
Joakim Jonsson 
Jag vill driva det livslånga lärandet på kongressen. I 
dagens digitaliserade samhälle försvinner såväl som till-
kommer nya yrken i rasande takt. För att vi som löntaga-
re inte ska komma efter bör vi som parti hitta en modell 
som uppmuntrar och möjliggör för arbetstagarna att 
enkelt byta karriär flera gånger i sitt liv. Jag vill också att 
partiet ska satsa mer på nya metoder för att träffa välja-
re och få nya medlemmar genom att aktivt finnas med 
i människors naturliga vardag. Varför inte prata politik 
när föräldrarna följer sina barn på knatteträningen eller 
genom att synas mycket mer på Youtube eller andra so-
ciala medier som är en stor del av människors vardag? I 
kommunvalet gick Socialdemokraterna i Sollentuna 
fram mest av alla kommuner i Stockholms län och jag är 
övertygad att det delvis berodde på att vi prövade nya 
metoder för att samtala med väljare som vi tidigare inte 
har nått. 

Freddie Lundkvist 
Har önskemål om att driva frågor om utbildning, jobb 
och integration.
Utbildning för att det är vägen till jobb och integration.
Jobb för att vi måste få fler i arbete för att klara välfär-
den och integrationen.
Integrationen för att hålla ihop vårt samhälle och minska 
utanförskapet.



Shwapna Sharma 
i dag fullmäktigeledamot i Sollentuna och gruppledare 
i Barn och ungdomsnämnden.
Swapna är i dag engagerad i landstingsfrågor samt 
barn och ungdomsfrågor.

Mette Hildingsson

Roger Sjöberg
Om jag blir vald till kongressombud kommer jag priori-
tera följande:
·         Jag vill agera för att utveckla Socialdemokraterna 
till ett starkare parti där vi utvecklar arbetsformer som 
bygger såväl på goda traditioner som på nytänkande i 
syfte att stärka partiet långsiktigt.
·         Jag vill att partiets verksamhet lägger ett tydligare 
fokus på politik och politikutveckling i syfte att skapa en 
uppdaterad Socialdemokratisk vision av hur vi vill att 
framtidens Sverige ska se ut och förverkligas.


