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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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 


