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Namn: Namn: Namn: Namn: Jan Alexandersson  
 
Ålder:Ålder:Ålder:Ålder: 56 år  
 
BorBorBorBor: : : : Bostadsrätt i Stenungsund   
 
FamiljFamiljFamiljFamilj:::: fru 5 numera vuxna barn  
 
Jobb:Jobb:Jobb:Jobb: Jag arbetar som ombudsman för 
Vänsterpartiet Västra Götaland 
 
NäNäNäNär blev du politiskt aktiv?r blev du politiskt aktiv?r blev du politiskt aktiv?r blev du politiskt aktiv? Jag gick med i 
Vänsterpartiet 1994, men har nog alltid som 
vuxen varit politiskt intresserad och 
föreningsaktiv.  
 
Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest? 
frågor som rör människors hälsa – 
livsvillkoren, rätten till bostad arbete 
delaktighet och inflytande, frågor som rör 
funktionshinder perspektiv och allas rätt till 
lika vård.   
 
Vilka av regionens verksamheter tycker Vilka av regionens verksamheter tycker Vilka av regionens verksamheter tycker Vilka av regionens verksamheter tycker 
du är extra viktiga?du är extra viktiga?du är extra viktiga?du är extra viktiga?    Ingen verksamhet går 
egentligen att sätta före någon annan då 
alla verksamheter har en del i formandet av 
människors vardag.      
 
Några minnen från vården? Några minnen från vården? Några minnen från vården? Några minnen från vården? Som förälder till en nu vuxen son född med funktionsnedsättning är mina 
erfarenheter av vården ganska bred, jag har fått framförallt många positiva erfarenheter men också en 
del av negativa kunskaper som jag som politiker nu försöker omsätta till att göra vården både mer 
tillgänglig och jämlik.  
 
Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden?    
Ägnar mig åt min härliga familj, lyssnar på musik och läser.   
 
Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker:     
Läser gärna deckare och förutom Henning Mankells böcker så läser jag gärna Ann Cleeves böcker om 
Shetlands där polisen Jimmy Perez löser några kniviga fall.  
 
FavoritmusikFavoritmusikFavoritmusikFavoritmusik???? Lyssnar på det mesta det är mer situationen och känslorna som avgör – Bruce 
Springsteen på Ullevi, Björn Afzelius på Slussens Pensionat, Paul McCartney på Scandinavium är 
konsertminnen som går utanpå det mesta.  
 
Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.    Jan.alexandersson@vgregion.se  
 


