
 
 

 

ETT BÄTTRE 
NORRBOTTEN. 
FÖR ALLA.  

FREDRIK LUNDH 
SAMMELI  

FREDRIK LUNDH 
SAMMELI, 
RIKSDAGSKANDIDAT 
Pappa, politiker, officer och norrbottning. 
Skepnaderna kan variera men alltid med ett tydligt 
fokus på framtidsfrågor. Som utbildning, klimat och 
jämställdhet. Jag har tre små barn, bor i Luleå och 
pendlar till riksdagen och uppdraget som migrations-
politisk talesperson för Socialdemokraterna. 

Ska vi klara att bygga ett starkt Sverige, där alla får 
möjlighet att förverkliga sina drömmar, krävs det en 
skola i världsklass, ett jämställt samhälle och en 
klimatsmart politik.  

KONTAKTA MIG  
på fredrik.lundh.sammeli@socialdemokraterna.se eller 
via Facebook, Twitter och Instagram @lundhsammeli  



UTBILDNING ÄR 
GRUNDEN FÖR TILLVÄXT  
Jag tror på ett hållbart och jämställt samhälle, där 
varje barn får lyckas och förverkliga sina drömmar. 
Det är min drivkraft och mitt mål i allt politiskt 
arbete.  
 
Alla skolor i Norrbotten ska vara bra skolor och alla barn 
ska ha tillgång till en god och likvärdig utbildning. Målet 
för mig som socialdemokrat är en jämlik skola som tillhör 
de allra bästa i Europa. Sverige måste leverera bättre–för 
varje enskilt barns skull och för våra gemensamma framtid. 
 
Det är när alla människor får möjlighet att utvecklas som 
Sverige utvecklas. Därför måste Sverige få en ny riktning. 
Vi måste hålla ihop. Arbetslöshet och klyftor är en usel 
framtidsstrategi för Sverige. Jag vill tillsammans med 
andra bekämpa orättvisor och bygga ett än Norrbotten 
bättre och ett mer jämlikt Sverige. 
 
Ett Sverige som också tar ansvar för morgondagen.  

• Varje barns rätt till en bra skolgång måste gå före 
skattesänkningar. Förskolan lägger grunden och tidiga 
insatser gör störst nytta. Alla behöver känna att det finns 
en chans att lyckas i skolan. Alla elever ska få hjälp med 
läxläsning – inte bara några.  

• Det behövs krafttag för ökad jämställdhet.Vi ska ha 
samma makt och möjligheter att forma samhället och 
våra egna liv. Det krävs ett mer jämställt arbetsliv, heltid 
måste bli norm, föräldraförsäkringen få ett jämnare uttag 
och skolan ett tydligt uppdrag att bryta könsnormer. 

• Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Sverige vinner på att 
gå före när hela världen står inför stora utmaningar. Vi 
måste fånga framväxande möjligheter till hållbar tillväxt 
och nya jobb i hela landet. Det måste bli lättare för 
människor att ta klimatansvar,i vardagen, i resande och 
arbete. Sverige ska bli en av världens mest framgångsrika 
exportörer av klimatsmart ny teknik. 

TACK FÖR ATT DU RÖSTAR! 


