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FREDAGEN DEN 22 MARS 2019
Eftermiddagens förhandlingar
Dagordningens punkt 1
Kongressens öppnande
Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 40:e ordinarie partikongress inleddes fredagen den 22
mars 2019 klockan 13.02 i Conventum Örebro.
Kongressen inleddes med musikinslag av Frida Öhrn.
Ordförande: Lena Rådström Baastad
Öppningsanförande
Lena Rådström Baastad, partisekreterare: Kongressombud, ärade gäster, åhörare och kära
örebroare. Jag är född och uppvuxen i den här staden. Jag gick på gymnasiet precis här utanför.
Det var i den här staden jag hade min första kärlek, mitt första jobb. Det var här man fick åka sin
första runda i en raggarbil precis runt det här kvarteret. Det var också här mitt politiska
engagemang väcktes till liv. Det är här jag känner mig hemma och det är här jag fyller på min
energi. Därför känns det extra roligt att vår 40:e partikongress hålls här, så välkomna till ett hårt
och roligt arbete. Det kanske är lite vågat att säga det inför en fullsatt kongressal och en stor
mediakår, men det känns ändå som att jag kan säga: Välkomna hem till mig!
Samtidigt som vi inleder vår partikongress pågår det förhandlingar inom EU; jag tror inte att det
är någon som har missat diskussionen om bland annat brexit. Det är därför vår partiordförande
och statsminister inte ansluter förrän senare i kväll. Men jag vet att om han hade varit här skulle
han, precis som jag, börja med att tacka alla er för den fantastiska insats vi gjorde i valrörelsen.
För vi gjorde en historisk slutspurt, vi höll ihop hela vägen. Vi får inte på något sätt luta oss
tillbaka och känna oss nöjda med det, men vi ska absolut vara stolta över det arbete vi gjorde.
Och efter en turbulent tid fick till slut Sverige en ny regering, och tack vare ett blocköverskridande samarbete fick vi en socialdemokratiskt ledd regering och en statsminister som heter
Stefan Löfven.
Vi har en regering som kommer att ta itu med de utmaningar som Sverige står inför, utmaningar
som innebär att vi alla – oavsett vilka vi är och var vi bor i landet – ska känna oss trygga, att vi
ska få den vård vi behöver i tid, att vi håller ihop Sverige genom investeringar i hela landet, att vi
bryter segregationen och att vi för en kraftfull politik för att stoppa klimatförändringarna. Det
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handlar i grund och botten om vårt långsiktiga arbete med att bygga det starka samhället och det
trygga Sverige.
Men partivänner, vi lyckades också göra något unikt. Vi har sett till att högerextremismen inte får
något avgörande politiskt inflytande. I en tid där högerpartier och andra totalitära krafter är på
frammarsch i Europa så gick vi i Sverige mot strömmen. Vi fortsätter vår stolta tradition att inte
ge dem avgörande makt. Men högerextremismen mobiliserar i land efter land, så när vi på den
här kongressen även ska samla oss inför uppstarten inför ett EU-val så vet vi vad som väntar. Då
är det upp till oss att sätta emot, för vi är de som bäst tar matchen mot dem här hemma och i
Europa. Det kommer att kräva din och min och vår gemensamma insats.
Men vi har gjort det förut. Vi kommer att göra det igen. För när vi socialdemokrater och den
samlade arbetarrörelsen går samman gör vi skillnad. Då vinner vi förtroende, då förändrar vi
Sverige och Europa, för vi kan – tillsammans!
Kongressombud, en kongress är partiets högsta beslutande organ. Det är här vi tillsammans fattar
beslut om den politiska inriktningen, och att vara ombud på en socialdemokratisk partikongress
är ett av de finaste förtroenden man kan få. Ni har fått medlemmarnas förtroende att vara här,
för att fatta viktiga beslut om hur vi utvecklar vårt parti, för att tillsammans diskutera och hitta
lösningar på de frågor som finns i vår vardag och vår organisation, och jag ser verkligen fram
emot att få göra det tillsammans med er de här dagarna.
Bland en av alla de tusentals arbetare här i staden fanns det en gång en man som hette Sven
Larsson. Han jobbade som plåtslagare. Det var min farfar. Farfar föddes 1923. Han var
statarunge. Och hans barndom kom för alltid att prägla honom i hans kamp mot orättvisorna –
att ingen ska få sko sig på någon annans bekostnad, att du alltid behöver jobba för att ta din del
av samhällsansvaret, men också hur sårbar du är om det inte finns ett starkt samhälle som kan
stötta upp.
Han växte upp och 1947, när han var 24 år, var han en stolt familjefar med två barn. Familjen
bodde i ett rum och kök, utan varmvatten och med utedass på gården, bara ett stenkast härifrån.
De bodde så fram till december 1960, men då fick de möjlighet att flytta till en helt nybyggd
lägenhet i bostadsområdet Markbacken – tre rum och kök, med centralvärme och egen toalett.
De kunde göra det tack vare bildandet av allmännyttan och investeringen i tusen och åter tusen
nya lägenheter här i Örebro och i resten av Sverige.
Min farmor och farfar hade en dröm – att en dag flytta till ett eget hus med en trädgård, en dröm
som i väldigt många år kändes avlägsen. Men lagom till dess att de närmade sig pension så kunde
de flytta från hyresrätten till ett eget hus med en stor trädgård. Och när jag tänker på
möjligheterna i ett starkt samhälle, när jag tänker på vikten av en rättvisepolitik som lyfter alla –
då tänker jag på min farfar och hur stolt han var där i sin trädgård.
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En annan person bland stadens alla kvinnor är en kvinna som i hela sitt yrkesliv jobbat i
förskolan. Trots att det vissa dagar var svårt att få ekonomin att gå ihop, tiden att räcka till eller
tålamodet att orka med en trotsig dotter, så fanns min mamma alltid där. Hon stod stadigt även
när det var som tyngst, precis som så många ensamstående mammor.
Så när jag tänker på ett starkare samhälle tänker jag också på allt det som mamma gav mig:
trygghet, kärlek men också en ryggsäck full med självförtroende och vetskapen om att
klassbakgrund eller kön aldrig ska få begränsa våra drömmar.
Vad både farfars och min mammas livshistorier handlar om är berättelsen om människors strävan
att få det bättre. Om viljan att utvecklas som individ, att råda över sitt eget liv, att kunna uppnå
sina drömmar, att skapa en bättre morgondag för sina barn. Det samhälle och de utmaningar som
fanns på farfars tid är inte desamma i dag. Men även om utmaningarna och problemen ser
annorlunda ut så är behovet av trygghet och framtidshopp oförändrat. Det är grundläggande för
oss människor, oberoende av vem du är och var du kommer ifrån.
Så partivänner, det är vår uppgift, socialdemokratins uppgift, att möjliggöra det. Lämna
hopplöshet och gnäll åt högerpartierna för socialdemokratins svar är, och har alltid varit, att vi ser
orättvisorna var de än är, att vi varken ska försköna eller förminska samhällsproblemen men att vi
tillsammans kan förändra och förbättra samhället.
Avslutningsvis – det är precis vad vi ska göra de här dagarna. Socialdemokratin är motsatsen till
uppgivenhet. Tillsammans ska vi bygga ett starkt samhälle, ett tryggt Sverige, om så tryggheten
kommer i form av en trädgård eller kunskapen om att ditt kön, din klass eller din bakgrund aldrig
ska få begränsa dina drömmar. Det är målet med vårt arbete och det är målet med vår 40:e
kongress som jag härmed förklarar för öppnad.
Lena Baastad Rådström förklarade kongressen öppnad klockan 13.27.
Musikinslag med Frida Öhrn.
Välkomsthälsning
Irén Lejegren, ordförande i Örebro arbetarekommun: Hej, jag heter Irén Lejegren.
Matilda Ernkrans, ordförande i Örebro läns partidistrikt: Och jag heter Matilda Ernkrans.
Irén Lejegren, ordförande i Örebro arbetarekommun: Jag har den fantastiska äran att just i dag,
precis när kongressen är här, vara ordförande i Örebro arbetarekommun.
Matilda Ernkrans, ordförande i Örebro läns partidistrikt: Och jag har den stora äran att precis i
dag, när vi har vår partikongress här, vara partidistriktsordförande i Örebro län.
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Irén Lejegren, ordförande i Örebro arbetarekommun: Och nu, Matilda – nu är de här. Alltså som vi
har längtat efter er! Att få se er här i dag är verkligen så att hjärtat klappar. Partivänner, ombud,
partistyrelse, funktionärer, volontärer, gäster: Varmt välkomna till Örebro! Det är med stor glädje
vi välkomnar er hit, till vår stad och till vårt län.
Matilda Ernkrans, ordförande i Örebro läns partidistrikt: Ja, verkligen. Det där är kanske, tänker
ni, en utmaning för närkingar som oss – mer kända kanske för: ”Vad träligt”, ”Det går aldrig”.
Men det är inte vi. Det är klart att det går! Stolthet och glädje, det är vårt hela vårt län. Vi är
industri och logistik. Vi har livsmedelsindustri, skogsnäring, mat, måltid, hälsa, kunskap. Det här
är ett fantastiskt län med allt från en vacker skärgård och skogarnas djupa tystnad till en vimlande
stad.
Irén Lejegren, ordförande i Örebro arbetarekommun: Precis, och det är den staden jag hoppas att
ni får en liten stund på er att uppleva – även om jag också varit kongressombud och vet hur det
är. Men kanske ni åtminstone kan gå ut och sola näsan lite i det vackra vårvädret.
Det är en förmån för oss som bor i Örebro att ni är här och att få ser er här, men hela länet
bidrar till det här, så hälsa glatt på alla volontärer som är här, för de tycker att det är fantastiskt
roligt att få vara med er!
Örebro kommun är en av de snabbast växande kommunerna i hela landet. Vi är naturligtvis
väldigt stolta över det, och över alla de möjligheter och alla de utmaningar som vi tillsammans
jobbar med. Lena sade att det här är vår 40:e kongress och att få vara på jubileum är kul. Det är
faktiskt alldeles fantastiskt!
Matilda Ernkrans, ordförande i Örebro läns partidistrikt: Det är det verkligen. Förr i världen var
bruken här i vårt län – det var där man tog till sig ny kunskap, det var där världen kom in till vårt
län. I dag har det förädlats till en djupare kunskap och ett djupare samarbete mellan näringsliv
och offentlig sektor men också med vårt universitet som nu firar 20 år. Jag hade förmånen att i
dag, tillsammans med socialminister Lena Hallengren, besöka universitetssjukhuset och då fick
jag en ögonblicksbild av vad vi står inför. De berättade för oss att på universitetssjukhuset skulle
en grundskoleelev kunna praktisera ett helt skolår och varje dag möta ett nytt yrke. Det är häftigt!
Irén Lejegren, ordförande i Örebro arbetarekommun: Ja, och jag som är regionråd till vardags,
tillsammans med en del andra kamrater här, vill gärna berätta att vårt universitetssjukhus har fått
stämpeln som Sveriges bästa, och det är också det yngsta. Hårt arbete med socialdemokrater i
ledningen är lönande för medborgarna, så är det!
För oss socialdemokrater är frågan om utbildning naturligtvis central. Det har den alltid varit och
det kommer den fortsätta att vara. Mitt jobb, och vårt jobb, är att göra utbildning fortsatt
tillgänglig för alla, för den segern har vi inte nått än. Det måste vi skapa förutsättningar för, så att
alla i vårt län har den möjligheten. Det gäller att nå ut i hela länet. Det gäller naturligtvis hela
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landet men vi är ett gott exempel på det arbetet. Där har vi väldiga utmaningar: Alla ska kunna bo
och arbeta i hela vårt län.
Matilda Ernkrans, ordförande i Örebro läns partidistrikt: Det här att möta det nya, att bygga
bryggor från det som har varit till det vi bär in i framtiden är något som, om vi får säga det själva,
ändå Örebro läns partidistrikt gillar. Vi var faktiskt en gång i tiden det partidistrikt där den första
s-föreningen på nätet bildades – Internetsossen. Det utmanade en del gamla strukturer men det
fanns en vilja att se till att man faktiskt kunde vara engagerad i vårt parti utan att behöva vara
hänvisad till att ses i en möteslokal i Folkets Hus på måndagskvällar.
Vi är ett län som har drivit fram och fortfarande älskar dörrknackning, men i dag är vi också ett
partidistrikt som har försökt att fördjupa det som handlar om att få hela vårt län att leva, att
märkas och synas i vårt partidistrikt. Det är också därför ni träffas oss båda här på scenen i dag.
Vi vill verkligen försöka hitta nya sätt att knyta samman stad och land, och där är inte minst
kompetensförsörjning viktigt.
Irén Lejegren, ordförande i Örebro arbetarekommun: Men nu på kongressen kommer ni att ta
beslut om hur vi ska utveckla partiets organisation. Vi hoppas att vi kan dela med oss om det.
När vi har jobbat med utveckling i min arbetarekommun har vi använt oss av den närkingska
dialekten på i – om än lite på skoj; jag är ju närking och min pappa var så kallad etternärking. Här
i arbetarekommunen har vi bestämt oss för att vi ska lära oss att jobba bättre, så vi inventerar,
inviterar, intresserar, integrerar, involverar och inte minst jobbar vi med att inspirera alla
medlemmar. Men oberoende av dialekt så kommer det att bli fantastiskt intressant att få lyssna på
hur vi ska jobba med medlemmarna i centrum för vårt partis utveckling.
Matilda Ernkrans, ordförande i Örebro läns partidistrikt: Avslutningsvis, den 26 maj går Europa
till val och vi socialdemokrater gör det för att vi tror på samarbete, öppenhet och alla människors
lika värde. Men vi vet också att det här utmanas av högerkrafter runt om i Europa, där man ger
sig på fri media och en fri akademi. Det allra senaste exemplet på det temat, skulle jag vilja hävda,
är det besked vi fick av Kristdemokraterna, det parti som ska ha kristen grund, som i veckan
bestämde sig för att öppna dörren till Sverigedemokraterna – ett parti grundat i vit makt-rörelsen
och med rötter i nazismen.
Det där är naturligtvis något som vi hårt måste ta avstånd från men vi måste också använda vårt
engagemang och vår kraft till att driva fram en valrörelse till Europaparlamentet som bygger på
alla människors lika värde. Även här kan vi ha en koppling till Örebro län, för 1812 hade man
riksdag här i Örebro, en högerorienterad riksdag. Där tog man beslut mot den fria pressen.
Tidningar som var kritiska mot makten skulle helt enkelt förbjudas. Galet, då som nu.
Vi vill något annat. Vi står upp för pressfrihet, akademins och forskningens frihet och
människors lika värde. Allt detta bygger på en tilltro till demokratin och vår möjlighet att kunna
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påverka den. Av den anledningen känns det ännu viktigare att vi samlas den här helgen för
demokratins skull.
Irén Lejegren, ordförande i Örebro arbetarekommun: Partivänner, ombud, partistyrelse,
funktionärer, volontärer och gäster, låt oss nu tillsammans på den här kongressen bygga en ännu
starkare organisation med en politik som kan ta hela Sverige ännu längre, med alla de goda krafter
som vi här. Välkomna till Örebro och till Örebro län!

