Valberedningens förslag på skuggnämndsledamöter för Feministiskt
Initiativ i Stockholms stad
Den 30 november hade Fi Storstockholm ett möte för alla medlemmar i Stockholms stad för att välja
nämndledamöter till ett antal fack och stadsdelsnämnder. Under den processen tog valberedningen för
listor, som bestod av David Granath, Carina Söder och Caroline Teir även fram ett förslag på
skuggnämndsledamöter. Skuggnämndsledamöterna ska vara Fi:s representanter i fyra facknämnder där Fi
inte fått representation, men vill ha insyn. Skuggnämndsledamöterna är med på förmöten med övriga
majoritetspartier, och på så vis har Fi möjlighet att få insyn i och göra sin röst hörd även i dessa fyra
nämnder trots att vi inte sitter där.
Anledningen till att skuggnämndsledamöterna inte blev valda på mötet den 30 november, trots att
valberedningen redan hade förberett förslaget var att det vid den tidpunkten var oklart hur det skulle fungera
med detta nya system. Valberedningen har dock haft precis samma förfarande för urval av
skuggnämndsledamöter som för urval nämndledamöter, och precis samma kompetensprofil:
Kompetensprofil, kompetenser vi eftersökt utan inbördes ordning:
● Sakkunskap inom det specifika politikområdet
● Erfarenheter inom och utanför Fi
● Drivkraft, förmåga att driva Fi:s politik i nämnden
● Förmåga att leda en arbetsgrupp och kommunicera Fi:s politik offentligt
Valberedningens bedömning av kandidaterna utgår fram en sammanvägning av dessa kompetenser där vi
försökt matcha rätt kandidat mot rätt nämnd. Vi har även eftersträvat att få en bra blandning av erfarenheter
och kunskapsområden på listorna.

Exploateringsnämnden
Calle Öhlin, 36 år, Hägersten
Redan 2006 jobbade jag för att få in Fi i riksdagen men blev aktiv
medlem först våren 2014 med valrörelse, affischerande och
kampanjande i valstugan.
Frågan om hur, var och för vem staden byggs och planeras har länge
sysselsatt mig och till hösten ska jag teoretisera mina kunskaper på
området genom vidare studier på Stockholm Universitet.
Jag har sedan maj 2014 varit aktiv i FiSS politikutskott i
stadsbyggnadsfrågor där vi hjälper kommunfullmäktigekandidater med
ståndpunkter i aktuella frågor, skuggar övriga partiers politik och
formulerar våra egna visioner om den rosa staden. Sedan januari har jag
som tillförordnad företrätt Fi på nämndgruppledarnivå i
exploateringsnämnden. Ett viktigt arbete att ständigt påminna övriga
partier om den intersektionella feministiska synvinkeln. Jag har den
förmågan och ett gott samarbete med övriga gruppledare, våra
kommunfullmäktigeledamöter, kansli, politikutskott och andra
nämndpersoner. Jag vill fortsätta realisera vår vision om 15
minutersstaden och göra feministiska avtryck inför valet 2018.

Idrottsnämnden
Kajsa Birgersson, 27 år, Björkhagen
Jag brinner för att göra samhället tillgängligt för alla och ser att
föreningslivet och idrotten är två områden i Stockholm där vi inom
Feministiskt Initiativ kan skapa stora förändringar.
Jag har bred praktiskt erfarenhet av idrottsrörelsen genom att jag som
yngre både tävlat och tränat i flera olika sporter. Detta innebär tyvärr att
jag också märkt av den ojämlikhet som råder gällande tillgänglighet och
vem som får idrotta. De senaste åren har jag främst varit aktiv i
föreningslivet som medlem i Hammarby IF Fotbollförening. Där har jag
drivit ett feministiskt perspektiv i klubben för att skapa en mer
inkluderande läktarkultur.
Utöver mitt idrottsintresse är jag en föreningsmänniska ut i fingertopparna
och har bland annat suttit i styrelsen för Ungdom Mot Rasism och varit
medlem i RFSL Ungdom. I dagsläget är jag medlem i Lärarförbundet
Student där jag drivit frågan om att implementera normkritisk pedagogik i
lärarutbildningen.
Jag har varit medlem i Feministiskt Initiativ sedan hösten 2013, men har
röstat på partiet sedan 2010. Vid valen 2010 och 2014 hjälpte jag till som
valsedelsvolontär. Tillsammans med en kompis driver jag en större
feministisk Facebooksida och har därigenom lobbat för partiet genom att
bl.a. anordna en stödfest. Just nu är jag tillförordnad
skuggnämndsledamot för Idrottsnämnden i Stockholm för Feministiskt
Initiativ. Jag hoppas att jag kommer att få ert förtroende att fortsätta
arbeta för att stärka det feministiska perspektivet i Stockholms
idrottspolitik.

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Vakant

Stadsbyggnadsnämnden
Jill Jönsson
Jag är journalist och jobbar med forskningskommunikation. För
närvarande är jag Fi:s representant i Stadsbyggnadsnämnden och har
deltagit på ett antal möten och börjat lära känna de andra i majoriteten.
Jag är väl grundad i vår politik  ett parti som jag varit med och byggt upp
och där jag alltid haft mitt hjärta. Jag började engagera mig i Fi under
2005 då jag startade lokalgruppen och blev talesperson för Fi Linköping.
Jag var skrev delar av Fi:s första politikdokument och satt ett kort tag i
styrelsen för dåvarande Fi region Stockholms.
Utöver Fi har jag stor erfarenhet av förtroendeuppdrag och har arbetat
mycket med kvinnors rättigheter.
Utan arkitektutbildning eller en karriär som heltidspolitiker ser jag dock
inte 
ut som de flesta andra i Stadsbyggnadsnämnden och jag tillför därför
ett nytt perspektiv i kommunalpolitiken.
Jag vill jobba i nämnden för att få igenom Fi:s vision med en
femtonminutersstad. Jag vill se till att vi bygger en antirasistisk och
feministisk stad där alla får plats, oavsett bakgrund, familjesituation,
ekonomisk status eller funktionsnedsättning. Om ni väljer mig till får ni en
driven person som kommer att kämpa för den rosa staden!

