VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Fi Storstockholms medlemsmöte
den 3 oktober 2015

Valberedningen i Fi Storstockholm har till uppgift att bereda förslag på personer
till politiska förtroendeuppdrag, nämndemän och styrelse i Stockholms län, och presentera
det förslaget till regionens medlemmar inför ett medlemsmöte eller årsmöte, för omröstning.
Valberedningen utlyser vilka uppdrag det finns att söka, intervjuar kvalificerade kandidater
och bedriver aktiv uppsökande verksamhet för att finna lämpliga kandidater till de utlysta
uppdragen.
Fi Storstockholms valberedning har bestått av Hanna Matei (sammankallande), Sofia Bellucci,
Oldoz Javidi och Sooz Romero.

Valberednings uppdrag
Vi i valberedningen har haft uppdraget att bereda tre poster till medlemsmötet den 3 oktober:
•

En insynsplats i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad.	
  

• En ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad.	
  
• En insynsplats i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.	
  
För närmare beskrivning av vad de olika posterna innebär se hemsidan:	
  http://goo.gl/Ltt39J

Valberedningens process
Posterna har annonserats på hemsidan, i sociala medier, i medlemsmejl samt i olika grupper i
sociala medier direkt eller indirekt kopplade till Fi Storstockholm så som t.ex Interfems
facebooksida. Vi har uppmanat intresserade att kandidera genom att fylla i vårt digitala
ansökningsformulär via Fi Storstockholms kandidatbank:	
  https://goo.gl/oS1mpe.
Vi skapade kandidatbanken för att kunna samla alla de personer som är intresserade av
förtroendeuppdrag på ett och samma ställe. Alla som vill är välkomna att fylla i en intresseanmälan
för aktuella eller framtida lediga uppdrag. Vi utlyser uppdrag löpande i samband med att en plats
blir ledig.
Sista ansökningsdagen för de utlysta uppdragen var 6 september. Vi valde även att ta kontakt med
personer som tidigare anmält intresse för posterna och, om de visat fortsatt intresse, inkluderat dem
i beredningen.
Vi kallade kandidater löpande till intevju och utgick från ett antal uppställda kriterier för respektive
uppdrag (se nedan). Sammanlagt intervjuades nio personer. Intervjuerna pågick ca 1 timme och
frågorna valberedningen ställde utgick från det googleformulär i kandidatbanken som respektive
kandidat redan hade fyllt i. Under mötet kunde vi fördjupa oss i de svar vi fått från kandidaterna och
ställa vidare frågor. Valberedningen har sedan gått igenom intervjuerna gemensamt och vägt in
varje kandidat i relation till de kriterier vi ställt upp.
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.
	
  

2	
  

Valberedningens förslag till de utlysta posterna
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Petra Holgersson, 51 år, Södermalm
Jag vill gärna arbeta för att miljöfrågorna i Stockholm, och i hela
Sverige, ska genomströmmas av feministisk politik. Jag vill arbeta för
att såväl miljöfrågan som genus- och klassfrågan blir en integrerad del
av alla beslut som fattas där det finns relevans för dessa frågor.
Min bakgrund inom miljöområdet är lång. Jag är miljöjurist och
journalist och har arbetat med miljöjournalistik under många år. Men
jag har även jobbat inom näringslivet och arbetar för närvarande på en
ideell miljöorganisation.
I Fi Stockholm vill jag bland annat arbeta för minskade klimatutsläpp
med strävan mot ett fossilfritt samhälle, mindre resursförbrukning och
mer återvinning samt en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel.
Min bakgrund som aktiv inom politiken är begränsad, dock har jag en
stor kunskap om den politiska processen – från förslag till lag.

Stadsbyggnadsnämnden
Jeanette Olofsson, 39 år, Fruängen
Varför jag skulle vara en bra representant i Stadsbyggnadsnämnden?
Ja, det ska jag berätta. Jag är utbildad arkitekt, arbetar som
bygglovshandläggare och har stor insikt i hur just
stadsbyggnadsnämnden arbetar. Mycket resande och leverne utomlands
bidrar till att jag sett mycket som är välfungerande och som jag ser
skulle kunna implementeras i Stockholm.	
  
Jag närvarar vid nämndmöten, träffar politikerna i korridorerna och hör
mycket om vad som pågår och beslutas. Innan min anställning i
Botkyrka hade jag samma arbete i Stockholms stad. Jag är väldigt insatt
i hur själva processen fungerar och håller mig uppdaterad om vad som
pågår. Med förståelse om hur lagar tillämpas och erfarenhet om hur
man bygger en bra stad, tror jag mig ha väldigt mycket relevant
kompetens just för ett säte i denna nämnd.	
  
Innan bygglov arbetade jag som arkitekt och egenföretagare inom arkitektur- och byggbranschen.
Projektledning, samordning, presentationsteknik och marknadsföring är aktiviteter jag därmed
utövat flitigt. Jag gick dessutom en tid på Toastmasters för att utveckla min teknik att hålla tal.	
  
Jag är från Småland, uppskattar skogen och grönområden som är tillgängliga för alla. Jag har
studerat och bott i Los Angelesområdet i 17 år och uppskattar även storstaden och allt den erbjuder.
Jag studerade i Japan, uppskattar publika utrymmen som används av många. Men framförallt
uppskattar jag hur fantastiskt Sverige verkligen är.	
  