Dagordningens punkt 2
Fastställande av ombudsförteckning
Dagordningens punkt 2.1
Revisorernas rapport
Föredragning och förslag
Håkan Bystedt, revisor: Det har alltid varit så att revisorerna står för fullmaktsgranskningskommittén, och vi vill inför den här kongressen lämna följande korta rapport:
”Enligt den fastställda medlemsberäkningen för kongressen har inom distrikten valts 350 ombud
och samtliga fullmakter har godkänts. Stockholm den 4 februari och 18 mars, Håkan Bystedt, Ella
Niia och Ingrid Lennerwald.”
Beslut
Kongressen beslöt:
att
godkänna revisorernas rapport.
Dagordningens punkt 2.2
Upprop
Föredragning och förslag
Håkan Bystedt, revisor: Uppropspunkten har blivit enklare i dessa digitaliseringstider. Vi har fört in
de förändringar som har skett i kongressystemet, och klockan 12.58 hade vi 350 valda ombud på
plats. Vårt förslag är att inga ytterligare ombudsbyten tillåts och att uppropet därmed är fastställt.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
fastställa ombudsförteckningen.
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Kongressen hade följande deltagare:
Ombud
Blekinge partidistrikt
Andreas Saleskog, Annette Rydell, Elina Gustavsson, Johanna Beijer, Magnus Manhammar, Malin Norfall,
Sandra Bizzozero och Tamam Adou-Hamidan.
Dalarnas partidistrikt
Abdon Ronsten, Anna-Lena Andersson, Blerta Krenzi, Elin Norén, Henrik Samdahl, Ingrid Rönnblad, Jörgen
Norén, Lars Isaksson, Magnus Bjurman, Mari Jonsson, Sofie Eriksson, Viktor Nordström och Viktor
Zakrisson.
Fyrbodals partidistrikt
Gert-Inge Andersson, Ingemar Samuelsson, Joakim Sjöling, Karin Engdahl, Louise Thunström, Malin
Johansson, Margreth Jonsson, Moez Dharsani, Per Eriksson, Therése Mancini, Ulla Börjesson och Åsa
Karlsson.
Gotlands partidistrikt
David Lindvall, Meit Fohlin och Filip Reinhag.
Gävleborgs partidistrikt
Daniel Olsson, Frida Larsson, Henrik Persson, Jan Lahenkorva, Jenny Breslin, John Staffas, Linda Anttila,
Lisa Di Paolo-Sandberg, Ola Wigg, Patrik Jonsson, Ylva Ivarsson, Åke Söderman och Åsa Viklund Lång.
Göteborgs partidistrikt
Amalia Rud Pedersen, Anna Skarsjö, Birgitta Nesterud, Camilla Widman, Hans Aronsson, Jesper Blomqvist,
Joakim Berlin, Joakim Hagberg, Malin Sjunneborn, My Alnebratt, Patrick Gladh och Per Tenggren.
Göteborgsområdets partidistrikt
Anton César, Elpida Georgitsi, Jim Aleberg, Katarina Bosetti Kristoffersson, Lena Orstadius, Melisa Nilsson,
Patrik Linde, Paula Örn och Renée Norgren Jeryd.
Hallands partidistrikt
Ann-Christin Wendpaap, Christina Johansson, Helen Ung Le, Jeanette Qvist, Jonas Påhlsson, Kristina
Johansson, Lars El Hayek, Lise-Lotte Bensköld Olsson och Stefan Pålsson.
Jämtlands läns partidistrikt
Anton Waara, Elisabeth Lindholm, Gunilla Zetterström Bäcke, Jonas Andersson, Maria Nerpin, Mona
Modin Tjulin, Niklas Daoson och Niklas Rhodin.
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Jönköpings läns partidistrikt
Andreas Persson, Anna Carlsson, Annika Nordin, Azra Muranovic Mujagic, Diana Laitinen Karlsson,
Jörgen Karlsson, Kari Parman, Margareta Lindgren, Per Svenberg, Peter Holkko, Sandra Klasson, Sara
Lindberg och Sebastian Hörlin.
Kalmar läns partidistrikt
Catrin Alfredsson Daniel Nestor, Katrin Stagnell, Malin Anell, Marcus Fridlund, Martina Aronsson, Martina
Palmér, Matilda Wärenfalk, Michael Ländin, Mikael Lång, Robert Rapakko och Tobias Fagergård.
Kronobergs partidistrikt
Eva Ballovarre, Henrietta Serrate, Lars Altgård, Magnus Carlberg, Malin Lauber, Martin Edberg, Robert
Olesen och Tomas Thornell.
Norrbottens partidistrikt
Adam Dahlberg, Anders Öberg, Anders Lundkvist, Anna Lundberg, Anna-Carin Aaro, Birgitta Larsson,
Britta Flinkfeldt, Claes Nordmark, Ellinor Söderlund, Evelina Harr, Frida Söderberg, Jenny Ahlman, Lenita
Ericson, Niklas Nordström, Nina Pörhölä, Nina Bladh och Ulrica Hammarström.
Skaraborgs partidistrikt
Carina Gullberg, Dan Gabrielsson, Daniel Arthursson, Ida Ekeroth, Johanna Svensson, Kajsa Ezelius, Lina
Ahl, Lina Davidsson, Malin Wadman, Mattias Ezelius, Therese Kristiansson och Zelal-Sara Yesildeniz.
Skånes partidistrikt
Adrian Magnusson, Amani Loubani, Anders Månsson, Anna Ingers, Anna-Lena Hogerud, Carina Nilsson,
Carina Svensson, Catrin Tufvesson, Cecilia Hallberg Berndtsson, Cecilia Dahl Andersson, Charlotte Malmborg,
Elin Kramer, Elin Hellqvist, Elin Gustafsson, Fatmir Azemi, Ingela Stefansson, Jan Svärd, Jan Björklund,
Johan Lindman, Kerstin Persson, Lars Klang, Lilli Trpkoski, Marie Granlund, Marika Bjerstedt Hansen,
Martin Hallingström Skoglund, Mathias Persson, Per Bengtsson, Roger Jönsson, Rose-Marie Carlsson, Sara
Anheden, Tommy Augustsson, Ulrika Tollgren, Viktor Eriksson och Åsa Larsson.
Stockholms partidistrikt
Anders Göransson, Anette Pettersson, Daniel Suhonen, Daniel Carlstedt, Ellinor Vikman Rindevall, Ewa
Carlsson Hallberg, Inger Edvardsson, Joanna Abrahamsson, Jytte Guteland, Kadir Kasirga, Karin Åkersten,
Lisa Karlsson, Lowisa Anderzon, Mahtab Sayadi, Mirja Räihä, Moa Sahlin, Olle Burell, Ove Andersson,
Stefan Johansson, Sven Britton, Tara Twana, Teres Lindberg, Thomas Hammarberg, Ulrika Lorenzi och
Zandra Michal.
Stockholms läns partidistrikt
Anders Nordlund, Ann-Christin Furustrand, Camila Janson, Christoffer Holmström, Daniel Färm, Ebba
Östlin, Elof Hansjons, Erika Ullberg, Eva Ullberg, Hanna Stymne Bratt, Ing-Marie Elfström, Jerri Bergström,
Katarina Helling, Kenneth Forsberg, Lars Frid, Liselott Vahermägi, Marcus Granström, Maria Fägersten,
Marianne Åslin, Marie Axelsson, Meeri Wasberg, Mikael Lindström, Nina Lehtola, Olov Westberg, Peter
Schilling, Sara Heelge Vikmång, Sara Kukka-Salam och Ulrika Falk.
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Södermanlands partidistrikt
Caoline Helmersson Olsson, Helén Stockow, Johan Rocklind, Johan Söderberg, Josefine Helleday, Julia Crafoord
Liljeqvist, Linus Fogel, Magnus Johansson, Marie Svensson, Sofia Amloh och Ulrika Truedsson.
Uppsala läns partidistrikt
Caroline Hoffstedt, Clark Wigler, Erik Dagnesjö, Gustaf Lantz, Helene Cranser, Lisa Norén, Magnus
Grönberg, Niklas Björkegren, Per Sverkersson, Peter Gustavsson och Sabina Lindberg.
Värmlands partidistrikt
Anders Tallgren, Anders Leander, Ann Björkqvist Mlakar, Anna Dahlén Gauffin, Eriwan Waysi, FrankEckhard Lassen, Jessica Larsson, Linda Larsson, Nicklas Hartwig, Samuel Carlén, Torbjörn Parling, Ulf
Engström och Åsa Hååkman Feldt.
Västerbottens partidistrikt
Astrid Rönnqvist, Erik Vikström, Fredrik Stenberg, Katarina Lövgren, Laila Axelsson-Jonsson, Leif
Andersson, Lena Carneland, Lennart Holmlund, Magnus Johansson, Malin Malm, Martin Berglund, Mikael
Abrahamsson, Mikael Lindfors, Patrik Nilsson, Peter Vigren, Sara Keisu och Stig-Lennart Karlsson.
Västernorrlands partidistrikt
Andreas Sjölander, Anna-Belle Strömberg, Birgitta Sjögren, Elina Backlund Arab, Glenn Nordlund, Jenny
Bjerkås, John Åberg, Jonas Väst, Lars-Erik Byström, Liss Jonasson, Malin Svanholm, Olga Back, Per Nylén,
Sebastian Rasmusson, Svante Säwén, Thomas Näsholm och Åsa Sjödén.
Västmanlands partidistrikt
Andreas Silversten, Börje Eriksson, Cecilia Östergren, Denise Norström, Jimmy Fredriksson, Madjud Ibrahim,
Magnus Johansson, Per Ågren, Ulrika Spårebo och Åsa-Märta Sjöström.
Älvsborgs södra partidistrikt
Abdullahi Warsame, Andreas Stål, Jessica Rodén, Leif Dahl, Lisa Dahlberg, Magnus Olofsson, Therése
Björklund och Tony Willner.
Örebro läns partidistrikt
Andreas Svahn, Anna Lena Järnberg, Gun Carlestam Lewin, Ida Edström Jan Zetterqvist, Jessica Ekerbring,
Johanna Svärd, Jonas Åkerman, Karin Sundin, Magnus Andersson, Theres Andersson och Ulla Bergström.
Östergötlands partidistrikt
Albert Lindell, Alexander Winge, Alf Karlsson, Magnus Johansson, Jasmin Cosic, Kaisa Karro, Kikki
Liljeblad, Kristina Edlund, Mattias Geving, Mikael Sanfridson, Peter Hermansson och Seija Kuutti.
Riksdagsgruppens representanter
Erik Ezelius, Ida Karkiainen och Ola Möller.
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Representant för svenska S-gruppen i Europaparlamentet
Marita Ulvskog.
Representanter för S-gruppen i Sveriges Kommuner och Landsting
Helene Eliasson och Peter Olofsson.
Internationella gäster
Ett mindre antal internationella gäster deltog på kongressen då det var en mindre, tematisk
kongress. Tillsammans med Palmecentret genomfördes ett seminarium om kongressen som
arrangemang med deltagare från Fatah, Ettakatol, PUK och HDP. I övrigt deltog
kommissionärskandidaten Frans Timmermans från ESP samt representanter från de nordiska
systerpartierna.
Ett drygt femtiotal representanter från den diplomatiska kåren deltog vid en kongressbriefing i
Stockholm den 19 mars.
Svenska gäster
Anders Sundström, Anna-Greta Leijon, Bengt Holgersson, Bertil Jonsson, Birgitta Dahl, Björn Wall, Bo
Toresson, Carin Jämtin, Elvy Söderström, Enn Kokk, Gun-Britt Mårtensson, Göran Johnsson, Ingela Thalén,
Inger Mäler, Lars Stjernkvist, Leif Linde, Lena Hjelm-Wallén, Tommy Ohlström, Ulla Löfven och Veronica
Palm.
Partistyrelsen
Verkställande utskottet – ordinarie ledamöter
Stefan Löfven, Lena Rådström Baastad, Karl-Petter Thorwaldsson, Magdalena Andersson, Mikael Damberg,
Lena Micko och Morgan Johansson.
Verkställande utskottet – ersättare
Ardalan Shekarabi, Tomas Eneroth, Bodil Hansson, Peter Hultqvist, Anna Johansson, Anders Ygeman och
Susanna Gideonsson.
Partistyrelsen – ordinarie ledamöter
Ulric Andersson, Helene Björklund, Ilan de Basso, Matilda Ernkrans, Erik Bergkvist, Lena Hallengren,
Heléne Hellmark Knutsson, Hans Ekström, Ann-Sofie Hermansson, Jörgen Hellman, Heléne Fritzon, Hans
Hoff, Åsa Lindestam, Fredrik Lundh Sammeli, Vivianne Macdisi, Niklas Karlsson, Anna-Caren Sätherberg,
Yilmaz Kerimo, Karin Wanngård, Ulf Olsson, Hanna Westerén, Åsa Westlund, Johan Lindholm och Marie
Nilsson.
Partistyrelsen – ersättare
Eva Sonidsson, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Ylva Johansson, Patrik Björk, Monica Haider, Maria Stenberg,
Monica Johansson, Kenneth Nilsson, Andreas Schönström, Maria Strömqvist, Lilly Bäcklund, Johan Persson,
Carina Ödebrink och Patrik Karlsson.
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Revisorer
Håkan Bystedt, Ella Niia och Ingrid Lennerwald.
Revisorsersättare
Hans Aronsson, Christina Oskarsson och Clas-Göran Carlsson.
Adjungerade till verkställande utskottet och/eller partistyrelsen
Philip Botström, Carina Ohlsson, Ulf Bjereld, Sören Juvas, Nasra Ali, Roger Berzell, Lisa Hedin, Nils
Vikmång, John Zanchi, Jesper Eneroth, Anna-Lena Sörenson och Pia Nilsson.
Programkommissionen – ordinarie ledamöter
Stefan Löfven (ordförande), Emma Vigren, Ardalan Shekarabi, Ann-Sofie Hermansson och Gabriel
Wikström.
Programkommissionen – ersättare
Morgan Johansson, Lawen Redar, Peter Persson, Ulrika Falk och Niklas Nordström.
Valberedningen – ordinarie
Ilmar Reepalu (sammankallande), Anna Fransson, Hans Unander, Carina Ohlsson, Lars Eriksson, Ebba
Östlin, Anders Karlsson, Marie-Louise Rönnmark, Tomas Riste, Anna-Lena Sörenson och Dag Larsson.
Valberedningen – ersättare
Anneli Karlsson, Jana Nilsson, Agneta Gille, Berry Lilja, Annika Andersson Ribbing och Glenn Nordlund.
Partidistriktens ordförande
Blekinge – Helen Björklund
Dalarna – Peter Hultqvist
Fyrbodal – Jörgen Hellman
Gotland – Conny Kristensen Gahnström
Gävleborg – Åsa Lindestam
Göteborg – Anna Johansson
Göteborgsområdet – Patrik Karlsson
Halland – Hans Hoff
Jämtlands län – Anna-Caren Sätherberg
Jönköpings län – Carina Ödebrink
Kalmar län – Anders Henriksson
Kronoberg – Monica Haider
Norrbotten – Fredrik Lundh Sammeli
Skaraborg – Patrik Björck
Skåne – Niklas Karlsson
Stockholm – Anders Ygeman
Stockholms län – Helene Hellmark Knutsson
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Södermanland – Hans Ekström
Uppsala län – Ardalan Shekarabi
Värmland – Åsa Johansson
Västerbotten – Isak From
Västernorrland – Bodil Hansson
Västmanland – Pia Nilsson
Älvsborgs södra – Ulf Olsson
Örebro län – Matilda Ernkrans
Östergötland – Anna-Lena Sörenson

Dagordningens punkt 3
Fastställande av dagordning
Förslag
Partistyrelsen föreslog kongressen fastställa följande förslag till dagordning:
1. Kongressens öppnande
2. Fastställande av ombudsförteckning:
2.1 Revisorernas rapport
2.2 Upprop
3. Fastställande av dagordning
4. Val av kongressfunktionärer:
4.1 Sex ordförande
4.2 Fyra sekreterare
4.3 Femton rösträknare tillika ledamöter i rösträkningskommittén
4.4 Sex protokolljusterare
4.5 15 ledamöter i redaktionsutskottet
5. Beslut om kongressens offentlighet
6. Kongressens arbetsformer:
6.1. Fastställande av diskussionsordning (inklusive regler för allmänpolitisk debatt, förslag,
omröstningar och kongressprotokoll)
6.2. Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande)
7. Behandling av partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram:
7.1. Det politiska samtalet utvecklar socialdemokratin!
8. Allmänpolitisk debatt
9. Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program:
Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige
9.1 Kapitel 1. Utbildning för att växa och växla
9.2 Kapitel 2. Utbildning som leder till jobb
9.3 Kapitel 3. En gedigen grund att stå på
10. Sjukvårdspolitiskt seminarium
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11. Val av partiorgan:
11.1. Ledamöter i partistyrelsen (fyllnadsval)
11.2. Suppleanter i partistyrelsen (fyllnadsval)
11.3. Elva ledamöter i valberedningen
11.4. Sex suppleanter i valberedningen
11.5. Nio ledamöter i granskningsutskottet
11.6. Fyra suppleanter i granskningsutskottet
12. EU-valupptakt
13. Protokolljustering
14. Kongressens avslutning
Beslut
Kongressen beslöt:
att
fastställa partistyrelsens förslag till dagordning.

