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Kongressen återupptog förhandlingar klockan 09:03 
Kongressen ajournerar klockan 11:33 
Kongressen återupptog förhandlingar klockan 11:47 
Kongressen avslutades klockan 12:32 

Tal 
Under avslutningen talade Tobias Baudin, partisekreterare, Lena Hallengren, partistyrelsen, Johan 
Danielsson, EU-parlamentsgruppen, Mikael Damberg, partistyrelsen och Lisa Nåbo, SSUs 
ordförande. 

Avslutningsprogram 
Magdalena Andersson tackade av avgående VU-ledamöter, Margot Wallström, Anna Johansson och 
Karl-Petter Thorwaldsson som ledamöter och suppleanter i partistyrelsen samt övriga 
förtroendevalda. Ett tack framfördes även till presidiet, personal, volontärer och övriga för deras 
arbete under kongressen.  

Avslutningsanförande hölls av Magdalena Andersson, klockan 12:24 till 12:32 

Gästtal 
Anförande hölls av Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet (Norge) från klockan 11:49 till 11:59 

Sång 
Internationalen sjöngs unisont  

Permission 
Tjänstgörande ordförande beviljade ombudet Azar Muraknovic, Jönköpings län, permission från 
09:00 till 13:00 

 

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

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog kongressen att välja Anna-Caren 
Sätherberg, Jämtlands län, Ulf Olsson, Sjuhäradsbygden, Fredrik Olovsson, Södermanland (nyval), 
Fredrik Lundh Sammeli, Norrbotten, Karin Wanngård, Stockholm, Kenneth Östberg, Västmanland 
(nyval), Vivianne Macdisi, Uppsala län, Niklas Karlsson, Skåne, Heléne Fritzon, Skåne, Åsa Westlund, 
Stockholms län, Aida Hadzialic, Stockholms län (nyval), Lawen Redar, Stockholm (nyval), Matilda 
Ernkrans, Örebro län, Ronny Löfqvist, Halland (nyval), Ilan de Basso, Jönköpings län, Helene 
Björklund, Blekinge, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne (nyval), Hanna Westrén, Gotland, Mattias Jonsson, 
Göteborg (nyval), Paula Holmqvist, Fyrbodal (nyval), Isak From, Västerbotten (nyval), Teresa 
Carvalho, Östergötland (nyval), Peter Kärnström, Gävleborg (nyval), Patric Björk, Skaraborg (nyval), 
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Gabriella Lavecchia, Seko (nyval) och Johan Lindholm, Byggnads, till ordinarie ledamöter i 
partistyrelsen. 

Beslut 
Kongressen beslutade: 

att  välja Anna-Caren Sätherberg, Ulf Olsson, Fredrik Olovsson, Fredrik Lundh Sammeli, Karin 
Wanngård, Kenneth Östberg, Vivianne Macdisi, Niklas Karlsson, Heléne Fritzon, Åsa Westlund, Aida 
Hadzialic, Lawen Redar, Matilda Ernkrans, Ronny Löfqvist, Ilan de Basso, Helene Björklund, Katrin 
Stjernfeldt Jammeh, Hanna Westrén, Mattias Jonsson, Paula Holmqvist, Isak From, Teresa Carvalho, 
Peter Kärnström, Patric Björk, Gabriella Lavecchia och Johan Lindholm till ordinarie ledamöter i 
partistyrelsen. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog kongressen att välja Monica Johansson, 
Södermanland, Anders Öberg, Norrbotten (nyval), Mattias Vepsä, Stockholm (nyval), Johan Persson, 
Kalmar län, Aylin Fazelian, Göteborgsområdet (nyval), Lars Isacsson, Dalarna (nyval), Andreas 
Schönström, Skåne, Robert Olesen, Kronoberg (nyval), Sara Nylund, Västernorrland (nyval), Jonas 
Attenius, Göteborg (nyval), Karin Sundin, Örebro län (nyval), Carina Ödebrink, Jönköpings län, 
Anna-Lena Danielsson, Västerbotten (nyval), Ebba Östlin, Stockholms län (nyval) och Gunilla 
Svantorp, Värmland (nyval), till ersättare i partistyrelsen. 

