i KF och nämnd. Jag fortsätter 
gärna i IFN eller annan nämnd. 

 

44. 
Namn: Helena Olsson, 60 
Sysselsättning: Administrativ chef 
Politiska uppdrag: Gruppledare Uppsala 
Parkering Ab, Revisor, Uppsala 
arbetarekommun 
Motivering: Engagerad i politiska frågor, har 
mångsidig erfarenhet och fokuserar på 
sakargument, har en ideologisk kompass. 

 

45. 
Namn: Bernth Nyström, 52 
Sysselsättning: Yrkeslärare 
Politiska uppdrag: Aktiv medlem i Östra 
stadens S-förening, Uppdrag som god man och 
förvaltare 
Motivering: För jag står upp för jämlikhet, 
jämställdhet, frihet och trygghet för alla. Jag är 
stolt över att vara en del av socialdemokratin, 
dess samhällsförändrande kraft och rörelse. Jag 
är nyfiken och har en stark tro på Uppsalas 
framtid.  



 

 

 

 

46. 
Namn: Annica Nordin Söderberg, 46 
Sysselsättning: Politisk sekreterare (tjänstledig 
förlagsredaktör) 
Politiska uppdrag: Ledamot i idrotts- och 
fritidsnämnden  
Motivering: Alla barn och unga oavsett 
bakgrund ska ha samma förutsättningar att 
klara skolan, ha god hälsa och en meningsfull 
fritid. Vägen till ett jämlikt samhälle börjar med 
barnen. 

 

47. 
Namn: Patrik Bergman, 34 
Sysselsättning: Ombudsman Byggnads 
Mälardalen 
Politiska uppdrag: Sammankallande 
valberedningen Byggsossen i Uppland, Ombud 
UAK:s repskap  
Motivering: Patrik vill fokusera på de klassiska 
fackliga/socialdemokratiska frågorna, med 
focus på gemensamma lösningar. Byggnations 
och skattefrågor står högt på agendan, Patrik är 
en bra lagspelare som älskar att ta egna 
initiativ, vidare är han lugn, saklig och påläst. 

 

48. 
Namn: Emilia Elming, 33 
Sysselsättning: Utbildare jämställdhet/mäns 
våld mot kvinnor 
Politiska uppdrag:  Sportfastigheter,  
Motivering: Jag är en väldigt aktiv medlem som 
brinner för jämlikhet och jämställdhet. 

 



 

 

 

 

49. 
Namn: Peter Söderman, 71 
Sysselsättning: Pensionär 
Politiska uppdrag:  Gruppledare Delegationen 
för Jälla egendomar, Begravningsförrättare 
Motivering:  Jag tror att jag med min 
erfarenhet av mer än 40 års fackligt arbete 
inom arbetsmarknad, kultur och hela det 
statliga området kan bidra till vårt arbete inom 
de av mig valda nämnderna och fullmäktige. 

 

50. 
Namn: Maria Östberg, 49 
Sysselsättning: Ombudsman IF Metall 
Politiska uppdrag:  Föreningsstyrelsen 
hyresgästföreningen aros, Styrelsen LO-sossen 
Motivering: För jag är nära vanliga människor 
och tycker värderingarna är viktiga. 

 

51. 
Namn: Anders Forssell, 71 
Sysselsättning:  Pensionär 
Politiska uppdrag: Styrelsen för 
Eriksbergsföreningen 
Motivering: Eriksbergs föreningen anser att 
han är mycket lämplig att företräda partiet i KF 

 



 

 

 

 

52. 
Namn: Kia (Kristina) Alfredsson, 64 
Sysselsättning:  Pedagog 
Politiska uppdrag: Ukk-styrelse,  
Omsorgsnämnden   
Motivering:  Jag är engagerad i vad som händer 
i Uppsala och vill vara med och utveckla staden 
till en plats där man vill leva och bo. 

 

53. 
Namn: Jonas Lundström, 31 
Sysselsättning:  Socionom 
Politiska uppdrag:  Suppleant styrelsen 
tjänstemannaföreningen, Suppleant styrelsen 
Östra 
Motivering:  Jag är intresserad av att stötta 
partiet och driva partiets politik. 

