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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!



Solvig Holmer 60 år, karriärvägledare, Smedby
Jag är ordförande för Smedbys S förening. 
Intresserar mig för lokala frågor men också för 
utbildnings och arbetsmarknadsfrågor. Har de 
senaste åren blivit mer intresserad av jämlikhet- 
och integrationsfrågor. Jobbar heltid som kar-
riärvägledare med att försöka minska tiden för 
människor mellan jobb. Mitt fokus på jobbet är 
att stötta vuxna att se sin egen kompetens och 
att hitta nya vägar för att komma vidare. Privat 
ägnar jag mig gärna åt trädgården, barnbarn och 
att få ihop goda middagar.

Sara-Lisa Ekedahl, 39 år, sjuksköterska, Kalmar
Det finns många frågor som berör mig men ska 
jag lyfta fram en av mina politiska hjärtefrågor 
så är det vården. Då jag i min profession som 
sjuksköterska jobbar i regionen är jag dagligen i 
kontakt med utmaningar inom detta område. 

Selam Atac, 49 år, 
Jag är ordförande för Norrlidens S-förening och 
är ersättare i vatten- och miljönämnden.
Kvinnors utmaningar i samhället är mina 
hjärtefrågor.



Eva Jarstad, 75 år, specialpedagog, Kalmar
Jag vill se:
Ett jämlikt samhälle med trygghet, frihet och att 
alla människor har lika värde och rätt.
Jag värnar särskilt om:
En jämlik skola - det demokratiska samhället 
grundas genom möten mellan elever med olika 
bakgrund.
Från våra gemensamma skattemedel ska inga 
skolkoncerner kunna ta vinster ut ur skolan.
Rätt stöd i rätt tid - tidigt stöd till elever som behö-
ver, så att måluppfyllelse kan nås.
Alla ska få vård efter behov - inte efter plånbok.
Sänkt skatt för pensionärer - så att det verkligen 
märks i plånboken!

Lasse Johansson, 46 år, kommunpolitiker och 
egenföretagare, Kalmar

Jag har alltid gillat att lyfta andra. Jag har varit 
en lagspelare och en passningsspelare i hela mitt 
liv. Att driva en politik för jämlikhet och där alla 
ges chansen att lyckas är mitt mål. Det gäller i 
skolan, på fritiden och på arbetsplatserna. 

Viggo Kaliff, 17, år, studerande, Kalmar
Jag är ordförande för SSU Kalmar stad och 
mina hjärtefrågor är jämlikhets- och jämställd-
hetsfrågor. Att alla människor ska ha lika möjlig-
het att kunna vara och bli vad man vill. Klimat-
krisen är också en jätteviktig fråga för mig. Som 
ungdom tycker såklart också att ungdomars 
rättigheter är viktiga att jobba för. 



Marie Simonsson, 54 år, undersköterska, Kalmar
Jag är socialdemokrat för att jag tror på alla människors 
lika värde. Vi ska respektera varandra i mitt Sverige. 
Det vill jag vara med och göra klart, och stå upp för!
För mig är det viktigt att det ska finnas hjälp även när 
det är som värst. Att plånboken inte ska avgöra om 
du får vård. Jag tror inte på privatiseringar. Jag tror på 
helhetslösningar och gemensam drift. Det vill jag också 
vara med och göra klart! Ett samhälle där alla ska känna 
sig säkra och trygga, att samhället hjälper dig när du 
mår som sämst. Sverige för mig ska vara ett land som 
sträcker ut sin hand. Solidaritet, omtanke, humanism, 
demokrati!

Jenny Melander, 24 år, politisk sekreterare, Kalmar
Jag är bland annat andre vice ordförande för 
servicenämnden i Kalmar kommun. 
Mitt politiska engagemang bottnar i jämlikhet och 
jämställdhet, främst den ekonomiska jämlikheten och 
mänskliga rättigheter. Jag är övertygad om att 
växande klyftor i samhället leder till att 
högerextremismen växer, vilket oroar mig. Därför ser 
jag att vårt främsta uppdrag som socialdemokrater är 
att minska klyftorna i samhället för att främja 
jämlikhet. Vi behöver ta klimatkrisen på allvar, vi måste 
vara snabbfotade i frågan och genomföra modiga 
politiska beslut för att skapa klimaträttvisa. Vi måste 
säkerställa framtiden för kommande generationer, det 
är vårt ansvar.

Anna Lööf Hedh, 54 år, gruppchef, Kalmar
För mig är jämställdhets- och jämlikhetspolitik 
viktigt och de tangerar ju de flesta frågor. Jag har 
själv varit med och tagit fram flera motioner till 
kongressen i ämnen som mäns våld mot kvinnor, 
pensionsfrågan, äldreomsorgslag, en trygg och 
välfungerande välfärd mm. Mycket har försämrats i 
och med pandemin, särskilt för LO-kollektivet och 
de som redan hade det sämst, det kommer att ta tid 
att bygga upp och stärka det som raserats. I tider 
som nu är det viktigt att vi inte tappar vår politiska 
kompass, jag kommer göra vad jag kan för att vi 
håller rätt riktning.



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

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

Anna Thore, 40 år, hållbarhetsstrateg, Kalmar
Rent blåglittrande östersjön där fiskar och folk 
trivs som fisken i vattnet. Klimaträttvisa nu! Jag 
tror vi har både koldioxid, kronor och arbets-
tillfällen att tjäna  på att ställa om samhället till 
klimatneutralt. S har drivit samhällsomvälvning 
förr och det är vi som har kraften och 
kunskapen att göra det igen. Cirkularitet, våra 
flöden bygger på slit och slang, ska våra 
resurser räcka till alla behöver vi sluta flödena 
och få till cirkulär ekonomi på riktigt. Biologisk 
mångfald, vi ser en massutrotning snabbare än 
när dinosaurierna dog ut som exempelvis bi-dö-
den. För att vi och naturen ska må bra måste vi 
lyfta de gröna värdena!

Övrigt valbara är:

Nasim Malik, 68 år, Kalmar

Arne Hertzberg, 76 år, Kalmar

Bo Sundstedt, 72 år, Kalmar

Iwona Nasimi, 56 år, Kalmar

Lena Tegman, 70 år, Kalmar


