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Göteborgs valkrets, plats 1 

Ålder: Jag är 62 år 

Familj: Jag bor sedan många år i 
en tvåa i Linnéstaden i Göteborg 
och har ett tredjedels sommarhus i 
Dalsland med mina syskon. Är 
uppväxt i Trollhättan där min 
mamma fortfarande bor. 

Jobb: Just nu håller jag på och 
avslutar mitt riksdagsuppdrag efter 
8 år. Har suttit i socialutskottet och 
varit talesperson när det gäller 
hälso- och sjukvård, äldreomsorgs 
och funktionshinderfrågor. Tidigare 
har jag varit kommunalråd i 
Göteborg i den rödgröna 
majoriteten i 8 år. Innan dess 
arbetade jag på Hisingen i och mot 
äldreomsorgen och fackligt i Vision. 

När blev du politiskt aktiv? 
Jag har varit politisk aktiv sedan 
tonåren. Det som engagerade mig 
då var solidariteten med Vietnams 
folk. Nu är det solidariteten med de palestinska folket och att det måste blir ett 
stopp på fördrivandet och mördandet av människor i Irak och Syrien  

Vilka politiska frågor engagerar dig mest? En jämlik och jämställd 
välfärd utifrån människors behov. Därför vill jag få bort vinstintressen i vård, 
skola och omsorg. Som feminist vill jag ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv 
inom alla områden och kvinnors arbetsvillkor och löner måste förbättras. 
Ingen skall diskrimineras och utestängas på grund av funktionsvariation, 
sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet eller ålder. Att minska klassklyftorna 
och ohälsan som jag ser varje dag i Göteborg. 

Några minnen från vården: Att vara med en dag på Östra sjukhusets 
förlossningsavdelning i våras och följa barnmorskans arbete och de unga 
parets förlossning var stort. När min pappa gick bort i cancer en sommar för 
några år sedan hade jag önskat en sammanhållen sjukvård, det kunde 
fungerat mycket bättre.. 

Några kollektivtrafikminnen: Har ingen bil och åker mkt kollektivtrafik, 
cyklar och går. Alla tågförseningar till Stockholm har varit jobbiga. Roligast är 
den otroliga service och vänlighet jag får när jag åker buss i Dalsland. 

Vad gör du på fritiden?  På semestern är jag gärna i stugan i Dalsland, 
gillar att vara i naturen, blommor både vilda och tama, uppleva årstider och 
lyssna och skåda fågel. Favoritstället i Göteborg är Botaniska och 
Änggårdsbergen. Vandrar gärna i fjällen. Tycker om att resa. Går gärna på bio 
och allra mest på filmfestivalen. Lyssna på musik både hemma och live. Läser 
en hel del, men viktigast är att träffa mina vänner. 

Har du frågor, kontakta mig gärna:  Just nu har jag kvar mina 
uppgifter som riksdagsledamot tills nya riksdagen öppnar. Mobil: 0703-
171027, Epost: eva.olofsson@riksdagen.se.  
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