Beslut 
Kongressen beslutade: 
att välja Monica Johansson, Anders Öberg, Mattias Vepsä, Johan Persson, Aylin Fazelian, Lars Isacsson, 

Andreas Schönström, Robert Olesen, Sara Nylund, Jonas Attenius, Karin Sundin, Carina Ödebrink, 
Anna-Lena Danielsson, Ebba Östlin, och Gunilla Svantorp till ersättare i partistyrelsen. 

att ersättare träder in i den ordning de valts. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog kongressen att välja Jan Björklund 
sammankallande, Skåne (nyval), Mathias Tegnér, Stockholms län (nyval) och Elisabeth Löf, 
Västmanland (nyval), till ordinarie revisorer. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade: 
att  välja Jan Björklund, Mathias Tegnér och Elisabeth Löf till revisorer. 
 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog kongressen att välja ClasGöran Carlsson, 
Kronoberg (nyval), Angelica Katsanidou, Kalmar län (nyval) och Eva Sonidsson, Västernorrland 
(nyval), till ersättare i revisionen. 
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Beslut 
Kongressen beslutade: 
att  välja ClasGöran Carlsson, Angelica Katsanidou och Eva Sonidsson till ersättare i revisionen. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog kongressen att välja Magdalena 
Andersson, ordförande, Ardalan Shekarabi, Uppsala län, Lawen Redar, Stockholm (nyval) och Niklas 
Karlsson, Skåne (nyval) och Emma Vigren, Västerbotten (nyval), till ordinarie ledamöter i 
programkommissionen. 

Beslut 
Kongressen beslutade: 
att  välja Magdalena Andersson, Ardalan Shekrabi, Lawen Redar, Niklas Karlsson och Emma Vigren till 

ledamöter i programkommissionen. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog kongressen att välja Elof Hansjons, 
Stockholms län (nyval), Blerta Hoti, Göteborg (nyval), Magnus Johansson, Blekinge, Aylin Fazelian, 
Göteborgsområdet (nyval) och Daniel Olsson, Gävleborg (nyval), till ersättare i 
programkommissionen. 

Beslut 
Kongressen beslutade: 
att  välja Elof Hansjons, Blerta Hoti, Magnus Johansson, Aylin Fazelian och Daniel Olsson till ersättare 

i programkommissionen. 

Föredragning och förslag 
Matilda Ernkrans, distriktsrepresentant, föreslog kongressen att välja Britt Bohlin, Fyrbodal (nyval), 
Ann-Marie Johanson, Jämtlands län, Niklas Säwén, Västernorrland (nyval), Katarina Berggren, 
Stockholms län, Anders Karlsson, Skåne, Kalle Sandström, Blekinge, Jörgen Hellman, Fyrbodal, Carina 
Ohlsson, Skaraborg, Andreas Svahn, Örebro län, Agneta Gille, Uppsala län och Dag Larsson, 
Stockholm, till ledamöter i valberedningen.  
 
Till sammankallande i valberedningen föreslås Britt Bohlin, Fyrbodal. 
 

Beslut 
Kongressen beslutade: 
att  välja Britt Bohlin, Ann-Marie Johanson, Niklas Säwén, Katarina Berggren, Anders Karlsson, Kalle 

Sandström, Jörgen Hellman, Carina Ohlsson, Andreas Svahn, Agneta Gille och Dag Larsson till 
ledamöter i valberedningen. 
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Föredragning och förslag 
Matilda Ernkrans, distriktsrepresentant, föreslog kongressen att välja Caroline Helmersson Ohlsson, 
Södermanland, Maria Ward, Skåne (nyval), Åsa Karlsson Björnmarker, Kronoberg (nyval), Mirja 
Räihä, Stockholm, Gunilla Carlsson, Göteborg (nyval), Johan Andersson, Östergötland, Mathias 
Bohman, Stockholms län (nyval), Tomas Riste, Värmland, Filip Reinhag, Gotland (nyval), Carina 
Blank, Gävleborg (nyval) och Hans Unander, Dalarna (nyval), till ersättare i valberedningen. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade: 
att  välja Caroline Helmersson Ohlsson, Maria Ward, Åsa Karlsson Björnmarker, Mirja Räihä, Gunilla 

