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REGIONSPALTEN
Topp 6 på regionlistan presenterar sig
Våra kandidater på regionlistan har fått frågan om varför de är vänsterpartister och vilken 
politisk erfarenhet de har. Så här svarar de:

1.Fredrik Åberg-Jönsson
Jag är vänsterpartist för 
jag vill ha ett samhälle för 
alla och inte några få.  
 Det är bara att se till 
vårat eget län som inte 
är jämlikt och det kan ta 
sig uttryck på olika sätt 
och bero på olika saker. 
Beroende på klass, kön, 
var du kommer ifrån, men 
även var du bor. 
 I hälsa, arbetslöshet 
och tillgång till service 
och transporter hittar vi 
det. I det stora och det 
lilla är det nödvändigt att 

vi har ett parti som driver 
en politik för ett län som 
är en bättre plats att bo 
och verka i med en jämlik 
hälso- och sjukvård och en 
hållbar regional utveck-
ling. Ett jämlikt samhälle 
gynnar alla. Det tror jag 
starkt på.
 Jag har varit politiskt 
engagerad på olika sätt 
sedan ungdomsåren. 
Parallellt med ett arbetsliv 
som offentlig tjänsteman 
på olika myndigheter och 
i olika roller har jag sedan 
2010 haft förtroendeupp-

drag i Vänsterpartiet. 
 I tekniska nämnden 
Gävle kommun (2010-
2012). Regionförbundet 
Jämtland/Härjedalen infra-
strukturberedning (2013). 
 Har även deltagit i 
programkommissionen i 
framtagandet av Vänster-
partiets tågpolitik (2013-
2015). Sedan 2016 efter 
det att jag bosatt mig i min 
hemstad Gävle igen sitter 
jag i Samhällsbyggnad-
snämnden (2016-).

2. Kristina Sjöström
Av var och en efter 
förmåga, åt var och en 
efter behov” sammanfat-
tar varför jag vill arbeta 
politiskt. 
 För 12 år sedan gick jag 
med i Vänsterpartiet, det 
självklara valet eftersom 
solidaritet och omsorg om 
medmänniskor är något 
som är väldigt viktigt för 
mig. 
 Jag har under nästan 
hela mitt yrkesliv arbetat 
som IT- projektledare men 
gjorde under några år ett 

avbrott då jag jobbade 
som kriminalvårdare, 
vilket var väldigt om-
tumlande och lärde mig 
mycket. 
 Ett område som jag 
brinner för lite extra 
är att verka för en god 
arbetsmiljö för de som 
arbetar i Regionen, som 
medarbetare är det viktigt 
att ha makt och inflytande 
över sitt jobb. 
 För mig är det viktigt 
att arbeta för att en aktiv 
klimatomställning för 
att på långsiktig få ett 

hållbart samhälle. Kolle-
ktiva transporter, digitala 
lösningar som minskar 
miljöpåverkan är några 
frågor som jag vill att vi 
arbetar för. 
 Jag har haft olika 
politiska uppdrag bland 
annat som ordförande 
i Gästrike Räddning-
stjänst, Företagshälsovård-
snämnden, ledamot i 
Gävle Energi, kommun-
styrelsen och Hälso- och 
Sjukvårdsnämnden samt 
ordförande i Gävle par-
tiförening.

Faktaruta Landstingsvalet

Bredvidstående diagram visar hur det gick i valet för 
samtliga partier. Vänsterpartiet fick 2250 nya röster i 
det valet jämfört med 2010, det är en utmaning att både 
behålla och öka här. I procent gjorde det 8,23%, det som 
är lovande är att opinionsmätningarna hittills visar en 
trend över det resultatet.

Diagram: val.se, valresultatet 2010.

Fredrik Åberg-Jönsson, 
Gävle.

