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Justeras: Justeras:

Josefine Helleday Tommy Augustsson

Ordförande: Ordförande:

Elisabeth Brandt Ygeman Erik Ezelius 

Ordförande: Ordförande:

Ellinor Eriksson Per Tenggren 

Ordförande: Ordförande:

Andrea Törnestan Karl-Petter Thorwaldsson 
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Kongressen inleddes klockan 14:06.  
Kongressen öppnades klockan 14:49. 
Kongressen ajournerades klockan 15:38. 
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 21:03 
Kongressen ajournerade förhandlingarna för dagen klockan 23.29. 

Ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman och Erik Ezelius, tillträdde från punkt 4.2. 
Sekreterare: Veronica Nelson och Alexander Högberg 

Sång: 
Vi bygger landet av Anna Karenina 
 
Gemensam sång  
Arbetets söner, sjöngs under ledning av Anna Karenina 

Välkomstanförande av Mattias Jonsson, Göteborg, klockan 14:14 - 14:21. 
Välkomstfilm ”Vi bygger landet” med Stefan Löfven 14:21-14:23 
Inledningsanförande av Stefan Löfven, partiordförande, klockan 14:24 - 14:49. 

Granskningsutskottet 
Stopp för inlämning av förslag av granskningsärenden till granskningsutskottet fastställdes till 3 
november klockan 18:00.  

Gästtal 
Anförande av Susanna Gideonsson, ordförande LO, klockan 15.19 - 15:35.  

Partiordförande Stefan Löfven öppnade Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 41:e ordinarie 
partikongress onsdagen den 3 november klockan 14.49 i Kongresshallen, Svenska Mässan i Göteborg. 

 

Föredragning 
Håkan Bystedt, revisor, föredrog fullmaktsgranskningskommitténs rapport. 
 
Beslut 
Partikongressen beslutade: 

att godkänna revisorernas rapport. 
 

 
 
Föredragning och förslag 
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Håkan Bystedt, revisor, föreslog att uppropet anses genomfört genom den kontroll av ombudens 
närvaro som distriktsombudsmännen gjort enligt ombudsförteckningen. 
 
Beslut 
Partikongressen beslutade: 

att  med utgångspunkt i uppropet fastställa ombudsförteckningen enligt revisorernas förslag. 

 

Föredragning 
Stefan Löfven, partiordförande, yrkade bifall till partistyrelsens förelagda förslag till dagordning: 
 
Förslag 
Följande av partistyrelsen utarbetade förslag till dagordning förelåg: 

1. Kongressens öppnande 

2. Fastställande av ombudsförteckning: 

2.1. Revisorernas rapport 

2.2. Upprop 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av kongressfunktionärer: 

4.1. Sex ordförande 

4.2. Sex sekreterare 

4.3. 15 rösträknare tillika ledamöter i rösträkningskommittén 

4.4. Tio protokolljusterare 

4.5. 15 ledamöter i redaktionsutskottet 

5. Beslut om kongressens offentlighet 

6. Kongressens arbetsformer: 

6.1. Fastställande av diskussionsordning (inklusive regler för temagrupper, förslag, 

omröstningar och kongressprotokoll) 

6.2. Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande) 

7. Berättelser och fråga om ansvarsfrihet:  

7.1. Partistyrelsens berättelser 

7.2. Revisorernas berättelser 

7.3. Granskningsutskottets berättelse 

7.4. Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen 

 

8. Val av partiorgan: 

8.1. Partiordförande 

8.2. Partisekreterare 

8.3. Fem ledamöter i verkställande utskottet 



 

 4 

8.4. Sju ersättare i verkställande utskottet1 

8.5. 26 ledamöter i partistyrelsen 

8.6. 15 ersättare i partistyrelsen1 

8.7. Tre revisorer 

8.8. Tre revisorsersättare1 

8.9. Fem ledamöter i programkommissionen 

8.10. Fem ersättare i programkommissionen1 

8.11. Elva ledamöter i valberedningen1 

8.12. Sex ersättare i valberedningen1 

8.13. Nio ledamöter i granskningsutskottet1 

8.14. Fyra ersättare i granskningsutskottet1  

9. Behandling av stadgar, motioner samt partistyrelsens utlåtanden på område F: VI 

BYGGER EN STARK ORGANISATION TILLSAMMANS 

9.1. Partistyrelsens förslag till nya partistadgar: 

Motioner och partistyrelsens utlåtande på område F: (UF115). 

9.2. Motioner och partistyrelsens utlåtande på område F: (UF148, UF171). 

 

10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer VI BYGGER LANDET: 

10.1 Behandling av område D: Vi bygger landet tryggt 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt: En äldreomsorg i 

världsklass (s. 12–13). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D: (UD118). 

10.2 Behandling av område D: Vi bygger landet tryggt 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt: Vård efter behov (s.  

13–15). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D: (UD107, UD157, UD172,  

UD180). 

10.3 Behandling av område D: Vi bygger landet tryggt 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt: Högre pensioner (s.  

15). 

Vi bygger landet tryggt: Stärkt trygghet genom livet (s. 15–17). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D: (UD137, UD155, UD177, UD178, 

UD185). 

10.4 Behandling av område C: Vi bygger landet med kunskap 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet med kunskap: En skola där 

allas möjligheter växer (s. 17–20). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område C: (UC120, UD121, UD122, UD124). 

10.5 Behandling av område C: Vi bygger landet med kunskap 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet med kunskap: Fler 

utbildningsmöjligheter genom livet (s. 20–21), Spets och bredd i högre utbildning och forskning (s. 21). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område C: (UC108, UC109, UC110, UC127). 

10.6 Behandling av område C: Vi bygger landet med kunskap 

                                                 
1 I enlighet med partistyrelsens förslag till nya partistadgar 



 

 5 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet med kunskap: Kultur och 

bildning öppnar dörrar (s. 21–22). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område C och B: (UC141, UC142, UC143 

samt UB116, UB149, UB150, UB151). 

10.7 Behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som håller ihop: Barnen är 

vårt gemensamma ansvar (s. 23). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B: (UB105, UB106, UB136, UB138). 

10.8 Behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som håller ihop: Bekämpa 

brotten och brottens orsaker (s. 24–25). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B: (UB140, UB144, UB145, UB147). 