Carlsson, Johan Andersson, Mathias Bohman, Tomas Riste, Filip Reinhag, Carina Blank och Hans 
Unander till ersättare i valberedningen. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog kongressen att välja Marie Granlund, 
Skåne, Marino Wallsten, Västmanland, Mirja Räihä, Stockholm, Per Nylén, Västernorrland (nyval), 
Ulrika Truedsson, Södermanland, Victor Harju, Stockholms län (nyval), Gunilla Carlsson, Göteborg 
(nyval), Magnus Carlberg, Kronoberg och Anna Lundberg, Norrbotten till ledamöter i 
granskningsutskottet. 

Beslut 
Kongressen beslutade: 
att  välja Marie Granlund, Marino Wallsten, Mirja Räihä, Per Nylén, Ulrika Truedsson, Victor Harju, 

Gunilla Carlsson, Magnus Carlberg, och Anna Lundberg till ledamöter i granskningsutskottet. 

Föredragning och förslag 
Elvy Söderström, valberedningens sammankallande, föreslog kongressen att välja Jacob Sandberg, 
Södermanland (nyval), Frida Christensen, Kronoberg, Dario Espiga, Göteborg (nyval) och Erik Pelling, 
Uppsala län (nyval) till ersättare i granskningsutskottet. 

Beslut 
Kongressen beslutade: 
att  välja Jacob Sandberg, Frida Christensen, Dario Espiga, och Erik Pelling till ersättare i 

granskningsutskottet. 

Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren 
Sekreterare: Magdalena Agrell och Andreas Ericsson 
 
Tjänstgörande ordförande: Enligt den beslutade diskussionsordningen justeras protokollet från den 
avslutande kongressdagen av två justerare i förening samt tjänstgörande ordförande i samband 
med kongressavslutningen.  
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Beslut 
Kongressen beslutade: 
att   protokollet från söndagen den 7 november 2021 justeras av två justerare i förening samt 

tjänstgörande ordförande i samband med kongressavslutningen.  

Ordförande: Ellinor Eriksson och Per Tenggren 
Sekreterare: Magdalena Agrell och Andreas Ericsson 
 
Partiordförande Magdalena Andersson avslutade Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 41:a 
ordinarie kongress klockan 12:32 

Under punkten 9.1, Motioner på område F: (UF115) har följande reservationer inkommit:

Mattias Nyström, Älvsborg södra: Jag reserverar mig till förmån för 435 Maria Hjärtqvist, Skaraborg. 
Håkan Andersson, Älvsborg södra:  Jag reserverar till förmån för yrkande 435. 

Under punkt 9.2, Motioner på område F: (UF148, UF171) har följande reservationer inkommit: 

Mattias Nyström, Sjuhäradsbygden: Reserverar mig till förmån för 811 Jytte Guteland, Stockholm. 

Under punkten 10.10, Motioner på område B: (UB159, UB160, UB161, UB163) har följande 
reservationer inkommit: 

Anton Alsander, Stockholm: Härmed lämnar jag in min reservation mot den Socialdemokratiska 
partikongressens beslut att inte yrka bifall till motion B35 ”En human migrationspolitik” och dess 
tre att-satser: 
B35:1 Socialdemokraterna ska verka för att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i 
såväl Sverige som EU. 
B35:2 Socialdemokraterna ska verka för rätten till familjeförening säkras. 
B35:3 Socialdemokraterna ska verka för att kvotflyktingsystemet utökar, i såväl Sverige som 
övriga EU-länder.  
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Ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman och Erik Ezelius 
Sekreterare: Veronica Nelson och Alexander Högberg 

