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1. 
Namn: Marlene Burwick, 50 
Sysselsättning: Riksdagsledamot 
Politiska uppdrag: Ordförande Uppsala 
arbetarekommun, Riksdagsledamot 
Motivering: Jag vill jobba för våra barns 
uppväxtvillkor och att alla skolor ska vara bra 
skolor. För en stark välfärd och att alla ska ha 
ett jobb man kan leva på – och växa i. Och jag 
vill vara med och göra Sverige till världens 
första fossilfria välfärdsland. 

 

1. 
Namn: Gustaf Lantz, 40 
Sysselsättning: Riksdagsledamot 
Politiska uppdrag: Studieledare i partidistriktet, 
Kommunfullmäktigeledamot 
Motivering: Min stol i riksdagen tillhör vår 
folkrörelse. För en orolig hyresgäst, en arg 
postkund, eller en mobbad elev ska riksdagen 
vara ett samtal bort. Sedan konkreta resultat 
för rättvisa och solidaritet.  

3. 
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 .  



 

 

 

 

4. 
Namn: Rafael Waters, 43 
Sysselsättning: Professor 
Politiska uppdrag: Ordförande Uppsala Vatten 
och Avfall AB, Ledamot Kommunfullmäktige 
Motivering:  Vill arbeta för att stärka S slagkraft 
och ställning i miljö- och klimatfrågorna. Kan 
bidra med erfarenhet både inom och utanför 
politiken – bl.a. 4-årig ordförande i Leader 
Upplandsbygd, ansvarig för miljöfrågor i STS, 
och professor i förnybar energi vid Uppsala 
universitet. 

 

5. 
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.  

 

6. 
Namn: Pavlos Cavelier Bizas, 25 
Sysselsättning: Student 
Politiska uppdrag: Ledamot KF, UBN 
Motivering:  Jag kandiderar till riksdagen för att 
jag insett att mycket av lösningarna ligger på 
nationell nivå. Jag vill bidra med 
ett ungdomsperspektiv och driva på för en 
jämlik skola, fler billiga bostäder och en 
snabbare klimatomställning. 

 



 

 

 

 

 

7. 
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. 

 

8. 
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.  

9. 
Namn: Kijan Karimi, 37 
Sysselsättning: Biträdande jurist 
Politiska uppdrag: Ordförande S-kvinnor i 
Uppsala, Ersättare Plan och Byggnads Nämnden 
Motivering:  

 

10. 
Namn: Mats Målqvist, 50 
Sysselsättning: Professor 
Politiska uppdrag: Nominerad RFSU 
förbundsstyrelse 
Motivering: Bred erfarenhet från forskning, 
bistånd och internationella relationer. 

 



 

 

 

 

11. 
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 det har gett mig 
förståelse för hur människor i vår stad har det.  

 

12. 
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. 

 

13. 
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. 

 



 

 

 

 

14. 
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. 

 

15. 
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. 

 

16. 
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. 

 



 

 

 

 

17.  
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. 

 

18.  
Namn: Jonas Lundström, 31 
Sysselsättning: Socionom 
Politiska uppdrag: Suppleant styrelsen i 
tjänstemannaföreningen, Suppleant styrelsen i 
Östra Uppsala 
Motivering: Jag är intresserad av att stötta 
partiet och driva partiets politik. 

 

19.  
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. Vill engagera fler unga till att inse att det 
är S som har lösningarna till alla deras 
framtidsfrågor.  

 


