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Att motverka segregation måste bli en av våra viktigaste 
prioriteringar. Som kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka 
jobbar vi alltid med att motverka segregation, att se till att 
fler människor får livschanser. Det handlar om att ha fokus 
på välfärden, skapa trygga stadsdelar och att fler ska ta an-
svar, att hela Sverige ska ta ansvar i mottagande, hyresrätts-
byggande, skolor och omsorg.

Nina Lehtola
Frågor som jag brinner för är skolan och arbetsmarknad. 
Kommunaliseringen och Mål- och resultatstyrning har 
minskat lärarnas status och makt i skolan. Lärarna med sin 
yrkeskunskap behöver också bli hörda och respekterade 
inte överkörda uppifrån. Där man splittar lärarkåren inifrån. 
Är starkt emot friskolereformen och vinster som görs. Om 
friskolor ska finnas så får de finansiera sig själva.
Segregation har bidragit att skolorna är inte likvärdiga och 
de resursstarka eleverna söker till andra ”bättre” skolor på 
pappret. Om man blickar bakåt historisk sätt skulle vi kunna 
säga att vi är där folkskolan och realskolan en gång i tiden 
var. 
Inom vissa yrken kanske behövs 6h arbetsdag särskilt inom 
tunga yrken där man sliter på kroppen alldeles för mycket. 
Fackliga behöver förstärkas och att man stoppar utnyttjan-
det av människor på arbetsmarknaden (att olika grupper 
konkurrerar om lönerna - den med lägst krav får jobbet).
Har deltagit i några distrikt kongresser men aldrig i partikon-
gressen så fall blir detta första gången. Jag ser framemot att 
vi forma politiken inför nästa val. 



Sargon Daoud
Jag är starkt engagerad i sjukvårdsfrågor.trots att vården i 
Sverige är av hög kvalitet så finns systematiska problem som 
drabbar båda patienter och personal. Vård och omsorg hål-
ler inte samman för varje person. Vården är inte jämlik och 
arbetssätt och organisering ger inte ett långsiktigt hållbart 
yrkesliv för många som arbetar inom vården.
Vården får inte bli klassfråga.
Hela min politisk gärning kommer att bekämpa klasskillnad.

Olle Westberg
En utbildningspolitik som möter barn, unga och vuxna där 
de är och inte där de borde vara vill jag vara med och for-
ma. En skola som ser hela människan - därför  ska skolan 
arbeta med ett brett utbildnings- och bildningsuppdrag och 
där skolans kompensatoriska uppdrag är centralt för att syn-
liggöra alla barn.

Jag hoppas få vara med och förtydliga den idebaserade 
väldfärdens (dvs icke vinstdrivna komplement till offentlig 
sektor) betydelse för en modern socialdemokrati när det 
gäller allt från förskola, grundskola och vuxutbildning. Jag 
gör det med erfarenheten av att vara med och starta för-
äldrakooperativ förskola, stiftelsedriven grundskola och tre 
folkhögskolor.