Huvudföredragande: Ann Linde, partistyrelsen 
Föredragande: Margot Wallström (Utrikes- och säkerhetspolitik) samt Helen Fritzon (Övergripande EU-frågor och Biståndspolitik) 
 
Föredragning och förslag 
Ann Linde, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens nya förslag till skrivningar till politiska riktlinjer, kapitel 5 Vi bygger en gemensam säkerhet tillsammans – en säker 
och demokratisk värld (s. 28 – 30)  

Partistyrelsens förslag till ny skrivning: 

Internationell solidaritet är grunden för socialdemokratin – i föreningar, folkrörelser och i det parlamentariska arbetet. Vi försvarar demokratin och 
agerar mot maktmissbruk och diktatoriskt agerande. Vi står upp för folkrätten, de mänskliga rättigheterna och principen om mänsklig säkerhet. 
Demokratiska rörelser och aktörer, fackföreningar och civilsamhällen ska stöttas världen över. Socialdemokraterna ska verka för en stark fredsrörelse i 
hela världen. Ekonomiska, sociala och kulturella hinder för global rättvisa och människors frigörelse måste avlägsnas. Sverige ska fortsätta att driva en 
feministisk utrikespolitik, för att kvinnors perspektiv och förutsättningar måste få större påverkan i den internationella politiken. Målet är att kvinnor 
och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. och att Makt och resurser ska fördelas jämställt. Hbtq+-personers rättigheter ska 
garanteras internationellt och deras rättigheter och identitet ska respekteras fullt ut. 

Ett nytt geopolitiskt landskap har vuxit fram som skapar instabilitet och osäkerhet. De auktoritära ambitionerna att nedmontera demokratin och 
inskränka mänskliga rättigheter är påtagliga, och flera länder stärker sin ställning genom vapenmakt, hybridkrigföring och desinformation. Att stå upp 
för folkrätten är avgörande för att möta dessa hot. Sverige ska agera för att brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter möts av sanktioner och 
ansvarsutkrävande. Samtidigt ska vi stå för dialog och tillvarata de möjligheter som finns, inte minst genom handel, miljö och mellanfolkliga kontakter.  
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Vårt svar på auktoritära utvecklingar är ett starkare FN, ett välfungerande OSSE, ett globalt mer aktivt EU, fortsatt samarbete i Norden, i Arktiska 
regionen samt runt Östersjön och en offensiv agenda för demokrati, diplomati och multilateralism. Socialdemokraterna ska verka för att Norden ska 
bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030 - med flera konkreta åtgärder för att förenkla för de som bor och verkar i gränsområden. 

Den internationella arbetarrörelsens ansträngningar för att skydda löntagare behöver stärkas i internationella organ. Vi ska jobba för att stärka fackliga 
rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet genom utrikespolitiken.  

De stora framtidsutmaningarna kan inte lösas på egen hand, av ett enda land. Det krävs samarbete, solidaritet och systematik. Därmed är det 
europeiska samarbetet avgörande på en lång rad sätt. Det är genom EU vi har möjlighet att driva en rättvis klimatomställning, öka säkerheten, och 
genomföra en human, rättssäker och långsiktig migrationspolitik.  

Sverige ska vara ledande i arbetet för ett starkare EU som står upp för demokrati, rättsstatens principer, barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 
När medlemsländer agerar i strid mot dessa principer måste det kunna få tydliga och långtgående konsekvenser. Europasamarbetet ska bidra till att öka 
jämställdheten, stärka jämlikheten och värna pluralistiska samhällen i alla Europas länder. Att fler länder vill vara en del i den europeiska gemenskapen 
är en styrka. För att fler länder ska kunna bli medlemmar måste de dock leva upp till strikta krav på en stabil ekonomi, ett oberoende rättsväsende och 
respekt för grundläggande värderingar. EU är därtill Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Därför bör ska möjligheten ses över att 
övergå från krav på enhällighet till kvalificerade majoritetsbeslut inom vissa områden. Enskilda länder bör inte längre kunna hindra att hela unionen 
kommer till tals i frågor om mänskliga rättigheter och internationella konflikter.  

