
Cecilia Bergfasth, Administratör 
Mina viktigaste frågor är omsorg, migration, miljö 
och klimat. Jag anser att vi både bör och kan se 

till att alla människor har en meningsfull 
sysselsättning. Vi behöver förändra 

samhällsstrukturen i Sverige och se till att alla 
människor har en trygg tillvaro med tillräcklig 

inkomst. Vi har råd att jämna ut 
inkomstklyftorna. Det handlar bara om att vilja 

göra det! 

 
Demokrati har alltid varit viktigt för mig. Jag har under flera år varit 

valförrättare när vi haft val i vårt land. När det numera är allt fler 
personer som ifrågasätter demokrati och transparens kände jag att det 

var dags att ta steget ut och engagera mig politiskt. Jag accepterar inte 
att människor utsätts för hatbrott i vårt land, att företag tillåts exploatera 

våra naturtillgångar eller att människor lever under extremt knappa 
omständigheter. 

 
Jag har en filosofie magisterexamen med litteraturvetenskap som 

huvudämne från Linköpings Universitet. Ett av mina universitetsår 
spenderade jag i Toronto för att bli helt flytande i engelska och för att få 

fördjupa mig inom genusforskning. Under min utbytestid fick jag inblick i 
alternativa samhällsstrukturer och perspektiv över moraliska och etiska 

aspekter angående rättvisefrågor. 

 
Mitt lösningsorienterade sätt, mitt analytiska sinnelag och mitt intresse för 

att skapa struktur ur det som är rörigt har bidragit till att 
samhällsstrukturer blivit ett stort intresse hos mig. 

 
Idag arbetar jag som administratör på Sverok – spelhobbyförbundet, som 

räknas som Sveriges största ungdomsförbund. Där jobbar jag med 
handläggning, antagning, författande av informations- och 

instruktionstexter, samtalsstyrning, samordning, projektledning samt 
hantering och utveckling av olika webbaserade IT-system. 

 
För närvarande sitter jag som ersättare i Socialnämnden och ser många 

områden där vi kan fördela resurserna bättre och skapa ett Linköping där 
alla kan känna sig trygga och våga lita på att de har råd att leva.  

 

Miljö- och klimatfrågor går för mig hand i hand med omsorgsfrågorna, då 
det handlar om att skapa ett hållbart samhälle för alla. Vi behöver lära oss 

och våra medmänniskor hur vi ska ta tillvara våra natur- och 
humanresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Att satsa på forskning och 

våga ta nya steg i rätt riktning är viktigt för att vår jord ska överleva. Vi 
har ett stort ansvar och jag är beredd att ta det tillsammans med alla 

andra människor som förstått vad det handlar om. 