Dagordningens punkt 4
Val av kongressfunktionärer
Dagordningens punkt 4.1
Val av sex ordförande
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens sammankallande: Valberedningens förslag är att kongressen väljer
Elisabeth Brandt Ygeman, Stockholm, Per Tenggren, Göteborg, Agnetha Blom, Örebro, Åsa
Lindestam, Gävleborg, Niklas Nordström, Norrbotten och Andrea Törnestam, SSU, till
ordförande för kongressen.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja ordförande för kongressen i enlighet med valberedningens förslag.
Dagordningens punkt 4.2
Val av fyra sekreterare
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens sammankallande: Valberedningen föreslår att kongressen väljer
Malin Axelsson, Peter Lindh, Joakim Edhborg och Karolina Filipsson, samtliga från
partistyrelsens kansli, till kongressekreterare.
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Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja sekreterare för kongressen i enlighet med valberedningens förslag.
Ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman och Andrea Törnestam
Sekreterare: Malin Axelsson och Peter Lindh
Tjänstgörande ordförande: Då tackar hela presidiet för förtroendet. Det är vi som ska försöka att,
tillsammans med er, se till att detta blir en så bra kongress som möjligt och att besluten tas i den
ordning som de ska.
Dagordningens punkt 4.3
Val av femton rösträknare tillika ledamöter i rösträkningskommittén
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens sammankallande: Valberedningen föreslår att kongressen väljer
Christina Johansson, Halland (sammankallande), Torbjörn Parling, Värmland, Kikki Liljeblad,
Östergötland, Magnus Johansson, Västerbotten, Katarina Bosetti Kristoffersson,
Göteborgsområdet, Christoffer Holmström, Stockholms län, Jenny Bjerkås, Västernorrland,
Andreas Silversten, Västmanland, Lowisa Anderzon, Stockholm, Joakim Hagberg, Göteborg, Ida
Edström, Örebro län, Robert Olesen, Kronoberg, Malin Anell, Kalmar län, Adam Dahlberg,
Norrbotten och Anna-Lena Andersson, Dalarna till rösträknare tillika ledamöter i
rösträkningskommittén.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja rösträknare i enlighet med valberedningens förslag.
Dagordningens punkt 4.4
Val av sex protokolljusterare
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens sammankallande: Vi föreslår att kongressen väljer Mattias Geving,
Östergötland (sammankallande), Josefine Helleday, Södermanland, Stefan Pålsson, Halland, Tara
Twana, Stockholm, Jonas Åkerman, Örebro län och Ulrika Spårebo, Västmanland till
protokolljusterare.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja protokolljusterare i enlighet med valberedningens förslag.
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Dagordningens punkt 4.5
Val av femton ledamöter i redaktionsutskottet
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens sammankallande: Valberedningen föreslår att kongressen väljer
Stefan Löfven, partistyrelsen (sammankallande), Lena Rådström Baastad, partistyrelsen, Mikael
Damberg, partistyrelsen, Caroline Hoffstedt, Uppsala län, Ulf Engström, Värmland, Annelie
Karlsson, Skåne, Patrik Linde, Göteborgsområdet, Malin Malm, Västerbotten, Glenn Nordlund,
Västernorrland, Kristina Edlund, Östergötland, Daniel Olsson, Gävleborg, Liselott Vahermägi,
Stockholms län, Ove Andersson, Stockholm, Britta Flinkfeldt, Norrbotten och Fredrik Olovsson,
Södermanland till redaktionsutskott.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja redaktionsutskott i enlighet med förslaget.

Dagordningens punkt 5
Beslut om kongressens offentlighet
Förslag
Tjänstgörande ordförande: Partistyrelsen föreslår kongressen besluta att kongressens förhandlingar
ska vara offentliga.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
kongressens förhandlingar ska vara offentliga.
Teknisk information
Tjänstgörande ordförande: Innan vi går vidare går ordet till Mediatec som sköter det tekniska
systemet. Vi vill dessutom gärna pröva att allt fungerar och att ni blir kompisar med era plattor.
Mediatec informerade om hur tekniken fungerar under kongressen och en provvotering gjordes.
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Dagordningens punkt 6
Kongressens arbetsformer
Dagordningens punkt 6.1
Fastställande av diskussionsordning (inklusive regler för allmänpolitisk debatt, förslag,
omröstningar och kongressprotokoll)
Förslag
Följande av partistyrelsen uppgjorda förslag till diskussionsordning förelåg:
1) För pågående ärende (dagordningspunkt/er) kan ordet begäras via den läsplatta som
tillhandahålls alla ombud och övriga som har yttranderätt eller från någon av de
yrkandestationer som finns i kongressalen. För att underlätta presidiets arbete bör ordet
begäras i så god tid som möjligt. Vid replik, ordningsfråga och liknande kan ordet begäras
utan att nyttja den elektroniska anläggningen.
2) Alla yrkanden görs från talarstol. För att ett förslag ska kunna behandlas måste yrkandet
dessutom vara inskrivet i samband med, eller efter att ordet har begärts på en av
yrkandestationerna eller 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 Landsting utser inom sig två
representanter. Dessa representanter har yttrande- och förslagsrätt.
4) Taletiden är begränsad till högst tre minuter, när inte kortare tid har beslutats. Replik kan
medges, om talaren har deltagit i debatten och därefter har apostroferats. Taletiden för
repliken är högst en minut. 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 (7.1, 9.1, 9.2 och 9.3)
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.
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5)

6)
7)
8)
9)

Tjänstgörande ordförande kan vid behov ge föredragande möjlighet till ytterligare inlägg
samt förlänga föredragandens tid för slutplädering.
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
satts i debatten, begränsas taletiden till den tid som kongressen, efter förslag från
kongressordföranden, beslutar.
Förslag om streck i debatten och tidsbegränsning för talarna kan framställas av
ordföranden och kongressens ombud.
Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska hen överlåta platsen åt någon av de
andra ordförandena.
Reservationer ska avges skriftligt. Anmälan om reservation ska göras i omedelbar
anslutning till beslutet. Skriftlig reservation ska därefter lämnas till presidiet.
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.

Partistyrelsens förslag
Beslut om eventuella ändringar i partistyrelsens förslag fattas av en grupp utsedda av
partistyrelsen bestående av Stefan Löfven, Lena Rådström Baastad, Karl-Petter Thorwaldsson, Magdalena
Andersson, Mikael Damberg, Lena Micko, Morgan Johansson, Ardalan Shekarabi, Margot Wallström, Tomas
Eneroth, Bodil Hansson, Peter Hultqvist, Anna Johansson, Anders Ygeman och Susanna Gideonsson. Om
ändringar sker görs nya versioner av de ändrade texterna som görs tillgängliga på kongressens
webbplats före debatten i aktuell fråga.
Allmänpolitisk debatt
För att ge möjlighet till en diskussion i aktuella politiska frågor genomförs under fredagen en i
allmänpolitisk debatt. Debatten utmynnar inte i några beslut, utan syftar till att lyfta frågor som
inte hanteras inom partistyrelsens förslag till programtexter. Följande diskussionsordning föreslås
för den allmänpolitiska debatten:
1) Debatten inleds med en inledning från partiledningen (VU).
2) Varje delegation tilldelas minst en (1) talare – där antalet fördelas proportionellt utifrån
antalet ombud. Totalt fördelas 69 talare på de 26 kongressdelegationerna.
3) Talartiden är högst två minuter. En och samma talare kan bara tala en gång.
4) Ingen replikrätt.
5) Inga yrkanden kan läggas under debatten.
6) Samtliga talare anmäls delegationsvis i förväg.
7) Delegationerna uppmanas anmäla talare enligt jämn könsfördelning
8) Samtliga talare anmäler inom vilket område de vill tala inom. Riksdagens
utskottsfördelning utgör områdesindelning (arbetsmarknad, civil, finans, försvar, justitie,
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konstitution, kultur, miljö- och jordbruk, näring, skatte, socialförsäkring, social, trafik,
utbildning, utrikes, EU).
9) Utifrån anmälda talare, önskat område och könsfördelning gör presidiet en talarlista som
offentliggörs innan debatten inleds. Talarna grupperas utifrån områdesindelning, vilket
gör att det blir lättare att följa debatten.
Förslagsregler
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).
Omröstningar
Personval sker, då någon så begär, i första hand genom sluten omröstning med den elektroniska
voteringsanläggningen som finns i ombudens läsplattor. Vid sluten omröstning är det inte möjligt
att i efterhand ta reda på hur ombuden har röstat. Om tekniken inte skulle fungera görs
omröstningen med slutna sedlar. Övriga ärenden avgörs genom öppen omröstning. Om
rösträkning begärs kommer den elektroniska voteringsanläggningen att användas. Ur
voteringsanläggningen är det möjligt för ombud att på begäran få utskrifter på hur ombuden har
röstat.
Kongressprotokollen
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 10.30 och 12.00 på lördagen och söndagen kommer förslag till förslags- och
beslutsprotokoll från föregående dag att vara tillgängligt på Socialdemokraternas webbplats.
Ombuden har då möjlighet att granska protokollsförslaget och framföra eventuella erinringar mot
detta. Justering av beslutsprotokollet görs därefter av två valda justerare i förening samt
tjänstgörande ordföranden. Protokollet från den avslutande kongressdagen justeras av två
justerare i förening samt tjänstgörande ordföranden i samband med kongressavslutningen.
Det fullständiga protokollet, som omfattar alla inlägg under kongressen (diskussionsprotokollet),
utarbetas efter kongressen. Detta protokoll justeras av de kongressvalda protokolljusterarna och
ordförandena.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
fastställa partistyrelsens förslag till diskussionsordning, inklusive regler för allmänpolitisk
debatt, förslag, omröstningar och kongressprotokoll.
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Dagordningens punkt 6.2
Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande)
Förslag
Följande av partistyrelsen utarbetade förslag till arbetsordning förelåg:
Förslag till arbetsordning
Fredagen den 22 mars
13.00

Öppningsprogram
Öppningsanförande av partisekreterare Lena Rådström Baastad
Formalia
1. Kongressens öppnande

14.00

2.

Fastställande av ombudsförteckning:
2.1
Revisorernas rapport
2.2
Upprop

3.

Fastställande av dagordning

4.

Val av kongressfunktionärer
4.1
Fyra ordförande
4.2
Fyra sekreterare
4.3
15 rösträknare tillika ledamöter i rösträkningskommittén
4.4
Sex protokolljusterare
4.5
15 ledamöter i redaktionsutskottet

5.

Beslut om kongressens offentlighet

6.

Kongressens arbetsformer:
6.1
Fastställande av diskussionsordning (inklusive regler för
allmänpolitisk debatt, förslag, omröstningar och kongressprotokoll)
6.2
Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande)

Inledning organisatoriskt reformprogram och tal av partisekreterare
Lena Rådström Baastad
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14.15

Behandling av partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram
7.

Behandling av partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram
7.1
Det politiska samtalet utvecklar socialdemokratin!
Organisatoriskt reformprogram (s. 3–16)
Föredragande: Lena Rådström Baastad, Therese Guovelin, Niklas Karlsson,
Fredrik Lundh Sammeli och Tomas Eneroth

18.15

Gästtal

18.30

Middagspaus

19.30

Allmänpolitisk debatt
8.

22.30

Allmänpolitisk debatt
Föredragande: Magdalena Andersson, Ardalan Shekarabi, Ylva Johansson
och Tomas Eneroth

Ajournering

Lördagen den 23 mars
09.00

Tal av partiordförande Stefan Löfven

09.30

Inledning Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för
Sverige. Inledning av Mikael Damberg

09.45

Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program
9.

Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program:
Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige
9.1
Kapitel 1. Utbildning för att växa och växla
Politiskt program. (s. 5–12)
Föredragande: Mikael Damberg, Ylva Johansson, Matilda Ernkrans, Ulf
Olsson och Helene Hellmark Knutsson
9.2
Kapitel 2: Utbildning som leder till jobb
Politiskt program. (s. 13–18)
Föredragande: Mikael Damberg, Ylva Johansson, Matilda Ernkrans, Ulf
Olsson och Helene Hellmark Knutsson

12.00

Lunchpaus

13.00

Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program, fortsättning.
24

9.

15.00

Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program:
Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige
9.2
Kapitel 2: Utbildning som leder till jobb
Politiskt program. (s. 13–18)
Föredragande: Mikael Damberg, Ylva Johansson, Matilda Ernkrans, Ulf
Olsson och Helene Hellmark Knutsson
9.3
Kapitel 3: En gedigen grund att stå på
Politiskt program. (s. 19–22), inledning Kunskap för framtiden (s. 3–4)
samt avslutande ord (s. 23)
Föredragande: Mikael Damberg, Ylva Johansson, Matilda Ernkrans, Ulf
Olsson och Helene Hellmark Knutsson

Sjukvårdsseminarium
10. Seminarium – Framtidens sjukvård

16.40

Gästtal

17.00

Ajournering

18.00

Mingel

19.00

Kongressfest

Söndag den 24 mars
09.00

Parentation

09.15

Val
11. Val av partiorgan
11.1
Ledamöter i partistyrelsen (fyllnadsval)
11.2
Suppleanter i partistyrelsen (fyllnadsval)
11.3
Elva ledamöter i valberedningen
11.4
Sex suppleanter i valberedningen
11.5
Nio ledamöter i granskningsutskottet
11.6
Fyra suppleanter i granskningsutskottet

09.45

Valupptakt
12. EU-valupptakt

11.15

Protokolljustering
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13. Protokolljustering
Avslutningsprogram
14. Kongressens avslutning
Sång
12.00

Kongressen avslutas

Beslut
Kongressen beslöt:
att
fastställa partistyrelsens förslag till arbetsordning.
Tjänstgörande ordförande: Jag vill säga några ord om säkerheten. Om det går ett larm ska man inte
springa ut det första man gör utan det gör man först när en röst säger att man ska utrymma. Det
är alltså ett talat meddelande som gäller för utrymning; vid endast tonlarm eller blixtlarm sker inte
utrymning. Utrymningsplatsen är precis utanför huvudentrén. Hissar och rulltrappor stängs av
om så blir fallet.
Hjärtstartare, som vi inte hoppas att vi behöver använda, finns i närheten av entréerna, och några
deltagare har jordnötsallergi, så därför har vi inga jordnötter i kongresslokalerna över huvud taget.
Kulturinslag
Sång av Frida Öhrn.
Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades klockan 14.10.
Återupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 14.25.

