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Justeras: Justeras:

Lina Vänglund Filip Reinhag

Ordförande: Ordförande:

Andrea Törnestam Karl-Petter Thorwaldsson 

Ordförande: Ordförande:

Elisabeth Brandt Ygeman Erik Ezelius 

Ordförande: Ordförande:

Elinor Eriksson Per Tenggren
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Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 08:31 
Kongressen ajournerades för lunch klockan 12:04 
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 13:30 
Kongressen ajournerades för middag klockan 17:31 
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 18:34 
Kongressen ajournerades för dagen klockan 00:43 

Gästtal 
Anförande hölls av Olaf Scholtz, SPD (Tyskland) från klockan 11:44 till klockan 12:03. 

Tal 
Anförande hölls av Magdalena Andersson partiordförande 10:03 till klockan 10:50. 
Anförande hölls av Lisa Nåbo, SSU från klockan 18:35 till klockan 18:49. 

Digital hälsning 
Videohälsning från Unga Örnar klockan 20:57. 

Justering av talartid 
Kongressen beslutade klockan 18.59 att begränsa talartiden till en minut och 30 sekunder. 
Kongressen beslutade klockan 21.05 att begränsa talartiden till en minut och 30 sekunder. 
Kongressen beslutade klockan 23:18 att begränsa talartiden till en minut och 30 sekunder. 

Permission 
Tjänstgörande ordförande beviljade ombudet Mattias Nyström, Älvsborgs Södra, permission från 
och med 08:30 den 5 november för återstående del av kongressen. 

Förändring i ombudsförteckning 
Anton Lindgren ersätter Julia Ekedahl som ombud från Stockholms län klockan 08.45. 
Sara Andersson ersätter Mattias Nyström som ombud från Älvsborgs Södra klockan 13:58.  
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Ordförande: Andrea Törnestam och Karl-Petter Thorwaldsson 
Sekreterare: Daniel Lindblom och Frida Rybo 

Huvudföredragande: Morgan Johansson, partistyrelsen 
Föredragande: Fredrik Lundh Sammeli och Anna-Lena Sörenson (Social utsatthet, barnpolitik och familjerätt) samt Carina Ohlsson och Mikael Damberg 
(Jämställdhetsfrågor) 

Inledningsanförande av Morgan Johansson, partistyrelsen. 

Föredragning och förslag 
Fredrik Lundh Sammeli, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens förändrade förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som håller ihop – Barnen 
är vårt gemensamma ansvar (s. 23) och yrkade bifall till partistyrelsens förslag till ny skrivning i riktlinjerna. 

Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 

Barn ska få vara barn. Barn ska ha rätt till sin barndom. Varje barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn ska bli där man blir lyssnade på, sedda och 
stöttade utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Att FN:s barnkonvention har blivit svensk lag stärker barnens ställning. Men 
barnperspektivet behöver vara en drivkraft för fler jämlikhetsreformer inom välfärden, en mer offensiv familjepolitik och för samhällsbygget i stort. 

Vuxna får acceptera konsekvenser av sina handlingar och val i livet. Samtidigt är föräldrars och deras barns trygghet, vardagsekonomi och hälsa intimt 
sammankopplade. Den som accepterar stora klyftor mellan vuxna, accepterar i praktiken stora klyftor mellan barn. Ska alla barn få goda och jämlika 
chanser i utgångsläget måste jämlikheten öka för alla. 

Det mest effektiva medlet för att bekämpa barnfattigdom och segregation är att öka sysselsättningen bland vuxna och föräldrar med trygga jobb som 
man kan försörja sig på. Ännu mer träffsäkert är det att öka jämställdheten och stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet för 
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utlandsfödda kvinnor. Den ekonomiska familjepolitiken är också central för att förbättra barnfamiljers situation. Därför har exempelvis 
inkomstgränserna i bostadsbidraget och nivåerna i både barnbidraget och underhållsstödet höjts, men ytterligare åtgärder behöver genomföras. 

Förebilder är viktiga för barn och unga, och barns geografi är mer begränsad än vuxnas – den kan vara ett kvarter eller en stadsdel. Därför ska varje 
skola sträva efter en bred elevsammansättning. Och all större nybyggnation ska stödja att boendeformer blandas och att hållbara utemiljöer skapas. 
Trångboddhet bland barnfamiljer måste särskilt bekämpas. Omsorg och fritidsverksamhet ska finnas både före och efter skoltid, och på skollov. Barn 
och unga ska erbjudas en meningsfull fritid, något som också ökar tryggheten. Samhällsklyftor blir särskilt kännbara för barn under lov eller när skolan 
erbjuder aktiviteter som innebär kostnader. Därför ska skolan vara avgiftsfri även utanför den ordinarie undervisningen. Barns deltagande i kulturliv, 
idrott och annan föreningsverksamhet ska främjas aktivt. 

Samhällets samlade reaktion mot våld mot barn, mellan barn, mellan vårdnadshavare och våld mot kvinnor behöver sättas in tidigare, vara hårdare och 
mer strukturerat. Det gäller för både rättsväsendet och de sociala myndigheterna. BVC, elevhälsa och ungdomsmottagningar behöver ökat stöd, och 
särskilt elevhälsan ska kunna arbeta mer uppsökande. Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska utvecklas och köerna till 
barn- och ungdomspsykiatrin måste minska.  

Föräldrar har ansvar för att se till att barnet får en trygg och god uppväxt. Samtidigt behöver samhällets stöd till föräldraskap kan bli väsentligt bättre. 
Fler föräldrar ska kunna lära sig att tyda signaler om barns ohälsa, kunna tala med sina barn om dessa frågor, och veta var och hur de kan söka hjälp till 
sina barn. Alla föräldrar ska tidigt och återkommande erbjudas både generella och riktade evidensbaserade föräldrastödsprogram.  

Förslag och beslut 

TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag 
Föredragandes 
förslag 

Kongressens 
beslut 

3 23 15 Camilla Egberth Östergötland Yrkande 1539: 
Strykning: första meningen och orden Samtidigt är.  

Avslag Bifall PS 

4 23 16 Karina Cubilla Stockholm Yrkande 874: 
Strykning: i synnerhet för utlandsfödda kvinnor. 

Avslag Bifall PS 

17 23 48 Carolina Sondell Västernorrland Yrkande 1595: 
Tillägg: Med ett nationellt mål för att sänka 
dödligheten kopplad till missbruk så kan vi 
tillsammans knäcka det. Stöd till den som vill bryta 
sitt beroende eller förändra ett dåligt livsval ska 
utvecklas, så även stödet för anhöriga. Vi ska verka 
för att samordna boendeformer för personer med 
beroendesjukdomar. 

Remitteras till 
redaktions-
utskottet 

Remitteras till 
redaktions-
utskottet 
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Till partistyrelsens förslag till ny skrivning i riktlinjerna yrkade även följande ombud bifall: Camilla Egberth, Östergötland, Patrik Lundström, Norrbotten, Jeanette 
Hedlund, Västernorrland, Mette Hildingsson, Göteborg och Therése Mancini, Fyrbodal. 
 
Till Karina Cubillas tilläggsyrkande 874 yrkade även följande ombud bifall: Cecilia Östergren, Västmanland. 
Till Carolina Sondells tilläggsyrkande 1595 yrkade även följande ombud bifall: Catrin Tufvesson, Skåne. 

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, Vi bygger landet: kapitel 3 – Vi bygger ett land som håller ihop – Barnen är vårt gemensamma ansvar (s. 

23). 

Förslag och beslut  

TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 

1 B298:3 Carolina Sondell Västernorrland Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS 

10 B147:1 Cecilia Vilhelmsson 
Burenby 

Östergötland Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS 

12 B318:1 Alexander Nilsson Blekinge Bifall Avslag Bifall PS Bifall PS, efter försöksvotering 

13 B328:1 Cecilia Östergren Västmanland Bifall Bifall Bifall PS Bifall PS 

Till B328:1 yrkade även Maria Kesselring, Västmanland, bifall. 
 
Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till utlåtanden över motionerna inom område B som rör områdena En modern och hållbar socialtjänst (UB105), Frihet 

från missbruk (UB106), Barnpolitik och familjerätt (UB136) och Jämställdhetsfrågor (UB138). 
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Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren 
Sekreterare: Magdalena Agrell och Andreas Ericsson 
 
Huvudföredragande: Morgan Johansson, partistyrelsen 
Föredragande: Mikael Damberg och Andreas Schönström 

Föredragning och förslag 
Mikael Damberg, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens förändrade förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4, Vi bygger ett land som håller ihop – bekämpa brotten 
och brotten orsaker (s. 24–25) och yrkade bifall till partistyrelsens förslag till ny skrivning i riktlinjerna. 

Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 

  

Kriminaliteten begränsar människors frihet. Det är mest allvarligt för den som utsätts direkt, men det skapar även oro, rädsla och vanmakt hos 
brottsoffrens familjer och grannar. Den organiserade brottsligheten påverkar hela samhällen. Den fördjupar segregationen i skolor och 
bostadsområden. Kriminaliteten kan vara urskillningslös, men de som har små ekonomiska marginaler eller bor i utsatta områden löper särskilt stor 
risk att drabbas.  

Kriminaliteten tär på sammanhållningen och försvårar ett solidariskt samhällsbygge. på alla områden. Därför är kampen mot kriminalitet och dess 
orsaker också en tydlig jämlikhetsfråga. De kommande tio åren behöver hela samhället kraftsamla för att bekämpa segregation och förhindra 
kriminellas påverkan på lokalsamhället. Sverige ska inte ha några utsatta områden.   

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Förövarna finns i alla samhällsgrupper, och är ett uttryck för det strukturella förtrycket mot kvinnor. med alla 
bakgrunder och våldet har skett i alla tider. Varje form av våld eller hot om våld mot kvinnor begränsar även tryggheten och friheten för de kvinnor 
som inte utsätts direkt. Våldet drabbar också många barn, och att utsätta andra eller att själv bli utsatt går ofta i arv. De senaste åren har en rad straff 
på området skärpts, och allt fler inom rättsväsendet arbetar med mäns våld mot kvinnor, men mer behöver göras. Den sociala och fysiska tryggheten 
för de som anmäler brotten måste stärkas – samhället ska finnas med hela vägen. Restriktionerna för män som dömts behöver bli tydligare även efter 
avtjänat straff. Kontaktförbud ska användas mer frekvent och överträdelser ska bestraffas. Vårdnad och umgänge med barn ska kunna begränsas 
ytterligare och i fler fall. Förutsättningarna för polisen att utreda brott ska förbättras, både när det gäller antalet anställda och möjligheten att eftersöka 
bevis. Samverkan mellan polis och sociala myndigheter ska stärkas, både för att öka anmälningsbenägenheten och för att kunna skydda utsatta kvinnor 
och deras barn bättre. Skyddat boende för kvinnor behöver byggas ut. Skyddat boende i offentlig och ideell regi för kvinnor behöver stärkas och ska 
inte privatiseras. Kvinnojourerna är idéburna organisationer som behöver ges resurser långsiktigt för att verka i partnerskap med kommunerna. Det 
normförändrande arbetet i skolan och i civilsamhället ska stödjas för att tydliggöra att mäns våld mot kvinnor aldrig är motverka idéer om att det 
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någonsin är förståeligt eller acceptabelt. Alla som utsätts för våld i nära relationer ska få hjälp och stöttning av samhället. för män att utsätta kvinnor 
för våld och övergrepp. Straff för sexuella övergrepp mot barn ska skärpas och vara särskilt kännbara. Även straffet för sexköp skärps.  

