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Ålder:Ålder:Ålder:Ålder: 35 år  
    
Bor:Bor:Bor:Bor: I Limmared, Tranemo kommun  
    
Familj:Familj:Familj:Familj: två barn, en stor hund och två katter.  
    
Jobb:Jobb:Jobb:Jobb: Jag är utbildad socionom. Har bland annat 
arbetat som skolkurator, fältsekreterare och nu inom 
socialtjänsten i en mindre kommun. 
    
När blev du pNär blev du pNär blev du pNär blev du politiskt aktiv?olitiskt aktiv?olitiskt aktiv?olitiskt aktiv? Jag har länge haft ett 
engagemang i samhällsfrågor. Jag gick med i 
Vänsterpartiet i slutet av 90-talet, efter att ha varit 
aktiv inom Greenpeace. Jag gillar drivet, 
engagemanget och viljan att förändra som finns 
gemensamt mellan frivilligorganisationerna och 
Vänsterpartiet. 
    
Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest? Mitt 
politiska engagemang grundas i en önskan om, och 
tro på, ett rättvist samhälle. Där alla, oavsett 
bakgrund har samma möjligheter att leva det liv man 
önskar. Därför är det svårt att sätta ett politiskt 
område framför ett annat. Jag försöker att följa och 
tänka enligt tesen, av var och en efter förmåga, åt 
var och en efter behov. 
    
Vilka av regionens verksamheter tycker du är Vilka av regionens verksamheter tycker du är Vilka av regionens verksamheter tycker du är Vilka av regionens verksamheter tycker du är 
extra viktiga? extra viktiga? extra viktiga? extra viktiga? Den viktigaste uppgiften regionen har är att erbjuda en god vård, när individen behöver 
den och där behovet styr insatsen. För våra barns skull vill jag att regionen ska arbeta målinriktat och 
tydligt med en hållbar utveckling. Det kan handla om allt från att regionen kan möjliggöra socialt och 
grönt företagande till att utveckla en hållbar infrastruktur med fokus på kollektivtrafiken. 
Demokratifrågan, särskilt att jobba med ungas delaktighet och vilja att vara med att påverka är viktig.     
    
Några minnen från vården? Några minnen från vården? Några minnen från vården? Några minnen från vården? Jag har enbart goda erfarenheter från hälso-och sjukvården i Västra 
Götaland. Som solskensexempel kan jag berätta om läkarbesök för barnen som börjat med ett 
telefonsamtal till Läkarstationen vid 0730 och där möte med läkare och uthämtning av medicin är 
avklarade innan kl 0900. Så vill jag att alla ska få ha det.  
    
Vad gör du på fritiden? Vad gör du på fritiden? Vad gör du på fritiden? Vad gör du på fritiden? När jag är ledig vill jag gärna ta det lugnt. Då vill jag vara med familjen, gärna 
vid havet. En loppmarknad eller auktion kan jag sällan motstå och jag gillar att läsa och titta på film. 
Mycket film. 
    
Favoritfilmer: Favoritfilmer: Favoritfilmer: Favoritfilmer: svårt att välja. Jag gillar filmer som får mig att tänka, skratta och gråta.  
    
Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker: Av någon anledning blir det mest kriminalromaner. Har också ett tycke för Vilhelm 
Moberg och Per Anders Fogelström. 
    
Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV? Självklart Mia och Klara, samt Sportspegeln och Agenda. 
 
Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.  jennica2@me.com  