Dagordningens punkt 7
Behandling av partistyrelsens förslag till organisatoriskt
reformprogram
Föredragande: Lena Rådström Baastad (huvudföredragande), Therese Guovelin, Niklas Karlsson, Fredrik
Lund Sammeli och Tomas Eneroth
Tjänstgörande ordförande: Det var bra att lämna in yrkanden tidigt, men eftersom partistyrelsen har
tagit fram ett nytt reviderat förslag gäller många yrkanden gamla sidor och rader som inte längre
gäller. Därför vill jag be Hans Aronsson, Renée Norgren Jeryd, Jörgen Norén och Seija Kuutti att
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skicka in sina yrkanden igen med rader och sidor i den nya versionen. Det är också en uppmaning
till er alla: Gå in och titta i den nya versionen vilka sidor och rader som gäller; annars kommer vi
att göra varandra väldigt förvirrade.
Inledningsanförande
Lena Rådström Baastad, partistyrelsens föredragande: Nu tänker ni: Kanhända hon är från Örebro,
men hur mycket tid ska hon få i talarstolen egentligen? Men lugn, ni ska alldeles snart få börja
debatten. Vi ska diskutera vårt organisatoriska reformprogram, och då tänkte jag börja med att
prata om ett möte som jag hade med Birgitta Rundgren, ordförande för Motala Verkstads Skvinnor. Det är just om henne och alla andra drivna folkrörelsehjältar som det här programmet
ska handla.
Som partisekreterare får jag möjlighet att göra många resor runt om i landet. Jag träffar många
medlemmar och vissa möten sticker ut mer än andra. Just det här mötet med Birgitta i Motala var
ett sådant möte. När jag kom dit till ett föreningsmöte var är det 160 personer på plats i salen. De
har kommit för att delta – både medlemmar och icke medlemmar. Jag kan också konstatera att
jag aldrig sett så många män på ett möte som anordnas av en kvinnoklubb. Men jag tänkte att de
kanske hade lockat med gratis mat eller något, för det var lunchtid, men så var det inte heller,
utan alla hade dessutom betalat för att få komma på mötet. Birgitta förklarade för mig att ”Är det
under 75 personer på våra möten är det ett helt misslyckat arrangemang.”
I årtionden har Birgitta med sin styrelse och sin förening ordnat politiska möten, fester,
seminarier och andra aktiviteter – möten där verkligheten har analyserats, människor har tagit
intryck av varandras vardag och politiken utvecklats. Genom sin insats skulle jag vilja säga att
Birgitta är en sann samhällsbyggare och folkrörelsehjälte. Och det finns många som hon, som i
det dolda gjort och gör ett otroligt jobb för att bygga vårt parti. Men vi måste nog ändå
konstatera att i dag har vi för få personer som Birgitta och för få möten som det i Motala.
De senaste decennierna har vi som organisation försvagats, och det är med den insikten som vi i
dag ska behandla det organisatoriska programmet. Vi vet alla att vi behöver förändras, förnyas
och förstärka vår partiorganisation. Vi ska vara ett brett parti, en folkrörelse i samhället och med
verksamhet som välkomnar människor och låter engagemanget växa. En rörelse som samlar
Sverige och betonar det som är gemensamt, snarare än tittar på det som skiljer människor åt. Det
är just med den utgångspunkten som vi ska peka ut vilken verksamhetsinriktning vi ska ha för de
kommande åren: den analys, den prioritering och den riktning som tar sikte på hur vi ska
utvecklas som parti.
Det här är inte ett dokument som har svar på precis alla frågor som vi kanske borde hantera som
parti. Men det är en prioritering om hur vi ska utvecklas som organisation. Det handlar om att
lägga fokus på att vi står starka i valen 2022, 2026 och 2030. Nu ska vi i än högre grad än på
tidigare kongresser fastställa ett gemensamt utvecklingsprogram för att stärka oss och återigen bli
den där starka folkrörelsen som vi är i själ och hjärta.
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Jag är väldigt glad att vårt partis organisation får ta mycket plats på den här kongressen, för det är
helt avgörande frågor för vår framtid. Jag ser verkligen fram emot alla de kloka inlägg som jag vet
kommer att komma, för de behövs. Vi har redan skickat ut ett nytt förslag, och det var mer för
att det hade kommit in många bra synpunkter när det gäller redaktionella frågor. Vi behövde
tydliggöra saker, så att vi kanske kan lämna den debatten och verkligen fokusera på vad det är för
principiella avväganden vi ska göra i den här salen.
Allra sist, varmt tack för det engagemang som har funnits i de processer som vi har haft fram till
kongressen, med hundratals inspel i öppet forum i september, hearing i december och remissvar i
januari. Nu vet jag att det är många i delegationerna som sitter med spännande inlägg och väntar
på att få kliva upp i den här talarstolen. Återigen – jag ser verkligen fram emot en bra debatt, så
låt oss börja! Jag yrkar härmed bifall till partistyrelsens förslag.
Dagordningens punkt 7.1
Det politiska samtalet utvecklar socialdemokratin! Behandling av organisatoriskt
reformprogram (sidan 3–16)
Följande förslag förelåg:
Renässans för det politiska samtalet
Grunden för ett politiskt parti som vårt är att påverka samhället i socialdemokratisk riktning
genom det politiska samtalet. Det är i samtalet mellan människor som idéer bryts mot varandra,
ny fördjupad verklighetsförståelse uppstår och gemensam grund för att samarbeta byggs. Det är
där vi påverkar och påverkas, får inspiration framåt och hanterar svåra frågor gemensamt. Ett
tryggt, hoppfullt och framtidsinriktat politiskt samtal som bygger på tidlösa socialdemokratiska
idéer om frihet, jämlikhet och solidaritet är ett beprövat och välfungerande verktyg för att
långsiktigt åstadkomma samhällsförändring. Därutöver är det också själva kärnan i vår
verksamhet.
Det politiska samtalet är satt under press. Sociala medier har utmanat det traditionella
medielandskapet och öppnat upp för nya aktörer att sprida tesdrivna nyheter, falsk information
och direkta myter. Tonen i samtalet har hårdnat kraftigt, vilket många gånger har lett till att
debatten har polariserats – med ökad splittring som konsekvens.
Även i vårt eget parti har det politiska samtalet ibland fått stå tillbaka. Interna processer,
mötesformalia och inåtvänd mötesverksamhet har ibland tagit för stor plats. Det har blivit dags
att vända på den utvecklingen, för vi kan samtidigt se att vi nått många av våra största framgångar
när vi mött medborgarna i samtal – inte minst hemma vid dörren.
Med detta program ges det politiska samtalet en renässans. Det är i det politiska samtalet mellan
människor som vi kan bryta fördomar och misstro, och i stället bygga tillit, förtroende och
förståelse – gå från det som skiljer oss åt till det som för oss samman. Det politiska intresset är
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stort bland många och genom att vårda och utveckla ett stimulerande politiskt samtal ska vi bli
bättre på att kanalisera det engagemanget och omsätta det för till verklig förändring som finns
genom medlemskap i vårt parti. Digitaliseringen och framväxten av sociala medier innebär
fantastiska möjligheter för att utveckla det politiska samtalet och det politiska deltagandet. Det är
en särskilt viktig uppgift i ett nytt parlamentariskt landskap som är allt mer fragmentiserat – där vi
som parti är med och styr i allt mer varierande konstellationer. Därför ska vi se till att det mest
relevanta, dynamiska och framåtsyftande politiska samtalet i Sverige ska finnas i och med
socialdemokratin.
Genom att stärka det politiska samtalet så väl inom vårt parti som med medborgarna skapar vi
förutsättningar för en dynamisk politikutveckling, men vi har också möjlighet att värva och
aktivera fler medlemmar och växa tillsammans. Faktum är att många av de utmaningar och
möjligheter som vi har kan mötas och tas tillvara med ett mer levande och aktivt samtal som
engagerar fler! För att vara starka i en ny tid krävs att vi går tillbaka till grunden för vår
verksamhet och vitaliserar den – och det handlar om att förändra samhället genom ett levande
politiska samtal. Det är vad detta program handlar om. Att med gnistan i det levande politiska
samtalet tända nytt liv i den socialdemokratiska folkrörelsen.
Vår partiorganisation är politisk
Socialdemokratins vision är ett jämlikt samhälle där alla kan känna frihet och framtidstro. Det är
en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor bäst kan förändra och förbättra
samhället.
För att kunna göra verklighet av vår vision måste Socialdemokraterna vara en stark och
närvarande folkrörelse. Vår trovärdighet förutsätter att vi ser adresserar samma de problem som
vanligt folk ser. Socialdemokraterna ska inte åka på studiebesök ut i verkligheten – utan genom
våra medlemmar och vår organisation ständigt står vi stadigt förankrad i densamma. Det handlar
till syvende och sist om det goda politiska samtalet. Vi ska möta varandra i en ständigt pågående
dialog.
Det nya parlamentariska läget kommer också ställa höga krav på en stark partiorganisation. Att
hitta kompromisser och koalitioner för att förverkliga socialdemokratisk politik är avgörande på
kort sikt. Men det är arbetet med att stärka partiorganisation som blir avgörande på längre sikt.
Det handlar om en ständigt pågående politikutveckling och dialog. Det är i vår partiorganisation
vi stärker socialdemokratin, utvecklar politik och bygger för framtida segrar.
Hur vi organiserar oss som parti ska därför spegla vår politiska övertygelse. Vi ska vara ett brett,
folkligt förankrat, internationellt solidariskt, demokratiskt folkrörelseparti. När högerextremismen
fått allt större genomslag, det politiska klimatet hårdnat och tilltron till politikens förmåga att lösa
problem vacklar är vårt parti viktigare än någonsin. Det finns emellertid många andra viktiga
krafter för att vitalisera och utveckla demokratin; folkbildningen, fackföreningsrörelsen, akademin
forskningen, media och civila samhällets organisationer har alla viktiga roller. Men i slutändan är
det vår uppgift att vara den yttersta garanten för en väl fungerande demokrati som tar ansvar för
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att fördjupa den. Därför är det politiska samtalet, själva kärnan i det politiska hantverket, så
centralt i utvecklingsarbetet framåt.
Detta organisatoriska reformprogram är indelat i tre avsnitt:
•
•
•

Vår verksamhetsidé – vårt organisatoriska uppdrag
Vårt parti är i ständig förändring – strategiska utgångspunkter i vårt utvecklingsarbete
Organisatoriska prioriteringar – för att skapa Sveriges bästa politiska samtal

Det förändringsarbete som krävs behöver också göras under nya förutsättningar. Vi har en trend med vikande
resurser personellt och ekonomiskt, inte minst kommande mandatperiod. Vi måste därför
använda våra resurser smartare. Det är inte möjligt att ekonomiskt satsa oss till en bättre
verksamhet. Vi behöver prioritera hårdare och utmana oss i hur vi kan få mer och bättre
verksamhet med mindre resurser samtidigt som vi utvecklar nya bättre arbetssätt.
Verksamhetsidé: Sveriges bästa politiska samtal
Vårt uppdrag
Socialdemokratin i Sverige är en folkrörelse med demokratin som grundfundament. Partiets
politiska vision för samhällets utveckling förutsätter nära kontakt med medlemmar och väljare.
Därför ska vi vara en aktiv, modern folkrörelse med ett levande, relevant politiskt samtal som har
förankring i människornas vardag och som är del i en större internationell rörelse.
Det politiska samtalet är grunden för ett politiskt parti som vårt. Det mest relevanta, dynamiska
och framåtsyftande politiska samtalet i Sverige ska finnas inom och tillsammans med
socialdemokratin.
Vi måste därför bli bättre på att inrikta verksamheten på framför allt vårt grundläggande uppdrag
det goda politiska samtalet. Det kräver att vi arbetar utifrån flera aspekter av detta samtidigt.
Vi ska:
• Engagera och aktivera människor. Vi ska samla och aktivera socialdemokrater för att få
genomslag för våra idéer. För socialdemokratin finns ett egenvärde i att vara många och
att bestå av en folklig bredd som väl återspeglar vårt samhälles befolkningssammansättning. Det kräver att vi aktivt för samtal med medborgare och potentiella medlemmar.
På så sätt ska vi vinna stöd för vår sak, få fler medlemmar och utveckla vår politik.
•

Utbilda och utveckla medlemmar. Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns
hos våra medlemmar. Genom att de får möjlighet att växa och utvecklas politiskt så stärks
socialdemokratin som politisk kraft och nya idéer kan slå rot. Det kräver en levande
partiverksamhet som bygger på det goda politiska samtalet, men också en nära relation till
akademin folkbildningen och forskningen.
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•

Påverka och förändra samhället. Politikens uppgift är att i ord och handling påverka och
förändra samhället. Vi gör det ytterst genom att utveckla ny och reformera vår politik och
vara med och fatta politiska beslut. En uppgift som aldrig får tappa fart och kräver
processer som kräver hög grad av medlemsinflytande. Men vi gör det också genom att
bedriva opinionsbildning – i traditionella medier men också genom en ständigt pågående
dialog i sociala medier och vid dörren. Dessutom har socialdemokratin ett bredare
demokratiuppdrag som innebär att vi tar på oss uppgiften att som folkrörelse skapa ett
samhälle byggt på tillit solidaritet och demokratiska ideal.

Tillsammans utgör detta organisatoriska uppdrag en tydlig inriktning för verksamheten. Det är
med det som utgångspunkt vi ska utvärdera vår partiorganisation och prioritera
utvecklingsinsatser.
Våra organisatoriska värderingar
De politiska värderingar som vi vill ska prägla samhället i stort ska också prägla oss som
organisation. Vi har höga förväntningar på vår partiverksamhet, våra medlemmar och särskilt på
våra ledare. Som socialdemokratiska ledare agerar vi utifrån våra värderingar och vi bekämpar
orättvisor var än vi ser dem. Vi är en rörelse där vi ser varandra och låter varandras engagemang
växa. Vi tar vara på varandras idéer, erfarenheter och kunskaper. Det innebär att vi som
organisation ska vara inkluderande, jämlika, jämställda, öppna för nya människor och att vi hela
tiden ser laget före jaget. I praktiken innebär det att alla former av kränkande beteende och
trakasserier är oacceptabla i vårt parti. Det är en förutsättning för det goda politiska samtalet.
Vårt parti är i ständig förändring
Samtidigt som vårt organisatoriska uppdrag är av mer tidlös karaktär så förändras vår omvärld i
hög takt. Det ställer krav på att vi utmanar sätten och metoderna för hur vi på bästa sätt når våra
mål och uppdrag både i dag och i morgon.
Det samlande politiska samtalet är grunden. Flera av de stora organisatoriska metoderna som
arbetarrörelsen och socialdemokratin har använt under sin framväxt har handlat om att i sin
samtid bidra, forma och stärka det politiska samtalet. Framväxten av tidningsverksamhet,
folkbibliotek, studiecirklar och utbildningsverksamhet har gemensamt att de alla präglade
politiska samtal på kort och lång sikt.
I den meningen är behovet för att bidra till politiska samtal tidlös. Grunden för politiskt
engagemang är att diskutera politik påverka samhällsutvecklingen. Det är en avgörande anledning
till att människor engagerar sig i vårt parti.
Men som politiskt parti agerar vi inte i ett vakuum. Det politiska landskapet har förändrats och
ställer nya krav på vårt parti. Sociala medier har utmanat det traditionella medielandskapet och
öppnat upp för nya aktörer att sprida tesdrivna nyheter, falsk information och direkta myter.
Tonen i samtalet har hårdnat och det ställer andra och nya krav på oss som parti och folkrörelse.
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Precis som vi gjort genom historien behöver vi som politisk rörelse hitta nya metoder, kanaler
och verktyg för att stärka och bidra till det politiska samtalet. När somliga samhällskrafter verkar
polariserande, ska vi ena och bygga dialog.
Vi behöver nå fler människor och utveckla det politiska samtalet i vårt parti. En kärna i vår rörelse är vår
lokala politiska folkrörelseverksamhet. Genom historien har stor tankekraft och stora resurser
lagts på att utveckla lokal verksamhet som är meningsfull, politisk och kraftfull. Det måste vi åter
bli riktigt bra på. Den medlem som är stolt över verksamheten och partiet, har lättare att värva
fler. Medlemmar som trivs och utvecklas är våra viktigaste ambassadörer. Vi behöver bedriva
bättre och mer attraktiv lokal politisk folkrörelseverksamhet som fler deltar i och tycker är
meningsfull. Vi ska göra det med vetskapen att det medlemmarna efterfrågar är mer av politiskt
innehåll i verksamheten och att få delta i en politisk diskussion. Det samtalet mår bättre och blir
starkare när fler deltar – vilket är en av orsakerna till varför vi som parti ständigt behöver växa.
På senare år har vi blivit bättre på att värva nya medlemmar men fortfarande är det alltför få av
våra sympatisörer som får frågan om att bli medlemmar. Inte minst måste vi rekrytera värva fler
fackligt engagerade och fler yngre medlemmar till vårt parti.
Vi ska använda kraften i digitaliseringen för att använda våra resurser smartare, möta nya förväntningar och öka
värdet i medlemskapet. Förväntningarna på oss som parti ökar. När omvärlden förändras så skiftar
också de förväntningar vi människor har. Digitaliseringen har inneburit en explosionsartad ökad
tillgänglighet och snabbhet. Ärenden som du tidigare hanterade på kontor med snäva öppettider
har flyttat in i mobilen med obegränsade öppettider. Det leder i sin tur till ökade förväntningar
och missnöje om inte din service hela tiden blir enklare, snabbare och mer tillgänglig. Människor
är vana att enkelt kunna lösa saker med digitala verktyg, både i arbetet och i privatlivet. Med
sociala medier har många därutöver kunnat få utlopp för sitt politiska engagemang utanför
föreningar och partier. Det politiska samtalet har allt mer flyttat ut från fikabord och
insändarspalter till nätforum.
Vår organisation måste ha hög digital tillgänglighet för att möta människors krav på att tiden från
tanke till handling ska kortas. Som parti måste vi organisera och ge strukturella förutsättningar för
att bedriva kraftfulla och bra politiska samtal på nätet. Digitala lösningar innebär också en chans
att öka möjligheten att snabbare ta tillvara på medlemmars olika kompetenser och intresse, men
också att arbeta på ett mer effektivt sätt när resurserna blir färre. På så sätt kan vi också öka
medlemskapets värde. Om vi inte matchar denna utveckling riskerar människor bli besvikna på
medlemskapet och/eller partiet – och därför vända i dörren.
Höj statusen på lokalt politiskt folkrörelsearbete och utveckla det politiska samtalet lokalt. Starka folkrörelser
har varit en bärande del i framväxten av den svenska modellen. Det stora och utbredda ideella
engagemanget i Sverige har legat konstant de senaste decennierna. Men kartan för var och hur det
engagemanget läggs har förändrats. Verksamhet som tidigare sköttes av de etablerade
folkrörelserna genomförs numera i nya föreningar och organisationsformer. Dessutom har nya
former för ideellt engagemang av mer tillfällig karaktär tillkommit. Exempelvis har verksamhet av
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mer social karaktär som bedrevs inom socialdemokratin och andra folkrörelser hittat nya former
och organisationer. Varje folkrörelse och organisation behöver därför vara tydligare och bättre
utifrån sitt gebit. Summa summarum Med det sagt: I Sverige svenskar lägger man fortsatt väldigt
mycket tid på ideellt arbete, men i allt mindre utsträckning hos oss.
Den brett definierade arbetarrörelsen är fortsatt en betydande samhällskraft i Sverige.
Organisationer som utvecklats med utgångspunkt i arbetarrörelsens värderingar och är fortsatt
viktiga samarbetspartners och rekryteringsgrunder för oss som parti. För att öka vår styrka
behöver socialdemokrater engagera sig i hela den breda arbetarrörelsens långsiktiga arbete för
samhällsförändring.
Detta nya landskap av svenskens det ideella engagemanget ställer krav på oss som parti att
tydliggöra vår uppgift och hur medlemmars engagemang är avgörande för att vi ska kunna
åstadkomma politiska resultat. Det kan uppstå krockar där vår verksamhet inte lever upp till det
som motiverar till politiskt engagemang. Till exempel handlar en stor del av vår medlemsverksamhet om att delta i vår formella demokratiska struktur, samtidigt som vi vet att de som går
med, eller kan tänka sig att gå med, gör det i huvudsak för att påverka samhället. Då är det
avgörande för vårt parti att ha verksamhet och strukturer som ger möjlighet att delta i ett
meningsfullt politiskt samtal. Genom att fler får möjlighet att påverka vilken politik som förs ökar
medlemskapets värde samtidigt som politiken är mer förankrad.
Samtidigt har status och fokus i allt högre utsträckning förskjutits från partiarbete och
partiuppdrag till offentliga uppdrag. Det innebär att arbetet med att utveckla partiets långsiktiga
arbete alltför ofta har fått stå tillbaka för att fokusera på den parlamentariska verksamheten. Vi
måste höja värdet på verksamhet och engagemang i partiet för att kunna vara en folkrörelse för
framtiden. Det ställer krav på våra företrädare att vara aktiva i partiorganisationen.
Vi måste använda den outnyttjade kraften i den facklig-politiska samverkan. Den mycket nära kopplingen
mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska gren har varit avgörande för vår framgång.
Historiskt sett har arbetsplatserna varit en central del av den socialdemokratiska strategin både
för att bygga organisation och för att vinna val. För att kunna föra löntagarnas politiska intressen
och bygga en stark folkrörelse har arbetsplatserna historiskt sett varit viktiga centrala för
socialdemokratin. Under de senaste valrörelserna har arbetet gentemot arbetsplatserna tunnats ut,
och det facklig-politiska arbetet varierar stort över landet. Förändringar i samhället och även i hur
arbetarrörelsen är organiserad har inneburit att nya metoder i det facklig-politiska arbetet behöver
sökas. I dag har vi ett underskott av medlemmar och förtroendevalda från de fackliga leden. Det
har blivit en större utmaning att vinna förtroende hos LO-förbundens medlemmar.
Därigenom ökar svårigheterna att upprätthålla en stark och sammanhållen arbetarrörelse, vilket i
sin tur skapar långsiktiga risker. Att arbeta metodiskt och säkerställa resurser för att bygga starka
arbetsplatsnära relationer i samarbete med facken inom LO måste därför vara en prioriterad
uppgift för socialdemokratin. Att återuppbygga ett starkt lokalt facklig-politiskt arbete och ett
gott politiskt samtal mellan fack och parti är avgörande för vår politiska tanke och framgång. Att
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återuppbygga ett starkt lokalt facklig-politiskt arbete och ett gott politiskt samtal mellan fack och
parti måste därför vara en prioriterad uppgift för socialdemokratin under den kommande
mandatperioden. Ett särskilt arbete behöver också ske vad gäller goda relationer med
tjänstemanna- och akademikerfacken.
Det finns en outnyttjad kraft både på kort och lång sikt i ett starkare fackligt-politiskt arbete. Den
måste vi tillsammans utnyttja för att bygga en starkare folkrörelse.
Det politiska samtalet skapas nära människor och lokalt
Dessa fem strategiska utgångspunkter visar på behovet av prioriteringar och förändrade arbetssätt
för att stärka det politiska samtalet på flera olika nivåer och områden.
Organisatoriska prioriteringar för att skapa Sveriges bästa politiska samtal
Utifrån våra strategiska utgångspunkter och våra utpekade organisatoriska uppdrag behöver vi
genomföra både förändringar och formulera framåtsyftande organisatoriska mål. Det här
programmet syftar till att vara en bas för vårt utvecklingsarbete för att stärka det politiska
samtalet. I det följande redogörs för målsättningar, den verksamhet som prioriteras lokalt samt ett
antal utvecklingsprogram som ska löpa fram till 2025.
De organisatoriska förutsättningarna över landet ser väldigt olika ut och det lokala behovet och
utvecklingsarbetet kommer därför att behöva ha olika tyngdpunkt. Men denna utvecklingsinriktning omfattar samtliga arbetarekommuner och partidistrikt.
Organisatoriska mål
Utifrån slutsatser och långsiktiga målsättningar så prioriterar vi tre mätbara mål.
•