10.9 Behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som håller ihop: Alla ska ha 

ett eget hem (s. 25–26). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B: (UB146). 

10.10 Behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som håller ihop: En reglerad 

och rättssäker invandring (s. 26–28). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B: (UB159, UB160, UB161, UB163). 

10.11 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer – Inledning (s. 2–3), kapitel 1 Vi bygger landet starkt 

och hållbart: Full sysselsättning (s. 3–4). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: (UA112, UA117, UA130, UA152, 

UA153, UA164). 

10.12 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt och hållbart: Fler jobb 

ska vara gröna jobb (s.4–7). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: (UA114, UA167, UA168, UA169, 

UA170, UA173, UA175, UA179). 

10.13 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt och hållbart: En 

hållbar infrastruktur som bygger samman Sverige (s. 7–8).  

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: (UA111, UA158). 

10.14 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt och hållbart: Alla jobb 

ska vara trygga jobb (s. 8–9), Plikt och rätt (s. 9–11). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: (UA135, UA139). 

10.15 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt och hållbart: Hela 

landet ska byggas (s. 11–12). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: (UA129, UA131, UA132, UA133, 

UA134). 
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10.16 Behandling av område E: Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 5 Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans: En 

säker och demokratisk värld (s. 28–30.), Global rättvisa (s. 30–31). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område E: (UE113, UE156, UE182, UE183, 

UE184). 

10.17 Behandling av område E: Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 5 Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans: Ett 

starkt och folkligt försvar (s. 31–32). 

  Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område E: (UE123, UE125, UE128, UE166). 

11. Behandling av redaktionsutskottets förslag 

12. Protokolljustering 

13. Kongressens avslutning 

 
Beslut 
Partikongressen beslutade: 

att  bifalla partistyrelsens förslag till dagordning. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande föreslog partikongressen att välja Elisabeth 
Brandt Ygeman, Erik Ezelius, Ellinor Eriksson, Per Tenggren, Andrea Törnestam och Karl-Petter 
Thorwaldsson  
 
Beslut 
Partikongressen beslutade:  

att välja ordförande för partikongressen i enlighet med valberedningens förslag. 

Stefan Löfven överlämnade klubban till det nyvalda kongresspresidiet. 

Ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman och Erik Ezelius 
Sekreterare: Veronica Nelson och Alexander Högberg 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog partikongressen att välja Veronica 
Nelson, Alexander Högberg, Magdalena Agrell, Andreas Ericsson, Daniel Lindblom och Frida Rydbo. 
 
Beslut 
Partikongressen beslutade: 
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att välja sekreterare för partikongressen i enlighet med valberedningens förslag. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog partikongressen att välja:  

Camilla Egberth  Östergötland 
Morgan Bengtsson   Blekinge 
Stephanie Chramer Hagström  Sörmland 
Mahmoud Alturk   Västerbotten 
Jim Svensk Larm  Gävleborg 
Ann Mlakar   Värmland 
Sara Heelge Vikmång  Stockholms län 
Jonas Esbjörnsson  Skåne 
Otto Lindlöf   Kronoberg 
Hanna Vangen Engström  Dalarna 
Claes Söderling   Göteborg 
Jarkko Pekkala  Kalmar län 
Ulrika Winblad  Göteborgsområdet 
Therese Olofsson  Norrbotten 
Arber Gashi   Halland 

 
 
Beslut 
Partikongressen beslutade: 

att  välja femton rösträknare i enlighet med valberedningens förslag. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog partikongressen att välja: 
 
Josefine Helleday  Södermanland  
Tommy Augustsson Skåne  
Elina Gustafsson  Blekinge  
Filip Reinhag  Gotland 
Lina Vänglund  Västerbotten 
Tomas Angervik  Göteborgsområdet 
Eva Ullberg  Stockholms län 
Fredrik Bruhn  Norrbotten 
Staffan Lindström Göteborg 
Magdalena Sundqvist Halland 
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Beslut 
Partikongressen beslutade: 

att  välja tio protokolljusterare i enlighet med valberedningens förslag. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog partikongressen att välja:  
Stefan Löfven  partistyrelsen (Sammankallande) 
Lena Rådström Baastad partistyrelsen 
Magdalena Andersson partistyrelsen 
Susanna Gideonsson partistyrelsen 
Mikael Damberg partistyrelsen 
Niklas Karlsson partistyrelsen  
Lena Micko  partistyrelsen 
Boel Godner  Stockholms län 
Emilia Bjuggren Stockholm 
Anders Öberg  Norrbotten 
Denise Norström Västmanland 
Erik Pelling  Uppsala län 
Kenneth G Forslund Göteborgsområdet 
Elin Gustafsson Skåne 
Tomas Thornell   Kronoberg 
 
Beslut 
Partikongressen beslutade: 

att  välja 15 ledamöter i program- och redaktionsutskott i enlighet med valberedningens förslag. 

Föredragning och förslag 
Elisabeth Brandt Ygeman, kongressordförande, föredrog partistyrelsens förslag om att 
partikongressen ska vara offentlig. 
 
Beslut 
Partikongressen beslutade: 
att  partikongressen ska vara offentlig. 

 

Förslag 
Följande av partistyrelsen uppgjorda förslag till diskussionsordning förelåg: 
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1)  För pågående ärende (dagordningspunkt) kan ordet begäras via den läsplatta som 

tillhandahålls alla ombud och övriga som har yttranderätt. För att underlätta presidiets 

arbete bör ordet begäras i så god tid som möjligt. Även för replik och ordningsfråga kan 

läsplattorna användas. 

2)  Alla yrkanden görs från talarstol. För att ett förslag ska kunna behandlas måste yrkandet 

vara inskrivet i samband med, eller efter att ordet har begärts via läsplattan. 

3)  Yttrande- och förslagsrätt har enligt stadgarna kongressens ombud, partistyrelsens 

ledamöter, av kongressen valda revisorer, ledamöter i partiets programkommission, 

partidistriktens ordförande, samt av partistyrelsen utsedda föredragande. 