Arbetet med EU:s sociala pelare ska fortsätta för att stärka jämlikhet och jämställdhet. Vi vill se ett EU som konkurrerar genom kunskap, fler och 
bättre jobb och goda arbetsvillkor. Forskning och innovation ska prioriteras högre. Arbetstagarnas trygghet ska stärkas oavsett var i EU man arbetar 
eller var man kommer ifrån. EU har en central roll i att motverka skatteflykt, få företag att respektera fackliga rättigheter och ta ett faktiskt 
samhällsansvar samtidigt som vår arbetsmarknadsmodell ska värnas.  

Europa ska bli världens första fossilfria kontinent. EU:s gröna giv ska vara vägledande för EU:s budget och återhämtning efter pandemin. Den 
klimatlag som har antagits är en stor framgång. Vi socialdemokrater ska stärka EU:s klimatarbete och göra klimatlagen bindande för medlemsstaterna. 
Vi socialdemokrater ska fortsätta arbetet för att också göra den bindande för medlemsstaterna. Den biologiska mångfalden och den accelererande 
utrotningen av arter är rent existentiella frågor. EU:s lagstiftning måste ge ett bättre skydd för ekosystemen och skärpas mot alla hormonstörande 
ämnen. En internationell expertpanel för kemikalier bör inrättas och ett bindande globalt kemikalieavtal tecknas. 

Klimatarbetet är centralt i vårt internationella arbete eftersom klimatkrisen är ett globalt och existentiellt hot. Den omfattande utarmningen av natur 
och ekosystem drabbar förutsättningarna för rent vatten, ren luft och livsmedelsproduktion. Det innebär stora umbäranden och kostnader i och med 
att möjligheten att försörja sig i ett område helt kan upphöra. För att nå Parisavtalets mål behöver de åtaganden världens länder gjort skärpas avsevärt. 
Investeringarna i en grön omställning behöver öka och fossila subventioner successivt fasas ut för att ersättas med hållbara lösningar. Ett globalt 
koldioxidpris bör införas med principen att förorenaren betalar. Det behövs också ett tak för hur mycket mer koldioxid som kan släppas ut i 
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atmosfären. Utvecklingsländer ska få ekonomiskt och tekniskt stöd för att genomföra klimatåtgärder och att anpassa sina samhällen till 
klimatförändringarna. Kunskapsutbyte och miljödiplomati är viktigt, också för industrialiserade länder, och det arbetet bör förstärkas. I dag sker 
miljöbrott och förstörelse av livsmiljöer ofta utan straff. De internationella juridiska möjligheterna att utkräva ansvar och säkerställa att storskalig 
miljöförstörelse kriminaliseras måste stärkas. 

Klimatförändringarnas effekter, såsom extrema väderhändelser, torka, översvämningar och havsnivåhöjningar, innebär stora påfrestningar både för 
Sverige och globalt. Att motverka klimatförändringarna är därmed också ett säkerhets- och försvarspolitiskt intresse.  

Kärnvapenhotet är en fråga om liv och död. Kärnvapenmakterna måste ta gemensamt ansvar och göra konkreta nedrustningsåtaganden. 
Kärnvapennedrustningen måste åter ställas i fokus. Länderna med tillgång till kärnvapen är fler, och teknikerna är modernare än någonsin. 
Kärnvapennedrustning kräver tillit mellan länder med kärnvapen, något som tar tid att bygga upp. Samtidigt kan inte resten av världen acceptera att 
inga nya framsteg görs. Nu finns en FN-konvention om kärnvapenförbud. Som observatör till FN:s förbud mot kärnvapen ska Sverige bidra till att 
konventionen utvecklas och förtydligas. med Målet är att Sverige ska ansluta sig. I arbetet för kärnvapennedrustning ska Sverige ha en ledande roll. Vi 
socialdemokrater vill ha ett globalt kärnvapenförbud. Det avgörande arbetet för en kärnvapenfri värld går genom att stärka icke-spridningsfördraget 
och att öka kärnvapenmakternas vilja till nedrustning. Inte minst måste förbudets relation till det existerande icke-spridningsfördraget förtydligas då 
detta fördrag är avgörande för att hindra spridning, utveckling av kärnvapen och bidra till faktisk nedrustning. Sverige ska vara drivande för inrättandet 
av ett FN-sekretariat som bland annat ska övervaka att nedrustningslöften efterlevs. Den svenska kompetensen inom kärnvapennedrustning ska 
stärkas.  

