
Louise Callenberg
I framtiden kommer färre att behöva försörja fler och 
samhället kommer vara datadriven och medborgaren 
ha ett krav på den smarta staden. AI och robotisering 
har tagit steg in i vår välfärd och hjälper oss att klara 
utmaningen. Vi behöver en skola som förbereder redan 
datamogna generationer inför en ny arbetsmarknad 
och kompetensflora. Vi behöver arnetsmarknad och 
näringslivspolitik som tar Sverige in i den framtiden. 
Vi behöver ledarskap inom vårt parti, som rustas med 
kunskap om ny teknik och om förändringsledning, som 
klarar av att leda kommuner, landsting och myndighe-
ter in i den samtiden. Därför är jag en kandidat till parti-
kongressen. Detta är mina hjärtefrågor. 

Sara Heelge Vikmång
Alla barn och unga i våra skolor ska få drömma om 
framtiden. Föräldrars utbildningsnivå och plånbok, 
bostadsort eller kön ska aldrig utgöra hinder och sätta 
gränser för att få lyckas i skolan och att få sträva mot 
förverkliga sina drömmar. Psykisk ohälsa ökar bland 
barn och unga och det är ett samhällsproblem som vi 
måste ta på största allvar om vi ska uppnå en jämlik häl-
sa. Detta och mycket mer hoppas jag att få diskutera på 
partikongressen.

Khalida Marefat
Frågor:
1. Jämlik hälsa 
2.bra och trygg skola där alla elever känner sig välkom-
na och får rätt hjälp och stöd
3. Bättre arbetsvillkor på äldreboenden 



Erika Ullberg
Som gruppledare för S i landstinget brinner jag för 
sjukvårdsfrågor, hållbar tillväxt och regional samman-
hållning. Även jämställdhet och livslångt lärande är 
frågor som engagerar mig mycket. En av mina styrkor 
är att jag känner mycket folk från andra partidistrikt och 
lätt kan förhandla med andra delegationer.

Claes Thim
Driva de fackliga frågorna och stärka arbetare i Sveri-
ge. Arbetsmiljöfrågorna ligger lite extra om hjärtat och 
rätten till en bra utbildning är A och O.

Rasmus Lenefors
Jag heter Rasmus Lenefors och är oppostionsråd i Hud-
dinge. Om jag blir vald till ombud på partikongressen 
vill jag driva frågan om en mer jämlik skola. Då måste 
varenda elev få möta behöriga och skickliga lärare. Där-
för ska vi stärka lärarens roll genom en reformerad och 
attraktiv lärarutbildning, och lärarna måste få en bättre 
arbetsmiljö och fler kollegor. Det är också avgörande 
att få bort vinstjakten ur skolan. Den leder till både ökad 
segregering och lägre kvalitetskrav. Skolans fokus ska 
vara att ge varje barn en bra utbildning, oavsett bak-
grund. 



Rikard Lingström
Tror på en politik som både skapar välstånd, och förde-
lar det. En politik som bygger ett samhälle där ingen 
lämnas utanför, och där klyftorna minskar. Kort sagt, 
klassisk socialdemokratisk politik.
Några frågor jag brinner för: 
-Satsningar på utbildning för en bättre matchning på 
arbetsmarknaden
-En mer humanistisk migrationspolitik
-Skattepengar ska gå till välfärd, och inte privata före-
tags vinster 


