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

K A L M A R  L Ä N



Jonas Brorsson, 45 år, förste vice ordförande i 
socialnämnden, Oskarshamn

Catrin Alfredsson, 43 år, undersköterska, Oskarshamn

Jag är övertygad om att Socialdemokraterna är det 
parti som i grunden kan transformera vårt samhälle 
till att bli mer jämlikt och hållbart. Ett samhälle där 
vi alla oavsett bakgrund har samma möjligheter att 
påverka och utvecklas tillsammans. Som 
föreningsmänniska med styrelseuppdrag och 
tränarroll i en av Oskarshamns största 
fotbollsföreningar tar jag med min livsfilosofi i alla 
beslut och val som görs för att bjuda medlemmarna 
på en meningsfull och aktiv fritid. Jag är 
socialdemokrat för jag tror på förändring och 
förbättring som vi skapar TILLSAMMANS.

För mig är välfärd trygghet! Jag har ett driv och en 
tro på mobiliseringen av människor, en stark tro på 
dialog, en vilja till medlems- och medborgardialog, 
jag vill att alla ska med! Välfärden är viktigt för att 
hela samhället ska fungera, så detta är en stor 
hjärtefråga för mig.  Under denna konstiga tid så har 
samhället sett var prioriteringarna är störst och det 
är på alla välfärdsarbetarna. Vi tillsammans måste få 
välfärden att fungera och med det sagt så är det de 
jag kommer bevaka och påverka i partikongressen 
om jag får den hedersamma möjligheten för oss i 
detta partidistrikt! 

Diana Bergeskans, 64 år, pensionär, Högsby
Såsom den svagaste med de sämsta 
förutsättningarna behandlas, så bra är vi.
Skola, social- och äldreomsorgen är det som ligger  
högst, tätt följt av infrastrukturen. 
Tycker att för många beslut  i Sverige tas ur ett 
storstadsperspektiv.
Vi är många som valt ett annat boende.  Arbetat med 
människor hela livet. Från 1-åringar till 100-åringar. 
Nyligen fått livslång semester.  
Har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 1991. 



Renée Solstad, 57 år, omsorgsassistent, 
Mönsterås
Jag är sedan många år förtroendevald i 
Kommunal. Nu har jag fått det fina förtroendet 
att vara ordförande för Kommunal Oskarshamn 
sedan tre år tillbaka.
Fackliga frågor såsom arbetsmiljö är något jag 
tycker är viktigt. Alla ska orka arbeta till man går i 
pension, man ska kunna leva på sin lön, ha trygga 
anställningsförhållanden och må bra på jobbet.
Skola, vård och omsorg är viktiga bitar då alla 
kommer i kontakt med dessa någon gång i livet 
och då vill man att det ska vara den bästa.
Det här är lite om mig och lite av den politiken 
som jag brinner extra för.

Erik Jonsson, 40 år, sågverksarbetare, 
Mönsterås
På vårt årsmöte i april blev jag vald till 
ordförande för GS-facket avdelning 3 Öst. En 
avdelning som spänner sig från Emmaboda i 
söder till Finspång i norr. 
En sak som blev tydlig för mig genom mitt 
fackliga engagemang är den facklig/politiska 
samverkan. Det var också den samverkan som 
ledde mig till förtroendeuppdrag inom S. 
Viktiga politiska frågor för mig är förutom det 
facklig/politiska också välfärd. I mitt tycke ska vi 
aldrig spara pengar på skola, vård och omsorg. 
Är det så att pengarna inte räcker till så får vi 
göra avkall på något annat, alternativt höja 
skatten. Av var och en efter förmåga, åt var och 
en efter behov. 



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

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