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skärpt en rad lagar och bestämmelser mot hedersrelaterat våld och förtryck, liksom flera myndigheters 
befogenheter att ingripa. Nu behöver samordning och stöd runt både enskilda barn och familjer som helhet stärkas, liksom kommuners och 
myndigheters kompetens att upptäcka och motverka hedersbrott. Hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig accepteras och kriminaliseringen ska 
vara heltäckande.  

Det är avgörande för samhällsutvecklingen att de rättsvårdande myndigheterna kan trycka tillbaka gängkriminaliteten med kraft. Vi ska bryta 
nyrekryteringen, angripa deras finansiering och skärpa straffen. Möjligheten att beslagta kriminellas tillgångar ska öka. Tystnadskulturen måste brytas, 
vi ska förbättra skyddet och stödet för vittnen och skärpa straffen för övergrepp i rättssak. 

För att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten behöver polistillväxten fortsätta. Det krävs en starkare polisärnärvaro i hela landet med fler 
områdespoliser som arbetar lokalt och brottsförebyggande. behöver fortsätta att öka, polisen ska vara lokalt synlig och förankrad i fler lokalsamhällen, 
och. Även åklagar- och domstolsväsendet ska förstärkas. Kriminalvården ska byggas ut och professionaliseras ytterligare. Polisen behöver inte bara 
växa – de behöver också de modernare verktyg och mer långtgående befogenheter som krävs för att kunna förebygga och lösa brott, såsom 
beslagtagande och att ta del av kriminellas kommunikation. Sekretessreglerna ses över så att nödvändig information snabbt kan utbytas mellan 
myndigheter för att bekämpa brott. Alla åtgärder som ingriper i den personliga integriteten ska samtidigt vara underställda tydliga regelverk och en 
oberoende granskning. Möjligheten att säga upp bostäder eller införa fler restriktioner för tungt kriminella ska stärkas för att skydda andra boende i 
området. Brottsoffrens perspektiv ska stå i förgrunden och därför ska brottsofferstödet stärkas.  

Inget litet barn drömmer om att begå våldsbrott eller att bli kurir i narkotikahandeln. Det mest effektiva sättet att skydda människor från brott är att se 
till att brottet aldrig äger rum. De sociala insatserna, särskilt för att motverka att unga människor hamnar i kriminalitet, måste därför öka. Här har 
kommunernas fältarbetare en viktig roll. Trygga sammanhang i familjen, civilsamhället, idrotten och skolan är också centrala för barn och ungas 
utveckling. Barn och unga som kränker andra och överträder regler måste få en tydlig reaktion från omgivningen. Tryggheten på offentliga platser – till 
exempel gator och torg, bibliotek och simhallar – ska särskilt förstärkas. Skolan och omsorgen för barn och unga ska få bättre stöd att identifiera barn i 
riskzonen. Rätten till fritidshem efter skoldagen ska gälla oavsett om föräldrarna har arbete eller ej. Samverkan mellan skola, vård och omsorg, 
socialtjänst och polis ska förstärkas, bland annat genom att informationsutbyte underlättas. Lagen om sluten ungdomsvård ses över i syfte att förlänga 
vårdtiderna, öka säkerheten och förbättra eftervården.  

Socialtjänsten ska få ökade befogenheter till att ingripa tidigare genom så kallat mellantvång och insatser riktade till hela familjer. Medarbetarskydd 
behöver utsträckas även till socialtjänstarbetare och andra yrkesgrupper som arbetar med kriminella miljöer och brottsförebyggande arbete. 
Kommunernas brottsförebyggande ansvar ska förtydligas och få ökat statligt stöd. Det behöver säkras att kommuner vidtar tillräckligt långtgående 
åtgärder när barn och unga är på väg in i kriminalitet. Avhopparverksamhet och stödet till kriminellas anhöriga ska stärkas.  
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Den organiserade brottsligheten tjänar sina pengar på narkotikahandel men också på ekonomisk brottslighet i form av till exempel bedrägerier, 
smuggling, skuldindrivning, svart näringsverksamhet, bidragsbrott och penningtvätt. Detta underminerar välfärdssamhället och skadar tilltron. 
Välfärdsbrotten ska bekämpas och det måste bli ordning och reda i folkbokföringen. Ett systematiskt myndighetsgemensamt arbete krävs för att 
säkerställa att rätt person är skriven på rätt adress.  

Var och en har ett personligt ansvar att inte göda de kriminella gängen men det är staten och samhällets samlade styrka som kan bryta upp parallella 

samhällstukturer. 

Var och en som köper narkotika eller orimligt billiga tjänster bör inse att de ofta bidrar till organiserad kriminalitet. Ansvaret för att ett brott begås 
ligger alltid ytterst på den som utfört det. Men all kriminalitet sker i ett sammanhang, och bara tillsammans kan vi knäcka den.  

Förslag och beslut  

TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag 
Föredragandes 
förslag 

Kongressens 
beslut 

1 25 17 Enna Gerin Stockholm Yrkande 1615:  
Strykning: Lagen om sluten ungdomsvård ses över 
i syfte att förlänga vårdtiderna, öka säkerheten och 
förbättra eftervården 

Avslag Bifall PS 

1 25 27 Enna Gerin Stockholm Yrkande 1618: 
Strykning: Rad 27-35 

Avslag Bifall PS 

1 24 54 Enna Gerin Stockholm Yrkande 1621: 
Tillägg: En översyn skall genomföras av 
nämdemännens villkor, arbetsmiljö och 
kompetensutveckling 

Avslag Bifall PS 

7 24 20 Elin Gustavsson Skåne Yrkande 1501: 
Tillägg: Jämställdhetsperspektivet måste 
genomsyra alla politikområden utifrån de 
fastställda sex delmålen: jämn fördelning av makt 
och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd 
utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 
Jämställdhetsintegrering och könsuppdelad 

Avslag Bifall PS 
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statistik är grundläggande för att nå dessa mål 
tillsammans med generella jämställdhetsreformer 
som i grunden utjämnar maktskillnaderna mellan 
män och kvinnor. 

10 24 38 Susanne Andersson Norrbotten Yrkande 1497:  
Tillägg: Skärp sexköpslagen så att sexköp alltid 
leder till frihetsberövande straff. 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

20 24 31 Malin Berglund Västerbotten Yrkande 1569: 
Tillägg: efter "...och deras barn bättre." "Målet är 
att den som utsätts för våld i nära relation på ett 
tryggt sätt kan bo kvar i hemmet. För de som 
tvingas leva gömda måste livsvillkoren förbättras. 

Bifall Bifall PS 

23 24 48 Åsa Kullgren Södermanland Yrkande 1580: 
Tillägg: Påföljdssystemet bör ses över för att bättre 
följa det allmänna rättsmedvetandet. En viktig del 
är att ha olika verktyg för att förhindra 
nyrekryteringen av unga. Unga som begår 
synnerligen grova våldsbrott bör i större 
utsträckning än vad som är möjligt idag kunna 
dömas till fängelse, synen på återfall bör skärpas 
och straffskalorna se över. 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

25 25 10 Jenny Melander Kalmar län Yrkande 1532: 
Ändring: Här har kommunens fältarbetare och 
socialsekreterare en viktig roll som behöver 
stärkas. 

Avslag Bifall PS 

30 24 23 Ulrika Winblad Göteborgs-
området 

Yrkande 1586: 
Ändring: Efter...att själv bli utsatt: Stryk "går ofta i 
arv" och ersätt med "kan handla om socialt arv." 

Bifall Bifall PS 

32 25 10 Carl Kangas Stockholms 
län 

Yrkande 1601: 
Tillägg: Där kan sociala investeringar vara ett 
verktyg som behöver utvecklas. 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 
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Till partistyrelsens förslag yrkade även följande ombud bifall: Elof Hansjons, Stockholms län, Catrin Tufvesson, Skåne, Ylva Lengberg Älvsborgs södra, Therése Mancini, 
Fyrbodal, Lynn Carlsson Jönköpings län, Boel Godner, Stockholms län, Ebba Östlin, Stockholms län, Magnus Andersson, Örebro län, Helen Nilsson, Kalmar län  

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2, Ett starkt rättssamhälle (s. 12–14). 
 

 
Föredragande: Morgan Johansson, partistyrelsen 

Förslag och beslut  

TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 

22 175:2 Tuula Ravander Östergötland Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

17 180:1 Åsa Hååkman 
Eriksson 

Värmland Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

17 180:2 Åsa Hååkman 
Eriksson 

Värmland Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

24 184:1 Mathias Tegner Stockholms län Bifall Avslag Avslag Bifall PS, Rösträkning:  
Ja: 201, nej: 144, avstår: 1 

16 195:1 Camilla Widman Göteborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

16 195:13 Camilla Widman Göteborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS, efter försöksvotering 

7 195:19 Elin Gustavsson Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS, efter försöksvotering 

6 196:1 Emelie Stark Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

11 237:1 Maria Reimer Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

15 240:1 Jesper Hansen Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

15 240:2 Malin Lauber Kronoberg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

15 240:3 Malin Lauber Kronoberg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

11 245:1 Maria Reimer Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

6 247:1 Emelie Stark Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 
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6 247:2 Emelie Stark Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

19 258:5 Ida Larsson Blekinge Bifall Avslag Avslag Bifall PS, Rösträkning: 
Ja: 213, nej: 127, avstår: 8 

41 273 Åsa Karlsson Fyrbodal Bifall Faller pga 195 
avslag 

Faller pga 195 avslag Bifall PS 

1 287:1 Enna Gerin Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

1 287:2 Enna Gerin Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

1 287:3 Enna Gerin Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

8 292:1 Erik Pelling  Uppsala län Bifall Avslag Avslag Bifall PS, Rösträkning:  
Ja: 229, nej: 115, avstår: 0 

4 292:2 John Johansson Örebro län Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

6 300:1 Emelie Stark Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

6 300:2 Emelie Stark Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

6 300:3 Emelie Stark Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

Till motion 292:1 yrkade även följande ombud bifall: Sebastian Karlberg Dalarna 
Till motion 292:2 yrkade även följande ombud bifall:  Ylva Lengberg Älvsborgs södra 
Till motion 292:5 yrkade även följande ombud bifall: Ylva Lengberg Älvsborgs södra 
Till yrkande 1580 yrkade även följande ombud bifall:  Josefine Helleday Södermanland, Sebastian Karlberg Dalarna 
Till yrkande 1501 yrkade även följande ombud bifall:  Jarkko Pekkala Kalmar län,  
Till yrkande 1243 yrkade även följande ombud bifall:  Jeanette Hedlund Västernorrland 
 
Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till utlåtanden över motionerna inom område B som rör områdena Rättsväsendet (B140), Mäns våld mot kvinnor 

(UB144), Diskriminering och minoritetsfrågor (UB145) och Integritet samt åtgärder mot hat och hot (UB147) 
 

 

Ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman och Erik Ezelius 
Sekreterare: Veronica Nelson och Alexander Högberg  
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Huvudföredragande: Morgan Johansson 
Föredragande: Johan Löfstrand, Mikael Damberg och Karin Wanngård 
 
Föredragning och förslag 
Karin Wanngård, partistyrelsen och Johan Löfstrand, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens nya förslag till skrivningar till politiska riktlinjer, kapitel 4 – 
Alla ska ha ett eget hem.  

Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 

 

Hemmet är den trygga punkten i varje människas liv. Ens bostad påverkar vilka arbeten man kan ta, var man kan studera, och hur mycket av ens vakna 
tid som går till pendling. Det avgör om man kan flytta hemifrån, påverkar vilka förskolor och skolor som är tillgängliga för ens barn, och möjligheten 
att känna ro. Vårt mål är ett Sverige där alla kan bo bra genom hela livet.  

Att ha en bostad är en social rättighet, och hela bostadspolitiken måste inriktas på att uppfylla detta. Vi kan inte acceptera att kommuner samhället 
abdikerar från bostadsfrågan, och en nationell bostadspolitik krävs för att klara bostadsförsörjningen i hela landet. Målsättningen ska vara goda 
bostäder åt alla – inte en marknad som fungerar för några. Det behövs både fler hyresrätter och blandade bostadsområden med villor, radhus och 
flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen. Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det 
socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Nu måste vi gå vidare. Vi vill hålla den höga byggtakten uppe och till år 2030 
ska en halv miljon nya bostäder påbörjas, varav en stor del ska bestå av hyresrätter.  

Segregationen bryts inte med särlösningar för resurssvaga som ska bo på vissa platser, eller genom kortsynta billighetslösningar som står i strid med en 
god boende- och uppväxtmiljö. Boende- och upphovsformer ska vara blandade. Det behövs dessutom stadsplanering som främjar jämlikhet och 
klimatmässig hållbarhet. Varje kommun måste ta ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång till bra och hållbara bostäder, och 
kommunerna ska kunna åläggas detta. Social dumping ska motverkas. Samtidigt ska kommunernas förutsättningar förbättras genom en modern 
förköpsrätt av mark för bostadsbyggande och möjligheterna stärkas att agera mot fastighetsägare som missköter sina fastigheter och boendemiljöer. 

De statliga investeringsstöden har varit framgångsrika och ska utvecklas och villkoras med krav på socialt ansvarstagande. Allmännyttan står för de 
flesta nyproducerade hyresrätter och leder utvecklingen i att pressa boendekostnader. Allmännyttans villkor behöver stärkas och styras av 
samhällsnytta. Det måste även ges möjligheter att bygga på svaga marknader. Vi ska arbeta aktivt för att förändra reglerna på EU-nivå och i Sverige så 
att avkastningskravet kan sänkas. Ett omfattande hyresbestånd och en gemensam förmedling för alla bostäder på en ort är avgörande för att alla ska 
kunna leva i bostäder som passar deras behov. All form av diskriminering på bostadsmarknaden ska motverkas.  
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Skillnaderna i boendekostnader mellan de som hyr och de som äger är stora och behöver minska. Samtidigt vill väldigt många – oberoende av 
bakgrund – äga sitt boende. Därför får lånetak och amorteringskrav inte vara utformade så att de i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare 
från att köpa lägenhet eller småhus.  

Vid renoveringar och ombildningar vill vi stärka hyresgästernas ställning. Förekomsten av lyxrenoveringar i syfte att byta hyresgäster i det befintliga 
hyresbeståndet måste stävjas. Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för 
väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Vi motsätter oss 
marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas. 

Förslag och beslut 

TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag 
Föredragandes 
förslag 

Kongressens 
beslut 

2 2 32 Markus Kauppinen Jönköpings län Yrkande 1700: 
Tillägg: ”och nedskrivningsreglerna förändras så att de 
inte utgör ett hinder för nyproduktion.” efter ” Vi ska 
arbeta aktivt för att förändra reglerna på EU-nivå och i 
Sverige så att avkastningskravet kan sänkas.” 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

2 2 37 Markus Kauppinen Jönköpings län Yrkande 1702: 
Tillägg: ”för” efter ”är”, innan ”stora”.  

Avslag Bifall PS 

3 2 22 Carolina Sondell Västernorrland Yrkande 1717: 
Tillägg: ”och bebyggelsen ska främja gång-, cykel- och 
kollektivtrafik.” efter ”blandade”.  

Avslag Bifall PS 

4 2 23 Anna Ahnér Örebro län Yrkande 1697: 
Stryk: ”och kommunerna ska kunna åläggas detta”.  

Avslag Bifall PS 

6 2 10 Camilla Egberth Östergötland Yrkande 1695: Tillägg: ”och mänsklig” efter ”social”, innan 
”rättighet”.  

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

9 2 27 Amalia Rud 
Pedersen 

Göteborg Yrkande 1660: Tillägg: ”Riksintressena behöver reduceras 
och länsstyrelserna behöver motivera sitt ställningstagande, 
därefter ska riksintresset kunna överklagas.” efter 
”boendemiljöer”.  

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

10 2 30 Andreas Sjöö Göteborg Yrkande 1673: Tillägg: ”En statlig mellankapitalfinansiering 
(mellanfinansiering) införs, som främjar byggandet av 
hyreslägenheter i de delar av landet där marknadsvärdet i 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 
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bostadsbeståndet är lågt. Mellanfinansiering ska kunna 
kompletteras med statliga lånegarantier till gynnsamma 
räntevilkor som villkoras med krav på ett socialt 
ansvarstagande.” 

11 2 27 Maria-Elsa Salvo 
Miranda 

Stockholm Yrkande 1719: Tillägg: ”För att stärka allmännyttan ska 
ombildningar av allmännyttiga bostäder motverkas, särskilt 
i kommuner med brist på hyresrätter med låga avgifter.” 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

12 2 35 Fatmir Azemi Skåne Yrkande 1715: Tillägg: ”Därför ska vi göra det obligatoriskt 
för en kommun att säkerställa tillgången till en offentlig 
bostadsförmedling.” 

Avslag Bifall PS 

13 2 24 Lisa Nåbo SSU Yrkande 1723: Tillägg: ”Unga ska särskilt prioriteras i 
kommunens bostadsförsörjning genom avsteg från en rak 
bostadskö baserad på kötid, en kommunal bostadsgaranti 
för unga bör ses över.” 

Avslag Bifall PS 

15 2 17 Lisa Dahlberg Älvsborgs 
Södra 

Yrkande 1483: Ändring: Ersätt ”Till 2030 ska en halv 
miljon nya bostäder påbörjas” med ”Till 2030 ska en halv 
miljon nya bostäder färdigställas.”  

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

15 2 18 Lisa Dahlberg Älvsborgs 
Södra 

Yrkande 1484: Ändring: Ersätt ”varav en stor del ska bestå 
av hyresrätter.” med ”varav minst hälften ska bestå av 
hyresrätter.” 

Avslag Bifall PS 

16 2 22 Novalie Lilja Västerbotten Yrkande 1490: Tillägg: ”jämställdhet” efter ”jämlikhet”, 
innan ”och”.  

Bifall Bifall PS 
 

17 2 38 Therése Mancini Fyrbodal Yrkande 1705: Tillägg: ”och kostnadsneutralitet ska råda 
mellan olika upplålseformer” efter ”behöver minska” 

Avslag Bifall PS 

23 2 15 Elin Gustafsson Skåne Yrkande 1692: Tillägg: ”För att utöka blandningen mellan 
stora och mindre bostäder ska investeringsstöden utvecklas 
så att både flerfamiljsbostäder och mindre lägenheter kan 
byggas till rimliga hyresnivåer.” 

Avslag Bifall PS 

28 2 11 Jim Svensk Larm Gävleborg Yrkande 1691: Tillägg: ”grön” efter ”nationell”, innan 
”bostadspolitik”.  

Avslag Bifall PS 

32 2 5 Carina Blank Gävleborg Yrkande 1713: Ändring: Ersätt ”Hemmet är den trygga 
punkten i varje människas liv” med ”Vi vill att hemmet ska 
vara den trygga punkten i varje människas liv.” 

Bifall Bifall PS 
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34 2 18 Magnus Andersson Örebro län Yrkande 1720: Tillägg: ”som även ska möjliggöras i landets 
mindre kommuner” efter ”hyresrätter.” 

Avslag  Bifall PS 

36 2 17 Nadjam Malik Skåne Yrkande 1708: Ändring: Ersätt ”påbörjas” med 
”färdigställas”.  

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

36 2 45 Nadjam Malik Skåne Yrkande 1714: Tillägg: ”samt frihyressättning” efter 
”Marknadshyror” 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

Utöver detta yrkade även följande ombud bifall till partistyrelsens reviderade förslag: Jessica Wide, Dalarna, Patrik Isestad, Stockholms län, Eva Ullberg, Stockholms 
län, Ayla Eftekhari, Stockholms län och Håkan Bergström, Örebro län.  

Till yrkande 1660 yrkade även Stefan Pålsson, Halland, bifall. Till yrkande 1700 yrkade även Julia Berg, Kronoberg, bifall.  

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, kapitel 4 – Alla ska ha ett eget hem. 

 

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

Huvudföredragande: Morgan Johansson 
Föredragande: Morgan Johansson och Carina Ohlsson 

Föredragning och förslag 

Morgan Johansson, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens förändrade förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som håller ihop – En reglerad 
och rättssäker invandring (s. 26–28). 
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Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 

  

En stor del av den internationella migrationen i världen är ofrivillig. Den har sin grund i väpnade konflikter, ur förtryck och inte minst ur fattigdom. 
Fattigdomen kan ha många orsaker, såsom bristande utveckling i landet, stora klyftor, diskriminering och miljöförstöring.  

