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Personuppgifter:  
Jag har alltid velat göra ett bra jobb. Jag har alltid gett ”järnet”. Den 15 mars 1997 
hoppade jag vind för våg av en trygg anställning vid Stockholms stadsbyggnadskontor 
eftersom tiden var mogen. Ett avtal mellan mig och arbetsgivaren gjordes upp om lön 
utan tjänstgöringsskyldighet under ett år. Jag hade vid den tiden under tre säsonger, 
arbetat varannan helg som frivillig vid Frälsningsarméns Härbärge för bostadslösa. 
Jag hade samtidigt arbetat som frivillig i Projekt Destruktiva Ungdomsgäng i Stock-
holm, med betoning på skinnskallar, under ett år. Under sommaren 1997 var jag en-
sam ansvarig på heltid (utan lön, se bilaga) för att hålla alla Stockholms skinnskallar i 
Herrans tukt och förmaning. Hösten samma år arbetade jag som volontär i Fryskyr-
kan på Fryshuset med prästen Ulrica Andersson. Under hela 1997 arbetade jag dess-
utom som frivillig varje fredag på Ungdomens Hus i Skarpnäck. Under större delen 
av 1998 vikarierade jag vid ungdomsenheten i Skarpnäck, med betoning på ”bus-
grabbar”. Under 1998 var jag också kontaktperson för en ung lymmel från Skarpnäck 
som hade ovanan att ställa till förtret för alla, men främst för personal och besökare 
på fritidsgården. 
 
Mitt politiska engagemang och dess följder: 
Framför allt min delaktighet i den positiva utvecklingen man såg bland Stockholms 
skinnskallar, som vid tiden för mitt inträde höll hela staden i ett järngrepp med sin 
framfart, uppmärksammades i media. Detta i sin tur resulterade i att jag kom på en 
bra placering i Kristdemokraternas provval som i sin tur medförde i att jag kom med 
på kommunlistan vid valet 1998. Som alla vet gick det bra. Jag fick en hel del person-
röstade. 
 
I och med maktskiftet i stadshuset efter valet och de omstruktureringar inom vissa 
områden som blev följden, anade jag redan i november att mitt fortsatta vikariat på 
Ungdomens Hus i Skarpnäck låg i farozonen. I mitten av december stod det helt klart 
att någon fortsättning inte var aktuell för mig, eftersom vikariatet gick ut vid nyår och 
Ungdomsenheten fått direktiv om att dra ner två eller tre tjänster. Jag gick alltså in i 
det nya året som arbetslös (eg. arbetsgivarlös). Samtidigt som jag var tvungen att av-
veckla mina sociala åtaganden, stod jag inför en ny stor uppgift, som förtroendevald, 
som tog all min tid, eftersom jag såsom ny och oerfaren hade en ocean av uppgifter 
att ta ställning till och ett lika stort världshav av kunskap att inhämta. För att på-
skynda kunskapsinhämtandet har jag ansett att studiebesök i olika verksamheter va-
rit av yttersta vikt. Jag har gjort så många studiebesök i olika verksamheter att jag 
tappat räkningen på antalet. Ingenting av detta av detta har varit oviktigt utifrån vad 
jag kunnat bedöma. Tyvärr är inte politiken alltid vad den ser ut att vara. Jag tappade 
inspiration och framåtanda inför mitt politiska uppdrag. Mitt uppdrag upphörde efter 
sociala delegationens sammanträde den 22 September 1999. 
 
Nu får jag äntligen syssla med mer brådskande och för mig mer väsentliga uppgifter. 
Det vill säga behandlingsassistent på MICA-projektet. Eftersom nu projektet av eko-
nomiska skäl måste avvecklas är jag mycket intresserad av tjänsten hos Er. Jag tror 
på MICA projektets ide och jag vill verkligen att de tankar och idéer som vi har skall 
få möjlighet att fortsätta utvecklas.  
 
Med vänlig hälsning 

Max HobstigMax HobstigMax HobstigMax Hobstig    
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Bilagor: 
Avtal mellan mig och Stockholms stadsbyggnadskontor 
Betyg från Stadsmätningschef Ingvar Röjvall, Stockholms stadsbyggnadskontor 
Intyg från Hans Hyllander, Kommissarie och tidigare chef för Norrmalmspolisen 
Rekommendation från Emerich Roth, Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige  
 
Övriga bilagor: 
Tjänstgöringsintyg gällande psykiskt utvecklingsstörda 
Tjänstgöringsintyg gällande långvård och psykiskt sjuka 
 
Tillägg: 
Intyg från Lennart Eld, Frälsningsarméns Härbärge för bostadslösa kommer 
Intyg från Barbro Andersson vid socialtjänsten i Skarpnäck kommer 
 
Referenser: 
Berit Andersson, byrån för bostadslösa 
Ulrica Andersson, präst på Fryshuset 
Bodiil Nordquist, Projektledare MICA  
 