Därutöver har suppleanterna i verkställande utskottet, partistyrelsen och 

programkommissionen samt vardera en representant för Sveriges socialdemokratiska 

kvinnoförbund, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Socialdemokrater för 

Tro och Solidaritet, Sveriges socialdemokratiska studentförbund och HBT 

Socialdemokrater Sverige yttrande- och förslagsrätt.  

Socialdemokratiska riksdagsgruppen utser inom sig tre representanter och den svenska 

socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet utser inom sig en representant. 

Partigruppen i styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner utser inom sig två 

representanter. Dessa representanter har yttrande- och förslagsrätt. 

4) Talartiden är begränsad till högst två minuter, när inte kortare tid har beslutats. Replik 

kan medges, om talaren har deltagit i debatten och därefter har apostroferats. I varje 

replikomgång medges högst två repliker om högst en minut per replik. I talarordningen 

har ny talare företräde framför talare som har talat tidigare på dagordningspunkten. 

Föredragande samt talare som begär ordningsfråga eller replik bryter talarordningen. 

Vid inlägg under debatten på respektive dagordningspunkt (9.1-9.2, 10.1-10.17) 

disponerar de föredragande tillsammans sammanlagt högst fem minuter. För 

slutplädering och genomgång av de yrkanden som väckts under debatten inom 

respektive dagordningspunkt, disponerar de föredragande sammanlagt högst tio 

minuter. Tjänstgörande ordförande kan vid behov ge föredragande möjlighet till 

ytterligare inlägg samt förlänga föredragandens tid för slutplädering. 

5)  För varje dagordningspunkt gäller den tid som anges i arbetsordningen som en ram, 

vilken inte ska överskridas. När antalet anmälda talares inlägg tidsmässigt överstiger den 

fastlagda tidsramen, ska tjänstgörande ordförande omedelbart meddela detta och fråga, 

vilka som ytterligare önskar anmäla sig, innan streck sätts i debatten. Efter det att streck 

har satts i debatten, begränsas taletiden till den tid som kongressen, efter förslag från 

kongressordföranden, beslutar. 

6)  Förslag om streck i debatten och tidsbegränsning för talarna kan framställas av 

ordföranden och kongressens ombud. 

7) Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska hen överlåta platsen åt någon av 

de andra ordförandena. 

8)  Reservationer ska avges skriftligt. Anmälan om reservation ska göras i omedelbar 

anslutning till beslutet. Skriftlig reservation ska därefter lämnas till presidiet. 
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9)  Kongressombud, som av någon orsak önskar ledighet (permission) från någon del av 

kongressens förhandlingar, ska skriftligen anmäla detta till tjänstgörande ordföranden, 

som kan bevilja ledighet. Samtliga ledigheter meddelas sekreteraren för anteckning i 

protokollet. 

Arbetet i temagrupper sker genom att ombud och andra kongressdeltagare med yttrande- och 

förslagsrätt (till exempel partistyrelse och riksdagsgruppens ombud) i förväg har delats in i 

temagrupper. Temagrupperna leds av partistyrelsens föredragande.  

Syftet med temagrupperna är framför allt att ge kongressdeltagarna möjlighet att diskutera och 

argumentera för sina förslag i en mindre grupp, och utan de strikta talartidsbegränsningar som 

gäller i plenum. Detaljfrågor, oklarheter och olika sätt att tolka kongressdokumentens skrivningar 

kan där klaras ut. Samtliga politiska frågor ska dock diskuteras av hela kongressen och alla beslut 

som gäller motioner, riktlinjer för partiarbetet, stadgeförslag och de politiska riktlinjerna: Vi bygger 

landet ska slutgiltigt fattas av kongressen. De föredragande kan dock, efter diskussionen i de olika 

temagrupperna, föreslå ändringar i texterna. 

Beslut om eventuella ändringar i partistyrelsens förslag fattas av en grupp utsedda av 

partistyrelsen bestående av verkställande utskottets ordinarie ledamöter och suppleanter. Om ändringar 

sker görs nya versioner av de ändrade texterna som görs tillgängliga på kongressens webbplats 

före debatten i aktuell fråga. 

Ändringar kan inte göras i motionernas texter eller att-satser. Ombuden kan inte heller föreslå 

ändringar i partistyrelsens motionsutlåtanden. Yrkanden ställs i form av bifall eller avslag till 

attsatserna i motionerna alternativt att anse motionen besvarad. 

Vid behandling av texter i övrigt (exempelvis politiska riktlinjer, partistyrelsens förslag, uttalanden 

eller annan text) kan tre typer av förslag ställas: 

a)  Tilläggsförslag (ange var det föreslagna tillägget ska placeras i texten) 

b)  Strykningsförslag (ange vad det är som ska strykas) 

c)  Ändringsförslag (ange vad det är som ska ersättas med vad) 

Kongressen behandlar endast förslag som är inlagda i kongressystemet under respektive 

dagordningspunkt och är yrkade i talarstolen. När debatten är avslutad anses de yrkanden som är 

inlagda i kongressystemet som justerade och därmed tillgängliga för samtliga ombud. 

Personval sker, då någon så begär, i första hand genom sluten omröstning med den elektroniska 

voteringsanläggningen som finns i ombudens läsplattor. Vid sluten omröstning är det inte möjligt 

att i efterhand ta reda på hur ombuden har röstat. Om tekniken inte skulle fungera görs 

omröstningen med slutna sedlar. Övriga ärenden avgörs genom öppen omröstning. Om 

rösträkning begärs kommer den elektroniska voteringsanläggningen att användas. Ur 

voteringsanläggningen är det möjligt för ombud att på begäran få utskrifter på hur ombuden har 

röstat. 
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Kongressens protokoll utgörs dels av ett förslags- och beslutsprotokoll, dels av ett 

diskussionsprotokoll. Under kongressdagarna redovisas protokollet i form av ett förslags- och 

beslutsprotokoll. 

Mellan klockan 11.00 - 13.00 dagligen kommer förslag till beslutsprotokoll från föregående dag 

att vara tillgängligt på Socialdemokraternas webbplats. Ombuden har då möjlighet att granska 

protokollsförslaget och framföra eventuella erinringar mot detta. Justering av beslutsprotokollet 

görs därefter av två valda justerare i förening samt tjänstgörande ordföranden. Protokollet från 

den avslutande kongressdagen justeras av två justerare i förening samt tjänstgörande ordföranden 

i samband med kongressavslutningen. 