Att de flesta ofrivilliga migranter i världen inte är asylsökande innebär att utmaningen är mycket större än själva asyllagstiftningen – vi måste angripa 
flyktens orsaker. Ett aktivt arbete för fred, demokrati, klimatomställning och utveckling är det viktigaste för att minska de umbäranden som ofrivillig 
migration innebär. Sverige ska tydligt stå upp för asylrätten och aktivt verka för att andra länder gör detsamma. FAtt fler länder måste ta tar ett större 
solidariskt ansvar – eller ett ansvar alls – för flyktingmottagande. skulle innebära att Då kan fler människor med asylskäl får skydd och att fördelningen 
mellan de mottagande länderna kan bli jämnare. Gemensamma överenskommelser och ansvarstagande är därför en högsta prioritet.  

Det senaste decenniet har Sverige tagit ett mycket stort ansvar för att ge människor skydd. Genom stora insatser från kommunerna, 
arbetsförmedlingen, föreningsliv och folkbildningen har etableringen också förbättrats – det går allt snabbare för många nyanlända att komma i arbete. 
Att få ett jobb och lära sig svenska är avgörande för att bli en del av det svenska samhället integrationen ska fungera. Det lägger grunden för 
självständighet och delaktighet i det svenska samhället och bidrar positivt till vårt gemensamma välstånd och vår välfärd. delaktighet, en fungerande 
integration, och är även en förutsättning för vårt gemensamma välstånd och välfärd. De människor som har invandrat hit och som arbetar, betalar 
skatt och deltar i samhällslivet bidrar till Sverige såväl ekonomiskt, socialt som kulturellt. Samtidigt är dock segregationen, som oftast drabbar utrikes 
födda, ett av våra största samhällsproblem. Sverige ska vara rustat för ett hållbart och proportionerligt asylmottagande. Det innebär att det måste 
finnas bostäder, omsorg, och möjligheter till utbildning och självförsörjning för de som får uppehållstillstånd. Det är helt grundläggande för 
integrationen och för att flyktingmottagandet i sig inte ska leda till allt större klyftor. Det är grundläggande för integrationen och för att inte allt större 
klyftor ska leda till mer segregation. Många kommuner har under lång tid tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet. Då är det rimligt att staten ger 
dessa kommuner extra resurser. Därför behöver den statliga etableringsersättningen till kommunerna ses över. 

Eftersom detta inte kan lösas enbart med större investeringar ens under överskådlig sikt, påverkar antalet asylsökande tydligt förutsättningarna för 
integrationen. Att det ännu saknas tydliga överenskommelser på EU-nivå om gemensamt ansvar och en mer harmoniserad lagstiftning understryker 
vikten av att villkoren för uppehållstillstånd och andra regelverk behöver vara anpassade till Sveriges kapacitet och förmåga för mottagande och 
integration. Det är därför bra och nödvändigt att Sverige nu har en långsiktig och hållbar asyllagstiftning på plats. Möjligheten till familjeåterförening 
har återinförts, och efter tre år med tillfälliga uppehållstillstånd kan man beviljas permanent uppehållstillstånd om man uppfyller vissa villkor. Svensk 
asylprövning ska vara rättssäker och den sökandes skyddsbehov ska stå i centrum. Barnperspektivet ska vara integrerat i asylprocessen. Den som är i 
behov av skydd ska få stanna. Den som får avslag på sin ansökan ska återvända. Den hänsynslösa flyktingsmugglingen ska motverkas.  

Precis som vi anser att varje medlemsstat i EU måste ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet på ett aktivt och solidariskt sätt, måste alla 
kommuner dela ansvaret för Sveriges mottagande. Många kommuner har fått ta ett allt för stort ansvar, och om integrationen ska fungera så måste 



 17 

ansvaret för nyanlända fördelas rättvist. EBO ska avvecklas och den statliga styrningen av fördelningen av asylmottagande över landet ska öka. 
Nationella mottagningscenter med goda möjligheter till stöd, och kapacitet att snabbt lotsa människor vidare i asylprocessen kan vara en del i detta.  

Arbetskraftsinvandring stärker Sveriges ekonomi och välfärd när den sker till bristyrken och till kollektivavtalsenliga löner och villkor. 
Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU till yrken där det inte råder någon brist på arbetskraft riskerar däremot att öka klyftorna, och har lett till 
omfattande fusk och exploatering. Det minskar dessutom möjligheterna för arbetslösa i Sverige att komma in på arbetsmarknaden. En mycket stor del 
av arbetskraftsinvandringen sker just till jobb med låga krav på utbildning eller erfarenhet. Att människor ges sämre arbetsvillkor, med lägre lön, längre 
arbetsdagar eller sämre arbetsmiljö för att de kommer från ett annat land strider mot våra mest grundläggande värderingar.  

Vi vill därför återinföra en arbetsmarknadsprövning. Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU ska begränsas till de yrken där det råder brist på 
arbetskraft. Det behövs en objektiv prövning av arbetsmarknadens behov med tydlig insyn från arbetsmarknadens parter. Löner, arbetsmiljö, säkerhet 
och andra villkor ska aldrig understiga vad svenska kollektivavtal och svensk lag föreskriver. Förhandskontroller av arbetsgivare som vill ta arbetskraft 
till Sverige ska skärpas. 

Parallellt med ett stramare regelverk till skydd för arbetstagare och mot lönedumpning behöver straff och andra sanktioner mot exploatering av 
utländska arbetstagare skärpas. Resurserna för rättsväsendet att upprätthålla lagar kring arbetarskydd och migration ska stärkas. De fackliga 
organisationernas möjlighet att utöva tillsyn och stödja arbetstagare oavsett ursprung eller fackligt medlemskap ska stärkas. Ett brett program för att 
motverka arbetslivskriminalitet ska sjösättas.  

Förslag och beslut 

TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag 
Föredragandes 
förslag 

Kongressens 
beslut 

17 26 31 Lasse Johansson Kalmar län Yrkande 1567: 
Ändring: samhällsproblem till samhällsutmaning. 

Avslag Bifall PS 

19 1 36 Sebastian Karlberg Dalarna Yrkande 1741: 
Tillägg: Staten ska bära det ekonomiska ansvaret för 
etableringen av nyanlända. 

Avslag Bifall PS efter 
försöksvotering 

Till partistyrelsens förslag till ny skrivning i riktlinjerna yrkade även följande ombud bifall: Carolina Sondell, Västernorrland, Kerstin Almén, Gävleborg, Kristina 
Edlund, Östergötland, Erik Pelling, Uppsala län, Tajma Sisic, Kronoberg, Boel Godner, Stockholms län, Emmeli Nybom, Norrbotten, Fatmir Azemi, Skåne, Åsa 
Hååkman Eriksson, Värmland, Karin Sundin, Örebro län, Magdalena Sundqvist, Halland, Josefine Helleday, Södermanland, Johan Söderber, Södermanland, Olle Thorell, 
Västmanland, Elina Gustafsson, Blekinge, Veronicha Kvist Pettersson, Skåne. 

Övriga beslut 
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Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 4 Vi bygger ett land som håller ihop – En reglerad och rättssäker invandring (s. 26–28). 

Förslag och beslut  

TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 

2 B35:1 Emelie Stark Stockholm Bifall  Avslag Avslag Bifall PS 

2 B35:2 Emelie Stark Stockholm Bifall  Avslag Avslag Bifall PS 

2 B35:3 Emelie Stark Stockholm Bifall  Avslag Avslag Bifall PS 

4 B41:7 Kristina Edlund Östergötland Bifall Avslag Avslag Bifall PS, efter försöksvotering 

6 B21:1 Kent Hansson Fyrbodal Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

8 B7:1 Novalie Lilja Västerbotten Bifall Avslag Avslag Bifall PS, efter försöksvotering 

10 B17:1 Boel Godner Stockholms län Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

10 B17:2 Boel Godner Stockholms län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

10 B17:3 Boel Godner Stockholms län Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

13 B47:1 Emilia Viktröm Melin HBTQ-S Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

14 B3:4 Veronicha Kvist 
Pettersson 

Skåne Bifall Bifall Bifall Bifall PS 

14 B373:26 Veronicha Kvist 
Pettersson 

Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

14 B373:28 Veronicha Kvist 
Pettersson 

Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

19 B187:13 Sebastian Karlberg Dalarna Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

22 B46:2 Linda Söder Jonsson Västmanland Bifall Bifall Bifall Bifall PS 

22 B46:3 Linda Söder Jonsson Västmanland Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

Till B35:3 yrkade även Tajma Sisic, Kronoberg, Emilia Viktröm Melin, HBTQ-S, Ylva Lengberg, Älvsborgs södra, bifall. 
Till B41:7 yrkade Erik Pelling, Uppsala län, Olle Vikmång, Östergötland, Linda Söder Jonsson, Västmanland, Johan Söderberg, Södermanland, Josefine Helleday, 
Södermanland, även bifall. 
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Till B17 yrkade Veronicha Kvist Pettersson, Skåne, bifall. 
Till B21:1 yrkade även Ylva Lengberg, Älvsborgs södra, Linda Larsson, Värmland, bifall. 
Till B187:13 yrkade även Åsa Hååkman Eriksson, Värmland, Hanna Vangen Engström, Dalarna, bifall. 

Övriga beslut 

Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till utlåtanden över motionerna inom 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). 

 

Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren 
Sekreterare: Magdalena Agrell och Andreas Ericsson 
 
Huvudföredragande: Magdalena Andersson 
Föredragande: Johan Persson, Ibraham Baylan, Åsa Westlund, Marie Nilsson 

Inledningsanförande av Magdalena Andersson, partistyrelsen 

Föredragning och förslag 
Magdalena Andersson, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens förändrade förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1, Vi bygger landet starkt och hållbart - 
Inledning (s. 2–3), samt Full sysselsättning (sid 3–4) och yrkade bifall till partistyrelsens förslag till ny skrivning i riktlinjerna. 

Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 
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Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna 
frihet ska gälla alla. Därmed är jämlikhet frihetens förutsättning. Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för 
människors frigörelse. 

En klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. Den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det 
ekologiskt hållbara. Vetenskapen är mycket tydlig och det finns inget utrymme för tvekan. Vi behöver göra allt vi kan för att hålla världen inom 1,5-
gradersmålet. Vi socialdemokrater driver på för att Sverige ska vara världsledande i den gröna industriomställningen. I Sverige görs nu stora satsningar, 
inte minst inom industrin och i transportsektorn, för att minska utsläppen. Men klimatarbetet måste genomsyra alla relevanta områden, och klimatet 
känner inga landsgränser. Vi ska fortsätta att driva på den gröna omställningen, sätta press på de stora utsläppsländerna att leva upp till Parisavtalet, 
och bistå länder som behöver hjälp med att minska sina utsläpp. Grunden till vårt välfärdssamhälle har byggts på hög tillväxt, hög sysselsättning och 
en snabb omställning från gammal teknik till nya jobb. Klimatomställningen innebär att vi har en historisk möjlighet att genomföra åtgärder som både 
minskar utsläppen och ger jobb i hela landet.  