Samtalet ska skapas av fler medlemmar. Vi ska värva minst 10 000 nya medlemmar varje år, vi
ska vara fler än 100 000 medlemmar och 20 % färre medlemmar ska lämna vårt parti
årligen. 1

•

Vi ska samtala med fler människor. Vi fortsätter och förstärker dialogen med väljare mellan
val, permanentar samtalskampanjen och genomför årligen 200 000 väljarsamtal de år det
inte är val. 2

•

Vi gör mer lokal politisk folkrörelseverksamhet. Fler medlemmar deltar i den lokala politiska
studie- och folkrörelseverksamheten och tycker den ger ett givande politiskt samtal. 3

Mäts via medlemsregister. 2015–2018 värvades i snitt 9 237 och vi var 2018-12-31 95 000 medlemmar
Rapporteras genom appen Sappen eller liknande system. Valår rapporterades ca 1,6 miljoner samtal.
Mäts genom medlemspanel. Enligt medlemspanelen december 2018 hade närmare 50 % inte deltagit på någon lokal partiaktivitet senaste 30
dagarna. Genom att följa upp målet att alla medlemmar erbjuds medlemsutbildning inom 6 månader och alla med förtroendeuppdrag erbjuds
ledarutbildning.
1
2
3

34

Vår prioriterade lokala verksamhet
Det är i den lokala, breda och medlemsbaserade verksamheten som den stora samhällsförändringen börjar. Grunden för en folkrörelse är aktiva medlemmar och lokal verksamhet. Med
insikten att människor i huvudsak går med i vårt parti för att påverka samhället i en viss riktning
ska vi utforma och utveckla den lokala verksamheten för att skapa det goda politiska samtalet.
Därför måste fokus vara på den lokala och medlemsnära verksamheten och på att locka fler i de
grupper som vi idag har svårt att nå vara i fokus.
Den prioriterade lokala verksamheten är att på olika vis föra det politiska samtalet. Det tar sig
flera uttryck:
•

Samtalskampanj. Det måste vara självklart för socialdemokratin att hela tiden vara i dialog
med vanligt folk – att ha örat med marken med människor. Därför ska vi ständigt vårda
och utveckla det politiska samtalet oavsett om det är på arbetsplatsen, i grannskapet,
genom dörrknackning, på nätet eller vid medlemsverksamhet. Det innebär lyssna,
förankra, förklara och opinionsbilda och genom detta också utveckla ny politik. Att
organisera fler för våra idéer är en grundbult i folkrörelsearbetet oavsett om det är på
arbetsplatsen, i grannskapet eller i det egna nätverket.

•

Öppen partiverksamhet med ett levande politiskt samtal. Våra möten ska ägnas åt att debattera,
analysera och diskutera samtiden, det samhälle vi vill ha och vägen dit. Forskare,
företrädare från föreningslivet och andra viktiga källor till kunskap bjuds in. I vår
verksamhet hittar vi också former för såväl debatt som sätt att hantera målkonflikter och
prioriteringar. Vi undviker att låta formalia och annat som är nödvändigt i en förening att
ta överhanden. Som huvudregel ska därför också all vår icke-beslutsfattande verksamhet
vara öppen för alla som delar våra värderingar, även om de inte är medlemmar än. Vi
bjuder aktivt in de som är nyfikna på partiet att vara med i samtalet, för att låta dem prova
och se om Socialdemokraterna kan vara något för dem. Vi för samtal som är handlingsorienterade så snart det är möjligt, för socialdemokratin agerar när det gäller och syftar att
ha en bredd i frågor som lyfts, från mycket lokala frågor till globala och internationella,
från ideologi till sakpolitik.

•

Studier och folkbildning. Olika former av folkbildande insatser är ett viktigt sätt att stärka
såväl den enskilde medlemmen som vårt parti. Seminarier, föreläsningar, studiecirklar,
medlemsutbildningar och andra former av studier är en självklar del av vår verksamhet.
Genom studier, utbildning och internationella erfarenhetsutbyten på lokal och regional
nivå kan nya och gamla idéer stötas mot varandra. Goda kunskaper är förutsättningen för
ett givande och relevant politiskt samtal. Vårt bildningsideal innebär en övertygelse om
ständigt livslångt lärande, att kunskap är makt och därför måste delas av alla. Därför har
vi som uppdrag att skola våra medlemmar varandra och ge ledare möjlighet att växa i sitt
ledarskap.
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•

Facklig-politisk verksamhet. En avgörande styrka för Socialdemokraterna har varit en brett
förankrad facklig-politisk samverkan på gräsrotsnivå. Ömsesidig medlemsrekrytering,
ledarutveckling, politikutveckling och kampanj är kraftfulla verktyg för att åstadkomma
stora politiska resultat.

Utvecklingsprogram
I och med detta kongressprogram inleds arbetet med fem långsiktiga utvecklingsprogram. Dessa
kommer att drivas i projektform och utvecklas under programmets livslängd. Gemensamt för
dem alla är att de både syftar till en förändring av arbetssätt i sak och kulturella förändringar. De
involverar också i samtliga fall alla delar av partiorganisationen, om än på olika vis. Grundtanken
är att ge tydlig konkret vägledning och stöd till den lokala nivån, där folkrörelseverksamheten
bedrivs, nya ledare växer fram och det levande politiska samtalet ska blomstra. Att stödja arbetet
på lokal nivå är viktigt då alla arbetarekommuner och föreningar inte har samma förutsättningar.
1. Nya arbetssätt för organisering med fler ledarmöjligheter och ideella uppdrag
Syfte
-

Att skapa förutsättningar till mer och bättre verksamhet samtidigt som resurserna
minskar.
Att bättre ta vara på medlemmarnas vilja till engagemang som leder till handling.
Att säkerställa återväxten av kompetenta ledare.

Bakgrund
I spåren av de sociala rörelser som vi sett sedan framväxten av sociala medier har det blivit tydligt
att de som haft förmåga att organisera sig, och inte bara mobiliserar till enskilda tillfällen, blivit de
som åstadkommit bestående förändring. Med organisering menas i denna kontext att en
uppgiftsbaserad struktur byggs upp där människor ges tydligt ansvar att, ofta inom ett begränsat
geografiskt område eller i en enskild politisk fråga, genomföra vissa typer av arbetsuppgifter och
bära ett utvecklande ansvar.
Vi ska därför utveckla fler ideella uppdrag och forum att vara socialdemokratisk ledare och
frivillig som inte är direkt kopplade till formella förtroendeuppdrag. Några av dessa roller ska ha
ett centralt stöd i form av exempelvis metodmaterial och samlingar, medan andra kan vara
skapade utifrån lokala behov. Målet ska vara att korta tiden från idé till handling och få ett mer
handlingsinriktat parti. Valberedningsarbetet behöver uppvärderas och stärkas.
Inledande insatser:
• Utveckla nya arbetssätt för organisering där medlemmar kan få tydligt ansvar för att
arbeta för förändring i sitt lokalsamhälle och främja politiska samtal.
• Skapa fler personliga mentorskapsprogram.
• Införa rollen som medlemsansvarig i varje arbetarekommun/s-förening, partidistrikt och
utveckla rollen i s-föreningen som säkerställer rutiner för att välkomna nya medlemmar i
partiet – från intresserad till den första medlemsutbildningen.
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•
•

Inleda försöksverksamhet med nya ideella uppdrag och ledarroller inom t.ex.
organisation, kampanj och administration.
Ta fram tydligt stöd för det lokala valberedningsarbetet.

2. Gemensam verksamhetsplanering – mer metodstöd till lokal verksamhet
Syfte
-

Skapa mer lokal politisk folkrörelseverksamhet som fler deltar på.
Använda resurser smartare mer effektivt tillsammans så stödet till lokala verksamheten
ökar.

Bakgrund
För att få större volym och ökad kvalitet i den lokala verksamheten planerar och utvecklar vi
verksamheten gemensamt mot målet att skapa Sveriges bästa politiska samtal runt om i hela
landet. Vi har goda erfarenheter av den nationella studieplanen med tydligt ledarskap och koncept
som sedan används lokalt och regionalt.
Genom ett verktyg som kan vara ett stöd är att i god tid ta fram årshjul för lokal verksamhet över
en mandatperiods olika faser och fylla den med tydligare mallade verksamheter, skapar vi en
struktur att arbeta efter. Årshjulet kan t.ex. innehålla öppna samtalsmöten inom givna teman,
kampanjveckor/dagar, argumentationstrimningar i viktiga sakfrågor och sociala aktiviteter. Det
Strukturen ger möjlighet att lokalt kunna fokusera på genomförandet och utveckla av bra
verksamhet med fler deltagare och vi minskar behovet av dubbelarbete. Det skapar också goda
möjligheter för egna fler verksamhetsidéer att växa fram och spridas när det finns en struktur att
arbeta efter. Vi behöver också utveckla arbetssätt för att involvera fler medlemmar idédebatten
och utvecklandet av politiken.
Inledande insatser:
• Gemensamt årshjul/-program med förslag på aktiviteter i lokal verksamhet tas fram av
partistyrelse tillsammans med partiorganisation.
• För alla aktiviteter i planeringen levereras underlag och material som sedan kan användas
direkt eller justeras utifrån lokala förutsättningar.
• Verksamhetskonferens med samtliga arbetarekommuner och partidistrikt en gång om året
för att planera kommande års verksamhet och informera om kommande års
mallplanering.
• Riksdags-, SKL- och kyrkomötesgruppen används som resurser att leda aktiviteter.
• Färdiga upplägg för verksamhet med färdiga mallar, som kan testas, utvecklas och
utvärderas.
• En roll i arbetarekommunen som är ansvarig för verksamhetsprogrammet införs.
• Försök genomförs för att hitta former för hur snabbare nationella rådslag och inspel till
politikutveckling kan bli en del av denna.
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3. Digitalisera vårt parti – öka tillgängligheten och minska administrativt arbete
Syfte
-

Skaffa gemensam bild av hur vi kan använda digitalisering för att använda resurser mer
effektivt och få ökat värde för medlemmar.
Använda digitala verktyg för att engagera och aktivera medlemmar att föra samtal med
och för oss som parti.
Utveckla digitala mötesformer så vi kan ses mer men resa mindre.

Bakgrund
Stora delar av samhället har digitaliserats och vi som politiskt parti har väldigt få digitala verktyg
vi kan erbjuda förtroendevalda och anställda. Samtidigt har vi en utvecklingspotential vad gäller
digitala verktyg också för medlemmar. Detta behöver förändras i grunden. Rätt gjort kan
digitalisering innebära en ekonomisk besparing, så mer resurser kan gå till verksamhet. Resfria
möten är klimatsmarta, tidseffektivt och ger möjlighet till nya arbetssätt. Därför behöver vi göra
en genomlysning och se hur vi genom digitalisering kan öka medlemskapets värde radikalt
samtidigt som vi skapar strukturer som är kostnadseffektiva. Det bygger på att vi använder de
redan utvecklade verktyg och den samlade kompetens som finns i vårt parti.
Inledande insatser:
• En digitaliseringskommission som tar fram förslag på förenklande och effektiviserande
digitala verktyg och arbetssätt samt hur vi kan stärka medlemsvärdet och politiska
samtalet med digitala insatser.
• En digital väg in skapas för alla nya medlemmar.
• Digital introduktion erbjuds alla medlemmar inom 1 månad där medlemmen får en bättre
bild av vad man kan göra i Socialdemokraterna.
• Arbetssätt för distansmöten utvecklas.
• Verktyg för att snabbare och enklare organisera dörrknackning och andra
kampanjaktiviteter tas fram.
4. Permanenta samtalskampanjen – stärk politiska samtalet med medborgarna
Syfte
-

Utveckla metoder för att på olika sätt systematiskt bedriva öppna politiska samtal med
medborgare.
Bedriva mer utåtriktad verksamhet.