Det fullständiga protokollet, som omfattar alla inlägg under kongressen (diskussionsprotokollet), 

utarbetas efter kongressen. Detta protokoll justeras av de kongressvalda protokolljusterarna och 

ordförandena. 

Beslut 
Partikongressen beslutade: 

att bifalla partistyrelsens förslag till diskussionsordning, inklusive regler för temagrupper, 
förslag, omröstningar och kongressprotokoll. 

Förslag 
Följande av partistyrelsen utarbetade förslag till dagordning förelåg: 

14.00 Öppningsprogram 

 Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande 

 Sång: Vi bygger landet 

 Formalia 

 1. Kongressens öppnande 

 2. Fastställande av ombudsförteckning: 

  2.1 Revisorernas rapport 

  2.2  Upprop 

 3.  Fastställande av dagordning 

 4.  Val av kongressfunktionärer: 

  4.1 Sex ordförande 

  4.2  Sex sekreterare 

  4.3 15 rösträknare tillika ledamöter i rösträkningskommittén 

  4.4 Tio protokolljusterare 
  4.5 15 ledamöter i redaktionsutskottet 
 5.  Beslut om kongressens offentlighet 

 6.  Kongressens arbetsformer: 
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  6.1  Fastställande av diskussionsordning (inklusive regler för temagrupper, 

förslag, omröstningar och kongressprotokoll) 
  6.2 Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande) 

 7. Berättelser och fråga om ansvarsfrihet: 

  7.1  Partistyrelsens berättelser 

14.50 Förflyttning till temagrupper 

15.00 Temagrupper, nr 1, 2, 3, 5, 6, 8 och 10 (ej öppet för media och allmänhet) 

17.00 Val av partiordförande 

 8. Val av partiorgan: 

  8.1 Partiordförande 

17.45 Middagspaus 

19.00 Temagrupper, nr 4, 7, 9, 11, 12 och 13 (ej öppet för media och allmänhet) 

21.00 Behandling av stadgar, motioner samt partistyrelsens utlåtanden 
 9. Behandling av motioner och stadgar på område F: VI BYGGER EN  
  STARK ORGANISATION TILLSAMMANS 

  9.1 Partistyrelsens förslag till nya partistadgar. 

   Motioner och partistyrelsens utlåtande på område F som rör Stadgar  

   (UF115)  

   Huvudföredragande: Lena Rådström Baastad 

   Föredragande: Lena Rådström Baastad, Joakim Jonsson, Annelie Karlsson, Therese  

   Gouvelin och Tomas Eneroth 

  9.2 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område F som rör Facklig- 

   politisk samverkan (UF148 och En starkare organisation UF171). 

   Huvudföredragande: Lena Rådström Baastad 

   Föredragande: Lena Rådström Baastad, Joakim Jonsson, Annelie Karlsson, Therese  

   Gouvelin och Tomas Eneroth 

23.00 Ajournering 

23.00-01.00 Reservtid 

08:00 Tid för temagrupper 

08.30 Parentation 

 Behandling av politiska riktlinjer och motioner 

 Inledningstal av huvudföredragande 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.1 Behandling av område D: Vi bygger landet tryggt 

   Huvudföredragande: Ardalan Shekarabi 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt –  

   En äldreomsorg i världsklass (s. 12–13). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D som rör Äldreomsorg  

   (UD18). 

   Föredragande: Lena Hallengren och Ilan De Basso 

  10.2 Behandling av område D: Vi bygger landet tryggt, forts. 

   Huvudföredragande: Ardalan Shekarabi 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt –  

   Vård efter behov (s. 13–15). 



 

 13 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D som rör Tandvård  

   (UD107), Särskilda hälso- och sjukvårdsfrågor (UD157), Apotek, läkemedel och  

   smittskydd (UD172) och Hälso- och sjukvårdens arbetssätt och kompetensförsörjning  

   (UD180). 

   Föredragande: Anders Henriksson och Lena Hallengren 

11.45 Behandling av berättelser och fråga om ansvarsfrihet 

 7. Berättelser och fråga om ansvarsfrihet: 

  7.1  Partistyrelsens berättelser  

  7.2 Revisorernas berättelser 

  7.3 Granskningsutskottets berättelse 

  7.4 Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen 

12.00 Lunchpaus 

13.00 Tal av partiordförande 

13.45 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.2 Fortsatt behandling av område D: Vi bygger landet tryggt 

   Huvudföredragande: Ardalan Shekarabi 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt –  

   Vård efter behov (s. 13–15). forts. 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D som rör Tandvård  

   (UD107), Särskilda hälso- och sjukvårdsfrågor (UD157), Apotek, läkemedel och  

   smittskydd (UD172) och Hälso- och sjukvårdens arbetssätt och kompetensförsörjning  

   (UD180). 

   Föredragande: Anders Henriksson och Lena Hallengren 

  10.3 Behandling av område D: Vi bygger landet tryggt, forts. 

   Huvudföredragande: Ardalan Shekarabi 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt –  

   Högre pensioner (s. 15) och Stärkt trygghet genom livet (s. 15–17). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D som rör Funktions- 

   hinderspolitik och LSS (UD137), Pensioner (UD155), En trygg försäkring (UD177),  

   Ekonomisk familjepolitik (UD178) och Ordning och reda i välfärden (UD185) 

   Föredragande: Lena Hallengren och Ilan de Basso (Funktionshinderspolitik och  

   LSS), Ardalan Shekarabi och Åsa Westlund (Pensioner), Ardalan Shekarabi och  

   Anders Henriksson (Socialförsäkringar) samt Lena Hallengren och Åsa Westlund  

   (Ordning och reda i välfärden) 

16.00 Val av partiordförande 

 8. Val av partiorgan: 

  8.1 Partiordförande 

16.45 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.3 Fortsatt behandling av område D: Vi bygger landet tryggt 

   Huvudföredragande: Ardalan Shekarabi 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt –  

   Högre pensioner (s. 15) och Stärkt trygghet genom livet (s. 15–17), forts. 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D som rör Funktions- 

   hinderspolitik och LSS (UD137), Pensioner (UD155), En trygg försäkring (UD177),  
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   Ekonomisk familjepolitik (UD178) och Ordning och reda i välfärden (UD185) 

   Föredragande: Lena Hallengren och Ilan de Basso (Funktionshinderspolitik och  

   LSS), Ardalan Shekarabi och Åsa Westlund (Pensioner), Ardalan Shekarabi och  

   Anders Henriksson (Socialförsäkringar) samt Lena Hallengren och Åsa Westlund  

   (Ordning och reda i välfärden) 

18.00 Middagspaus 

19.00 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 Inledningstal av huvudföredragande 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.4 Behandling av område C: Vi bygger landet med kunskap 

   Huvudföredragande: Lena Micko 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer – kapitel 3 Vi bygger landet med  

   kunskap – En skola där alla möjligheter växer (s. 17–20).  

