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Bo Martin Alm 
Ålder: 48 

Ort: Norsjö 

Yrke/-erfarenhet: 

”Hemmansägare”, Jord/ 

skogsbruk, betong, metall, 

textil, elektronik, 

boendehandledare. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Att jobba för småföretagande, lika vård och 

service oavsett var man bor. Att verka för mer 

långsiktigt tänk inom politiken. 

Annika Andersson 
Ålder: 33 

Ort: Vilhelmina 

Yrke/erfarenhet: 

Vice KSO, kanslist. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Hela landet ska leva, 

företagande. 

. 

Robert Boström 
Ålder: 42 

Ort: Norsjö 

Yrke/erfarenhet: 

Elektriker, men jobbar 

idag som personlig 

assistent åt min dotter 

Sofia. 

Ambition/ Viktigaste 

frågorna: 

LSS och andra frågor som rör personer med 

funktionsnedsättning. Företagande på 

landsbygden. 

Pierre 
Danielsson 
Ålder: 46 

Ort: Dorotea 

Yrke/erfarenhet: 

Maskinist/anläggare. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Likvärdig, hållbar vård. 

Jarl Folkesson 
Ålder: 73 

Ort: Joeström Tärnaby 

Yrke/erfarenhet: 

Civilekonom. 

Turistföretagare, 

utvecklare för 

gränssamarbete och 

föreningsaktiv.  

Centeruppdrag på alla 

nivåer i Kommun och Landsting/distrikt, 

kyrkopolitiska uppdrag i församlingen. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Närvårdsreform för hälso- och sjukvården i 

Västerbotten; Lycksele lasarett kvar med 

fullskalig sjukvård och BB; Akutsjukvård och 

ambulanser i alla kommuner; 

Glesbygdsmedicinen utvecklas. Folkhälsa, 

sjukvård, kommunikationer och kultur för 

befolkningsutveckling i Västerbotten! 

Margareta 
Johansson 
Ålder: 64 

Ort: Fredrika 

Yrke/erfarenhet: 

Mentalskötare/  

undersköterska, jobbat mest 

med neuropsykiatriska 

handikapp, psykiatri och 

primärvård. Ordf i omsorg- och 

utbildningsutskottet. Taxi/länstrafik. Ersättare 

regionfullmäktige. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Bra och likvärdig service och förutsättning för 

servicetagare och personal. Ett sammanhållet 

län. Fokus på primärvård, psykiatri, barn- och 

unga samt en bättre organisation av 

landstinget. 

Maria 
Kristoffersson 
Ålder: 56 

Ort: Vilhelmina 

Yrke/erfarenhet: 

Lärare 10 år, 

Arbetsmarknads-konsulent 

vid AF 10 år, Företagare 

Konsult i Europafrågor 10 år, 

Kommunpolitiker och Kommunalråd 4 år, 

Organisationsutvecklare politik 5 år. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Att se och ta vara på hela länets resurser är 

viktigt för mig. Jobben, miljön och att hålla ihop 

länet och landet. 
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Kent Larsen 
Ålder: 82 

Ort: Lycksele 

Yrke/erfarenhet: 

Turismföretagare. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Ålderism, äldrefrågor rörande boende, mat, 

skatter, digitalisering. 

Urban Larsson 
Ålder: 47 

Ort: Dorotea 

Yrke/erfarenhet: 

Egen företagare. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Fungerande och tillgänglig 

primärvård. Demokrati. 

Marja Määttä 
Ålder: 61 

Ort: Norsjö 

Yrke/erfarenhet: 

Psykolog. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Är det möjligt från politiskt 

håll att inspektera hur de chefsansvariga driver 

verksamheten och tillsätter tjänster – om det 

finns några möjligheter från politiskt håll att ha 

bättre insyn och kontroll? Eller om det finns 

möjligheter att förbättra den psykiatriska 

vården från politiskt håll i övrigt? Att hålla fokus 

på god vård istället av administrativt fokus. 

Eva Mörtsell 
Ålder: 20 

Ort: Umeå 

Yrke/erfarenhet: 

Studerar och är 

distriktsordförande för CUF, 

sitter även i 

distriktsstyrelsen för partiet 

samt CS Umeå, tidigare 

CUFs nationella 

valberedning. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Den viktigaste frågan just nu är hur vi kan 

förbättra ungdomspsykiatrin i länet. Allt för 

många mår dåligt, men får inte hjälpen de 

behöver. 

 

Rachel Stenberg 
Ålder: 66 

Ort: Lycksele 

Yrke/erfarenhet: 

Sjuksköterska. Jobbat på 

Lycksele lasarett sedan 

1992. Sitter i 

socialnämnden sedan 

minst 25 år och i 

fullmäktige. 

Ambition/Viktigaste frågorna: 

Lika vård för alla, Personalvård/utbildning som 

lönar sig. Säkerhet för blåljus personal. God 

omsorg om äldre. BB kvar i inlandet. 

Sverige. 

Alexandra 
Wermelin 
Ålder: 32 

Ort: Sandsele, Sorsele 

Yrke/erfarenhet: 

ST läkare 

glesbygdsmedicin, 

Ersättare i KF Sorsele. 

Ambition/Viktigaste 

frågorna: 

Stärka primärvården. Överföra resurser från 

sluten till öppenvård för att få en bättre och 

mer effektiv vård närmare patienterna. 

 