Klimatutmaningen har en tydlig relation till jämlikhet och jämställdhet. Både faktisk klimatpåverkan och förutsättningarna för att begränsa den är 
ojämnt fördelade. Omställningen är därmed inte bara vår tydligaste solidaritet med kommande generationer. Den måste också ske på ett sätt där vi 
visar solidaritet med varandra nu, genom att genomföra den på ett rättvist sätt som ökar jämlikheten och jämställdheten. Detta är ett samhällsbygge 
som vi bara kan klara tillsammans. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. 

Den globala pandemins utbrott 2020 har fördjupat flera tidigare brister i samhället. Arbetsvillkor och ställning på arbetsmarknaden, liksom 
underliggande hälsa och familjesituation, gör att vi påverkas mycket olika. Revorna i välfärden och i tryggheten har blivit tydligare, och klyftorna har 
ökat. Men det har även styrkan när vi har arbetat tillsammans för att klara krisen. Den svenska modellens grundläggande styrkor är fortfarande så stora 
att de också kan utgöra lösningen på de problem vi står inför.  

De senaste åren har visat att en politik för ökad jämlikhet och jämställdhet är möjlig även i svåra lägen. Många fler har gått till jobbet jämfört med 
tiden under de borgerliga regeringarna. Välfärden har fått kraftiga förstärkningar. Riktade satsningar för de arbetstagare, pensionärer och föräldrar som 
har det sämst ställt har kunnat genomföras. Bostadsbyggandet har ökat väsentligt. Fackliga organisationer, arbetsmarknadens parter och 
folkrörelsesverige har fått delta i utformningen av politiska beslut, och vara med och ta ansvar. Vi står fast vid vår övertygelse om att vi i Sverige måste 
ta oss an de stora samhällsproblemen tillsammans. Demokrati är både ett medel och ett mål.  

Samtidigt har klassklyftorna ökat under lång tid. Skillnaderna mellan vanliga löntagare och de som har ansenliga kapitalinkomster har vuxit. Skillnaden 
mellan att ha ett tryggt och fast jobb, och att gå från deltidsjobb till deltidsjobb eller inte komma in i arbetslivet alls, har också blivit allt större. Det här 
drabbar särskilt de som arbetar i service- och välfärdsyrken, ensamstående föräldrar, nyanlända, funktionshindrade och de som drabbats av sjukdom. 
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Det motverkar jämställdheten och förstärker patriarkala strukturer. Vuxna som lever i utsatthet och fattigdom delar det med sina barn, och risken är 
påtaglig att det går i arv i generationer. Klyftorna mellan stad och land har vuxit, liksom klyftorna mellan olika delar av städerna. 

Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera en sådan samhällsutveckling. Klyftorna måste minska. Makt, möjligheter och ansvar ska ges och fördelas 
jämställt mellan kvinnor och män. Flickor och pojkar ska mötas av samma förväntningar, uppmuntran och stöd. Den stora majoriteten måste få en 
större del av de stora värden vi skapar tillsammans. Ansvaret för att finansiera en generell och gemensam välfärd ska bäras mer solidariskt. 
Gemensamma beslut och människors behov ska vara överordnat marknadskrafterna. Välfärden ska alltid organiseras och fördelas utifrån behov, och 
välfärdens resurser ska gå just till välfärden – inte till privata vinster. Löntagarna och deras fackliga organisationer ska ha insyn och inflytande både på 
arbetsmarknaden och i samhällsutvecklingen i stort. Demokratin ska tryggas och fördjupas. Konservativa och auktoritära partier och strömningar som 
motsätter sig jämställdhet, trygghet och inflytande för vanliga löntagare, och som pekar ut enskilda grupper som mindre värda, ska motverkas med full 
kraft. Sverige ska hålla samman.  

Varje barn i Sverige ska ha en trygg uppväxt; fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Det är fortfarande alldeles för många beslut som fattas utan analys eller 
med tillräcklig hänsyn till hur det påverkar barns förhållanden. Barn ska få växa upp som jämlikar, och där samhället gör stora ansträngningar för att 
visa på så många möjligheter att de kan forma sin egen framtid. Vi ska tro på barnen, så att de vågar tro på sig själva.  

Det viktigaste för att förverkliga ett tryggare och mer jämlikt Sverige är att öka sysselsättningen. Egen försörjning ger självkänsla och framtidstro. 
Vetskapen om att alla gör sin del efter förmåga stärker sammanhållningen och solidariteten med andra. Därför vill vi göra stora satsningar för en 
rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle med för full sysselsättning, en förstärkt välfärd och ökad trygghet.  

Välfärden kräver både att fler är med och arbetar i den, och att fler är med och finansierar den genom sitt arbete i andra sektorer. Arbete och 
utveckling ger sammanhållning och framtidstro, och vi ska göra vår del för att uppnå det. Vi bygger landet.  
 
(s.3 rad 40 – s.4 rad 33 i ursprungsdokumentet)  

Arbete gör oss till en del av en gemenskap, där man kan utvecklas och lära nytt. Det ger inkomst, möjlighet att leva friare, bestämma själv och planera 
framåt. Arbete är också grunden för den tillväxt som gör det möjligt att stärka välfärden och bygga ett starkare och mer jämlikt samhälle. Att alla som 
kan arbeta också gör det, är centralt för sammanhållning och ett brett stöd för ett solidariskt samhällsbygge. Arbete är därmed både en rätt och en 
plikt.  

Det övergripande målet för den ekonomiska politiken är full sysselsättning och vägen mot detta mål ska följas upp kontinuerligt. Människors vilja till 
arbete är samhällets viktigaste tillgång. För en hög sysselsättning krävs också utbildning, aktiv arbetsmarknadspolitik, en utbyggd välfärd som ger både 
män och kvinnor möjlighet att arbeta, investeringar och handel med omvärlden. För oss är det prioriterat att staten fortsätter öka de generella 
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statsbidragen och vi ska göra det på ett sådant sätt att kommuner och regioner får långsiktiga planeringsförutsättningar för att kunna möta 
befolkningsutvecklingen och kunna skapa fler välfärdsjobb i hela landet. Både välfärdens förstärkning och den klimatomställning vi är mitt uppe i är 
ett samhällsbygge som kräver mycket stora offentliga och privata investeringar de kommande åren. Behovet av omställning är en möjlighet för Sverige 
att skapa jobb som bygger landet hållbart och visar vägen för andra länder. Takten i jobbskapandet ska öka, kompetensförsörjningen stärkas och 
arbetstagares möjlighet till utbildning vidareutvecklas. Omställningen är en möjlighet för Sverige att både skapa jobb och att bygga landet hållbart. Vi 
ska fortsätta att gå före i världen och takten i omställningen måste fortsätta att höjas. 

Ordning och reda i de offentliga finanserna är solidaritet med kommande generationer. Starka statsfinanser möjliggör förstärkningar till kommuner 
och regioner för att klara välfärden. Är ekonomin inte långsiktigt hållbar är det välfärden, och den som behöver välfärden mest, som får betala priset. 
Därför behövs en ekonomisk politik som möjliggör fler investeringar men utan att välfärdens långsiktiga finansiering hotas. Det finanspolitiska 
ramverket är grundläggande för att säkerställa ordning och reda i finanserna, men det ger också stort handlingsutrymme för åtgärder vid kris och 
nedgångar i ekonomin. Det finanspolitiska ramverket måste dock stegvis anpassas för varje tids utmaningar och förutsättningar. Vi vill därför 
tidigarelägga ordinarie översyn och övergå till ett balansmål för att frigöra mer utrymme för nödvändiga investeringar. Vi är även öppna för att 
lånefinansiera vissa strategiska infrastrukturprojekt med stor klimatnytta. Ramverket bör förändras med varsamhet. Tack vare att vi har säkerställt 
ordning och reda i statens finanser är det nu både möjligt och rätt tid för att övergå till ett balansmål. Det är också motiverat för att möjliggöra fler 
investeringar. Fler gröna investeringar ska också påskyndas, med stöd av statliga aktörer likt Europeiska investeringsbanken, Nordiska 
investeringsbanken, Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och det nya systemet med gröna kreditgarantier genom Riksgälden. Även möjligheter 
till europeiska medfinansiering ska tas tillvara om det är fördelaktigt för Sverige. 

Det övergripande syftet med skattesystemet är att det ska generera stabila och tillräckliga skatteintäkter för finansieringen av gemensamma åtaganden. 
För att öka såväl jämlikheten som att stärka välfärdens finansiering vill vi genomföra en omfattande översyn av systemets olika delar. En 
modernisering av kapitalbeskattningen är särskilt prioriterad. Fokus ska ligga på att höja beskattningen av stora, men lågt beskattade kapitalinkomster, 
att bredda skattebasen, göra systemet enklare och mer likformigt samt minska möjligheter till skatteundandragande och aggressiv skatteplanering. ska 
utformas för att främja tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, samtidigt som det bidrar till att öka jämlikheten. Skattesystemets överordnade syfte 
är att finansiera välfärden. Dessa mål stärker varandra – jämlikhet är både mer rättvist och gynnar utveckling. Skatt ska betalas efter bärkraft och 
beskattningen av kapital bör därför öka. 

Svensk arbetarrörelse har en mycket lång tradition av att främja handel och motverka protektionism, eftersom en fri och rättvis handel ligger i 
löntagarnas intresse. Det skapar jobb och gör att lönen räcker längre. Hälften av Sveriges BNP kommer ur handel, och hälften av det utgörs i sin tur 
av utländska investeringar och utländskt kapital. Det gör oss till ett av världens mest exportorienterade länder. Handeln och dess investeringar skapar 
bryggor mellan stad och land. Exporten och den nyindustrialisering som Sverige genomför och driver genom minskade utsläpp, förnybar el och 
effektiva industriprocesser, är också några av Sveriges främsta bidrag till den globala klimatomställningen. 

Förslag och beslut 
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TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag 
Föredragandes 
förslag 

Kongressens 
beslut 

16 3 15 Peter Holkko Jönköpings län Yrkande 1018: 
Tillägg: Här skulle icke vinstdrivande kooperativ 
kunna bejakas. 

Avslag Bifall PS 

16 3 24 Peter Holkko Jönköpings län Yrkande 1783: 
Tillägg: Arbetsgivaravgiften är främst till för pensioner 
och vårt sociala skyddsnät. 

Avslag Bifall PS 

20 3 13 Annie Ross Stockholm Yrkande 1784: 
Ändring: Ersätt "med stöd av statliga aktörer likt 
Nordiska Investeringsbanken, Almi Företagspartner, 
Svensk Exportkredit" med "genom att utveckla 
statliga aktörer som Nordiska Investeringsbanken, 
Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit." 

Bifall Bifall PS 

26 2 2 Katarina Bosetti 
Kristoffersson 

Göteborgs-
området 

Yrkande 1782: 
Ändring: ”Flickor och pojkar ska mötas av samma 
förväntningar, uppmuntran och stöd” till ”Alla oavsett 
kön ska mötas av likvärdiga förväntningar, 
uppmuntran och stöd.” 