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område C som rör Vi bygger en  

   trygg  förskola, fritidshem och barnomsorg (UC120), Vi bygger en gymnasieskola som  

   leder till arbete och vidare studier (UC121), Fokus på kunskap och bildning så att alla  

   kan lyckas (UC122)  

   och Samhället – inte marknaden – ska styra skolans utveckling (UC124). 

   Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh och Lena Micko (Vi bygger en trygg  

   förskola, fritidshem och barnomsorg), Anna Ekström och Katrin Stjernfeldt  

   Jammeh (Vi bygger en gymnasieskola som leder till arbete och vidare studier),  

   samt Lena Micko, Anna Ekström och Katrin Stjernfeldt Jammeh (Vi bygger en skola  

   för alla)  

  10.5 Behandling av område C: Vi bygger landet med kunskap, forts. 

   Huvudföredragande: Lena Micko 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 3 Vi bygger landet med  

   kunskap – Fler utbildningsmöjligheter genom livet (s. 20–21) och Spets och bredd i  

   högre utbildning och forskning (s. 21). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område C som rör Ett starkt och  

   jämlikt studiestöd (UC108), Ökade möjligheter att studera (UC109) Forskning för att  

   möta samhällsutmaningarna (UC110) och Vi bygger utbildningsmöjligheter under hela  

   livet, i hela landet (UC127). 

   Föredragande: Matilda Ernkrans och Ulf Ohlsson (Högre utbildning och  

   forskning i hela landet) samt Anna Ekström och Matilda Ernkrans (Vi bygger  

   utbildningsmöjligheter under hela livet i hela landet)  

  10.6 Behandling av område C: Vi bygger landet med kunskap, forts 

   Huvudföredragande: Lena Micko 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 3 Vi bygger landet med  

   kunskap – Kultur och bildning öppnar dörrar (s. 21–22). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område C och B som rör  

   Konsumentfrågor (UB116), Äldres delaktighet (UB149), Demokrati (UB150),  

   Förtroendevaldas villkor (UB151), Civilsamhälle och folkbildning (UC141), Medier,  

   presstöd, public service och sociala medier (UC142) samt Kultur (UC143). 

   Föredragande: Ulf Ohlsson och Lawen Redar (Kulturpolitik) samt  

   Morgan Johansson och Anna-Lena Sörenson (Konstitutionella frågor) 

00.30 Ajournering 
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00.30-02.30 Reservtid 

08.30 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 
 Inledningstal av huvudföredragande 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.7 Behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop 

   Huvudföredragande: Morgan Johansson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som  

   håller ihop – Barnen är vårt gemensamma ansvar (s. 23). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B som rör En modern och  

   hållbar socialtjänst (UB105), Frihet från missbruk (UB106), Barnpolitik och  

   familjerätt (UB136) och Jämställdhetsfrågor (UB138). 

   Föredragande: Fredrik Lundh Sammeli och Anna-Lena Sörenson (Social  

   utsatthet, barnpolitik och familjerätt) samt Carina Ohlsson och Mikael  

   Damberg (Jämställdhetsfrågor) 

  10.8 Behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop, forts. 

   Huvudföredragande: Morgan Johansson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som  

   håller ihop – Bekämpa brotten och brottens orsaker (s. 24–25). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B som rör Rättsväsendet  

   (B140), Mäns våld mot kvinnor (UB144), Diskriminering och minoritetsfrågor  

   (UB145) och Integritet samt åtgärder mot hat och hot (UB147) 

   Föredragande: Mikael Damberg, Morgan Johansson och Andreas Schönström 

10.00 Tal av partiordförande 

10.45 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.8 Fortsatt behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop 

   Huvudföredragande: Morgan Johansson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som  

   håller ihop – Bekämpa brotten och brottens orsaker (s. 24–25), forts. 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B som rör Rättsväsendet  

   (B140), Mäns våld mot kvinnor (UB144), Diskriminering och minoritetsfrågor  

   (UB145) och Integritet samt åtgärder mot hat och hot (UB147) 

   Föredragande: Mikael Damberg, Morgan Johansson och Andreas Schönström 

12.00 Lunchpaus 

13.00 Tid för temagrupper 

13.30 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.9 Behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop, forts. 

   Huvudföredragande: Morgan Johansson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som  

   håller ihop – Alla ska ha ett eget hem (s. 25–26). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B som rör Bostadspolitik  

   (UB146). 
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   Föredragande: Johan Löfstrand, Mikael Damberg och Karin Wanngård 

  10.10 Behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop, forts 

   Huvudföredragande: Morgan Johansson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som  

   håller ihop – En reglerad och rättssäker invandring (s. 26–28). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B som rör En human,  

   rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik (UB159), Framtidens EU- 

   gemensamma migrationspolitik (UB160), En hållbar arbetskraftsinvandring UB161)  

   och Mottagande och etablering för nyanlända (UB163). 

   Föredragande: Morgan Johansson och Carina Ohlsson 

17.00 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 Inledningstal av huvudföredragande 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET 

  10.11 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart 

   Huvudföredragande: Magdalena Andersson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer – Vi bygger landet, inledning (s. 2–3,  

   kapitel 1 Vi bygger landet starkt och hållbart – Full sysselsättning (s. 3–4). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A som rör Skatter  

   (UA112), Offentlig upphandling (UA117), Jobbskapande och innovationer (UA130),  

   Fördelningspolitik (UA152), Ordning och reda i ekonomin (UA153) och Finans- 

   marknadsfrågor (UA164). Föredragande: Magdalena Andersson, Johan Persson,  

   Ibrahim Baylan och Åsa Westlund (Ekonomisk politik) samt Ibrahim Baylan och  

   Marie Nilsson (Jobbskapande och innovationer) 

18.00 Middagspaus 

19.00 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET 

  10.11 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart, forts. 

