
Espen Bjordal
Jag heter Espen Bjordal och är aktiv i Nacka Arbetar-
kommun. Jag är nominerad till partikongressen och det 
frågor som jag vill driva är.
 • Utbildningsfrågor (likvärdig skola, Fria skol-
valet, fritidshemmen, genomlysning av gymnasiesko-
lan). 
 • Socialpolitik (Socialt utanförskap och inte-
gration)
 • Demokratifrågor (Folkbildning, folkrörelser, 
skolans demokratiansvar)

Thomas Borg
Mina hjärtefrågor är Östlig förbindelse som innebär att 
företag får intresse att etablera sig i Nacka och med det 
lokala arbetstillfällen som gynnar medborgarna i Nacka 
med korta resor för miljö och längre fritid.

Alva Dahn
När det talas om och med SSUare sägs det ofta att 
det är vi som är framtiden. Det är bara delvis sant. På 
kongressen vill jag vara med och driva en politik som 
erkänner unga som en del av nutiden, och tar itu med 
de problem vår ungdomsgeneration möter redan idag - 
inte om 20 år.



Bertil Damberg 
Engagerad i att aktivera det lokala civilsamhällets resur-
ser för att motverka olämpliga uppväxtmiljöer, parallel-
la samhällsstrukturer, social utsatthet och för att stärka 
integrationen i främst utsatta områden. I övrigt se kom-
plett CV på LinkedIn.

Khashayar Farmanbar
Framtidens skola kommer att ha mycket större inslag 
av digitalisering. Ett exempel är att varje elev kan ha 
en hjälplärare i form av en Artificiell Intelligens i fickan. 
Det kan öppna upp för enorma möjligheter. Jag har en 
bakgrund som IT-entreprenör och företagsledare, den 
senaste mandatperioden har jag tjänstgjort i SKLs digi-
taliseringsberedning och jag är besjälad av att digitali-
sering, inte minst inom utbildning, måste drivas av en 
politisk kraft med visionerna om rättvisa och jämlikhet, 
samt av förståelse för den nya teknikens möjligheter. 
Precis som arbetarrörelsen lyckades under förra seklet 
göra industrialismen till en kraft för tillväxt som bidrog 
till välfärdssamhället, måste vi se till digitaliseringen 
utvecklas av en politisk kraft som sätter människan i 
centrum.
 

Curriculum vitae: 

Ole Forsberg 540717- 6253 Skådespelare/musikalartist, regissör. 

Hagvägen 16a  
13231 Saltsjö-Boo 
Tfn  0046707329793 
 olef@bredband.net 
 ole.forsberg54@gmail.com 

Utbildning: 
Treårigt Gymnasium Naturvetenskaplig linje 
Nordiska Folkhögskolan Drama 1975-76 
Statens scenskola i Stockholm1976- 79. 
Diverse kurser på Dramatiska institutet bl.a. skriva filmmanus, trekamerateknik  
Fackliga kurser i förhandlingsteknik, Teaterförbundet 
Chefsutbildning, Svensk scenkonst 2007 
Nacka kommuns utbildning till God man för ensamkommande flyktingbarn 2016 

!  1

Ole Forsberg 
Skådespelare/musikalartist och regissör från Salt-
sjö-Boo.



Carl-Magnus Granninger
Jag vill driva frågor om demokrati, korruption samt frå-
gor om klimat och miljö.

Gunnel Nyman-Gräff 
Frågor att driva: Jämställdhet och äldrefrågor

Maria Raner
Jag är engagerad i arbetsmarknadsfrågor, integration 
och välfärd. För att lyckas matcha arbetskraften med ef-
terfrågan hos arbetsgivare behöver vi bra och framtids-
inriktade utbildningar. Inte minst digitaliseringen kräver 
nya sätt att tänka och utbilda för att möta arbetsmarkna-
dens behov. Vi behöver satsa på möjligheter för perso-
ner att kunna utbilda/vidareutbilda sig under pågående 
anställning. Jag träffar dagligen personer som står inför 
utmaningen att behöva ställa om mitt i livet. Människors 
utveckling och tro på sig själva är grundläggande och 
till detta kommer mina intresseområden som ledarskap, 
gruppdynamik och organisation. Det är frågor som 
jag aktivt arbetat med under många år. Min drivkraft 
är att jag tror på ett jämlikt solidariskt samhälle som 
bygger på trygghet och tillit. Civilt arbetar jag sedan 
snart nio år på Arbetsförmedlingen.



Madeleine Wrang 
Vår stund på jorden.
Socialdemokratien måste ta klimatkrisen på allvar. Vi 
behöver en folkrörelse som medvetandegör och ut-
bildar i frågor som rör vår existens. Varje  förening ska 
starta ABF cirklar hur vi värnar och bevarar vår miljö till 
kommande generationer. En cirkel kan vara personliga 
möten IRL eller möten i en grupp på nätet. Vi måste 
uppnå våra miljömål och sätta ribban högre vad gäller 
fossilfria transporter och kampen för en annan livsstil.
Cirklarna ska ge verktyg att förändra vår konsumtion för 
ett hållbart Sverige och stödja FNs klimatmål.