 

54. 
Namn: Elin Vestman, 43 
Sysselsättning:  Civilingenjör/Vattenfall/chef 
Politiska uppdrag:  
Motivering: Elin Vestman har ända sedan åren i 
SSU-klubben på Tunabergsskolan haft ett stort 
samhällsengagemang. Hennes engagemang för 
miljö och jämlikhet har under många år fått sitt 
utlopp i jobbet på Vattenfall och som 
engagerad förälder men nu är hon sugen på att 
återigen ge sig in i lokalpolitiken för att vara 
med och bidra till ett starkt samhälle för alla.   



 

 

 

 

55. 
Namn: Patrik Kjellin, 39 
Sysselsättning: Handläggare 
Politiska uppdrag:  Ordförande i den 
gemensamma räddningsnämnden,  Ers 
kommunfullmäktige 
Motivering:  Vill bedriva en politik för hela 
Uppsala, både landsbygd och stad. Skola, 
omsorg och trygghet är mina kärnfrågor. 

 

56. 
Namn: Eileen Rönnlund Holmgren, 74 
Sysselsättning: Pensionär 
Politiska uppdrag: Äldrenämnden 
Motivering:  Mkt lång erfarenhet av att arbeta 
med långtidsarbetslösa. Suttit i såväl 
kommundelsnämnd som socialnämnd på 80-
talet. 

 

57. 
Namn: Kjell Engström, 71 
Sysselsättning: Konsult/pensionär 
Politiska uppdrag: Arbetsmarknadsnämnden,  
Ordförande i Gottsunda S-förening 
Motivering: Jag har en stark drivkraft att vi 
tillsammans skall sträva mot ett rättvisare 
samhälle och lobbar aktiv för 
socialdemokratiska idéer i mitt arbete som 
utbildningskonsult. 

 



 

 

 

 

58. 
Namn: Francia Eriksson, 53 
Sysselsättning:  Undersköterska 
Politiska uppdrag:  Tingsrätten, styrelsen i 
Gamla uppsala/gränby s-förening 
Motivering:  Jag är en positiv Sosse med 
latinamerikanska rötter, som brinner för ett rikt 
kulturliv där alla kan vara med, både stora och 
små. Jag vill också arbeta för ett bra och 
tryggare samhället för utsatta kvinnor  

59. 
Namn: Daniel Simmons, 35 
Sysselsättning: Handläggare 
Politiska uppdrag: Uppsala Bostadsförmedling 
AB 
Motivering:  Fackligt engagerad sedan tiden 
som ordförande för Uppsala studentkår. Vill 
bl.a. driva på för klimatomställningen, att på 
riktigt satsa på skolor och utbildning samt 
rättvist och hållbart arbetsliv.  

60. 
Namn: Moa Wikén  
Sysselsättning: Utredningsingenjör Stockholm 
vatten och avfall AB 
Politiska uppdrag: Redaktör Tidskriften Libertas 
(S-studenter), Revisorsersättare Laboremus 
Motivering: Jag vill representera 
socialdemokraterna i Uppsala kommun för att 
genom praktiskt arbete i nämndarbete och i 
kommunfullmäktige driva frågor för ett 
jämlikare och jämställdare Uppsala. Mina 
hjärtefrågor är inom kultur, miljö och 
samhällsplanering. 

 



 

 

 

 

61. 
Namn: Sebastian Rasmusson, 19 
Sysselsättning: Studerande 
Politiska uppdrag: SSU Uppsala ordförande, 
SSU Uppland kassör 
Motivering: Sebastian är en ambitiös och 
driven kille som gjort mycket för 
socialdemokratin. Det är en självklarhet att han 
ska representera socialdemokratin i valet. Han 
är en röst för oss unga.  

