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Nu är det dags att välja vem du vill ska 
företräda dig på partikongressen i 
Göteborg den 3-7 november 2021!



Martina Aronsson, 46 år, förvaltningsledare, 
Alsterbro

Agneta Eriksson, 66 år, pensionär, Bergkvara

Jag brinner för en jämlik skola där alla barn får 
samma chans oavsett vilka förutsättningar de 
har. För att lyckas med detta måste vinstjakten 
i skolan stoppas. Den kommunala skolan har 
ett mycket större ansvar vilket gör att dagens 
skolpengssystem gynnar de fristående 
skolorna. Kring detta har jag en motion 
inskickad till partikongressen.
Jag tycker också att det är viktigt att vi gör en 
klimatomställning för alla, att vi gör en 
omställning som är hållbar både för de som bor 
i stan och för oss som i landsbygd.
Detta är för mig två frågor som är viktiga att 
driva nationellt. 

För mig är det viktigt att verka för hållbara och 
långsiktiga satsningar på miljö, hälsa och god 
livskvalité. Fina natur- och kulturmiljöer, bra 
bostäder och lättillgängliga aktiviteter för alla 
åldrar är några delar jag värnar om. 
Sitter med i bygg- och miljönämnden, teknik- 
och fastighetsnämnden och 
kommunfullmäktige.

Tobias Fagergård, 42 år, oppositionsråd, Nybro

Jag drivs av traditionella socialdemokratiska 
frågor, gärna med fokus på en jämlik skola där 
så många som möjligt når kompetensmålen. 
Trygghetsfrågor för barn och ungdomar är en 
hjärtefråga som vuxit hos mig. Barnen är vår 
framtid och därför vilar ett stort ansvar på oss. 
Som jägare sen över 20 år tillbaka har även jakt 
och naturfrågor en tydlig plats i mitt hjärta. 



Inés Ixcot Nilsson 17 år, studerande, 
Emmaboda

Jarkko Pekkala, 51 år, arbetsmiljökoordinator, 
Eriksmåla

Björn Petersson, 39 år, riksdagsledamot, 
Torsås

Mina hjärtefrågor är jämlikhet, jämställdhet 
och miljö, såväl nationellt som internationellt. 
Vi behöver minska de ökade klyftorna 
omedelbart och ta ansvar för klimatkrisen 
som hotar vår existens. När vi går ihop 
tillsammans kan vi ta ansvar och förändra 
samhället till det bättre. Jämställdhetsarbetet 
behöver prioriteras än starkare på alla nivåer 
t ex kvinnans rätt att bestämma över sin 
kropp och inte utsättas för trakasserier eller 
våld.

Jag brinner för att arbeta mot orättvisor och att 
ge alla människor de bästa 
förutsättningarna samt möjligheten att forma 
och skapa både sin egen, men även vår 
gemensamma framtid. Möjligheten ska finnas 
för alla som vill att vara delaktiga inför det 
politiska beslutsfattandet genom att de får göra 
sina röster hörda genom tex medborgardialog.

Våra gemensamma trygghetssystem måste 
förstärkas och vi borde se till att de fungerar 
som en helhet. Att det finns en röd tråd mellan 
systemen för sjukdom, funktionsnedsättning, 
arbetslöshet med mera där vi vet var vi ska 
vända oss och vad vi kan förvänta oss för stöd 
av samhället. När vi gör vår plikt, allt efter 
förmåga, då bör samhällskontraktet ge oss rätt 
till trygghet.



Läs mer om partikongressen och ombudsvalet på:
socialdemokraterna.nu/kongress21/  samt även 

på socialdemokraterna.se/vart-parti/kongressen-2021