I Fi vill jag arbeta med att värna om vår befolknings välbefinnande och ordna med bra skolmiljö,
tilltagna gröna ytor, optimalt ordnad kommunaltrafik, välfungerande sjukvård samt hållbart och
funktionellt bostadsbyggande, för att nämna några viktiga punkter.	
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Ersättarplatsen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Lisa Palm, 23 år, Bandhagen
Jag vill representera Feministiskt initiativ i Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd för jag vill vara där det händer. Jag sitter redan i
kommunfullmäktige, men eftersom att beslutsprocessen utgår till
stor del från nämnderna är det där vi kan påverka mest, och jag vill
vara med och förändra.
Jag studerar på ekonomisk historia vid Stockholms universitet, är
sammankallande för Unga Feministers nationella styrelse och sitter
som tidigare nämnt i kommunfullmäktige där jag har en ersättarplats. Jag bor i en liten andra handsetta i Högdalen och längtar efter ett förstahandskontrakt.
Mitt engagemang utgår främst ifrån ett ungt perspektiv som handlar om utbildning, fritid och
bostad. Det handlar också om arbetet för att tillgodose utsatta EU-medborgares rättigheter,
implementera barnkonventionen i det dagliga arbetet och helt enkelt föra den feministiska politik
som våra väljare röstade in oss för. Det första jag kommer göra som nämndeperson är att kontakta
de lokalt anknutna gräsrotsrörelserna för att skapa förtroende för vår politik, besöka fritidsgårdar
och andra verksamheter, för att visa att vi finns i stadsdelen. Vi är gräsrötter och det ska vi fortsätta
vara och jag är gärna den som ser till att vi gör skillnad i Enskede-Årsta-Vantör - tillsammans med
de som bor där.
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Övriga kandidater som valt att fortsätta sin kandidatur
Kandidater till ersättarplatsen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Charlotte Podkanski, 28 år, Årsta
Jag stimuleras av spänning, fara, osäkerhet och risker. Jag flyttade
hemifrån när jag var 17 år för jag ville upptäcka vad jag ville av
livet och i efterhand vet jag att det är ett av de största priviliegierna
en människa kan ha. Jag bodde utomlands i 2 år och första
segregationschocken kom när jag förstod att jag alltid kommer
förbli andra klassens medborgare så länge som jag inte är född där
och kan tala språket som de infödda.	
  Den patriarkala chocken kom
när jag hörde pojkar i 5:an berätta om flickorna i sin skola,
jämförde hur bra samlagen med dem hade varit och de hånade
flickorna offentligt på bussen.
Jag har genomlidigt ett personligt trauma orsakat av mäns våld mot kvinnor och då har jag fått min
första intersektionella chock. Jag har gått vidare genom att utbilda mig- för det är det enda som
aldrig kan tas ifrån någon- och gått en kurs i ämnet matematik och nu går jag en kurs i juridik.
Jag har alltid haft svårt för auktoriteter och dras därför till debatter och konflikter för att veta varför
människor inte kan låta varandra leva sina egna liv.
Eftersom ingen helt lyckats hävda sin auktoritet över mig har jag aldrig kunnat bli övertalad något
annat än att min kropp är min egna och att någon annan aldrig har rätt till den. För mig att förstå att
jag har bättre förutsättnigar i livet om jag har en manlig partner och barn har tagit lång tid.
Människor har de bästa förutsättningar att leva när de kommer överens, men en människas kropp
styrs av hen själv. Detta blev mitt feministiska uppvaknande.
Jag kan övervinna allt för jag har min kroppsliga integritet.
Simone de Beauvoir sa en gång ”Förtryck skapar ett tillstånd av krig”. I ett tillstånd av krig har vi
normaliserat och internaliserat det som händer runt omkring oss och då kan vi inte tala om
förutsättningar att leva. Medborgarna i samhället är inte jämlika om det finns någon som är kuvad.
Erik Vallström, 32 år, Årsta
Jag är engagerad i frågor som rör äldreomsorg och sociala frågor.
Jag är socionomutbildad och skriver slutuppsats för en
masterexamen. Tidigare har jag arbetat som biståndshandläggare
inom äldreomsorgen och just nu arbetar jag som
äldreomsorgscontroller inom kommunen (ej Stockholms kommun).
I stadsdelsnämnden vill jag främst påverka äldreomsorgen.
Äldreomsorgen bör fokusera mer på förebyggande insatser, samt
en humanare äldreomsorgspolitik där äldre ges mer tid för
återhämtning. Trösklarna in till äldreomsorgen måste bli lägre och
obetald anhörigvård måste minska. Statusen på yrket bör höjas,
kompetensutveckling och högre lön ska ges, och arbetstiden bör
förkortas. Feministiskt initiativ är ett parti som erkänner och blottlägger diskriminerande strukturer i
samhället och talar om vad de får för konsekvenser för medborgarna, som nämndledamot för Fi tror
jag mycket av arbetet kommer handla om att skapa en förståelse för hur viktigt de feministiska och
antirasistiska perspektiven är i det politiska arbetet.
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Kandidat till insynsplatsen i Stadsbyggnadsnämnden
Angelica Åkerman, 35 år, Johanneshov
Jag är arkitekt och mycket intresserad av stadsbyggnadsfrågor. Idag arbetar jag främst med skolor
och bostadsutveckling i stockholmsregionen. Jag är även engagerad i jämställdhetsfrågor via
Kvinnorsbyggforum http://kvinnorsbyggforum.org/, vi arrangerar föreläsningar, workshops,
seminarium och närverkar. Jag är en modig envis kämpe som dagligen arbetar med att belysa
viktiga rättvisefrågor inom stadsutveckling, som ensamstående mamma, normbrytande arkitekt och
jämställdhetsaktivist har jag en skarp blick för hur och på vilket sätt Stockholm ska utvecklas för att
bli en mer normbrytande, intressant och rättvis stad.
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