   Huvudföredragande: Magdalena Andersson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer – Vi bygger landet, inledning (s. 2–3, 

   kapitel 1 Vi bygger landet starkt och hållbart – Full sysselsättning (s. 3–4), forts. 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A som rör Skatter  

   (UA112), Offentlig upphandling (UA117), Jobbskapande och innovationer (UA130),  

   Fördelningspolitik (UA152), Ordning och reda i ekonomin (UA153) och Finans- 

   marknadsfrågor (UA164). 

   Föredragande: Magdalena Andersson, Johan Persson, Ibrahim Baylan och Åsa  

   Westlund (Ekonomisk politik) samt Ibrahim Baylan och Marie Nilsson  

   (Jobbskapande och innovationer) 

  10.12 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart, forts. 

   Huvudföredragande: Magdalena Andersson  

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt  

   och hållbart – Fler jobb ska vara gröna jobb (s. 4–7). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A som rör 100 procent  

   förnybar energi (UA114), EU:s utsläppshandelsssystem (UA167), Fossilfritt Sverige  

   (UA168), Cirkulär ekonomi (UA169), Klimatinvesteringar (UA170), Rent vatten  

   (UA173), Biologisk mångfald (UA175), Giftfri miljö (UA179). 

   Föredragande: Anders Ygeman, Tomas Eneroth och Hanna Westerén 
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00.30 Ajournering 

00.30-02.30 Reservtid 

08.30 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.13 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart 

   Huvudföredragande: Magdalena Andersson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt  

   och hållbart – En hållbar infrastruktur som bygger samman Sverige (s. 7–8). 

   Motioner och utlåtande på område A som rör Digitalisering (UA111) och  

   Infrastruktur (UA158). 

   Föredragande: Tomas Eneroth och Anders Ygeman 

  10.14 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart, forts. 

   Huvudföredragande: Magdalena Andersson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt  

   och hållbart – Alla jobb ska vara trygga jobb (s. 8–9) och Plikt och rätt (s. 9–11). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A som rör  

   Arbetsmarknadspolitik (135) och Ordning och reda på arbetsmarknaden (UA139). 

   Föredragande: Anna Johansson och Eva Nordmark 

11.30 Val av partisekreterare 

 8. Val av partiorgan: 

  8.2 Partisekreterare 

11.40 Tal av partisekreteraren 

12.00 Lunchpaus 

13.00 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.14 Fortsatt behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart 

   Huvudföredragande: Magdalena Andersson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt  

   och hållbart – Alla jobb ska vara trygga jobb (s. 8–9) och Plikt och rätt (s. 9–11). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A som rör  

   Arbetsmarknadspolitik (135) och Ordning och reda på arbetsmarknaden (UA139). 

   Föredragande: Anna Johansson och Eva Nordmark 

  10.15 Behandling av område A: Vi bygger landet starkt och hållbart, forts. 

   Huvudföredragande: Magdalena Andersson 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt  

   och hållbart – Hela landet ska byggas (s. 11–12). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A som rör Fiske  

   (UA129), Jordbruk och hållbara livsmedel (UA131), Djurskydd (UA132),  

   Skogspolitik (UA133) och Landsbygdspolitik (UA134). 

   Föredragande: Bodil Hansson och Anna-Caren Sätherberg 

16.00 Val av verkställande utskott 

 8. Val av partiorgan: 

  8.3 Fem ledamöter i verkställande utskottet 
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  8.4 Sju ersättare i verkställande utskottet 

16.15 Avtackningar 

17.15 Ajournering 

19.00 Kongressmiddag 

08.30 Val av partistyrelse samt övriga val 

 8. Val av partiorgan: 

  8.5 26 ledamöter i partistyrelsen 

  8.6 15 ersättare i partistyrelsen 

  8.7 Tre revisorer 

  8.8 Tre revisorsersättare 

  8.9 Fem ledamöter i programkommissionen 

  8.10 Fem ersättare i programkommissionen 

  8.11 Elva ledamöter i valberedningen 

  8.12 Sex ersättare i valberedningen 

  8.13 Nio ledamöter i granskningsutskottet 

  8.14 Fyra ersättare i granskningsutskottet 

 

08.45 Behandling av politiska riktlinjer och motioner, fortsättning 

 Inledningstal av huvudföredragande 

 10. Behandling av motioner och politiska riktlinjer: VI BYGGER LANDET: 

  10.16 Behandling av område E: Vi bygger en gemensam säkerhet  

   tillsammans 

   Huvudföredragande: Peter Hultqvist 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 5 Vi bygger en gemensam  

   säkerhet tillsammans – En säker och demokratisk värld (s. 28–30). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område E som rör Biståndspolitik  

   (UE113), Övergripande EU-frågor (UE156), Kärnvapenpolitik UE182), Fred och  

   säkerhet (UE183) och Internationell solidaritet (UE184). 

   Föredragande: Helen Fritzon och Ann Linde (Övergripande EU-frågor), Ann  

   Linde och Margot Wallström (Utrikes- och säkerhetspolitik) samt Margot  

   Wallström och Helene Fritzon (Biståndspolitik) 

  10.17 Behandling av område E: Vi bygger en gemensam säkerhet tillsammans,  

   forts. 

   Huvudföredragande: Peter Hultqvist 

   Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 5 Vi bygger en gemensam  

   säkerhet tillsammans – Ett starkt och folkligt försvar (s. 31–32). 

   Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område E som rör Civilt försvar  

   och krisberedskap (UE123), Totalförsvarets personalförsörjning (EU125), Försvars- 

   politik (UE128) och Vapenexport (UE166). 