62. 
Namn: Ingrid Pineiro, 78  
Sysselsättning: Pensionär 
Politiska uppdrag:  Ersättare i IHUS/FFABs 
styrelse 
Motivering: Arbetat 40 år i kommun/landsting. 
Sekr i S Gottsunda. o landsting. Aktiv i S 
Gottsunda. Samhällsintresserad. Aktiv i ideella 
föreningar. 

 

63. 
Namn: Björn-Erik Tapper, 69 
Sysselsättning: Ingenjör   
Politiska uppdrag: Sekreterare i 
Eriksbergsföreningen, Ledamot i kommunens 
Namngivningsnämnd 
Motivering:  Föreningen anser att jag som litet 
äldre kan stärka partiet i en numera minskande 
åldersgrupp.  

 



 

 

 

 

 

64. 
Namn: Josefin Mannberg, 65 
Sysselsättning:  psykolog 
Politiska uppdrag: Ersättare IFN,  s-kvinnor 
styrelse 
Motivering: Frågor som engagerar mig är för 
att alla barn och ungas lika värde och 
möjligheter till att utvecklas efter sin förmåga 

 

65. 
Namn: Fredrik Dürichen, 47 
Sysselsättning: Kriminalvårdare 
Politiska uppdrag:  Representantskap ersättare 
LO-facken i Uppsala s-förening 
Motivering:  Efter många års medlemskap och 
tidigare nämndeman är det dags för nya mål 
och utmaningar. Nyfikenhet driver! 

 

66. 
Namn: My MyungHee Han, 73 
Sysselsättning: Pensionär 
Politiska uppdrag: Bror Hjothstiftelsens styrelse 
Motivering:  Jag vill kämpa på att de äldre ska 
leva ett behagligt liv för ingen ålders 
diskriminering, bättre hälsa och solidaritet. 

 

67. 
Namn: Eric Kapinga, 40 
Sysselsättning: Driver eget 
Politiska uppdrag: Socialnämnden 
Motivering:  Därför att jag kort och gott brinner 
för dessa frågor! 

 



 

 

 

 

68. 
Namn: Marianne Löfqvist, 71 
Sysselsättning:  F.d. Socionom. Fil.mag. på 
socionomutbildningen i Uppsala 
Politiska uppdrag:  Ordf. i HSB Brf. Tjugosju i 
Uppsala 
Motivering: Har lång och bred erfarenhet av 
socialt arbete och handledning av olika 
yrkeskategorier. Tycker att det är oerhört 
viktigt att driva socialdemokratisk politik i alla 
nämnder där jag är mest ” sakkunnig” i 
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. 

 

69. 
Namn: Kamran Ghodsi, 41 
Sysselsättning: Kommunikationsstrateg 
Politiska uppdrag: Sekreterare Gamla Uppsala 
S-förening  
Motivering: Brinner för lokalpolitik och vill göra 
skillnad med fokus på social hållbarhet. Jobbat 
med offentlig sektor, näringsliv och ideella 
organisationer i över 15 år. En omtänksam 
analytiker med stor förmåga att ta in lika 
perspektiv. 

 

70. 
Namn: Sabina Bergstedt, 35 
Sysselsättning: Lärare för nyanlända barn 
Politiska uppdrag:  
Motivering: Jag har arbetat inom skolans värld i 
8 år. Alla de åren i Gottsunda med nyanlända 
barn och barn till nyligen invandrade föräldrar. 
och jag ser hur segregerat vårt samhälle är. Jag 
är grym på jämställdhet och brinner för det! 

 



 

 

 

 

71. 
Namn: Viktor Karlsson, 43 
Sysselsättning: Arbetsledare sophämtning 
Politiska uppdrag: Förtroendevald miljö- & 
hälsoskyddsnämnden, Partidistrikt repskap 
Motivering: Med långvarigt fackligt och 
politiskt engagemang inom framförallt 
transportarbetareförbundet, Ett brinnande 
intresse för miljön och det som påverkar den. 
Så tror jag att jag skulle representera partiet 
och kommuninvånarna på ett värdefullt sätt.  