Bifall Bifall PS 

36 3 31 Erik Jonsson Kalmar län Yrkande 1780: 
Ändring: "Det skapar jobb och gör att lönen räcker 
längre." till "Det skapar jobb med anständiga 
arbetsvillkor och bidrar till en hållbar ekonomisk 
utveckling" 

Bifall Bifall PS 

Till partistyrelsens förslag till ny skrivning i riktlinjerna yrkade även följande ombud bifall: Per Nylén, Västernorrland, Eira Arb Zackrisson, Göteborg, Elin Rydberg, 
Jönköpings län, Ullis Sandberg, Örebro län, Anders Almgren, Skåne, Anna Ingers, Skåne, Claes Nordmark, Norrbotten, Carl Kangas, Stockholms län, Tomas Thornell, 
Kronoberg, Martin Berglund, Västerbotten, Fredrik Rönning, Dalarna, Elof Hansjons, Stockholms län, Markus Kallifatides, Stockholm, Björn Weichel, Västerbotten, 
Stefan Pålsson, Halland, Therese Kärngård, Jämtlands län, Jonas Cronert, Västmanland, Marcus Andersson, Skaraborg, Mats Taaveniku, Norrbotten, Olle Vikmång, 
Östergötland, Daniel Färm, Stockholms län, Anders Tallgren, Värmland, Louise Thunström, Fyrbodal, Daniel Suhonen, Stockholm, Anders Härnbro, Södermanland, 
Dan Nilsson, Kalmar län, Mika Takamaki, Örebro län, Eva Lindberg, Gävleborg, Jarkko Pekkala, Kalmar län, Linn Svansbo Stockholm  

Övriga beslut 
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Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2, Vi bygger landet starkt och hållbart – Inledning (s. 2–3), Full sysselsättning (sid 3-4).  
 

Förslag och beslut  

TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 

5 A42:1 Anders Almgren Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

5 A42:2 Anders Almgren Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS efter försöksvotering 

6 A42:3 Anna Ingers Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

6 A42:4 Anna Ingers Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

5 A42:5 Anders Almgren Skåne Bifall Bifall Bifall Bifall PS 

5 A42:6 Anders Almgren Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

5 A42:7 Anders Almgren Skåne Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

5 A42:8 Anders Almgren Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

5 A42:9 Anders Almgren Skåne Bifall Bifall Bifall Bifall PS 

6 A42:10 Anna Ingers Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

5 A42:11 Anders Almgren Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

37 A44:1 Daniel Suhonen Stockholm Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

21 A44:1 Katrin Jakobsson Uppsala län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

18 A44:4 Kalle Dramstad Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS, efter försöksvotering 

18 A44:7 Kalle Dramstad Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS, efter försöksvotering 

42 A44:7 Alejandro Caviedes Västerbotten Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

42 A44:7 Alejandro Caviedes Västerbotten Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

12 A69:4 Elof Hansjons Stockholms län Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

24 A88:1 Mats Palm Älvsborgs södra Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

24 A88:2 Mats Palm Älvsborgs södra Bifall Besvarad Besvarad PS bifall 

24 A88:3 Mats Palm Älvsborgs södra Bifall Besvarad Besvarad PS bifall 

19 A127:1 Camilla Widman Göteborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

19 A127:2 Camilla Widman Göteborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 
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19 A127:3 Camilla Widman Göteborg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

48 A190:6 Eira Arb Zackrisson Göteborg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

18 A190:6 Kalle Dramstad Stockholm Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

2 A190:9 Eira Arb Zackrisson Göteborg Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

18 A190:9 Kalle Dramstad Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

43 A197:5 Lisa Nåbo SSU Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS, efter försöksvotering 

43 A197:6 Lisa Nåbo SSU Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS, efter försöksvotering 

34 A223:1 Therése Macini Fyrbodal Bifall Avslag Avslag Bifall PS, efter försöksvotering 

21 A304:1 Katrin Jakobsson Uppsala län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS, efter försöksvotering 

28 A328:1 Jonas Andersson Jämtlands län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

17 A330:1 Emma Claesson Älvsborgs södra Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

17 A330:2 Emma Claesson Älvsborgs södra Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

25 A334:1 Therese Kärngåd Jämtlands län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

25 A334:2 Therese Kärngåd Jämtlands län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

45 A336:1 Eva Ballovare Kronoberg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

54 A337:1 Therese Kärngård Jämtlands län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

15 A371:8 Fredrik Sirberg Stockholms län Bifall Besvarad Besvarad PS bifall, Rösträkning:  
Ja: 212, nej: 134, avstår: 1 

15 A371:9 Fredrik Sirberg Stockholms län Bifall Besvarad Besvarad PS bifall 

48 A522:8 Eira Arb Zackrisson Göteborg Bifall Besvarad Besvarad PS bifall, Rösträkning:  
Ja: 183, nej: 165, avstår: 1 

41 A522:8 Tomas Angervik Göteborgsområdet Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

47 A522:8 Mikael Wahlberg Örebro län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

Till B28:1 yrkade även Karola Bast, Södermanland, och Erik Vikström, Västerbotten, bifall. 

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till utlåtanden över motionerna inom område B som rör områdena Skatter (UA112), Offentlig upphandling (UA117), 

Jobbskapande och innovationer (UA130), Fördelningspolitik (UA152), Ordning och reda i ekonomin (UA153) och Finansmarknadsfrågor (UA164) 
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Ordförande: Andrea Törnestam och Karl-Petter Thorwaldsson 
Sekreterare: Daniel Lindblom och Frida Rybo 
 
Huvudföredragande: Magdalena Andersson, partistyrelsen 
Föredragande: Anders Ygeman, Tomas Eneroth och Hanna Westerén 
 
Föredragning och förslag 
Anders Ygeman, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens förändrade förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1 Vi bygger landet starkt och hållbart – Fler jobb ska 
vara gröna jobb (s. 4–7).

Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 

I dag lever vi över planetens tillgångar och förutsättningar. Klimatförändringarna är på riktigt. Var och en av oss påverkas, men det är de mest utsatta i 
världen som drabbas hårdast. Världen blir allt varmare, glaciärer smälter och översvämningar plågar många länder. Konsekvenserna av extrema 
väderförhållanden syns också i Sverige genom skogsbränder och sinande brunnar, något som staten, kommunerna och regionerna måste rustas bättre 
för att kunna möta.  

Omställningstakten måste öka, och vi socialdemokrater ska leda den gröna omställningen. Parisavtalets 1,5-gradersmål ska styra Sveriges och EU:s 
klimatlagstiftning. Vi avvisar alla idéer om att Sverige har gjort nog. Från och med nu och under det kommande decenniet ska investeringstakten öka 
kraftfullt. Vetenskapen lämnar inget utrymme för tvekan, fakta ligger på bordet – nu är tiden inne för handling för att fortast möjligt nå klimatmålen.  

Marknaden kommer inte att lösa klimatkrisen. Alla har ett ansvar, men ansvaret kan inte vältras över på enskilda. Det krävs tydliga prioriteringar, 
investeringar och fortsatt utveckling. Möjligheten att ställa om är ojämlikt fördelad. De som står för de största utsläppen, och har bäst förutsättningar 
bör också åläggas det största ansvaret. Sverige har goda förutsättningar att vara pådrivande och leverera de innovationer som världen efterfrågar. En 
rättvis klimatomställning ger nya jobb och exportinkomster, bättre hälsa och ökad jämlikhet. Sverige ska vara ledande i Agenda 2030-arbetet, och 
Parisavtalets 1,5-gradersmål ska styra Sveriges och EU:s klimatlagstiftning. EU:s utsläppshandelssystem är ett kraftfullt instrument för att ställa om till 
en hållbar ekonomi. Höga ambitioner får inte ge konkurrensnackdelar, därför kan en gränsjusteringsmekanism vara en väg för att motverka 
koldioxidläckage. Tillväxt, välfärd och klimatomställning är inte bara förenliga med varandra, utan även varandras förutsättningar. Vi stärker vår 
konkurrenskraft, svenska jobb och resurserna till välfärden både genom att leda omställningen, och genom krav på att varje land måste göra 
investeringar för att efterleva Parisavtalet.  
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Vi vill modernisera Sverige. Fler jobb ska bli gröna jobb, i nya och i befintliga verksamheter. I Sverige ska vi arbeta tillsammans för omställningen – 
näringsliv, akademi, civilsamhälle och det offentliga. Det ska vara attraktivt att investera i och utveckla produktion och tjänster i Sverige. Industrin är 
Sveriges tillväxtmotor, och industrins omställning ska främjas ytterligare genom att industriklivet förstärks. Med en modern lagstiftning med fortsatt 
höga miljökrav och en aktiv näringspolitik på både nationell och regional nivå ska tillståndsprocesser effektiviseras för både befintliga och nya 
verksamheter. Reglerna ska vara tydliga, transparenta, långsiktiga och förutsägbara. Vi ska ha fortsatt höga miljökrav och ny hållbar gruvverksamhet 
Nya gruvor ska kunna öppnas för att säkra tillgång på för omställningen nödvändiga respektive innovationskritiska metaller och mineraler. En hållbar 
Bbesöksnäringen ska fortsätta att utvecklas. De allra flesta nya jobb skapas i små- och medelstora företag. Vi vill skapa goda förutsättningar för 
Sveriges företagande, med fler företag som utvecklas och växer, är med i omställningen och anställer fler. 

För att klara en hållbar resursförbrukning krävs att ekonomin blir mer cirkulär och att vår konsumtion blir mer hållbar. Vi vill arbeta för att i bred 
politisk enighet ta fram konsumtionsbaserade klimatmål som komplement i klimatpolitiken, för att underlätta en hållbar konsumtion. Regelverk och 
producentansvar ska stärkas, och varor måste i väsentligt högre grad designas och produceras så att de är möjliga att återvinna och återbruka. 
Information om såväl varors som tjänsters ekologiska avtryck ska bli vanligare – det ska bli lättare att göra rätt. Det ska ställas krav på återvinning av 
allt återvinningsbart material, och med pant på allt fler produkter. Ny lagstiftning behövs inom EU och befintliga regler behöver skärpas. Så säkrar vi 
tillgången till kritiska material som är nödvändiga för att trygga vår välfärd. Vi stödjer ett införande av ett slutdatum för försäljning av nya fossildrivna 
bilar. Det ska ske på ett sätt så att industrin, människor i hela landet konsumenter och samhället i stort får framförhållning och förutsättningar att ställa 
om. Reseersättningssystemet ska ta större hänsyn till de förutsättningar som gäller på landsbygden. 

En av Sveriges största styrkor ligger i att de allra flesta vill vara en del av omställningen och bidra till den – i våra dagliga val, i vårt boende och på 
jobbet. Den kraften ska tas tillvara. Stödet till energieffektivisering och ombyggnation av bostäder ska förbättras. Det ska finnas goda förutsättningar 
för lokal och småskalig produktion av el. Klimatpolitiken ska ha ett tydligt jämlikhetsperspektiv. Skatter och direkta stöd till de som har råd att göra 
klimatsmarta inköp och investeringar får inte utformas så att de bidrar till att klyftorna ökar.  