   Föredragande: Peter Hultqvist och Niklas Karlsson 

11:55 Behandling av redaktionsutskottets förslag 

 12. Behandling av redaktionsutskottets förslag 

 Protokolljustering 
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 13. Protokolljustering 

12.00 Avslutningsprogram 

 14. Kongressens avslutning  

 Sång: Internationalen 

13.00 Kongressen avslutas  

Beslut 
Partikongressen beslutade: 
att  fastställa partistyrelsens förslag till arbetsordning. 

 
 
Beslut 
Partikongressen beslutade: 
att  remittera punkten punkt 7.1 partistyrelsens berättelser, till granskningsutskottet. 

att  fastställa sluttid för synpunkter till granskningsutskottet till den 3 november 18.00 
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Ordförande: Elinor Eriksson och Per Tenggren 
Sekreterare: Magdalena Agrell och Andreas Ericsson  

Huvudföredragande: Lena Rådström Baastad 
Föredragande: Lena Rådström Baastad, Joakim Jonsson, Annelie Karlsson, Therese Gouvelin och Tomas Eneroth,  

Partistyrelsens förslag till nya stadgar 

Föredragning och förslag 
Lena Rådström Baastad, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens reviderade förslag till partistadgar och yrkade bifall till partistyrelsens förslag. 

Partikongressen föreslås besluta:

att anta partistadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti enligt förslaget, 

att uppdra åt partistyrelsen att utreda en modell för sidoorganisationernas samverkan med partiorganisationen 

\- - -\ 

Partikongressen föreslås besluta:

att anta partistadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti enligt förslaget, 
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Sid 10, rad 8-10: 

att  där denne har sitt huvudmedlemskap, efter att det som anges i kap 3 § 1 är uppfyllt, rösta vid medlemsmöten, kongressombudsval, 
allmänna omröstningar och kunna väljas till förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska församlingar 

\- - -\ 

Sid 10, rad 11: 

att  där denne har extramedlemskap rösta vid medlemsmöten i föreningen, 

\- - -\ 

Sid 10, rad 12: 

att  kunna väljas till förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska församlingar. 

\- - -\ 

Sid 12 Kapitel – Partikongress 

\- - -\ 

Sid 14 rad 48: 

Moment 14 

Valda ombud är den eller de som i varje valkrets erhållit högsta röstetal. Ersättare är de som kommit de valda närmast i röstetal. Ersättare kallas in i 
den ordning de erhållit röster. I de fall där ombud i valkretsen inte räcker till inträder ersättare i den ordning de erhållit röster i den valkrets som står i 
tur att få ytterligare ett ombud som har flest röster i övriga valkretsar inom distriktet. Vid lika röstetal avgör lotten. 

\- - -\ 

Sid 16, rad 6:  

Motion ska behandlas av arbetarekommunens medlemsmöte 

\- - -\ 

Sid 21, rad 44:  

Beslutsärende som behandlas av partistyrelsen ska vara berett av verkställande utskottet, förutom ärenden som bereds av revisorerna 

\- - -\ 
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Sid 22, rad 39-41: 

Moment 3 

Ordföranden för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund har, om inte VU avseende enskilt sammanträde beslutar annorlunda, rätt att närvara, 
yttra sig och lägga förslag vid VU:s sammanträden. 

Ordföranden för sidoorganisationerna har, om inte partiordföranden eller en majoritet av verkställande utskottets ledamöter beslutar annorlunda, rätt 
att närvara, yttra sig och lägga förslag vid VU:s sammanträden. 

\- - -\ 

Sid 28, rad 11. 

Beslutsärende som behandlas på distriktskongressen ska vara berett av styrelsen, förutom vad gäller valärenden och revision av verksamheten 

\- - -\ 

Sid 29, rad 6. 

Studieledare, och facklig ledare och medlemsansvarig ska utses och ska ingå i distriktsstyrelsen. 

\- - -\ 

Sid 31, rad 30: 

Beslutsärende som behandlas på medlemsmötet ska vara berett av styrelsen, förutom vad gäller valärenden och revision av verksamheten. 

Förslag och beslut 

TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag 
Föredragandes 
förslag 

Kongressens 
beslut 

1 13 38 Erica Nådin Östergötland Yrkande 444: 
Ändring: Ombudsvalet ska pågå i minst en vecka. 

Avslag Bifall PS 

1 10 8 Erica Nådin Östergötland Yrkande 449:  
Tillägg: rösta vid medlemsmöten/representantskap. 

Avslag Bifall PS 

1 23 30-31 Erica Nådin Östergötland Yrkande 455: 
Stryk: Ledamot av riksdagen som invalts på annat 
partis mandat kan, efter partistyrelsens prövning, 

Avslag Bifall PS 
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erhålla medlemskap i gruppen. Sådan prövning sker 
efter samråd med gruppen. 

1 27 6-7 Erica Nådin Östergötland Yrkande 462:  
Ändring: Om extra distriktskongress blir aktuellt kallas 
de ombud som är valda för tidsperioden då 
extrakongressen infaller. 

Avslag Bifall PS 

1 31 14-15 Erica Nådin Östergötland Yrkande 465:  
Ändring: Arbetarekommunens representantskap är 
högsta beslutande organ, såvida inte medlemsmöte 
införts, vilket i så fall övertar representantskapets 
befogenheter. 

Avslag Bifall PS 

2 23 30-31 Kenneth G Forslund Göteborgs-
området 

Yrkande 476:  
Stryk: Ledamot av riksdagen som invalts på annat 
partis mandat kan, efter partistyrelsens prövning, 
erhålla medlemskap i gruppen. Sådan prövning sker 
efter samråd med gruppen. 

Avslag Bifall PS 

2 24 25-26 Kenneth G Forslund Göteborgs-
området 

Yrkande 476:  
Stryk: Ledamot av Europaparlamentet som invalts på 
annat partis mandat kan, efter partistyrelsens 
prövning, erhålla medlemskap i gruppen. Sådan 
prövning sker efter samråd med gruppen. 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

2 31 28 Kenneth G Forslund Göteborgs-
området 

Yrkande 634: 
Stryk: Senast två veckor före medlemsmöten ska 
styrelsen utfärda kallelse. 