72. 
Namn: Anna Tryblom, 27 
Sysselsättning: Handläggare 
Politiska uppdrag: Ordförande i S-föreningen 
Flogsta-Ekeby 
Motivering: Jag är en driven person med stark 
ideologisk kompass som vill djupdyka i den 
kommunala politiken. Jag har lång erfarenhet 
från SSU och har stort intresse för lokalpolitiska 
frågor då dessa är den politik som kommer 
närmast medborgarna, och jag vill jobba för att 
göra min älskade hemstad Uppsala mindre 
segregerad och mer jämlik. 

 

73. 
Namn: Christer Solander, 70 
Sysselsättning: Miljöinspektör 
Politiska uppdrag: Styrelseledamot i 
Uppsalahem, Styrelseledamot i Mälarens 
vattenvårdsförbund 
Motivering: Jag har varit aktiv länge både lokalt 
i Flogsta Ekeby, inom AK. Försöker sätta mig in i 
saker genom att delta i kurser eller fråga andra 
mer erfarna. Försöker alltid vara förberedd och 
påläst inför möten. Jag anser att jag har lätt att 
lyssna och samarbeta med andra och 
samarbeta. 

 



 

 

 

 

74. 
Namn: Sandra Sangwan, 28 
Sysselsättning: Student 
Politiska uppdrag: Förbundsstyrelseledamot S-
studenter 
Motivering: Jag hoppas kunna bidra med mitt 
perspektiv som ung i Uppsala. Jag pluggar till 
lärare och jobbar ute i Gottsunda där jag trivs 
väldigt bra man får se annat än 
studentområdena vilket har lärt mig mycket. 
Jag har även arbetat inom LSS i Uppsala 2,5 år 
där jag fick stor insyn i vilka brister och behov 
som finns där. 

 

75. 
Namn: Rawan Al Saidi, 20 
Sysselsättning: Studerande 
Politiska uppdrag: Vice ordförande SSU 
Uppsala, Ledamot SSU Uppland 
Motivering: Rawan är ung och driven som 
arbetar hårt för vårt parti och för SSU. Hon är 
studerande - och det är naturligt att det ska 
synas på vår vallista att Uppsala är en 
studentsstad. Hon är en person med stor 
ideologisk integritet och en stark passion för 
kommunpolitiken. 

 

76. 
Namn: Maria Morgansdotter Grönlund, 52 
Sysselsättning:  Vård och behandling 
Politiska uppdrag:  Styrelsemedlem Uppsala 
flogsta ekeby 
Motivering: Jag är en engagerad och kunnig 
person som brinner för politik och rättvisa. Jag 
har genom mitt arbetsliv blivit modig och tar 
många svåra beslut. Jag har mycket tid att lägga 
på politiken framöver. 

 



 

 

 

 

77.  
Namn: Jonas Karlsson, 58 
Sysselsättning: Distriktssköterska 
Politiska uppdrag: Ordförande valnämnden 
Uppsala Pastorat SvenskaKyrkan, Ersättare 
Regionfullmäktige 
Motivering: När vi är trygga är vi friare. När vi 
är otrygga är vi inte fria. När välfärden fungerar 
vågar vi mer. När välfärden fungerar har vi alla 
en möjlighet att forma våra liv. Det starka 
samhället med minskade klassklyftor där man 
kan arbeta för det liv man själv önskar. Något 
jag vill driva för Socialdemokraterna. 

 

78. 
Namn: Hannah Fichtel, 30 
Sysselsättning: Högstadielärare 
Politiska uppdrag: Vice ordförande i 
Utvecklingsgruppen barn och ungdom, GF 
Uppsala flickorna 
Motivering: Jag drivs av likvärdig utbildning för 
alla, och hoppas med min erfarenhet kunna 
vara med och göra skillnad för alla kommunens 
barn och ungdomar! 

 

79. 
Namn: Mohammed Mekrami, 44 
Sysselsättning: Bibliotekschef 
Politiska uppdrag: Äldrenämnden  
Motivering: Vår svenska välfärd som byggts upp 
under generationer är något vi ska vara stolta 
och värna om i alla lägen. Vi ska utveckla och 
förbättra vårt välfärdsystem och det lyckas vi 
bäst med om vi står tillsammans inom 
kommunen, regionen och nationellt.  
 

