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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
ZAKI HABIB 
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, Zaki Habib.  

• Jag är 36 år och har varit aktiv 
socialdemokrat sedan 2008. Jag har varit 
aktiv i regionpolitiken i 4 år. Jag har alltid 
varit intresserad av skolfrågor och sjukvården.  

 

• Jag bor i en villa på Ålkilsgatan tillsammans 
med min fru och två barn. Till vardags så 
arbetar jag som skötare på ett av kommunens 
LSS-boenden.  

 

• Mina fritidsintressen är att umgås med mina 
familjemedlemmar och vänner, titta på tv och 
filmer av olika slag.  

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!  



 
 
Jag började engagera mig politiskt för att jag såg 
ökade klyftor i samhället. Och därmed bestämde jag 
mig då, att jag måste vara med och förändra 
detta.Jag ville bara att alla människor skulle ha 
samma möjligheter i livet och rätt att leva ett gott liv 
oavsett var man kommer ifrån. Och allas lika värde 
var grunden. Därför är jag en stolt Socialdemokrat 
idag!  

Mitt uppdrag som vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden 
Huvudsakligen handlar mitt uppdrag om att säkerställa att varje 
elev och barn får de förutsättningar som de har rätt till. I 
nämndens ansvars område fördelas resurserna i form av budget 
och följs regelbundet upp och verksamheterna utvärderas. I vårt 
uppdrag ingår också att se till att verksamheterna bedrivs i 
enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Jag vill att alla barn ska få de möjligheter i livet för att 
växa och utveckla utifrån sina förmågor.  

 
• Jag vill se ett starkare samhället med mer resurser till 

skolan och sjukvården. Jag vill vara med och arbeta för 
mer jämlik och tillgänglig sjukvård för alla oavsett var 
man bor i länet.  

 
• Jag vill stärka samverkan mellan skolan och sjukvården 

för unga som mår psykiskt dåligt, som ska kunna få 
snabbare stöd när de väl behöver det.  

 
• Jag vill se till att Region Örebro län ska vara oberoende 

av hyrpersonal.  
 
• Jag vill säkerställa kompetensen hos medarbetare 

specifikt för våra undersköterskor och sjuksköterskor 
genom att erbjuda dem vidareutbildning med bibehållen 
lön.  