Kristina Sjöström, Gävle.
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3. Isabell Hildén
Jag fick tidigt med mig 
från min kära mor att jäm-
likhet är bra grejer. 
 Det finns tydliga min-
nesbilder från mellansta-
diet där jag ivrigt argu-
menterade i klassrummet 
för att det är fint att betala 
skatt eftersom vi får så 
mycket för det. 
 Idag kan jag nästan 
fnysa åt mitt 12-åriga 
naiva jag och känna att 
det kanske inte finns så 
mycket bra kvar. Eller 
rättare sagt, jag känner 
en stor besvikelse över 
att det en gång så fina 
offentligt ägda Sverige nu 
till stora delar sålts ut till 
riskkapitalister som skor 
sig på våra gemensamma 
finanser. Jämlikheten har 
kanske aldrig varit fullän-

dad, men jag upplever den 
som mindre nu än förr. 
 I jämlikhetsbegreppet 
finns allt: Feminismen, 
socialismen och antirasis-
men. Öppenheten och 
medvetenheten där vi 
alla tillsammans har en 
önskan om att vårda våra 
relationer, gemensamma 
tillgångar och i slutänden 
varenda människa. 
 Jag tvivlar många 
gånger på om det är värt 
att vara politiskt engag-
erad, men för varje gång 
jag ser män(niskor) i 
oerhört kort frisyr som vill 
begränsa vissa människor 
rättigheter slutar jag tviv-
la. Vi måste fortsätta, för 
även när det känns som 
mörkast så vet vi ju att det 
kommer en ljusare tid. Nu, 
mer än nånsin, är jag så 

glad och stolt att jag till-
hör det parti som faktiskt 
är det enda som inte klivit 
närmre den brunkladdiga 
smörjan på högerkanten. 
Som inte oroligt byter ben 
hela tiden. 
 Jag blev invald i KF 
första gången 2006. 2010 
valdes jag till vice ordf. i 
KF och valdes om 2014. 
Blev vald till ersättare i 
KS 2008 och har sedan 
dess varit med som både 
ersättare och ordinarie. 
 Har även gästspelat 
som ersättare i tidigare so-
cialnämnd och i barn och 
utbildningsnämnden. 
Jag är Söderhamns kom-
muns representant i NFSG 
- Nätverk för strategiskt 
folkhälsoarbete i Gävle-
borg. 

4. Xamuel Gonzalez
Fackligt engagerad pappa 
till två söner och en bo-
nusdotter, brevbärare och 
ombudsman som bor i 
Hofors. 
 Jag drivs framförallt av 
min önskan att arbeta för 
jämställdhet och mot klas-
sorättvisor. Det var också 
det som gjorde att jag 
engagerade mig i Vänster-
partiet för 17 år sedan. 
 Jag har haft olika 
förtroendeuppdrag för 
Vänsterpartiet sedan 2002, 
däribland som distrikts-
ordförande under fem år 
och numer som ledamot i 
partistyrelsen. 

5. Yvonne Oscarsson
Jag är beroendeterapeut 
och bor i Ljusdal. Har 
tre vuxna barn och fyra 
barnbarn. 
 Har varit politiskt 
intresserad sedan tonåren 
då militärkuppen i Chile 
blev det avgörande steget 
till medlemskap i Vänster-
partiet. 
 Under åren har jag haft 
många olika slags up-
pdrag. Under tio år var 
jag distriktsordförande i 
Gävleborg och 1998-2002 
var jag invald i Sveriges 
Riksdag. Där jobbade jag 
främst med rättspolitiska 

frågor. För närvarande är 
jag ordförande i Omsorg-
snämnden i Ljusdal. 
 Mina hjärtefrågor är alla 
former av sociala frågor, 
integration, sjukvård, 
beroende och kultur. 
 På min fritid gillar jag 
att vara med min familj 
och min katt Lisa Nilsson, 
att resa, springa och sköta 
om travhästar. 

Isabell Hildén, Söderhamn.

