
 

 
KANDIDATPRESENTATION - Regionfullmäktige 

 Rådgivande medlemsomröstning juni 2021  

Valberedningens förslag:  

 

 

1 
Namn: Vivianne Macdisi,  
Sysselsättning: Jurist, regionråd 
Politiska uppdrag: Ledamot i regionfullmäktige 
Uppsala län, Regionråd i Region Uppsala 
Motivering: Har lång erfarenhet och kunskap 
om regionen verksamhet. Älskar att debattera 
och opinionsbilda samt driva kampanj för att 
stärka förtroendet för S politik. Vill sprida hopp 
och framtidstro och inspirera till politiskt 
engagemang och ställningstagande. 

 

2 
Namn: Johan Sundman, 56 
Sysselsättning: Projektledare/ Trafikkontoret/ 
Stockholms stad 
Politiska uppdrag: Regionfullmäktige, Vice 
ordförande sjukhusstyrelsen 
Motivering: Sjukvården står inför stora 
utmaningar de kommande åren och vi måste 
klara av att erbjuda vård i världsklass till alla, 
inte bara de med mest resurser eller högst röst!  

3 
Namn: Annica Öberg, 55 
Sysselsättning: Boendeassistent Uppsala 
Kommun 
Politiska uppdrag: Regionfullmäktige, 
Patientnämnden ersättare 
Motivering: Jag vill vara med och arbeta för en 
jämlik och behov styrd vård med patienten i 
fokus. Med mitt fackliga uppdrag som 
huvudskyddsombud i KOMMUNAL så brinner 
jag för arbetsmiljöfrågor.  



 

 

 

 

 

4 
Namn: Joel Näsvall, 27 
Sysselsättning: Jurist 
Politiska uppdrag: Ledamot regionfullmäktige, 
Andre vice ordförande trafik- och 
samhällsutvecklingsnämnden 
Motivering: Joel är kompetent och kunnig och 
har erfarenhet av regionpolitiken efter att ha 
suttit i en mandatperiod nu. Han är driven och 
vältalig både i tal och skrift. Han är ung också 
vilket behövs i regionen. 

 

5 
Namn: Lena Rönnberg, 67 
Sysselsättning: Jurist 
Politiska uppdrag: v ordf GUB(stadstrafiken), 
ers o regionstyrelsen, regionfullmäktige  
Motivering: En god och jämställd vård kräver 
att Akademiska sjukhuset och Primärvården 
utvecklas. Forskning och utbildning inom hälso- 
och sjukvården måste ta ett kliv framåt för att 
Region Uppsala ska vara en bra arbetsgivare 
och för att säkerställa tillväxt i hela länet 

 

6 
Namn: Johnny Svahn, 71 
Sysselsättning: Pensionär 
Politiska uppdrag: Regionfullmäktige, 
Regionstyrelsen 
Motivering: Jag kan bidra både med personlig 
och politisk erfarenhet. Har efter arbetat och 
verket som förtroendevald i 
Landstinget/Regionen en god kännedom om 
organisation. Känner mig fortfarande nyfiken 
och taggad inför en ny mandatperiod.  



 

 

 

 

7 
Namn: Karin Westlund, 39 
Sysselsättning: Ekonom 
Politiska uppdrag: Regionfullmäktig ersättare, 
Vårdstyrelsen ersättare 
Motivering: Har intresse och engagemang för 
regionens ansvarsområden, framförallt 
sjukvård. 

 

8 
Namn: Tomas Andersson, 54 
Sysselsättning: Butikssäljare/Taxiförare 
Politiska uppdrag: Ersättare i 
Regionfullmäktige, Handledare fackliga 
utbildningar Handels/ABF/LO 
Motivering: Min långa fackliga erfarenhet samt 
långa erfarenhet av uppdrag i Regionen och en 
lång erfarenhet av debatt och diskussion gör 
mig mer än lämplig. 

 

9 
Namn: Mirjana Gavran, 60  
Sysselsättning: Undersköterska /Uppsala 
kommun 
Politiska uppdrag: Ledamot i 
Omsorgsnämnden, Nämndeman Uppsala 
tingsrätt 
Motivering: För att föra fram det vi 
Socialdemokrater står för-Välfärden 

 



 

 

 

 

10 
Namn: Lennart Persson, 71 
Sysselsättning: leg. läkare/pensionär 
Politiska uppdrag:  
Motivering: Bred erfarenhet 

 

11 
Namn: Ida Harju Håkansson, 26 
Sysselsättning: Politisk sekreterare 
Politiska uppdrag: Ersättare i omsorgsnämnden 
Motivering: Jag vill vara med och stoppa 
privatiseringarna av sjukvården. Brinner lite 
extra för rätten till en trygg förlossning och 
eftervård. 

