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Jag är en glad norrlänning med två vuxna barn som flyttade till Stockholm 1990 för att studera, och 

sedan vidare till Knivsta 1999, och här fastnade jag.  

Jag jobbar som utvecklingshandledare inom socialpsykiatrin i Uppsala kommun. På fritiden är jag 

engagerad i en ideell förening som heter Kung Över Livet och jobbar för att öka kunskapen och 

förståelsen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag är också engagerad i den lokala 

medlemspuben Stationshuset, samt skriver lite i olika former.  

Jag kandiderar till kommunfullmäktige (plats 8), regionen (plats 19) och är ersättare i partiföreningens 

styrelse. 

Jag blev medlem i Vänsterpartiet för att jag brinner för de utsatta grupperna i samhället och för att alla 

ska ha samma självklara plats i samhället oavsett vilka grundförutsättningar man fått med sig genom 

exempelvis status i samhället, födelseort, kön, hudfärg, sexuell läggning och funktionsvariationer. Jag 

anser att det är Vänsterpartiet som för den politik som gör detta möjligt. Jag vill i någon form jobba 

för det jag tycker är viktigt och jag tror på.  

Jag vill förebygga psykisk ohälsa och förbättra den psykiska hälsan hos unga genom samarbete 

mellan olika instanser i kommun och landsting. Även högre vuxennärvaro i skolan, och en 

meningsfull syselsättning för unga är viktigt för att våra unga ska få chans att må bra och därmed växa 

och utvecklas. Jag vill jobba för att det finns bra stödinsatser för barn med behov av stöd i skolan och 

vuxna med behov av stöd i det dagliga livet. 

Då jag är färsk i politiken har jag ännu mycket att lära, men jag är inte färsk i livet och jag hoppas att 

min livs- och arbetslivserfarenhet ska kunna tillföra Knivstapolitiken värdefull kunskap. Jag tror på 

möten mellan människor – jag kan ständigt lära mig något nytt, och få se livet med nya glasögon, via 

en ödmjuk och öppen dialog. 

”Jag vill jobba för att det finns bra 

stödinsatser för barn med behov 

av stöd i skolan och vuxna med 

behov av stöd i det dagliga livet.” 


