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Bohusläns valkrets, plats 2 

Ålder: 27 år 

Bor: Hyresrätt i Lindome centrum 

Familj: Föräldrar och syskon 

Jobb: Arbetar som 
habiliteringsassistent/stödassistent i 
Mölndals stad sedan 2006. 

När blev du politiskt aktiv? 
Under år 2010 i Vänsterpartiet, innan 
dess i Ung Vänster.  

Vilka politiska frågor 

engagerar dig mest? Många, när 
det gäller regionfrågor vill jag att den 
avgiftsfria tandvården i Västra 
Götaland utökas ytterligare. Jag vill se 
en region där varje skattekrona går till 
verksamhet och regionens invånare 
istället för till privata vinster. 

För mig är det viktigt att regionen är en bra arbetsgivare som satsar på sin 
personal exempelvis genom förkortad arbetstid med bibehållen lön, 
kompetensutveckling och genom att anställa fler medarbetare. Önskar mig 
även en utökad och mer tillgänglig kollektivtrafik med ett enklare biljettsystem, 
därför är vårt förslag där ett Regionen runt-kort kostar max 500kr en favorit för 
mig. Ett förslag för en levande region som satsar på hållbarhet och 
tillgänglighet! 

Vad gör du på fritiden? Jag åker landet runt för att gå/jobba på festival, 
lyssnar mycket på musik, läser och försöker träna. Reser gärna, senast till 
Barcelona. Umgås med vänner, gärna över en bit mat. Är även föreningsaktiv 
och kontaktperson på fritiden. 

Några minnen från vården: Har tacksamt nog inte så många minnen 
från vården för egen del. Jag har den goda erfarenheten att alltid blivit bra 
bemött av personal trots den stressade tillvaron många av dem befunnit sig i 

Favoritfilmer: The notebook, Fight club, American history X och A 
clockwork orange. 

Favoritböcker: Finns för många, uppskattade Shantaram. Annars läser jag 
bland annat Liv Strömqvist, Kajsa Ekis-Ekman, Katarina Wennstam, Ann 
Heberlein och Jonas Gardell. 

Ser på TV: Gärna sport helst vinterstudion. Tv-serier som Girls och The Big 
Bang Theory. Försöker se "allt" på SVTplay men hinner bara med en bråkdel. 

Okänd talang: Har ett bra minne, särskilt när det gäller ansikten och 
oviktigt vetande. 

Har du frågor, kontakta mig gärna: Epost: : 
jessicaewetterling@gmail.com 

 

Jessica 

Wetterling 