Bakgrund
Det nya politiska landskapet innebär att samtalskampanj blir ett allt viktigare verktyg. Vi vet också
att samtalet vid dörren är den mest effektiva metoden för att få människor att gå och rösta och
för att få fler sympatisörer. Därför ska vi utveckla den samtalskampanj som vi bygger upp i
valrörelser till att bli ett mer systematiskt och än mer kvalitativt arbete med aktiviteter som pågår
hela tiden. Vi ska finnas där människor finns kontinuerligt. Det ger oss möjlighet att bedriva
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långsiktig opinionsbildning och forma den politiska dagordningen. Genom samtalskampanj
rekryterar vi också nya medlemmar utanför den krets som själv söker sig till vårt parti.
Inledande insatser:
• Start av en kampanjakademi.
• Utveckling av flera olika tydliga koncept för olika sorters samtalskampanj och hur vi
håller liv i kampanjen över tid. T.ex. för att lyssna och utveckla lokal politik, samla
människor bakom ett upprop och mobilisera till valurnorna.
• Utveckling och test av nya former för organisering av kampanjarbetet så att fler deltar i
samtalskampanjarbetet.
5. Uppgradera den facklig-politiska samverkan
Syfte
-

Bedriva mer kvalitativ facklig-politisk verksamhet.
Vitalisera det politiska samtalet mellan fack och parti.

Bakgrund
En kraftfull och välfungerande facklig-politisk samverkan är en avgörande framgångsfaktor för
socialdemokratin i Sverige och en nyckel för att ha ett brett politiskt samtal. En stor del av
socialdemokratins reformer och bärande idéer är hämtade från människors arbetsliv. Vikten av
facklig verksamhet är tydlig för aktiva i fackföreningsrörelsen men fler behöver engagera sig
också politiskt för att påverka i samhället i övrigt. Det finns en stor potential bland medlemmar
och förtroendevalda inom fackföreningsrörelsen som är folkrörelseskolade och politiskt
engagerade. Därför ska vi uppgradera och tydliggöra det facklig-politiska arbetet.
Inledande insatser:
• Fler gemensamma facklig-politiska utbildningar och studier.
• Metodstöd för lokal facklig-politisk verksamhet tas fram.
• Fackliga utskottens uppgift utvecklas, och tydliggörs och utvärderas.
• Former för gemensamma politiska samtal och idéutveckling på alla nivåer och ute på
arbetsplatser förstärks och utvecklas.
• Systematiserad riktad medlemsrekrytering mot fackligt förtroendevalda.
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Organisatoriskt åtagande kopplat till utvecklingsarbete
REFORM

PARTISTYRELSE

PARTIDISTRIKT

ARBETAREKOMMUN/
S-FÖRENING
Kartlägg nya medlemmars
intresse/kompetens.
Delegera roller/ansvar till
medlemmar utanför styrelse.

NYA ARBETSSÄTT FÖR
ORGANISERING
MED FLER LEDARMÖJLIGHETER OCH
IDEELLA UPPDRAG

Implementera ledarsyn och
organisatoriska värderingar.
Utveckla nya arbetssätt för att
organisera verksamhet/ideella.
Utveckla modell för mentorskap.

Implementera ledarsyn och
organisatoriska värderingar.
Utveckla nya arbetssätt för att
organisera verksamhet/ideella.
Särskilt ansvar för områden där
lokalorganisationen är svag.

GEMENSAM
VERKSAMHETSPLANERING

Nationell verksamhetskonferens.
Årshjul för lokal verksamhet.
Mallar för årshjul och för lokal
verksamhet.

Stödja AK i sin
verksamhetsplanering.
Delta i utveckling av årshjul
och utveckling av mallar.

DIGITALISERA VÅRT
PARTI

Tillsätta digitaliseringskommission.
Digital introduktion för alla nya
medlemmar inom 1 månad.
Verktyg för att organisera
dörrknackning och andra
kampanjaktiviteter.

Utbilda och implementera
digitala verktyg.

PERMANENTA
SAMTALSKAMPANJ

Ta fram koncept samtalskampanj mellan Utbilda i samtalskampanj och
val.
stöd i genomförande.
Starta kampanjakademi.
Följa upp mål.
Bryta ner mål.

Genomföra samtalskampanj.
Sätta nedbrutna lokala mål.

UPPGRADERA DEN
FACKLIG-POLITISKA
SAMVERKAN

Utforma uppdragsbeskrivning för
fackliga ledare.
Ta fram metodstöd för lokal fackligpolitisk verksamhet.
Nationella mötesplatser för fackligpolitisk samverkan.

Utse fackliga ledare.
Genomföra facklig-politisk
verksamhet.

Gemensamma facklig-politiska
utbildningar.
Mötesplatser för fackliga ledare
och fackförbund.
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Utse ansvarig för
verksamhetsprogram.
Delta på
verksamhetskonferens.
Prioritera lokal öppen
verksamhet.
Använda digitala verktyg.

Folkrörelse
Socialdemokraterna är en folkrörelse som bygger på det lokala engagemanget, där medlemmarna
är det centrala. Vi bygger vår organisation underifrån där s-förening eller sidoorganisation är
grunden. Föreningarna ingår i en av de 290 arbetarekommuner som i sin tur ingår i de 26
partidistrikten som sedan bildar vårt parti. Det lokala perspektivet måste alltid finnas i all politik
oavsett vilken politisk nivå vi befinner oss på.
Partistyrelse
Partistyrelsen ansvarar för att koordinera gemensam planering, ta fram koncept för verksamhet
och utveckling av digitala system som stödjer verksamhet och medlemmar. Partistyrelsen har ett
särskilt ansvar för metodutveckling och strategi i nära samarbete med partidistrikt och
arbetarekommuner. Detta för att det som utvecklas ska vara relevant och ge mervärde i det lokala
arbetet
Partidistrikt
Partidistrikten ansvarar för att stötta och följa upp arbetarekommuners verksamhet och ta ansvar
för att koordinera gemensam planering regionalt och nationellt.
Arbetarekommun och förening
Den socialdemokratiska föreningen och arbetarekommunen ansvarar för att välkomna nya
medlemmar och genomföra kvalitativ verksamhet. De ansvarar för att medlemmars engagemang i
politiska frågor fångas upp och får genomslag i politikutveckling och opinionsbildning.
Ledare
Alla socialdemokrater med politiska förtroendeuppdrag har också ett särskilt ansvar för att
utveckla partiorganisationen och skapa förutsättningar för ett gott politiskt samtal. Detta genom
att agera som ett föredöme, prioritera att utveckla och stödja den lokala verksamheten,
uppmuntra nya idéer och ta ansvar för att vår organisationskultur präglas av demokrati, solidaritet
och jämlikhet.
Arbetarrörelsen
Socialdemokraterna är del av en bred och stor arbetarrörelse. När socialdemokratin har varit som
starkast har arbetarrörelsens bredd använts. Från fackförening till ABF, från Unga Örnar till
Hyresgästföreningen så har vi tillsammans verkat för att åstadkomma ett bättre samhälle.
Socialdemokraterna har också fem sidoorganisationer i form av SSU, S-studenter, S-kvinnor,
HBT-S och Socialdemokrater för tro och solidaritet. De har alla på sina områden avgörande
betydelse för om partiet ska nå de organisatoriska mål och ambitioner som befästs i detta
dokument. Vi ska därför utveckla arbetssätt att på ett bättre sätt både dra nytta av varandra och
samla styrkan i hela arbetarrörelsen. De ska också delta i implementerings- och uppföljningsarbetet av programmet.
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Uppföljning och implementering
Detta program gäller för hela det socialdemokratiska partiet. Det är en fortsättning på tidigare
utvecklingsarbete, särskilt organisatoriska handslaget kongressen 2015 och arbetet med
framtidspartiet. Samtliga organisatoriska nivåer har ansvar för implementering av detta program.
En uppföljning ska ske på ordinarie partikongress 2021 och programmets åtgärder sträcker sig
fram till 2025.
Debatt
Andreas Sjölander, Västernorrland: Vår försteombudsman uppmanade oss att vara tidiga på
knappen om att begära ordet, och jag kan konstatera att Härnösands andra ombud också har
begärt ordet tidigt; han är nästa på talarlistan. Och det här är inte bara första gången jag står i
talarstol på en partikongress – jag gör det först av alla!
Jag tycker att det organisatoriska reformprogrammet är bra, men framför allt är det viktigt. Det
förtydligar vikten av att vi aktiverar folkrörelsen igen, och vi gör det i en ny tid. När vi gör saker
tillsammans är vi i princip oslagbara, men precis som alla andra traditionella partier utmanas vi av
faktumet att man kan sitta hemma i tv-soffan och få utlopp för sin ilska, sin kampvilja och sina
tankar. Vi måste bli bättre på att fånga upp de tankarna och vi måste hitta sätt att göra det.
Vi samlar oerhört många medlemmar i hela vårt land, men vi måste också hela tiden sikta på att
bli fler och vara välkomnande till vår natur. Vår konkurrensfördel i förhållande till andra partier
har varit att vi har varit stora. Just detta samband saknar jag i texten, så jag föreslår att vi
förtydligar detta genom mitt yrkande på sidan 7 rad 15, efter stycket som avslutas med orden
”fler yngre medlemmar”. Där vill jag lägga till följande: ”Detta handlar om vår långsiktiga
överlevnad. Socialdemokraternas styrka och en av anledningarna till våra starka valresultat har
legat i att vi har varit många medlemmar. Minskar vi i storlek riskerar konsekvenserna att bli
minskade röstetal.” Vi vill också lägga till följande efter det: ”Målet är att 25 procent av
kandidaterna på valbar plats ska vara under 35 år. Detta ska efterföljas.”
Avslutningsvis vill jag ge ett medskick, för det ryms inte naturligt i det här dokumentet. Mycket
handlar om den interna kommunikationen men jag vill också att vi diskuterar den externa. Jag
drömmer mig tillbaka till tiden då det fanns hemsidor där man kunde slå in till exempel
”socialdemokraterna.se/harnosand” – det gjorde det ganska enkelt att hitta information och på
de här sidorna var informationen också likriktad, torr och mallbaserad. Nu är hemsidorna lite mer
spridda och informationen är ännu mer spretig och det är inte till vår fördel. Mitt medskick är att
man ändå funderar på om det inte ska bli ett nytag kring de här torra sidorna igen – en renässans
för de torra sidorna är vad jag efterfrågar. Tack för ordet!
Sebastian Rasmusson, Västernorrland: Jag har inte hunnit lämna in mitt yrkande digitalt, men jag gör
det precis efter det här anförandet. Jag yrkar att det på sidan 11 rad 13 ska läggas in punkten: ”att
säkerställa återväxten av kompetenta ledare i vår organisation”.
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Vi ser i dag hur Socialdemokraterna blir allt sämre på att tilltala unga väljare. I förra årets val
röstade endast 20 procent av förstagångsväljarna på Socialdemokraterna. Vi blev inte ens största
parti i den gruppen utan hamnade bakom Moderaterna. Det här är ett problem som delvis bygger
på att vi i Socialdemokraterna länge har varit för dåliga på att lyfta fram unga ledare. Vi måste bli
bättre på det om vi ska komma upp till anständiga opinionsnivåer bland Sveriges unga.
Det finns en ambition om att 25 procent av Socialdemokraternas kandidater på valbar plats i de
allmänna valen ska vara under 35 år. Det är en väldigt bra ambition tycker jag, men för att den
ska kunna bli verklighet tror jag att partiet måste göra sin hemläxa i den här frågan. Man har ett
arbete att utföra och en av arbetsuppgifterna, det vill säga syftet, med det här det här
utvecklingsprogrammet, går under namnet Nya arbetssätt för organisering med fler ledarmöjligheter och
ideella uppdrag. Det handlar just om att göra den hemläxan, att säkerställa återväxten av
kompetenta ledare i vår organisation. Om vi inte lyckas med att få in nya unga medlemmar och
lyfta fram dem kommer socialdemokratin förr eller senare att dö ut.
Jörgen Norén, Dalarna: Titeln Organisatoriskt reformprogram inrymmer mer än bara samtalskampanjer.
Vi från Dalarnas kongressombudsdelegation känner att vi måste lyfta fram vikten och ge
medlemmarna möjlighet att förändra samhället. Det räcker inte att samtala om det.
Vi känner inte igen oss i texten ”Grunden för politiska engagemang är att diskutera politik.” Vi
nöjer oss inte med skrivningen ”Våra möten ska ägnas åt att debattera, analysera och diskutera
samtiden.” Vi vill ta steget från samtal till handling. Vi måste vara tydliga och visa handlingskraft
när vi sitter i ledande position och den känslan ska vi förmedla till medlemmarna. Det är då vi får
fler medlemmar, det är då vi får medlemmar som engagerar sig och stannar i partiet, och det är då
vi får de som delar våra värderingar att vilja bli medlemmar.
Vi har ett tilläggsyrkande i det nya programmet på sidan 9 om man räknar sidorna, men det står
sidan 10 på sidan, under punkten Öppen partiverksamhet med levande politiska samtal, efter meningen
”Våra möten ska ägnas åt att debattera, analysera och diskutera samtiden, det samhälle vi vill ha
och vägen dit”: ”Våra företrädare ska ta med sig frågorna och visa handlingskraft. Medlemmarna
känner att de är delaktiga i att förändra samhället.”
Peter Gustavsson, Uppsala län: Jag delar verkligen partisekreterarens bild att det är viktigt och bra
att vi diskuterar de organisatoriska frågorna i just den tid vi befinner oss. Jag kommer att ha ett
längre yrkande och jag kommer att läsa det. Har jag tid över kommer jag också att argumentera
för det, men jag tycker att det lite förklarar sig själv i någon bemärkelse. Det gäller sidan 5 rad 16:
”Utveckla den socialdemokratiska politiken. Vi befinner oss i ett förändrat politiskt landskap som
ställer nya krav på oss som parti i breda kompromisser och samarbeten. I en sådan tid är det
viktigare än på länge att ha blicken klar och fokuserad på socialdemokratins tidlösa uppdrag – att
öka jämlikheten – samt att säkerställa processer som kan bidra till att synliggöra och utveckla de
socialdemokratiska idéerna.”
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Uppsaladelegationen har också en längre text på sidan 11 rad 28 i det nya förslaget: ”Process för
att utveckla socialdemokratisk politik med sikte få nästa partikongress. Syfte: Att vitalisera det
politiska samtalet bland socialdemokratiska medlemmar och sympatisörer och att utveckla den
politik Socialdemokraterna ska föra fram inför väljarna i nästa valrörelse. Bakgrund: En viktig
kärna i ett politiskt parti är processen för att utveckla idéer och politik. Den är särskilt viktig i
tider av breda parlamentariska överenskommelser som riskerar sudda ut vår särart som politisk
rörelse. En nyckel för att bedriva ett framgångsrikt politiskt samtal är också att ha ett kraftfullt
budskap att samtala kring. I en folkrörelse utvecklas detta bäst i en dialog som inbegriper många
människor.
En bra process för att synliggöra och utveckla de socialdemokratiska idéerna bör bygga på en
analys av vår tids ojämlikhet och hur den kan brytas med politiken som verktyg. Den bör ta sikte
på nästa ordinarie partikongress och involvera såväl partiledning, forskarsamhälle och andra
folkrörelser som medlemmar på alla nivåer. Arbetet bör ta hjälp av den digitala tekniken och
innehålla många riktiga, fysiska möten.
Inledande insatser:
• Utveckla processmaterial för fysiska möten, seminarier och digitala plattformar för ett
brett samtal kring de socialdemokratiska idéerna och framtidens utmaningar.
• Involvera forskarsamhället, fackförbund med flera i en dialog kring vår tids ojämlikhet
och hur den kan brytas.
• Ta fram ett brett politiskt reformprogram inför partikongressen 2021 med generösa
remisstider och motionsrätt, för att ge den socialdemokratiska grundorganisationen goda
förutsättningar att påverka den politiska färdriktningen.
• Låt det politiska reformprogrammet vara huvudpunkten på partikongressen 2021, för att
säkerställa att det program Socialdemokraterna går till val på är brett förankrat i hela
partiorganisationen.”
Jag yrkar på att ni stödjer detta. Vi kan diskutera den exakta längden och så vidare men det här är
oerhört viktigt för att vi ska kunna gå framåt som parti och stärka oss och kunna gå vidare stärkta
som parti.
Sara Heelge Vikmång, Stockholms län: Tack för möjligheten att diskutera hur vi gemensamt ska
utveckla vår partiorganisation – det allra viktigaste vi har – för att vi tillsammans ska se till att vi
blir fler som vill vara med och förändra, steg för steg, samhället mot mer jämlikhet och frihet för
oss alla. Som tidigare förbundssekreterare i SSU känner jag mig trygg med att programmet
genomsyras av devisen ”samla, skola och påverka” men att vi uppdaterar det med metoder och
arbetssätt som gör att vi kan möta framtiden tillsammans.
Jag vill tacka partistyrelsens som har varit lyhörd för de förslag som har skickats in av ombuden,
som jag tycker förbättrar och vässar det här organisatoriska reformprogrammet. Vi från
Stockholms län är bland annat nöjda med att den nya versionen har ett mer inkluderande språk
som utgår från att vi som medlemmar vill vara med och påverka samhällsutvecklingen, att vi ska
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ha samtal som verktyg men att det inte är målet i sig utan det är samhällsutvecklingen som vi vill
arbeta med, och att vi ska dra nytta av allt det kunnande och all den erfarenhet som finns runtom
i hela vårt land. Vi ska lära oss av varandra och vi ska inte styra uppifrån och ner.
Jag tycker att det är självklart att våra medlemmar ska diskutera och påverka politiken, och jag
tycker det är självklart att vi som har fått möjligheten att vara förtroendevalda med offentliga
uppdrag i kommuner, regioner, riksdag och regeringen ska delta i partiarbetet – inte minst i det
utåtriktade arbetet och samtalet.
Jag själv har fått förtroendet av medlemmarna i Huddinge arbetarekommun att vara
oppositionsråd och gruppledare. Det är självklart för mig att delta i partiets arbete. Men lika
självklart är det för mig att arbetet med att utveckla vår politik bygger på ett samspel och en tillit
mellan de som är förtroendevalda i det offentliga och de som är förtroendevalda i partiet och
medlemmar i partiet. Jag menar att det samspelet har präglat vårt parti i mer än ett sekel och varit
väldigt framgångsrikt.
Vi har ett yrkande om ett tillägg på sidan 8 rad 33: ”Ett gott samarbete mellan våra politiska
företrädare som har offentliga uppdrag och våra förtroendevalda i partiet är av stor vikt. Det är
med samlad kunskap, mångfald av erfarenhet och dialog som vår politik utvecklas som bäst. ”
Peter Holkko, Jönköpings län: God eftermiddag, kamrater. Jag yrkar på att följandet text ska in på
sidan 8 rad 17: ”Vårt parti är en rörelse där alla ges möjlighet att utvecklas och vara med och
påverka. Att vara politiker som företräder vårt parti får inte vara som vilket yrke som helst. Vi
bör därför sträva efter att så långt som möjligt dela och sprida på uppdragen, både interna i
partiet och politiska uppdrag.”
Partistyrelsen har själv identifierat att de offentliga uppdragen tar för mycket tid i anspråk och att
det är dessa uppdrag som är de mest attraktiva och att partiarbetet fått stå tillbaka. Vi i
fackföreningsrörelsen och partiet gör allt vi kan för att hjälpa andra människor som sliter hund. I
dessa dagar är det människor i åkerinäringen, städbranschen och byggbranschen. De gör 50–60
timmar, och vi i politiken och facken gör vad vi kan för att hjälpa dem. Sedan brukar vi avsluta
våra möten med att titta i våra egna almanackor och då fyller vi dem med mer tid än de som vi
försöker hjälpa – nu ser jag att några rodnar, men så är det.
30 000 personer gick inte till jobbet i dag på grund av utmattningssyndrom. Jag har varit en av
dem. 2005 tänkte jag åka ut med några kamrater för att ha en skolinformation för LO:s räkning,
för att berätta om ungdomarnas rättigheter i arbetslivet. Jag kom inte dit. I tre år var jag hemma.
Några veckor innan hade jag sprungit i mellan 30 och 90 trappuppgångar; det var på den tiden
posten kom fram. Några veckor senare fick min fru hjälpa mig och skjuta mig uppför trapporna.
Vi är många som har drabbats och som har uppdrag. Vi har för många uppdrag för att det ska
vara hälsosamt för oss själv eller för vår demokrati. Men kamrater, vi bör inte kämpa bara för
andra; vi bör kämpa för oss själva också, och vi är en stor familj. För att räkna upp några: Unga
45