 



 

 

 

 

80. 
Namn: Johan Källarsson, 48  
Sysselsättning: Säljare/Kökskonsult 
Sörmlandskök 
Politiska uppdrag: Stiftelsen Jälla, Kassör 
Svartbäckens S-förening 
Motivering: Jag tycker att min utbildning, 
arbetslivs och föreningserfarenheter samt 
samhällsengagemang ger mig goda möjligheter 
att företräda S på ett bra sätt. Jag är dessutom 
en bra talare. 

 

81. 
Namn: Anton Sánchez Sulejmani, 21 
Sysselsättning: Student 
Politiska uppdrag: Kassör Laboremus 
Motivering: Jag har varit aktiv i såväl SSU och S-
studenter under en lång period nu och tycker 
det skulle vara roligt att ta det engagemanget 
vidare. Sen så kommer jag inte ursprungligen 
från Uppsala och tror att jag skulle kunna bidra 
med nya perspektiv och erfarenheter som kan 
gynna partiet lokalt 

 

82. 
Namn: Erik Johansson, 38 
Sysselsättning: Studerande 
Politiska uppdrag: Ersättare i miljö och 
hälsonämnden, Nämndeman i tingsrätten 
Motivering: Jag tror att jag skulle kunna bidra 
med något 

 



 

 

 

 

83. 
Namn: Peter Waara, 58 
Sysselsättning: Professor 
Politiska uppdrag: Ledamot av ON samt 
ersättare i div utskott under ON. Nämndeman 
vid Uppsala tingsrätt 
Motivering: Ytterst kompetent! 

 

84. 
Namn: Björn Rikberg, 43 
Sysselsättning: Brevbärare 
Politiska uppdrag: Vice ordförande Seko 
Mellansverige, Ledamot i LO-facken Uppsala-
Knivsta 
Motivering: Jag har en facklig bakgrund och 
arbetar aktivt med arbetsmiljö som 
Huvudskyddsombud. Jag tycker det är viktigt 
att vi LO-arbetare engagerar oss i politiken. 

 

85. 
Namn: Hossein Aminaey, 60 
Sysselsättning: Statliganställd 
Politiska uppdrag: ersättare i valnämnden 
Motivering: Har ett stort intresse och följer 
samhällsfrågor och utmaningar och hur vi tar 
an dessa. Även internationella och 
biståndsfrågor ligger varmt om hjärta och detta 
är något som jag gör i mitt dagliga arbete. 
Hoppas och tror att jag utifrån min bakgrund 
och erfarenhet kan bidra till detta.   

 



 

 

 

 

86. 
Namn: Johan Liljeholms, 35 
Sysselsättning: Arbetsförmedlare 
Politiska uppdrag: Repskapsrepresentant S 
Uppsala, Styrelsen Flogsta Ekeby S-förening 
Motivering: Jag har god kunskap om tex 
utbildnings- och demokratifrågor efter ett drygt 
årtionde inom bla studentrörelsen och tre år 
inom myndighetsstyrelser. Har arbetat med 
bostads-, integrations och valfrågor.  

87. 
Namn: Andréas Karlsson, 46 
Sysselsättning: Fackligt 
förtroendevald/processoperatör 
Politiska uppdrag: Gatu- och 
samhällsmiljönämnden, ersättare, Facklig 
ordförande 
Motivering: För en fungerande vardag, för de 
stora överlevnadsfrågorna och för allas lika 
värde samt möjlighet till ett gott liv. 

 

88. 
Namn: Eric Bergman Svensk, 23 
Sysselsättning: Juriststudent 
Politiska uppdrag:  
Motivering: Jag har livslång erfarenhet av att 
leva i kommuner av folk från olika bakgrunder. 
Uppsala är en sådan kommun. Sedan jag 
började studera på juristlinjen har jag 
engagerat mig på välgörenhetsnivå, och med 
min erfarenhet inom politik är jag redo att 
hjälpa Uppsala med all min vilja och kraft. 