Utrikespolitik blir ofta inrikespolitik i en digital tid. Framväxten av högerpopulistiska och nationalistiska krafter samverkar med auktoritära regimer för 
att underminera demokratin. Det handlar om vår integritet, yttrandefrihet och tillgången till fri och opartisk information och media. Journalisters 
säkerhet ska stöttas världen över. Organiserade desinformationsinsatser och hatkampanjer ska motverkas, oavsett om det är statliga eller andra aktörer 
som står bakom. Det är uppenbart att de digitala plattformarna inte klarar av att ta sitt ansvar i dessa frågor och att det krävs internationella regler. 
Goda krafter inom föreningsliv och folkbildning behöver mobiliseras för att stärka källkritikens roll och det svenska samhällets motståndskraft mot 
desinformation. 

Pandemin har inneburit att fattigdomsbekämpningen har kastats årtionden tillbaka. Vi vill se ett solidariskt och jämställt bistånd som bekämpar 
fattigdom, bidrar till långsiktigt hållbar utveckling och som ställer krav på demokratiska framsteg. Vi står upp för enprocentsnivån enprocentmålet. 
Socialdemokraterna accepterar avräkningar enligt OECD-DAC:s riktlinjer, men det ska hanteras restriktivt. Att uppfylla FN:s biståndsmål bör vara 
obligatoriskt för att rikare länder ska kunna kandidera till säkerhetsrådet. Utvecklingssamarbete ska anpassas till samarbetslandets strategier 
Utvecklingssamarbetet ska i så stor utsträckning som möjligt vara lokalt förankrat. En värld med större ojämlikhet, mer hunger och konflikter är en 
osäkrare värld för alla, men flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt. Oavsett om människor lämnar sina hem på grund av krig, fattigdom eller klimat, 
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är det viktig att stötta det långsiktiga utvecklingssamarbetet så att skälen till ofrivillig migration kan undanröjas. Ett särskilt fokus ska ligga på att 
skydda barn och deras rättigheter under väpnade konflikter eller när de tvingas på flykt.  

Den socialdemokratiska biståndspolitiken ska bidra till att uppnå jämställdhet genom att resurser fördelas jämställt. Kvinnors och flickors åtnjutande 
av mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter runt om i världen, är centralt. Likaså kvinnors och flickors deltagande i 
beslutsprocesser på alla nivåer. Att ge kvinnor och flickor makt över sina liv och främja deras rättigheter är det bästa sättet för att bekämpa fattigdom, 
nå ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling. 

I enlighet med Agenda 2030 anser vi att biståndet i ökad utsträckning ska fokusera på kunskapsöverföring och institutionell kapacitetsutveckling. Att 
ge stöd till effektiva och rättvisa skattesystem är centralt för att motverka korruption och bidra till social utveckling och ökad jämlikhet. I samförstånd 
med mottagarländer ska det tas fram regelverk för att motverka att generösa skattelättnader ges till internationella storföretag. Demokratistödet till 
partier och andra politiska aktörer bör öka, eftersom de tillsammans med de fackliga rörelserna utgör hörnstenar i jämlika och demokratiska samhällen. 