Örnar, SSU, partiet, vi är med i Riksbyggen eller HSB, vi tankar bilen på OK, Konsum, facket,
Hyresgästföreningen, och sedan säger Andreas från Folksam att vi försäkrar grejerna i Folksam;
det blir sponsring det här! Sedan avslutar vi naturligtvis i stil, kamrater. Vi går med i PRO och
låter Fonus fixa begravningen.
Om ni noterade den här uppräkningen av vår rörelse, så förstår ni vilken bredd, vilken kunskap
och vilken kraft vår rörelse har. Tänk vilka erfarenheter från olika verksamheter i vår stora familj!
Vi behöver inte ha människor som abonnerar på olika uppdrag hela livet ut. Vi behöver nya
intryck från personer med olika erfarenheter från vår rörelse.
Partiet oroar sig för att det demokratiska partiarbetet får stå tillbaka, men i min värld betyder inte
det att de som har tunga uppdrag ska göra ännu mer. I min värld betyder det att vi ska dela på
gracerna. Ni får inte hjärtrösta nu, utan det är bara skarpa röster som räknas. Bifall till förslaget!
Per Tenggren, Göteborg: Det här är min första partikongress – som ombud kanske jag ska lägga till.
Jag tänkte börja med att prata om SSU:s yrkande om representation. Jag känner en väldigt stor
sympati för det och jag hoppas att man gör det bästa möjliga från partistyrelsens sida för att hitta
ett sätt att skriva ihop det här.
Jag har en kanske annorlunda vinkel på det hela. Jag tror nämligen att för att man ska kunna ha
en ökad representation av ungdomar i olika församlingar måste partiet ta ett ökat ansvar för ett
framgångsrikt ungdomsförbund. Oavsett vad vi diskuterar i dag: Ska vi ha ett framgångsrikt parti
i morgon måste vi ha ett framgångsrikt ungdomsförbund.
Jag har ett yrkande på sidan 10 rad 28 där jag föreslår en ny punkt med rubriken Lokalt
folkrörelsearbete: ”Vårt parti kommer ur folkrörelserna. Det var ett sätt att tillsammans lösa
gemensamma problem innan välfärden fanns. Folkrörelser är än i dag viktiga för att organisera
människors behov på ett demokratiskt sätt. Vid sidan om arbetet i de olika parlamentariska
organen ger vi också medlemmar ökade möjligheter att via folkrörelsearbete visa på de
socialdemokratiska idéerna i praktisk handling. Det kan handla om att ordna språkkvällar för dem
som behöver utvecklas i svenska, mattestöd för elever som kommer efter eller danskvällar för
pensionärer som vill komma ur ensamheten och röra på sig. Vi kan bedriva detta arbete själva
eller tillsammans med andra organisationer och nätverk.”
Jag menar att det här programmet har många fördelar. Det fokuserar på våra kontakter med
medborgare, väljare, dem som vi söker stöd hos och dem som vi ska utveckla politiken
tillsammans med. Men vi missar den viktiga delen i vår verktygslåda som handlar om
folkrörelsearbete. Vi har en stolt tradition, det finns många föreningar, många partimedlemmar,
som i partiets namn eller genom andra folkrörelser varje kväll eller många kvällar i veckan gör ett
jättearbete i att visa att demokratiska ideal är ett sätt att lösa människors problem.
Jag kommer ihåg när jag var aktiv i Uppsala en gång i tiden. Ni som är från Uppsala vet att det
finns ett torg som heter Forumtorget. Det var på min tid inte världens roligaste torg att gå
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igenom på kvällstid, och jag har förstått att det fortfarande finns lite problem i Uppsala när det
gäller att vara ute och röra på sig. Men vad vi gjorde in i SSU på den tiden var att vi hyrde in en
dansbana och ett dansband och ordnade dansbandskvällar. Helt plötsligt var det väldigt mycket
människor ute på det där torget och rörde på sig.
Det är ett exempel på hur man utan att arbeta via de traditionella parlamentariska metoderna kan
använda folkrörelsearbete för att visa att socialdemokratins idéer bär. Bifall till förslaget.
Per Svenberg, Jönköpings län: Det här är min första kongress och det känns oerhört trevligt att vara
här! Jönköpingsdelegationen har yrkat på ett nytt stycke på sidan 18 rad 1, och det har vi faktiskt
fått tillgodosett helt och hållet. Det känns jätteroligt! Stycket lyder:
”Socialdemokraterna är en folkrörelse som bygger på det lokala engagemanget, där medlemmarna
är det centrala. Vi bygger vår organisation underifrån där s-förening eller sidoorganisation är
grunden för att driva politisk opinionsbildning. Föreningarna ingår i en av de 290
arbetarekommuner där vi driver på för kommunal utveckling. Arbetarekommunerna ingår i de 26
partidistrikten som sedan bildar vårt parti. Det lokala perspektivet måste alltid finnas i all politik,
oavsett vilken politisk nivå vi befinner oss på.”
Det är oerhört viktigt att vi som politiskt parti är en folkrörelse, inte bara en kampanjorganisation. Vårt parti måste bygga på tanken att politik bygger vi underifrån och det lokala
engagemanget måste framhållas. Alla måste få ta plats i vårt parti och föra fram sina synpunkter,
det är oerhört viktigt. All politik är lokal, oavsett om vi pratar utrikespolitik eller om vi pratar
kommunal barnomsorg. Det är alltid det lokala engagemanget som ska framhållas.
För övrigt tycker jag att det här programmet är välskrivet – det är ett bra program. Det är oerhört
viktigt att vi pratar om dessa frågor, för partiet och vår organisation är faktiskt det enda vi har
hela tiden. Regeringsmakten, den kommunala makten eller regionmakten har vi bara till låns, så
det är oerhört viktigt att vi pratar om hur vi utvecklar vårt parti och vår organisation. Det var
någon som tidigare sade att vi har en stor familj, och hela den familjen måste vi ta hand om och
utveckla för att kunna vara den folkrörelse som vi är och som vi ska vara och för att kunna vinna
val och vinna människor hjärta i framtiden också.
Magnus Manhammar, Blekinge: Hej – hur är läget? Det är kul att få tala till er och få vara här. Jag
tänkte ägna några ord åt det som vi har pratat om i vår delegation i Blekinge, att det är viktigt att
fundera på varför vi är här. Jag hade en väldigt varm känsla i magen när jag åkte hit, och i morse
när jag stod och borstade tänderna funderade jag: ”Hur ska den här dagen bli?” Än så länge har
det varit fantastiskt och det känns jättekul att vara här, och jag tänker att vi alla har en rätt skön
känsla över att vara här.
Men varför är vi här egentligen? Det är ju inte bara för att det är kul att ses utan det är för att vi
vill förändra samhället, och det är det som mitt yrkande handlar om, och vår delegation har pratat
ganska mycket om det. För oss är det viktigt att få möjlighet att förverkliga de idéer som vi har.
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För oss är den här kongressen inte bara vi som sitter här, vi är inte de hundrade som bygger
landet, vi är de tusende. För oss är det alla dem som står bakom oss, som har röstat fram oss som
är ombud och som fått förtroendet att representera nästan 90 000 medlemmar.
Det är det som allt handlar om, idéerna är det vi är här för – deras förslag, deras engagemang.
Det är därför vi är här. Därför vill vi göra en förändring och lägga till på sidan 13 rad 34, där vi
yrkar att man ska ha löpande motionsrätt för partiet. Motionsrätten är sättet att kunna förverkliga
idéer, de idéer som alla våra medlemmar har, de idéer som vi alla sitter på för att förändra
samhället. De är viktiga att få fram och de behöver fås fram på arbetarekommunens möte, på
distriktens möte men även på partikongressen. Det är vårt yrkande som jag yrkar bifall till.
Jag vill också säga att vi tycker de idéer som hittills kommit upp från de andra delegationerna
varit väldigt bra. Andreas Sjölander – var det din första kongress? Var det Västernorrland du kom
från? Här får du ditt första bifallsyrkande från Blekinge: Bifall till yrkande 245. Jörgen – yrkande
281, bifall till det också. Peter Gustavsson, Uppsala, yrkande 241 och 357 – bifall även till dem.
Sara Heelge Vikmång, yrkande 283 – bifall även till det och till Stockholms län. Sist men inte
minst tar vi Per och Per, yrkandena 238 och 351 – bifall till er.
Behandlingen av dagordningens punkt 7.1 fortsätter på sidan 50.

Hälsning från Saco
Göran Arrius, Sacos ordförande: Ordförande, kongressledamöter, demokrativänner – tack för att
jag får möjlighet att komma hit och säga några ord till er kongress. Det här är demokrati på
riktigt!
”Kunskap är grunden för varje människas frihet” står det i förslaget till ert program. Som
talesperson för Sveriges akademiker kan jag inte annat än hålla med om detta. Ni har samlats här
för att några dagar diskutera utbildning, kompetensutveckling, omställning och en del andra saker
också. Det är mycket viktigt. Utbildning är också grunden för varje välfärdssamhälle. Rätt nivå på
utbildningen och rätt matchning av utbildningen är en förutsättning för att få rätt jobb. I dag kan
vi konstatera att det vanligen krävs minst en gymnasieutbildning för att få ett arbete och att hela
43 procent av våra ungdomar går vidare till en eftergymnasial utbildning.
Grunden i all utbildning läggs i grund- och gymnasieskolan. Tyvärr ser vi i dag sjunkande
kunskapsnivåer och allt fler som inte går ur grundskola och gymnasium med fullständiga betyg.
Det är allvarligt. Sacos huvudfokus må vara eftergymnasial utbildning och forskning, men vi
tycker att det är lika viktigt att lägga resurser på grundskola och gymnasieskola, för utbildning är
en kedja som inte är starkare än sin svagaste länk. Vi menar att staten måste ta ett ökat ansvar för
finansiering av grund- och gymnasieskolan. Staten bör också att ett ökat ansvar för gymnasiets
dimensionering.
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Det är på det sättet, mina vänner, att en likvärdig skola ger alla elever – oavsett kön, ekonomisk
eller etnisk bakgrund – samma förutsättningar. Det är den enda skola som på sikt kan ge Sverige
den kompetens, den sysselsättning och det välstånd som vi alla behöver.
Jag har läst delar av ert kongressprogram och kan konstatera att vi delar synen på hur yrkeshögskolan och högskolan bättre kan samverka och komplettera varandra. Med den föränderliga
arbetsmarknad vi har framför oss till följd av automatisering och AI blir frågan om rätt utbildning
helt avgörande. Jag tror det är dags att höja statusen på yrkeshögskolan. Vi behöver fler med
yrkesinriktad eftergymnasial utbildning – utbildningar som i dag många gånger betalar sig lika bra
som flera högskoleutbildningar och som är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle.
Men det är klart att vi också behöver fler läkare, lärare, ingenjörer och socionomer, och många
andra grupper också. En lätt tillgänglig möjlighet till omställning med hög kvalitet är avgörande
för att samhället ska kunna möta framtidens krav och för att individen ska kunna förverkliga sig i
sitt yrkesliv.
För att underlätta kompetensutveckling och omställning krävs ett brett utbud av utbildningar i
både yrkeshögskola och högskola. Individer med yrkeshögskoleexamen kan behöva komplettera
med en akademisk utbildning, men också det motsatta. Vi behöver göra det ekonomiskt möjligt
så att alla mitt i livet, med bolån och småbarn och vovve, kan ta den där utbildningen på ett
halvår som man behöver för att kunna behålla och gå vidare i sitt jobb.
Villkor för kompetensutveckling och omställning kommer att vara nyckelfrågor i de partsförhandlingar som ska ske med anledning av punkt 20 i Januariavtalet. Men punkt 20 handlar
också om förändringar i lagen om anställningsskydd – LAS. Det är ingen hemlighet att Saco är
mycket bekymrade över den delen av avtalet. Allt tyder på att vi parter på arbetsmarknaden ska
lösa hur vi tar hand om de negativa konsekvenser som följer av att arbetsgivarna får lättare att
göra sig av med personal, det vill säga att vi ska förändra omställningsavtalen.
Jag har den största respekt för Januariavtalet och varför det har tillkommit, och därför kommer
jag att arbeta för att Saco och våra förbund ska delta konstruktivt i de förhandlingar och den
utredning som nu kommer, även om vi måste erkänna att vi ser stora problem i de här frågorna.
Jag är övertygad om att parterna på arbetsmarknaden är de enda som på rätt sätt kan utveckla
villkoren på arbetsmarknaden på ett sådant sätt så att de gynnar både de anställda, företagen och
Sverige.
För två år sedan hade jag äran att stå och tala inför er kongress, och då stod vi inför ett mycket
spännande riksdagsval där utgången var ytterst oviss. Återigen, mina vänner, står vi inför ett
avgörande val, nämligen EU-parlamentsvalet i maj. Det handlar i hög grad om EU:s framtid och
det är med en djup oro jag kan konstatera att de grundläggande värderingar som EU grundar sitt
samarbete på nu faktiskt står på spel. I ett stort antal medlemsländer är det i dag ett faktum att fri
press, fri forskning och fri utbildning inte längre är självklart. Ökad nationalism, protektionism,
främlingsfientlighet och rasism riskerar att få det som EU en gång var att falla sönder. Allt tyder
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på att de populistiska och nationalistiska partierna kommer att vinna stora framgångar i EU-valet
i alla medlemsländer.
Vad det innebär för EU-samarbetet vet ingen riktigt ännu, men jag är övertygad om att arbetet
för demokrati, fri press, fri forskning och fri utbildning, öppenhet och fri rörlighet, aldrig har
varit viktigare än i dag. Där, mina vänner, har vi alla ett stort ansvar. Demokratin måst försvaras
varje dag, överallt och av alla goda krafter.
Med det vill jag tacka för att jag fått möjligheten att komma hit, och jag hoppas att ni får en
riktigt fin kongress i helgen!
Mikael Damberg, partistyrelsen: Tack Göran. Du hörde av applåden hur glada vi är att du är här
och att du har talat till kongressen. Det du avslutade med är viktigt, när du tydligt säger att Saco
är en garant för demokrati men också mot den nationalism och högerpopulism som sveper över
Europa. I den kampen måste vi stå enade.
Det är roligt att lyssna till dig, och jag förstår att du ser att vi har lyssnat på er. När vi har jobbat
med vårt program inför kongressen har vi haft fokus just på de frågor du lyfter upp: hur staten
kan ta ett större ansvar för en likvärdig skola och utbildning, hur vi jobbar mer med
kompetensutvecklingsfrågor i arbetslivet, hur vi jobbar med omställning i arbetslivet, hur vi
utvecklar yrkeshögskolan och hur vi reformerar studiemedelssystemet för att kunna ställa om mitt
i arbetslivet. Här har också ni bidragit i vårt politiska arbete.
Jag vill avsluta med att säga att jag läste en artikel om att du, om det blir de där trepartssamtalen,
är intresserad av dem. Jag kan garantera att får vi chansen att bestämma att vi ska ha
trepartssamtal om hur vi utvecklar den svenska modellen genom omställning och utbildning på
arbetsmarknaden, så kommer du att få ett samtal från en socialdemokratiskt ledd regering!

