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BAKGRUND 

Jag heter Björn Erkus och är 27 år gammal. Jag har en lång bakgrund i idrotts- och föreningsliv, från 
bredd till elit. Jag har varit aktiv parasimmare på elitnivå, jag har varit tränare i parasimning med ansvar 
för såväl bredd som elitverksamhet. Därutöver har jag varit aktiv i styrelsearbetet i en av Sveriges största 
paraidrottsföreningar Nacka HI, det sista året som vice ordförande. Förutom detta har jag vid ett flertal 
tillfällen representerat Stockholms Parasportförbund på förbundsnivå som ombud under förbundsmöte. 
Idag är jag dessutom politiskt förtroendevald hemma i Järfälla. 
 
Idrotten är en fantastisk arena och ett fantastiskt verktyg för inkludering och integration. I en tid när 
samhället står inför stora utmaningar kring många frågor kan och bör idrotten verka som en samlande 
kraft. Stockholmsidrotten har de senaste åren gått i bräschen för parasportens inkludering. Ett naturligt 
nästa steg i detta arbete vore att lyfta in kompetens och erfarenhet från parasporten i 
Stockholmsidrottens styrelse. Detta hoppas jag att jag, om jag väljs, ska kunna bidra med inte minst vad 
gäller arbetet med Strategi 2025. Dessutom hoppas jag att jag kan bidra i arbetet med 
anläggningsfrågan. Stockholm behöver fler och tillgängligare idrottsanläggningar!  

 
 

 

ARBETSLIVSERFARENHET 

 
2019 Studiestödsutredare – Centrala studiestödsnämnden (CSN), Stockholm 

Arbetar som handläggare inom studiemedel för studenter som studerar utomlands. I 
arbetet ingår sedvanlig ärendehandläggning och beslutsfattande.  

 
2018   Praktikant – Miljö- och energidepartementet, Regeringskansliet 
 Inom ramen för min masterutbildning gjorde jag under ett halvår praktik på Miljö- och  

energidepartementet, Regeringskansliet. Praktiken var förlagd till 
Samordningssekretariatet. Förutom att jag fick goda insikter i arbetet i en politiskt styrd 
organisation i allmänhet och i Regeringskansliets inre liv i synnerhet arbetade jag med 
framtagandet av olika underlag för enhetens räkning. Därigenom fick jag god insyn i 
arbetet med den statliga budgetprocessen och den statliga myndighetsstyrningen.    

 
2015 - 2019 Taxitelefonist – Samtrans AB, Solna 
 Arbetar med bokning och administration av persontransporter för personer med 
 funktionsnedsättning. 
 
 

UTBILDNINGAR & KURSER 

2020 Arbetsrätt (15 hp) – Lunds universitet 
Kurs i förvaltningsrätt där jag förvärvade kunskaper på arbetsrättens område, både 
avseende den kollektiva och den individuella arbetsrätten.  
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2019 Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess (15 hp) – Lunds universitet 
Kurs i förvaltningsrätt där jag tillgodogjort mig kunskaper kring lagstiftning relevant för 
arbete i offentlig förvaltning såsom förvaltningslagen och kommunallagen samt regler 
kring handlingsoffentlighet och sekretess.   

 
2019 Juridisk översiktskurs (15 hp) – Uppsala universitet 

Översiktlig kurs i juridik inom områdena civilrätt, förvaltningsrätt samt straff- och 
processrätt.  

 

2016 - 2018 Masterexamen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och 
organisation (120 hp) – Stockholms universitet 
I utbildningen ingick en termins praktiktjänstgöring. Praktiken var förlagd på Miljö- och 
energidepartementet, Regeringskansliet. Där fick jag goda insikter i arbetet i en politiskt  
styrd organisation och värdefull insyn i arbetet med den statliga budgetprocessen och 
den statliga myndighetsstyrningen. Examensarbetet behandlade hur högre  
statstjänstemän uppfattar ansvar i förhållande till tjänstemannarollen.  

 

2012 – 2015 Politices kandidatexamen i statsvetenskap och nationalekonomi (180 hp) 
Stockholms universitet 
Läste även 30 hp sociologi. Kandidatuppsatsen behandlade hur funktionsnedsättning 
konstrueras i debatter i Europaparlamentet  
 
 

 
 

FÖRTROENDEUPPDRAG 

2014 – 2017 Suppleant, Nacka HI  
2015 – 2018      Ledamot, Unga Rörelsehindrade Stockholm   
2017 – 2018 Vice ordförande, Nacka HI  
2018 – 2019 Ersättare, Barn- och ungdomsnämnden, Järfälla   
2018 – 2022  Ersättare, Kommunfullmäktige, Järfälla  
2019 – 2022  Ersättare, Kompetensnämnden, Järfälla  
 
 
 
 