 

12. 
Namn:  Ulrik Wärnsberg, 63  
Sysselsättning: Ekonom 
Politiska uppdrag:  Regionfullmäktige, 
Regionstyrelsen 
Motivering:  För en solidarisk, rättvis 
jämlikhetspolitik för alla individers frihet. 
Motverka segregation. Har viss erfarenhet. 
Kandidat från Gottsunda  



 

 

 

 

13 
Namn: Pia Milton, 73 
Sysselsättning: Egen företagare 
Politiska uppdrag: Regionfullmäktige 
(ersättare), Upplandsstiftelsen (styrelsen) 
Motivering: Brinnande intresse för välfärds-och 
trygghetspolitik, stärkt närvård och 
folkhälsoinsatser, stopp för privatiseringar och 
vinstjakt 

 

14. 
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.  

15 
Namn: Alva Cedergren, 24 
Sysselsättning: Kommunikationsombudsman 
Politiska uppdrag: Ledamot i UKFAB styrelse, 
Ledamot S-studenters förbundstyrelse 
Motivering: Har varit aktiv/arbetat i många 
delar av partiet, olika distrikt, förbund och 
nivåer. Även andra organisationer som kåren 
eller kommunfullmäktige i Karlstad. Är mycket 
intresserad av regional utveckling!  



 

 

 

 

16. 
Namn: Peter Waara, 58 
Sysselsättning: Professor 
Politiska uppdrag: Ledamot av ON samt 
ersättare i div utskott under ON. Nämndeman 
vid Uppsala tingsrätt 
Motivering: Erfarenhet från regionalt arbete i 
Norrbottens län så ledamot av regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, kulturberedningen, 
tillväxtberedningen etc. 

 

17. 
Namn: Emilia Elming, 33 
Sysselsättning: Utbildare jämställdhet/mäns 
våld mot kvinnor 
Politiska uppdrag:  Sportfastigheter,  
Motivering: Jag brinner för en jämställd och 
jämlik vård!  

 

18 
Namn: Per-Olof Widell, 66 
Sysselsättning: Journalist 
Politiska uppdrag: Ersättare i 
regionfullmäktige, Ersättare i regionens 
kulturnämnd 
Motivering: Folkbildningen är ett ansvar för 
regionen eftersom folkhögskolorna och 
studieförbunden finansieras genom regionala 
anslag. Pandemin har visat på folkbildningens 
betydelse för att utjämna utbildningsklyftor.  



 

 

 

 

19 
Namn: Kerstin Ramdén, 77 
Sysselsättning: Pensionär 
Politiska uppdrag: Ersättare i regionfullmäktige 
och vice ordförande i Stiftelsen, Musik i 
Uppland 
Motivering: Intresserad av samhällsfrågor 
och ägnar mig åt politik och ideellt arbete. 
Bland annat är jag engagerad i 
nattvandrargruppen i Gottsunda, meningsfullt 
och lärorikt. Ett stort intresse är kultur av 
flera slag, litteratur, opera, musikal, balett, 
teater och kulturens villkor.  

 

20. 
Namn: Erik Johansson, 38 
Sysselsättning: Studerande 
Politiska uppdrag: Ersättare i miljö och 
hälsonämnden, Nämndeman i tingsrätten 
Motivering: Jag har alltid varit intresserad av 
sjukvårdsfrågor och kollektivtrafiken. Jag tycker 
det är otroligt viktigt att vi har en jämställ 
sjukvård som alla kan nyttja oberoende vart i 
vårt län man bor i. Mina hjärtefrågor är bra 
sjukvård för alla i länet, en tillgänglig psykvård 
och att utveckla kollektivtrafiken 

 

21 
Namn: Klara van Blaricum, 23 
Sysselsättning: Student 
Politiska uppdrag: Ordförande Laboremus, 
Ledamot valberedningen AK-styrelsen 
Motivering: Alla invånare i regionen ska ha 
tillgång till kultur, det är viktigt att vi försvarar 
det. En tillgänglig kultur är en viktig politisk 
fråga. Klara är skicklig på politiskt ledarskap 
vilket till exempel syns i hennes engagemang 
som ordförande för Laboremus. 

 



 

 

 

 

22. 
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.  
 

 

23 
Namn: Silva Wistrand, 65 
Sysselsättning: Sjuksköterska 

/ ambulansoperatör  

Politiska uppdrag:  gruppledare i beredningen 
för Demokrati, Jämställdhet och Integration 
Motivering: Fick mitt första uppdrag i 
landstinget 1985 och under åren jobbat med 
alla verksamhetsområden som regionen har. 
Jag brinner för Jämställdhet, Sjukvård, Vettiga 
arbetsförhållanden för vård och 
omsorgspersonal.  