 



 

 

 

 

89. 
Namn: Fuat Aslan, 63 
Sysselsättning: Pensioner 
Politiska uppdrag:  
Motivering: Jag vill vara kandidat för att bidra 
mer till Uppsala som jag älskar väldigt mycket 
och levt i 40 år, och för att försköna vår stad. 
Jag vill också arbeta hårdare för vårt parti ska 
utvecklas ytterligare 

 

90. 
Namn: Gaffar Allouji, 28 
Sysselsättning: Statsvetare/offentlig förvaltare 
Politiska uppdrag:  
Motivering: Uppväxt i utsatt område, innehar 
insikt, erfarenhet och utbildning för att kunna 
förändra samhället samt många idéer som kan 
definitivt bidra till att Socialdemokraterna växer 
och förändrar på rätt sätt. 

 

91. 
Namn: Jonas Georg Sjögren, 60 
Sysselsättning: Arkitekt SAR/MSA eget företag 
Vounoa AB 
Politiska uppdrag: Uppsalahem Suppleant 
Motivering: Genom min bakgrund som arkitekt 
och starka engagemang för samhällsfrågor 
kommer jag att bidra till en bättre 
stadsbyggnad i Uppsala. 

 

92. 
Namn: Mathias Bjerkhaug, 27 
Sysselsättning: Jurist 
Politiska uppdrag: Ledamot i Hyresnämnden, 
Revisor för Sveriges Elevkårer 
Motivering: Jag brinner för en trivsam stad som 
alla har råd att bo i och hoppas kunna bidra 
med erfarenheter från hyresnämnden, 
Hyresgästföreningen och mitt arbete som jurist. 
Utbildning är också avgörande enligt mig, för 
integration, förståelse & välfärd. 

 



 
 

 

 

 

93. 
Namn: Rasmus Sörensen, 46 
Sysselsättning: Forskare 
Politiska uppdrag: Styrelseledamot STS Uppsala 
Motivering: Jag vill långsiktigt sträva efter sund 
balans mellan å ena sidan individens frihet och 
utveckling, och å andra sidan kollektivets 
ömsesidiga trygghet. 

 

94.  
Namn: Sam Kargar Rajabi, 17 
Sysselsättning: Studerande 
Politiska uppdrag: Ledamot i SSU Uppsala 
Motivering: Jag anser att jag är mycket bra 
lämpad till att representera S i Riksdagen utav 
den anledningen att jag vill ta aktion och 
förbättra Sverige efter coronakrisen så att vi 
kan bli framgångsrika i de utmaningar vi står 
inför.  

 

95. 
Namn: Tomas Delgado Pinto, 39 
Sysselsättning: Front Desk Agent 
Politiska uppdrag: Före detta ersättare 
kommunfullmäktige i Tierp, Före detta Vice 
ordförande Demokratiberedningen 
Motivering: Jag har börjat jobba demokrati och 
integration frågar som brinner för mig och vill 
försätta påverka i vad som händer i samhället. 
Det är många som bor i Uppsala kommun som 
litar, lyssnar på mig och vill för att jag 
representerar dem det är därför flyttar från 
Tierp till Uppsala. 

 



 

 

 

 

96. 
Namn:  Tommy Bringholm, 68 
Sysselsättning: Pensionär 
Politiska uppdrag:  Nämndeman vid Uppsala 
Tingsrätt, Ersättare i Socialnämnden, Uppsala 
kommun 
Motivering: Grundmurad övertygelse om 
värdet av allas lika värde, demokratifrågor. 
Mycket store erfarenhet av att leda stor 
organisation, Polisen Region Mitt med ca 2100 
anställda 

 

97. 
Namn: Salem Sarsour, 38  
Sysselsättning: Arbetssökande 
Politiska uppdrag: Ledamot Omsorgsnämnden,  
Ledamot Kommunala pensionärsrådet 
Motivering: Har funktionsnedsättning och 
kämpar för en grupp som hen själv. 

 