Skogen, vårt gröna guld, ska tas ännu bättre tillvara genom ett klimatsmart spelar en central roll i klimatomställningen genom att ersätta fossila 
produkter och som kolsänka. Ett aktivt skogsbruk som är klimatsmart och miljömässigt hållbart samtidigt som det skapar jobb och hållbar tillväxt i 
hela Sverige, bygger vår nya växande bioekonomi. Bioenergin är en möjliggörare i den förnybara omställningen. Fossila produkter ska ersättas och 
nNya förnybara lösningar ska utvecklas för att bryta oljeberoendet. Förädlingsgraden ska öka och fler hus ska byggas i svenskt trä. Vi ska driva på för 
en global märkning av hållbart producerade råvaror. En klimatexportoffensiv ska inledas så att svenskt kunnande och jobb kan minska de globala 
utsläppen från våra handelspartners. De allmänna pensionsfonderna ska vara hållbara, och statligt riskkapital och innovationsupphandling ska 
användas för att främja hållbara investeringar.  

Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och 
tydlighet, och bidrar till nya jobb och investeringar. Investeringarna i förnybar energiproduktion ska öka i såväl storskalig som småskalig utbyggnad, i 
moderniseringar och effekthöjningar. För att åstadkomma detta ska incitament till kommuner och lokalsamhällen utredas. Inte minst har de lokala och 
regionala energiföretagen en viktig roll, och branschernas kompetensförsörjning ska säkras bättre. Sverige behöver en fortsatt produktion av fossilfri 
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planerbar el. Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Men gGenom 
fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på 
plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning. En central åtgärd är att förstärka elnätet 
i hela landet från norr till söder och takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. En nationell elektrifieringsstrategi ska ge långsiktiga 
förutsättningar för att kunna möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion– det är avgörande för att transporter och tung industri ska 
kunna ställa om.  

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för mänskligt liv. Fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från 
haven, rent dricksvatten och de bidrar till ett stabilare klimat. Sverige ska aktivt motverka artutrotningen både globalt och här hemma. För detta 
behövs tydliga regler för bevarande av särskilt känsliga naturmiljöer, ett hållbart jordbruk och fiske, och att skogsnäringen också skapar miljö- och 
klimatnytta. Vi ska öka ambitionerna för en bättre havsmiljö med avsevärt lägre förekomst av mikroplaster, minskad övergödning och för att fasa ut 
PFAS och andra farliga kemikalier.  

Klimatomställningen är ett samhällsbygge. Ingen enskild och inget enstaka företag kan ensamt åstadkomma det som krävs. Omställningen ska ske så 
att den fungerar i varje del av vårt land, genom att alla kan vara med, ha inflytande och komma med initiativ. Att arbetet sker tillsammans i kommuner 
och stadsdelar, folkrörelser och föreningsliv, och med en stark ställning för arbetstagarna och samverkan mellan arbetsmarknadens parter, bidrar till att 
Sverige kan lyckas. Klimatfrågan kommer att vara ännu mer påtaglig för varje ny generation. Barn och unga måste få goda kunskaper om vad som kan 
göras – själva, tillsammans med andra, och genom demokratiskt fattade beslut.  

En klimatomställning där alla kan delta och ställa om efter förmåga, och som säkrar och ger arbetstillfällen, är också grunden för den breda 
uppslutning som gör att omställningen är demokratisk och socialt hållbar. Det starka samhället ska finnas där så att man kan gå från den gamla 
tekniken till de nya jobben. Att försämra tryggheten gör oss inte anställningsbara, bara fattiga. Otrygghet hotar klimatomställningen. Genom en 
investeringsdriven omställning som finansieras gemensamt kan vi både ställa om till ett fossilfritt välfärdsland, stärka vår tillväxt genom klimatsmart 
innovation, och minska klyftorna. Så ska vi bygga världens första fossilfria välfärdsland.  

Förslag och beslut 

TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag 
Föredragandes 
förslag 

Kongressens 
beslut 

2 7 4 Elliot Blixt Fyrbodal Yrkande 1165: 
Ändring: Så ska vi bygga världens första fossilfria 
välfärdsland och bli klimatneutrala senast 2035. 

Avslag Bifall PS 

4 5 26 Daniel Färm Stockholms 
län 

Yrkande 1746: Bifall Bifall PS 
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Tillägg: Socialdemokratin är en teknikoptimistisk 
rörelse, som med spänning följer utvecklingen av olika 
teknologier som kan bidra till klimatomställningen. 

6 4 39 Lynn Carlsson Jönköpings län Yrkande 1753: 
Tillägg: efter höga miljökrav ”för att speciellt skydda 
vårt vatten”. 

Avslag Bifall PS 

8 4 49 Annie Ross Stockholm Yrkande 1756: 
Tillägg: efter konsumtion. Före Regler. "Lagen om 
offentlig upphandling ska reformeras och ställa krav 
på klimatneutralitet, för att öka efterfrågan på hållbara 
produkter och tjänster." 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

12 4 44 Jytte Guteland Stockholm Yrkande 1750: 
Tillägg: Samtidigt behöver marknaden tydliga mål och 
styrmedel. Det behövs ett slutdatum för försäljning av 
fossila bränslen. 

Avslag Bifall PS 

12 4 44 Jytte Guteland Stockholm Yrkande 1749: 
Tillägg: Klimatskadkiga subventioner behöver fasas ut 
på ett rättvist sätt och riktas om till stöd för grön 
omställning. 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

14 4 26 Åsa Ekman Stockholm Yrkande 1815: 
Ändring: därför bör en gränsjusteringsmekanism 
införas för att motverka koldioxidläckage. 

Bifall Bifall PS 

38 5 48 Filip Reinhag Gotland Yrkande 1812: 
Tillägg: efter "PFAS och andra farliga 
kemikalier"tillägg: Med sin långa ostkust är Sverige 
särskilt beroende av kraftfulla åtgärder för Östersjöns 
miljö. 

Bifall Bifall PS 

 
Till partistyrelsens förslag till ny skrivning i riktlinjerna yrkade även följande ombud bifall:, Per Nylén, Västernorrland, Carina Sammeli, Norrbotten, Daniel Färm, 
Stockholms län, Ullis Sandberg, Örebro län, Kajsa Ezelius, Skaraborg, Claes Nordmark, Norrbotten, Daniel Johansson, Gävleborg, Jan Filipsson, Västernorrland, Simon 
Sätherberg, Jämtlands län, Jan Zetterqvist, Örebro län, Anders Härnbro, Södermanland, Anne Jakobsson, Norrbotten, Åsa Kullgren, Södermanland, Renée Bengtsson, 
Göteborgsområdet, Peter Schilling, Stockholms län, Jeanette Qvist, Halland. 
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Till Lynn Carlsson tilläggsyrkande 1753 yrkade även följande ombud bifall: Anna Ahnér, Örebro län. 
Till Daniel Färms tilläggsyrkande 1746 yrkade även följande ombud bifall: Stefan Pålsson, Halland. 
Till Elliot Blixts tilläggsyrkande 1165 yrkade även följande ombud bifall: Emil Nordfjell, Västernorrland, Lisa Nåbo, SSU 
Till Annie Ross tilläggsyrkande 1756 yrkade även följande ombud bifall: Håkan Andersson, Älvsborgs södra. 
Till Jytte Gutelands tilläggsyrkande 1749 yrkade även följande ombud bifall: Linus Sevefjord Törnkvist, Uppsala län, Julia Berg, Kronoberg. 
Till Jytte Gutelands tilläggsyrkande 1750 yrkade även följande ombud bifall: Linus Sevefjord Törnkvist, Uppsala län, Julia Berg, Kronoberg. 

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer – kapitel 1 Vi bygger landet starkt och hållbart – Fler jobb ska vara gröna jobb (s. 4–7) 

 

Förslag och beslut  

TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 

2 A601:6 Elliot Blixt Fyrbodal Bifall Avslag Avslag Bifall PS, efter försöksvotering 

5 A709:1 Emma Claesson Älvsborgs södra Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

5 A724:1 Emma Claesson Älvsborgs södra Bifall Besvarad Bifall  Bifall PS 

6 A717:1 Lynn Carlsson Jönköpings län Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

7 A567:2 Jenny Boquist Värmland Bifall Avslag Avslag Bifall PS, efter försöksvotering 

13 A541:2 Carina Svensson Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 

13 A541:3 Carina Svensson Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 

15 A541:2 Arwin Sohrabi Nejad Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 

15 A541:3 Arwin Sohrabi Nejad Skåne Bifall Besvarad Bifall Bifall PS 

18 A564:3 Jonas Cronert Västmanland Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

19 A671:8 Abbe Ronsten Dalarna Besvarad Avslag Besvarad Bifall PS 

26 A546:3 Jan Filipsson Västernorrland Bifall Avslag Avslag Bifall PS efter rösträkning:  
Ja: 213, nej: 130 
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28 A601:5 Alexander Nilsson Blekinge Bifall Avslag Avslag Bifall PS 

35 A699:1 Kristina Johansson Halland Bifall Bifall Bifall Bifall PS 

37 A643:1 Mathias Tegnér Stockholm Bifall Avslag Avslag Bifall PS efter försökvotering 

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till utlåtanden över motionerna inom 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).

 

Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren 
Sekreterare: Magdalena Agrell och Andreas Ericsson  

Huvudföredragande: Magdalena Andersson, partistyrelsen 
Föredragande: Tomas Eneroth och Anders Ygeman 

Föredragning och förslag 
Tomas Eneroth, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens förändrade förslag till politiska riktlinjer - kapitel 1, Vi bygger landet starkt och hållbart – En 
infrastruktur som bygger samman Sverige (s. 7–8) och yrkade bifall till partistyrelsens förslag till ny skrivning i riktlinjerna. 

Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 

Människor i hela landet kan vittna om hur viktig en väl utbyggd infrastruktur är. Till infrastruktursatsningar knyts framtidstro, med ett starkare 
samhälle, nybyggda skolor och bostäder, fler jobb och förbättrade pendlingsmöjligheter, och klimatsmarta transporter. 
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Det är bara med stora investeringar som vi kan klara detta – i nya stambanor för att möta kapacitetsbristen i järnvägssystemet, i ny järnväg för att möta 
kapacitetsbristen, i förstärkt väg- och järnvägsunderhåll, i elvägar och laddinfrastruktur för att säkra elektrifiering av fordonsflottan, och genom att 
bana väg för eldrift, vätgas och andra hållbara drivmedel även till sjöfarten och flyget. Transportslagen hänger ihop och är beroende av varandra. 