Eget arbete och som ger en egen försörjning är grundläggande för människors frihet och ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom. Löner som går att 
leva på, säker arbetsmiljö och anständiga anställningsvillkor måste säkerställas. Möjligheten att organisera sig i fria fackföreningar, och 
löntagarorganisationernas inflytande över samhällsutvecklingen, är centralt i kampen för global rättvisa. Alla länder ska uppmuntras till att anta ILO:s 
kärnkonventioner. Sverige ska bidra till att social dialog som metod utvecklas, sprids och stärks genom arbetet med Global Deal.  

Förslag och beslut 

TO Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes 
förslag 

Kongressens 
beslut 

5 4 30 Kristoffer Lindberg Gävleborg Yrkande 1913:  
Ändring:  Ersätt ”Vi står upp för enprocentmålet. 
Socialdemokraterna accepterar avräkningar enligt 
OECD-DAC:s riktlinjer, men det ska hanteras 
restriktivt.” med ”Vi står upp för enprocentsmålet och 
menar principiellt att biståndsanslaget inte ska användas 
för att finansiera asylmottagande i Sverige.” 

Avslag Bifall PS, efter 
försöksvotering 

Utöver detta yrkade även följande ombud bifall till partistyrelsens reviderade förslag: Louise Åsenfors, Fyrbodal, Ida Ekeroth Clausson, Skaraborg, Isak Utsi, 
Norrbotten, Bo Sundbäck, Värmland, Mathias Persson, Skåne, Filip Reinhag, Gotland, Arber Gashi, Halland, Krister Mc Carthty, Västernorrland, Elpida Georgitsi, 
Göteborgsområdet, Claes Nordmark, Norrbotten, Claudia Nistor-Pedrini, Göteborg, Alexander Nilsson, Blekinge, Ann-Charlott Lindström, Västerbotten, Staffan 
Lindström, Göteborg, Erika Frank, Norrbotten, Yasemin Ergül, Stockholms län, Anders Härnbro, Södermanland, Robert Skoglund, Södermanland, Jenny Andersson, 
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Stockholm, Anna Carlsson, Jönköpings län, Maria Sayeler Behnam, Östergötland, Kenneth G Forslund, Göteborgsområdet, Boel Godner, Stockholms län, Håkan 
Andersson, Älvsborgs Södra, Ann-Charlotte Munter, Södermanland, Olle Thorell, Västmanland, Ebba Östlin, Stockholms län och Béatrice Öhman, Norrbotten.  

Till yrkande 1913 yrkade även Moa Sahlin, Stockholm, Tajma Sisic, Kronoberg och Sara Kukka-Salam, Tro och Solidaritet, bifall.  

Övriga beslut 
Kongressen beslutade: 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, kapitel 5 Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans: En säker och demokratisk värld (s. 28-30), Global 

rättvisa (s. 30-31).  

Förslag och beslut  

TO Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut 

2 E10:3 Mariya Voyvoda Göteborg Bifall Besvarad Besvarad Bifall PS 

5 E76:1 Kristoffer Lindberg Gävleborg Bifall  Besvarad Besvarad Bifall PS, efter försöksvotering 

6 E46:1 Émilie Lundgren Skåne Bifall  Besvarad Besvarad Bifall PS 

31 E21:1–4 Amani Loubani Skåne Bifall  Besvarad Besvarad Bifall PS 

Till motion E46:1 yrkade även Mathias Persson, Skåne, Tajma Sisic, Kronoberg och Bo Sundbäck, Värmland, bifall. Till motion E76:1 yrkade även Moa Sahlin, 
Stockholm, bifall. Till motion E10:3 yrkade även Magnus Manhammar, Blekinge, bifall. Till motion E21:1-4 yrkade även Bo Sundbäck, Värmland, bifall.  

Övriga beslut 
Kongressen beslutade 
att  i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till utlåtanden över motionerna inom område E som rör: Övergripande EU-frågor (UE156), Kärnvapenpolitik (UE182), 

Fred och Säkerhet (UE183) och Internationell solidaritet (UE184). 

att fastställa de politiska riktlinjerna ”Vi bygger landet” i sin helhet.  
 

 