Avslag Bifall PS 

4 21 45 Maria Hjärtqvist Skaraborg Yrkande 435: 
Tillägg: Vid fyllnadsval av partiordförande och/eller 
partisekreterare då kongressen inte är samlad ska den 
av kongressen utsedda valberedningen bereda valet 
och lägga förslag till partistyrelsen. 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

6 27 7 Eva Lindh Östergötland Yrkande 517:  
Ändring: Om extra distriktskongress blir aktuellt kallas 
de ombud som är valda för tidsperioden då 
extrakongressen infaller. 

Avslag Bifall PS 
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6 31 14 Eva Lindh Östergötland Yrkande 518:  
Ändring: Arbetarekommunens medlemsmöte eller 
representantskap är högsta beslutande organ. 

Avslag Bifall PS 

7 10 18 Lina Vänglund Västerbotten Yrkande 533: 
Strykning: respekterar beslut fattade i 
partiorganisationen. 

Avslag Bifall PS 

8   Ulf Rapp Älvsborgs 
Södra 

Bifall till motion F87:1 Avslag Bifall PS 

9 16 6-10 Malin Berglund Västerbotten Yrkande 617: 
Ändring: Motion ska behandlas av 
arbetarkommunens medlemsmöte. 
Arbetarkommunen kan anta motionen som sin egen, 
besluta att sända in den som enskild eller avslå den. 
Motion kan även väckas av partidistriktens styrelser. 
Förslag kan även väckas av partistyrelsen, 
verkställande utskottet och programkommissionen 

Avslag Bifall 

10 16 6 Magnus Mannhammar Blekinge Yrkande 607: 
Ändring: Arbetarekommunen kan antingen anta 
motion som sin egen, besluta att sända in den som 
enskild eller avslå den. 

Avslag Bifall 

11 29 6 Åsa Karlsson Fyrbodal Yrkande 638: 
Tillägg: Internationell ledare ska ingå i DS. 

Avslag Bifall PS 

12 16 6 Pia Falk Värmland Yrkande 666:  
Tillägg: Motion ska kunna gå som enskild till 
partikongressen. 

Avslag Bifall 

13 16 6 Alexander Nilsson Blekinge Yrkande 658: 
Ändring: Arbetarekommunen kan antingen anta 
motionen som sin egen, besluta att sända in den som 
enskild eller avslå den. Motion kan även väckas av 
partidistriktens styrelser. 

Avslag Bifall 

14 12 6 Anette Rydell Blekinge Yrkande 748. 
Ändring: Partikongress hålls året före och året efter 
det år ordinarie val till riksdagen äger rum. 

Avslag Bifall PS 
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15 27 44-45 Malin Berglund Västerbotten Yrkande 747: 
Tillägg: Arbetarkommunen kan anta motionen som 
sin egen, besluta att skicka motionen som egen eller 
avslå motionen. 

Avslag Bifall PS, 
Rösträkning: Ja: 
245, nej: 102, 
avstår: 2 

16 28 3 Lina Vänglund Västerbotten Yrkande741: 
Strykning: Endast motion som är antagen som egen 
av arbetarekommunen skickas vidare till kongressen. 

Avslag Bifall PS 

Till partistyrelsens förslag till nya stadgar yrkade även följande ombud bifall:  
Arber Gashi, Halland, Robert Johansson, Stockholm, Gabriella Bauer, Stockholm, Jan Filipsson, Västernorrland, Karin Sundin, Örebro län.  

Till Erika Nordins ändringsyrkande 455 yrkade även följande ombud bifall: Maria Hjärtkvist, Skaraborg, Lina Vänglund, Västerbotten, Pia Falk Värmland 
Till Malin Berglunds ändringsyrkande 617 yrkade även följande ombud bifall: Sebastian Hörlin, Jönköpings län, Alejandro Caviedes Västerbotten. 

Övriga beslut 
Partikongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till utlåtande på område F som rör Stadgar (UF115) 

Ordförande: Andrea Törnestam och Karl-Petter Thorwaldsson 
Sekreterare: Daniel Lindblom och Frida Rybo 

Huvudföredragande: Lena Rådström Baastad 
Föredragande: Lena Rådström Baastad, Joakim Jonsson, Annelie Karlsson, Therese Gouvelin och Tomas Eneroth 

Partistyrelsens förslag till område F: 

Förslag och beslut  

TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 
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1 F17:2 Cecilia Dahl 
Andersson 

Skåne Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS 

2 F48:1 My Rosell Skåne Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 

4 F50:1 Lina Vänglund Västerbotten Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 

4 F50:2 Lina Vänglund Västerbotten Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 

4 F50:3 Lina Vänglund Västerbotten Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS efter försöksvotering 

4 F50:4 Lina Vänglund Västerbotten Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS efter försöksvotering 

5 F26:1 Renée Bengtsson Göteborgsområdet Bifall Besvarad  Bifall  Bifall PS 

5 F26:2 Renée Bengtsson Göteborgsområdet Bifall Besvarad Bifall  Bifall PS 

5 F26:3 Renée Bengtsson Göteborgsområdet Bifall Bifall  Bifall PS Bifall PS 

6 F56:1 Jonas Esbjörnsson Skåne Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS 

6 F56:2 Jonas Esbjörnsson Skåne Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS 

7 F50:3 Dan Nilsson Kalmar län Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS 

7 F50:4 Dan Nilsson Kalmar län Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS 

8 F50:1 Julia Johansson Dalarna Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 

9 F19:1 Malin Berglund Västerbotten Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS 

12 F12:1 Lena Dahlqvist Göteborgsområdet Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 

12 F12:2 Lena Dahlqvist Göteborgsområdet Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 

13 F32:1 Jytte Guteland Stockholm Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS efter försöksvotering 

14 F59:1 Robert Johansson Stockholm Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 

17 F50:2 Julia Johansson Dalarna Bifall Besvarad Bifall PS Bifall PS 

Till F17:2 yrkade även Mattias Persson, Skåne, Elina Gustafsson, Blekinge, och Anton Alsander, Stockholm, bifall. 
Till F50:3 yrkade även Magnus Bjurman, Dalarna, bifall. 
Till F50:4 yrkade även Magnus Bjurman, Dalarna, bifall. 
Till F48 yrkade även Jan Svärd, Skåne, bifall. 

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till utlåtanden över motionerna inom område F som rör Facklig-politisk samverkan (UF148) och En starkare 

organisation (UF171). 


