
I  L I N D E S B E R G S  K O M M U N 

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
JOHN 
RÖSTA DEN 
9 SEPTEMBER! I  L I N D E S B E R G S  K O M M U N 

FAKTA OM KANDIDATEN  
Här får du lite mer information om vår kandidat, 
din granne, John Omoomian.  

• Jag är 49 år och har varit politiskt engagerad 
sedan 1996, i Lindesbergs kommun sedan 
2008. Mitt intresseområde inom politiken har 
alltid varit de sociala frågorna.  

 

• Jag bor i en villa tillsammans med min familj, 
min hustru och våra två barn. Jag är lärare 
och introduktionssamordnare och jobbar på 
Björkhagaskolan.  

 

• Mina fritidsintressen är bland annat fotboll, 
läsa, resa och motorcyklar. Mitt nästa resmål 
är Kuba.  

DET HÄR KAN 
DU GÖRA: 
• Besök vår hemsida 

socialdemokraternailindesberg.se eller 
vår facebooksida.  

 

• Hör av dig med frågor, tips och 
synpunkter!  

 

• Bli medlem i Socialdemokraterna!  



JÄMLIKHET OCH SOLIDARITET 
 
Jag blev socialdemokrat med Olof Palme för länge 
sedan när han tillsammans med Jan Eliasson hade en 
betydande roll i fredsprocessen i Iran & Irak – kriget. 
Jag började läsa om Olof Palme som person och den 
ideologiska grund han stod på.  

Vad gör du som vice ordförande i socialnämnden? 
Huvudsakligen handlar mitt uppdrag om att säkerställa att de 
enskilda invånarna i Lindesbergs kommun som är i behov av stöd 
inom de sociala frågor ska få ett sådant stöd. Specifikt försöker 
jag säkerställa bra kvalité inom områdena Individ och familj, 
funktionsstöd samt vård och omsorg. Detta gör jag i egenskap av 
Socialdemokraternas gruppledare tillika vice ordförande i 
Socialnämnden, utifrån ett S-märkt ideologiskt perspektiv.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Rättvis fördelningspolitik. De i vårt samhälle som behöver 
hjälp och stöd på något sätt ska ha rätt att få det.  

 
• Anständiga löner och pensioner som går att leva (inte 

bara överleva) på. De äldre har varit med och byggt upp 
vårt samhälle. De ska kunna ha det bra även på äldre dar.  

 
• Slå vakt om Lindesbergs lasaretts ställning som ett 

välfungerande akutsjukhus. Självklart ska Lindesbergs 
lasarett vara ett akutsjukhus värt namnet.  

 
• Byggande av bra bostadsalternativ för alla i vår kommun, 

även utanför centralorten Lindesberg. Det ska ges 
möjlighet att bo bra även om du inte vill bo i de större 
centralorterna i kommunen.  

 
• Slå vakt om LAS (Lagen om anställningsskydd). Många 

tar LAS för given, trots att flera andra partier vill inskränka 
LAS.  