 Jag är vice ordförande 
för kommunstyrelsen i 
Hofors kommun där jag 
framförallt har försökt 
lyfta jämställdhetsfrågor-
na. Eftersom alla tjänar på 
ett jämställt och jämlikt 
samhälle. 

Xamuel Gonzalez, Hofors.

Yvonne Oscarsson, Ljusdal.
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Harmångersdagen6. Lasse Langeborg
Lasse Langeborg, 66 år. 
För närvarande viceord-
förande i regionfullmäk-
tige och viceordförande i 
regionens demokratibered-
ning med mera. 
 Jag har lång politisk 
erfarenhet både regionalt, 
lokalt och internt i par-
tiet. Ledamot i distrikts-
styrelsen och distriktets 
verkställande utskott. 
 Jag har 3 vuxna barn, 
tre vuxna bonusbarn, 5 
barnbarn, 3 bonusbarnbarn 
och en fantastisk sambo.
   Blev övertygad social-
ist redan under gymnasi-
etiden och övertygelsen 
har stärkts ytterligare uti-
från det som sker i Sverige 
och omvärlden idag. 
 Jag har bland annat job-
bat som chaufför, livsme-
delsarbetare, försäljning-
schef, miljöinformatör, 
ombudsman och adminis-
tratör. 
 Driver nu en juristfirma 
med fokus på asylrätt 
tillsammans med min 
sambo och ytterligare två 
anställda. 
 Jag brinner för de-
mokrati och rättvisefrågor, 
arbetsmarknadsfrågor, 
hållbar miljö, integration 
och jämställdhet. Älskar 
att besöka andra miljöer 
och kulturer för att få per-
spektiv på tillvaron.

I år ville vi prova ett an-
norlunda ”grepp” under 
de två marknadsdagar 
som dominerar den lokala 
valrörelsen i Nordanstig. 
 Istället för att slå upp 
vårt tält, bjuda på fika och 
försöka ”prångla ut” våra 
broschyrer så bjöd vi in 
allmänheten att vara lite 
kreativa. Vi ville helt en-
kelt att de skulle fundera 
över – och rita – hur den 
nya skolan i Harmånger 
skulle se ut. 
 En ny skolbyggnad är 
nämligen ett måste då den 
nuvarande är helt utsliten 
och har omoderna lokaler 
som inte fungerar för 
dagens pedagogik. Den 
finns därför med i den 
investeringsplan som vi 
går till val på.
 Vi fick många kreativa 
förslag – som vi visade 
för allmänheten genom 
att hänga upp dem i tältet 
(se bilden) - och vi hoppas 

få än fler som kommer 
på Bergsjödagen den 4 
augusti för att rita det nya 
allaktivitetshuset.
 Värmen var tryckande 
och därför är det ändå 
imponerande att det var 
så pass många som hade 
orkat sig ut i solen. Många 
av dem besökte vårt tält. 
De uppskattade både 
möjligheten att få sätta sig 
en stund i skuggan, dricka 
lite svalkande vatten och 
samtala om kommunens 
framtid.
 Många besökare var 
även positiva till den 
investeringsplan som Vän-
sterpartiet tagit fram för 
att få en långsiktigt stabil 
utveckling för kommunen.
För att Nordanstig ska 
utvecklas så måste vi in-
vestera i ALLA kommun-
delar. En ny, modern skola 
i Harmånger är en del i 
den investeringsplanen.

Petra ModéeLasse Langeborg, Gävle.

Lokala val-
program

Här ser du omslaget till 
Nordanstigs lokala val-
program, partiföreningen 
har trots att den är bland 
de mindre i distriktet både 
gjort egen budget och nu 
valprogram. Har din par-
tiförening också gjort det, 
skicka in den till distriktet 
så att vi kan se vad alla 
har gjort. 
I Gävle går man igenom 
hela programmet varje 
mandatperiod, nu finns 
programmet för 2019 till 
2022 på plats. I år valde 
även partiföreningen 
Gävle att gå ut med en 
egen budget i kommun-
fullmäktige.