 

24 
Namn: Jens Nilsson, 51 
Sysselsättning: Boendestödjare 
Politiska uppdrag: Ersättare Regionfullmäktige, 
Ledamot Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Motivering: Jag arbetar inom den kommunala 
omsorgen och ser behovet av bättre samarbete 
och samordning 

 



 

 

 

 

25 
Namn: Gunilla Oltner, 76 
Sysselsättning: Förskollärare/ 
f.d.Barnombudsman 
Politiska uppdrag: Ledamot i Socialnämnden, 
Ledamot i Upplandsmuseet 
Motivering: Mitt engagemang i barn och deras 
rättigheter, i kultur och samhällsfrågor samt 
mina erfarenheter och kunskaper från arbetet 
för förskolan och som barnombudsman med 
grund i de socialdemokratiska värderingarna 
gör mig lämplig för Regionens politiska arbete. 

 

26 
Namn: Daniel Rander, 36 
Sysselsättning: Facklig medarbetare 
Politiska uppdrag: Vice ordförande Storvreta-
Fullerö S-förening, Digital kommunikatör 
Storvreta-Fullerö S-förening 
Motivering: Daniel är engagerad i regionens 
och kollektivtrafiksfrågor. Han är även starkt 
drivande i landsbygdsfrågor och skapa 
delaktighet.  

27 
Namn: Clara Rydström, 21 
Sysselsättning: Statsvetarstudent 
Politiska uppdrag: Vice ordförande Laboremus 
Motivering: Jag blev aktiv i partiet som väldigt 
ung i Karlstad och har länge sett fram emot ett 
riktigt politiskt uppdrag i det allmännas tjänst. 
Regionen är det en stor politisk arena där jag 
tror att vi socialdemokrater kan göra mycket 
gott, särskilt gällande kollektivtrafik och vården.  



 

 

 

 

28. 
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. 

 

29 
Namn: Marie-Louise Lundberg, 76  
Sysselsättning: Pensionerad ekonom 
Politiska uppdrag: Regionfullmäktige, Trafik 
och samhällsplaneringsnämden 
Motivering:  Viktiga nämnder för Regionens 
utveckling 

 

30. 
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 

 



 

 

 

 

31 
Namn: Lena Hartwig, 76 
Sysselsättning: Pensionär 
Politiska uppdrag: Stadsteatern, Bror Hjorth 
Motivering: Jag har varit aktiv i kulturpolitiken i 
kommun i många år och tycker det vore 
intressant att få arbeta med kulturfrågor i hela 
länet. 

 

32. 
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. 

 

33. 
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  



 

 

 

 

34 
Namn: Celal Alparslan, 63 
Sysselsättning: Kulturentreprenad och arrangör 
Politiska uppdrag: Endast medlem 
Motivering: Jag har åren mellan 2014-2018 har 
varit sakkunnig och huvudansvarig för Region 
Uppsalas arbete för stipendier för konstnärer i 
Uppland med omnejd. 

 

35 
Namn: Roger Jo Linder, 71 
Sysselsättning: Senior 
Politiska uppdrag: Ersättare i KTN, 
Nämndeman 
Motivering: Jag är intresserad av de frågor som 
regionen hanterar och har en lång erfarenhet 
som kommunanställd.  

36 
Namn: Brita Rubin, 64 
Sysselsättning: Lärare 
Politiska uppdrag: Medlem 
Motivering: Jag är fackligt förtroendevald i LR 
som biträdande ombud. Trivs med att engagera 
mig kring medlemmars arbetssituation i stort. 
Har en lång tradition i familjen i soc dem 
partiarbete. Min far var aktiv i partiet och även 
min farfar. Tidigt fick jag vara med och bära 
flagga som tecken på solidaritet. 

 



 

 

 

 

37.  
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. 

 

38. 
Namn: Eric Kapinga, 40 
Sysselsättning: Driver eget 
Politiska uppdrag: Socialnämnden 
Motivering:  Därför att jag kort och gott brinner 
för dessa frågor! 

 

39. 
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. 

 



 

 

 

 

40 
Namn: Marcelo Cardoso, 32 
Sysselsättning: Miljöinspektör 
Politiska uppdrag: Ordförande Stenhagens s-
förening 
Motivering: God insikt inom vårdhantering. Har 
tidigare arbetat inom vård & omsorg samt 
brinner för en förbättring av vården och dess 
brister idag. Som ung samt med 
invandrarbakgrund så bidrar dessa egenskaper 
ett bredare perspektiv till en utveckling av den 
aktuella vårdhanteringen. 

 

41.  
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.   

42. 
Namn: Salem Sarsour, 38  
Sysselsättning: Arbetssökande 
Politiska uppdrag: Ledamot Omsorgsnämnden,  
Ledamot Kommunala pensionärsrådet 
Motivering: Har funktionsnedsättning och 
kämpar för en grupp som hen själv. 

 



 

 

43 
Namn: Rasmus Sörensen, 46 
Sysselsättning: Forskare 
Politiska uppdrag:  Styrelseledamot i 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. 

 