Investeringar i infrastruktur är en förutsättning för att Sverige ska klara såväl befolkningsökning, tillväxt, kunna nå klimatmålen och att Sverige ska bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Då stärker vi också jämlikheten och möjliggör för människor att leva och försörja sig i hela landet. Investeringar 
sluter klyftor mellan stad och land.  

Vi ska driva på den tekniska utvecklingen av infrastruktur, fordon och styrmedel för ett hållbart resande. En ambitiös reduktionsplikt, med ökande 
inblandning av biobränsle i bensin och diesel, ska göra att varje bilägare oavsett motor kan vara en del av omställningen. En nationell och täckande 
plan för el-laddning ska förverkligas. Elvägar och laddinfrastruktur måste utvecklas för att elektrifieringen, oavsett fordonstyp, ska bli effektiv och 
sammanhållen. 

Planeringen av infrastrukturen ska utgå från både kvinnors och mäns möjligheter och behov på ett jämställt sätt. Gång, cykel- och kollektivtrafik ska 
stimuleras i hela landet. Inte minst är det viktigt att kollektivtrafiken byggs ut och görs mer tillgänglig för fler, och att arbetspendlingen fungerar även 
på obekväma arbetstider. 

Vi vill även se förstärkta investeringar i vägnätet, inte minst för att minska olyckorna i trafiken. Vi vill att Nollvisionen ska förverkligas med 
investeringar i förbättrad vägstandard istället för generella hastighetssänkningar. 

Att utveckla godstransportnätet är centralt för Sverige som exportnation och av klimatskäl. Ännu mer gods ska läggas över på järnväg och sjöfart och 
bättre kopplas ihop med övriga Europa. De svenska hamnarnas konkurrenskraft ska stärkas och deras roll i transportsystemet utvecklas. 
Inlandssjöfartens möjligheter att flytta gods från väg till sjövägar ska utvecklas. 

Arbetet med nya stambanor ska fortsätta fullföljas samtidigt som befintliga stambanor och övriga järnvägsstråk rustas för framtiden. Hela 
Norrbotniabanan ska färdigställas. Vi vill se fortsatta investeringar i infrastruktur runt om i hela landet, såväl i städer som på landsbygden. 
Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i vårt transportsystem, knyta landets storstadsregioner närmare varandra och bidra till stadsutveckling, 
bostadsbyggande, större arbetsmarknadsregioner och den gröna omställningen. Hela Norrbotniabanan ska färdigställas. Det är också viktigt med 
gränsöverskridande infrastruktur så att vi kan knyta samman de nordiska länderna ännu bättre genom hållbara transporter. 

Flyget kommer fortsätta att vara ett viktigt transportmedel för att hålla samman landet, men det ska bära sin miljöpåverkan bättre. Arbetet med att 
göra flyget hållbart ska fortsätta, både genom utveckling av el-flygplan och biobränslen och skärpta styrmedel. och Det ska finnas en hållbar och 
tillgänglig flyginfrastruktur i hela landet. Kapaciteten för inrikesflyg på Arlanda ska säkras för att skapa förutsättningar för att lägga ner Bromma 
flygplats. Ett välfungerande nät för beredskapsflygplatser för ambulansflyg, brandflyg och höjd beredskap ska vidmakthållas. 

Kommuner och regioner ska involveras tidigt och i nära dialog i all nationell planering för att maximera den lokala och regionala samhällsnyttan i 
underlag och beslut om olika investeringar. Det ska vara ordning och reda när investeringar görs. En bättre kostnadskontroll med transparens kring 
orsakerna till kostnadsökningar är helt nödvändigt för att klara en uthållig utbyggnad av landets infrastruktur. Vi ska få en mer socialt hållbar 
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upphandling, tydliga krav även på underleverantörer, schysta villkor för arbetskraftsinvandring och både krav och bättre förutsättningar för ett aktivt 
arbetsmiljöarbete. Så stärks trygghet och inflytande för löntagarna inom flera stora branscher. 

Den mest tidsbesparande och miljövänliga resan är den som inte behöver göras alls. Digitalisering och it-redskap stärker också möjligheten att leva och 
arbeta i hela landet oavsett var ens arbetsplats ligger. Distansarbete ska möjliggöras för fler. Utbyggnaden av fast och mobilt bredband ska behöver 
fullföljas i hela landet, och det offentliga, har ett ansvar där marknaden inte räcker till. Digitaliseringen av välfärdstjänster och myndighetskontakter ska 
fortsätta och kvalitetssäkras, och den digitala klyftan mellan grupper och generationer ska slutas.  

De globalt dominerande digitala plattformarna och företagen har en allt starkare ställning. Det innebär uppenbara risker för människors integritet och 
utsatta konsumenter. Det påverkar också strukturer inom näringslivet med ökad monopolisering och risk för minskad innovation. Utvecklingen driver 
också på framväxten av osäkra anställningar. Att ett antal onlineplattformar inte bara är marknadsaktörer utan också övervakar och reglerar andra 
företags beteende på hela marknadsområden talar även det för en stärkt reglering. Särskilt på europeisk nivå bör konkurrenslagstiftningen utvecklas 
och skärpas, och fokusera mer på integritet och monopolställningar. Lagstiftningar ska ses över så att innovation och framväxten av nya aktörer och 
tjänster inte hämmas. Sammantaget behöver den politiska, ekonomiska och kulturella makten hos de stora digitala plattformarna stävjas.  

Förslag och beslut 

TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag 
Föredragandes 
förslag 

Kongressens 
beslut 

1 3 18 Nina Skyttberg Västernorrland Yrkande 1799: 
Tillägg: Vi ska verka för att säkerställa driften av 
de regionala flygplatserna 

Avslag Bifall PS 

9 2 28 Mari Hultgren Östergötland Yrkande 1863: 
Ändring: Stryk ”en nationell och täckande plan för 
elladdning ska förverkligas” ersätt med ”En 
nationell och täckande plan för elladdning och 
annan fossilfri bränsleförsörjning ska förverkligas.” 

Avslag Bifall PS 

9 2 33 Mari Hultgren Östergötland Yrkande 1866: 
Tillägg: samt bidra till att hela Sverige är med i 
omställningen på lika villkor. 

Avslag Bifall PS 

11 2 24 Åsa Ekman Stockholm Yrkande 1859: 
Tillägg: Efter "...stad och land." Lägg till: "Nu 
skärper vi styrningen så att klimatmålen ska väga 
tyngre vid planering av infrastruktur 

Bifall Bifall PS 
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11 3 18 Åsa Ekman Stockholm Yrkande 1860: 
Tillägg: Utbyggnad av flygkapacitet ska villkoras 
med minskade utsläpp." 

Avslag Bifall PS 

12 2 34 Andreas Lind Stockholm Yrkande 1836: 
Ändring Inte minst är det viktigt att 
kollektivtrafiken byggs ut och görs mer tillgänglig 
för fler, och att arbetspendlingen fungerar även på 
obekväma arbetstider." och ersätt med: ”Inte 
minst är det viktigt att statens medfinansiering av 
kollektivtrafiksutbyggnaden ökar. Kollektivtrafiken 
ska göras tillgänglig för fler och arbetspendlingen 
fungerar även på obekväma arbetstider. 

Avslag Bifall PS 

12 3 11 Andreas Lind Stockholm Yrkande 1839: 
Tillägg Som grundregel bör samhällsviktig 
infrastruktur ägas och planeras gemensamt samt 
järnvägsunderhållet 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

19 3 18 Emilia Bjuggren Stockholm Yrkande 1861: 
Ändring: Kapaciteten för inrikesflyget ska säkras 
för att skapa förutsättningar för att lägga ned 
Bromma flygplats" med: "Kapaciteten för 
inrikesflyg på Arlanda ska säkras. Bromma 
flygplats ska läggas ner 

Avslag Bifall PS 

26 2 36 Lisa Nåbo SSU 1872: 
Tilläggsyrkande: Vi vill se avgiftsfri kollektivtrafik för 
ungdomar under sommaren. Möjligheten till avgiftsfri 
kollektivtrafik för ungdomar under hela året ska 
utredas. 

Bifall Bifall PS 

31 2 6 Mats Palm Älvsborg 
Södra 

Yrkande 1869: 
Tillägg: Och Västra Stambanan byggs ut till fyrspår 
mellan Göteborg och Alingsås. 

Avslag Bifall PS 

Till partistyrelsens förslag till ny skrivning i riktlinjerna yrkade även följande ombud bifall: Olle Vikmång, Östergötland, Jens Sjöström, Stockholms län, Katarina 
Nyberg Finn, Jämtlands län, Mats Taaveniku, Norrbotten, Mona Forsberg, Jönköpings län, Renée Bengtsson, Göteborgsområdet, Michael Melby, Fyrbodal, Anders Öberg, 
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Norrbotten, Peter Bernhardsson, Södermanland, Filip Reinhag, Gotland, Dan Nilsson, Kalmar län, Thomas Lindell, Skåne, Jeanette Qvist, Halland, Sebastian Hörlin, 
Jönköpings län, Thomas Pettersson, Värmland, Nina Höijer, Örebro län 

Till Nina Skyttbergs tilläggsyrkande 1799 yrkade även följande ombud bifall: Per Nylén, Västernorrland, Thomas Pettersson, Värmland 

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, kapitel 1, En hållbar infrastruktur som bygger samman Sverige (s. 7–8). 

 

Förslag och beslut  

TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 

4 A546:9 Carina Sammeli   Norrbotten Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS, efter försöksvotering 

15 A546:9 Katarina Nyberg Finn Jämtlands län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

22 A581:32 Karin Åkersten Stockholm Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

10 A581:34 Anders Tallgren Värmland Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

22 A581:34 Karin Åkersten Stockholm Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

26 A601:2 Lisa Nåbo SSU Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

18 A794:1 Eva Ballovare Kronoberg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

18 A794:2 Eva Ballovare Kronoberg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

18 A794:3 Eva Ballovare Kronoberg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS, efter försöksvotering 

21 A814:3 Bertil Johansson Jämtlands län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

6 A826:1 Jens Sjöström Stockholms län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS, efter försöksvotering 

10 A826:1 Anders Tallgren Värmland Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

14 A826:1 Nina Höijer Örebro län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

29 A833:1 Dan Nilsson Kalmar län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

10 A837:1 Anders Tallgren Värmland Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS, efter försöksvotering 

13 A854:1 Johan Andersson Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 
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6 A855:1 Jens Sjöström Stockholms län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

6 A855:2 Jens Sjöström Stockholms län Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

3 A860:1 Jan Filipsson Västernorrland Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

5 A879:1 Anders Almgren Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

5 A879:2 Anders Almgren Skåne Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

Till Lisa Nåbos motion A601:2 yrkade även följande ombud bifall Jenny Melander Kalmar län 

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till utlåtanden över motionerna inom område A som rör områdena Digitalisering (UA111) och Infrastruktur (UA158).


