
Sara Albornoz 
Hej, jag nominerar mig själv till partikongressen och kom-
mer prata kvinnofrågor och val av statsministerposten.

Katarina Helling 
Jag vill att Sverige ska vara ett land som stödjer alla
människors lika värde. Rättvisa är mycket viktigt för mig och 
jag
blir illa berörd av att se människor som utsätts för orättvisor.
Alla upphandlingar som görs genom stat, kommun, statliga- 
och kommunala bolag skall säkerställa
kollektivavtalsenlig lön, trygga anställningar och sociala vill-
kor.
För att få en bra start i livet behövs en bostadspolitik som 
gör det
lättare att ta steget ut i vuxenvärlden. Det gör vi bl.a. genom 
att
bygga hyresrätter som unga har råd att bo i.
• Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar
När stat, kommun, statliga- och kommunala bolag upphand-
lar tjänster skall kollektivavtal
gälla för anlitade företag. I Sverige skall 
kollektivavtalsenlig lön och trygga anställningar gälla.
• Rätten till heltids- och tillsvidareanställning ska vara en 
självklarhet. Slopa allmän visstid och gör heltid till norm 

• Bygg fler hyresrätter med vettiga hyror.
Att ta steget ut livet och få möjlighet till ett eget boende
skall vara en rättighet i Sverige. Bygg fler hyresrätter med 
vettiga hyror
så att vi kan skapa en bostadsmarknad för alla.



Christoffer Holmström
Jag skulle på kongressen vilja driva frågan om folkrö-
relsens utveckling. Hur tar vi den socialdemokratin och 
arbetarerörelsen in i en ny tid? Hur utvecklar vi våra ana-
loga mötesformer, utbud av utbildning, studiecirklar och 
övrig verksamhet för att öka aktiviteten och möjligheter-
na för medlemmarna? 
Men främst vill jag driva frågor om den digitala utveck-
lingen. Hur kan vi göra den socialdemokratiska folkrörel-
sen till den självklara delen i det digitala samhället? Både 
i det externa och interna arbetet, hur använder vi digitali-
sering till vår fördel när det gäller folkrörelsearbete?

Johanna Schaub 
På partikongressen skulle jag driva frågan om att sätta 
högre krav på kommuner angående skolsegregation. Det 
håller inte att kommuner konstaterar att skolor är segre-
gerade och skylla på det fria skolvalet, för att sedan inte 
aktivt göra något åt situationen. 
Jag skulle också vilja att partiet genom lagstiftning sätter 
högre press på arbetsgivare gällande timanställning som 
inte görs om till fast, trots arbete motsvarande heltid. 
Detta eftersom den typen av anställning ofta erbjuds till 
unga som inte kan starta sina liv på riktigt. 


