
Daniel Liljekvist
För mig är det absolut viktigaste att partikongressen blir en 
nystart för oss Socialdemokrater. Vårt land och vår rörelse 
är i ett allvarligt läge och våra motståndare väntar inte med 
att nedmontera det svenska samhällskontraktet så som vi 
känner det. Det krävs att vi går rörelsens kärna för att igen 
bli det parti som bäst tryggar framtidens Sverige för alla. På 
partikongressen tar vi besluten för riktningen - för mig är det 
viktigaste frågorna en anständig sjukförsäkring, rätt sjukvård 
för alla som bor utanför städerna och villkoren för de som 
jobbar inom vår välfärd.

Reine Persson
Jag vill driva frågan om bostäder för unga!  
Att vara ung i Stockholm idag är helt fantastiskt på många 
sätt. Nära till nöjen, många olika föreningar och förbund och 
stora möjligheter till kontakter med människor. Men en sak 
sitter ständigt och gnager, bostadsfrågan. Vi behöver fler 
bostäder för unga så att de kan ta sitt första steg ut i vux-
enlivet och bli en naturlig del av samhället. Våra ungdomar 
är mer utbildade än någonsin och har alla möjligheter att 
skapa sig sina egna liv men sitter mer än någonsin fast i sina 
föräldrars händer. Om man inte har föräldrar med miljoner 
på banken så kommer man inte hemifrån. Det är inte bara 
skadligt för den unga i frågan. Det är hela samhällets förlust! 
Den psykiska hälsan hos unga ser vi blir sämre och sämre 
för varje år. Den ökade stressbördan i skolan, bristande möj-
lighet till psykologisk hjälp och fler sociala problem, särskilt 
i utsatta områden, bidrar till det. Jag vill se ett helhetsgrepp 
om den psykiska ohälsan där man fokuserar på hela pro-
blemet och inte förminskar den psykiska ohälsan till något 
tillfälligt hos ungdomen. Vi behöver ökade resurser till sko-
lan och psykiatrin, Vi behöver en bostadsmarknad där unga 
tillåts skapa sig sina egna liv och vi behöver ta tag i de stora 
sociala problemen med drogmissbruk, alkoholmissbruk och 
dåliga familjeförhållanden. Tar vi inte ett helhetsgrepp om 
det här idag så kan det bli definierande för vårt samhälle 
imorgon.



Peter Schilling
Jag vill driva frågor kring den stora omställningen av 
arbetskraften som digitalisering och automatisering 
kommer att medföra. Så gott som alla yrken kommer 
att beröras. Dessutom måste Socialdemokraterna ha en 
plan för de människor som står utanför arbetslivet: ny-
anlända, långtidsarbetslösa och våra seniorer. Alla mås-
te få del av de nya möjligheter som utvecklingen ger.


