
Jerri Bergström 
Den fråga som engagerar mig mest är idrott och hur vi som 
Socialdemokrater förhåller sig till den.
Idag är det en klassfråga vilka som rör på sig eller tränar oli-
ka sporter. De som redan gör fysiska aktiviteter, gör det mer 
idag men problemet är att de som inte rör sig, blir fler. Där-
för är det viktigt att framförallt barn och ungdomar erbjuds 
mer fysisk aktivitet än idag. Skolan har här ett särskilt ansvar 
att introducera och stimulera intresset för idrott och göra 
den tillgänglig för alla. Jag drivs av uppfattningen att fören-
ingslivet kan bidra långt mer än idag med att stödja skolan 
med detta uppdrag och samtidigt utveckla den folkrörelse-
drivna idrotten.
Vi som parti måste tydligare ta till oss de värden som idrot-
ten ger, både för individen och för kollektivet. Inte bara i 
form av de samhällsekonomiska effekterna som en förbätt-
rad folkhälsa ger, utan också för att det är så roligt med 
idrott och föreningsliv.

Ing-Marie Elfström 
Jag, Ing-Marie Elfström vill driva frågan om socialdemokra-
ternas framtida positionering, ökad jämlikhet, minskad seg-
regation . Vad kan S göra mer för familjer som ska sätta bo 
och eventuellt skaffa barn? Hur agerar vi för att trygga äldres 
välmående och pensioner? 
Vi som parti ska driva miljö och fredsfrågorna mer intensivt.



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. 