Dagordningens punkt 7
Behandling av partistyrelsens förslag till organisatoriskt
reformprogram, fortsatt behandling
Dagordningens punkt 7.1
Det politiska samtalet utvecklar socialdemokratin! Behandling av organisatoriskt
reformprogram (sidan 3–16)
Fortsatt debatt
Hans Aronsson, Göteborg: Vi från Göteborgsdelegationen har några yrkanden under kapitel 3 som
handlar om digitaliseringens möjligheter. Låt mig först få lämna motiv till varför vi har de här
yrkandena.
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När det gäller formerna för samhällspåverkan har sociala medier blivit en viktig faktor. Hittills har
sociala medier främst använts för att nå ut med information från partiet till medlemmarna. Vi
från Göteborgsdelegationen anser att partiet måste bli bättre på att ta till vara sociala mediers
möjligheter som ett verktyg och en plattform för att lyssna in idéer och åsikter bland såväl
medlemmar som väljare. En sådan interaktivitet kan också öka mobiliseringen bland väljarna och
stärka banden med partiet.
Utifrån den utgångspunkten har vi två yrkanden. Det första är på sidan 6 rad 16, där vi vill ändra
rubriken för kapitel 3 till följande: ”Vi ska använda kraften i digitaliseringen för att göra partiet
mer relevant och stärka banden med medlemmarna och väljarna.”
På sidan 6 rad 19 vill vi ha ett tillägg: ”Digitalisering och framväxten av sociala medier har
förändrat förutsättningarna för det politiska samtalet. Detta ger möjlighet att stärka banden
mellan väljare och valda. Därför måste partiet bli bättre på att använda sig av sociala medier som
ett verktyg och en plattform för opinionsbildning samt lyssna in tankar och åsikter bland
medlemmar och väljare. En sådan interaktivitet kan göra partiet mer relevant samtidigt som
banden med väljarna stärks.” Jag yrkar bifall till dessa båda yrkanden.
Claes Nordmark, Norrbotten: Vårt parti har en stark och fin tradition av att våra partimedlemmar
för politiska samtal med vänner och bekanta på arbetsplatsen, på stan, vid fikabordet och på
många fler platser. Partiet har alltid försett medlemmarna med verktyg för att ha dessa politiska
samtal. Det sker genom utbildningar, genom väl genomarbetade studiematerial, genom
förberedelser och diskussioner där vi tillsammans diskuterar våra värderingar och vår politik.
Socialdemokraterna har varit en föregångare som parti kring politiska samtal, inte bara i Sverige
utan i hela den demokratiska världen, och vårt arbete har gjort oss till ett av världens mest
framgångsrika politiska partier. Platsen för var det politiska samtalet äger rum har med tiden dock
tydligt förskjutits allt mer till sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Vårt parti är
skickligt på att centrala, regionalt och även lokalt skapa innehåll på sociala medier, men vi ligger
efter flera andra partier vad gäller att förse partimedlemmarna med verktyg för att föra politiska
samtal där.
Här har vi mer att göra, för på de sociala medierna tas de politiska diskussionerna vare sig vi vill
det eller ej, och våra partimedlemmar måste känna att de har kunskapen, verktygen och den
trygghet som krävs för att där framgångsrikt kunna föra politiska samtal både på egen hand och i
grupp, tillsammans med andra socialdemokrater, vilket ger ännu mer styrka när vi arbetar
tillsammans på nätet.
Norrbottens partidistrikt föreslår mot denna bakgrund att kongressen i den senaste versionen av
det organisatoriska reformprogrammet, på sidan 7 rad 31, efter meningen som avslutas ”och bra
politiska samtal på nätet” lägger till följande stycke:
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”Att ta det politiska samtalet på sociala medier, både på egen hand och i grupp tillsammans med
andra socialdemokrater, är precis lika viktigt som att ta det på arbetsplatserna, med vänner och
bekanta och i dörren. Vårt parti ska därför uppgradera värdet av politiska samtal på sociala
medier och satsa på medlemsutbildningar och studiematerial kring detta. Det kommer att ge
medlemmarna bättre möjligheter att bli ännu mer aktiva på sociala medier.”
Norrbottens partidistrikt föreslår även, på sidan 10 rad 4, att texten under rubriken Vi ska samtala
med fler människor ändras så att den lyder som följer: ”Vi fortsätter och förstärker dialogen med
väljare mellan val, permanentar samtalskampanjen och genomför årligen 200 000 väljarsamtal de
år det inte är val, både genom fysiska samtal och dialog över nätet.”
John Åberg, Västernorrland: Jag vill börja med att tacka föredragandegruppen för att den har
hörsammat våra synpunkter till viss del och ändrat i texten utifrån vad vi har skickat in.
Andemeningen är bra i texten och den gör att vi kan arbeta framåt; det känns som ett vettigt
dokument för att gå vidare. Vi skulle ändå från Västernorrland vilja komma in med en liten
synpunkt som gäller rubriken. Renässans signalerar pånyttfödelse, och alla vi som varit ute i samtal
på arbetsplatser och på gator och torg vet att samtalet inte är dött och att det inte har varit dött.
Pånyttfödelse signalerar ju tyvärr något sådant. Vi yrkar därför på att rubriken på sidan 3 rad 1
ändras till: ”Nystart för det politiska samtalet”.
Sedan vill jag yrka bifall till Andreas Sjölanders och Sebastian Rasmussons yrkanden.
Renée Norgren Jeryd, Göteborgsområdet: Organiseringen och organisationskulturen är en
överlevnadsfråga för oss som parti, och det har sagts till mig att det senaste programmet är från
1991 så det är kanske dags att vi gör något radikalt. Vi i vår kongressdelegation har läst
programmet från första till sista sidan, och i första utgåvan strök vi nog allt, men nu är vi tillbaka.
Jag är dessutom en produkt av den outnyttjade kraften i den facklig-politiska samverkan, bara så
ni vet, även om det inte var det jag skulle prata om.
Trots att detta är en så kallad liten kongress kommer denna kongress kanske att göra det största
vägval som vi socialdemokrater gjort sedan vi bestämde oss för att bli ett reformistiskt parti i
stället för att förändra världen genom revolution. Vi väljer i dag på denna kongress om vi ska
fortsatt vara ett folkrörelseparti eller en kampanjorganisation. Därför behöver de inledande
styckena i organisationsprogrammet skrivas om för att tydligt visa att vi fortfarande är en bred
folkrörelse med de starka värderingar vi tillsammans skapat. Vi är ett parti i rörelse och ingen
kampanjorganisation.
Därför yrkar vi att sidan 3–sidan 6 rad 6 skickas till redaktionsutskottet för omarbetning och
nyskrivningar där det tydligt framgår att vi är ett folkrörelseparti och ingen kampanjorganisation.
Följaktligen behöver det göras redaktionella ändringar i resterande delar av programmet.
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Jimmy Fredriksson, Västmanland: Jag kommer från Norbergs arbetarekommun och är även IF
metallare. Norberg, jag måste nämna det när jag har chansen, är en kommun där socialdemokratin går framåt och Sverigedemokraterna backar!
Jag drömmer om ett jämlikt samhälle där alla är lika mycket värda, där var och en bidrar efter
bästa förmåga, där var och en får den hjälp de behöver när behovet finns. Det kommer inte att
ske med borgarnas klasspolitik som endast gynnar ägandet och de som redan har, som raserar
välfärden för att sänka skatter åt de rika. Eller Sverigedemokraternas löntagarfientliga politik som
gång på gång visar att de inte står på arbetarnas sida. Likväl sympatiserar våra kamrater med dessa
krafter.
Vägen till ett gott samhälle är socialdemokratisk politik och ideologi. Därför måste vi ta krafttag
kring facklig-politisk samverkan, för det är där det börjar. Vi måste bygga broar, staka ut nya
vägar, tillsammans kroka arm och bana vägen framåt. Drömmen om ett gott samhälle börjar på
golvet, och därför har jag ett tilläggsyrkande på sidan 9 rad 12:
”För att kunna möta utmaningarna kring detta behöver vi hitta nya former och platser att mötas
och diskutera. Facklig-politisk samverkan måste bli en naturlig del, där båda parter är jämbördiga
och har inflytande, en plattform där parterna möts och det fackliga ledet har en möjlighet att
kunna vara med och diskutera och påverka politiken. Utmaningarna kring att allt färre från LOkollektivet känner ett förtroende och att vårt parti är det naturliga valet för LO-medlemmen kan
inte förringas. Därför är det av största vikt att partiet lyfter fram fler fackligt engagerade från LO
på alla plan, som är och arbetar i samma vardag som väljarna från LO, som kan tala om samma
frågor, känna igen utmaningarna som vardagen har. Genom att stärka det facklig-politiska arbetet
som börjar på arbetsplatserna, att fler fackligt engagerade medlemmar tar ett politiskt uppdrag,
och pratar om det och möjligheterna att kunna påverka vardagen för människor, att påverka
politiken i den riktning som är viktig LO-väljarna, kommer vi få en bättre facklig-politisk
samverkan och samtidigt ett enat parti med en stark väljarkår.”
Jag yrkar bifall till tillägget.
Lise-Lotte Bensköld Olsson, Halland: Facklig-politisk samverkan är en självklarhet och en nödvändig
del i vårt parti. Ända sedan slutet av 1980-talet har jag varvat mitt fackliga engagemang med det
politiska engagemanget. Just nu ägnar jag mig mest åt politik. Hotell och Restaurang Facket är
därifrån jag kom och det är där jag hela tiden går tillbaka i mitt fackliga engagemang och min
fackliga tillhörighet. Det var där jag fick min fackliga skolning. Det var också där jag tog min
första kamp för en ökad facklig-politisk samverkan. Det var inte så enkelt i det fackförbundet,
och det känner ni säkert till.
De fackliga avdelningarna och LO har haft en utveckling med både förändrade uppdrag,
utmaningar och nya geografiska indelningar som har gjort det svårt för oss att jobba med det
facklig-politiska arbetet lokalt.
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Vår uppfattning i Halland är att det är nödvändigt att vi får till både en om- och en nystart när det
gäller det facklig-politiska arbetet. Därför är det glädjande att se att det finns riktigt bra
skrivningar i programmet. Det finns med tankar om det här. Det finns skrivningar om att vi
måste börja använda den outnyttjade kraften i den facklig-politiska samverkan, och det är bra.
Därför blir jag besviken, och den besvikelsen blir rätt stor, när jag konstaterar att de lösningar
som man pekar på är gårdagens lösningar. Det här är inte nytänk. Det går inte i takt med våra
nuvarande utmaningar lokalt.
Vi behöver både göra det gamla, jobba med fackliga utskottet och med de delarna, men vi måste
också se till att förflytta oss framåt. Vi måste se till att se den förflyttning vi vill göra så att vi
faktiskt kommer dithän. När det facklig-politiska arbetet fungerar som bäst bygger det på lokalt
engagemang där det prioriteras och formas efter de lokala förutsättningarna, och då krävs det
något ytterligare: Det krävs mer fokus på det lokala arbetet.
Det finns förslag från Göteborg som vi tycker kan ge oss fart i det arbetet med att göra den här
nystarten. Det finns förslag om lokala facklig-politiska utvecklingsgrupper. Det finns förslag om
att skapa naturliga forum för gemensam politisk utveckling för fack och parti. Det där måste vi
koncentrera oss på, där måste vi lägga fokus, för det är där vi kan få en förflyttning i det fackligpolitiska arbetet lokalt. Vi kan inte bara fortsätta på det vis som vi alltid har gjort.
Därför har jag lagt ett yrkande om ett tillägg på sidan 15 rad 32: ”Lokala fackliga
utvecklingsgrupper bildas.” samt ytterligare ett yrkande på sidan 15 rad 15: ”Skapa naturliga
forum för gemensam politikutveckling för fack och parti.”
Marie Granlund, Skåne: Som någon talare tidigare sade har vi alltid partiet medan vi har
regeringsmakten till låns. Det kan vara viktigt att komma ihåg. Vi från den skånska delegationen
tycker att det är väldigt bra att man har tagit fram ett organisationsutvecklingsprogram, för det
behövs hela tiden att vi ser över vår organisation och att vi hela tiden vidareutvecklar den. I en tid
då polarismen ökar, där det knappast finns en gråskala utan allt är svart eller vitt, där man håller
på att slå ihjäl varandra på sociala medier, så är det väldigt viktigt att vi försöker nå medborgarna
genom samtal för att berätta hur vi ser på utvecklingen.
Men samtalen är inte det enda. Vi måste också utveckla vår organisation, och vi tycker från det
skånska partidistriktet att man skulle betona mer hur vi får fler föreningar, hur vi får fler
människor att känna att man kan vara med i den nödvändiga samhällsutvecklingen – något som
är så otroligt viktigt. Fler måste komma in i det demokratiska arbetet.
Därför har vi några förändringar. Vi tycker att stycket på sidan 4 som beskriver vår partiorganisation är väldigt bra skrivet men det borde flyttas till sidan 3, och sidan 3 skulle då bli sidan
4. Det politiska samtalet är viktigt men det är inte målet med vår verksamhet. Målet med vår
verksamhet och vår organisation är att förändra samhället, och det politiska samtalet är ett medel
i detta. Det vill vi betona. Detta är inte minst viktigt nu med Januariavtalet som vi självklart ställer
oss bakom i det skånska partidistriktet, men det kommer att vara än viktigare framöver att visa på
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vad man gör för kompromisser i riksdag och regering, och vad som är partiets grundläggande
uppfattning. Därför måste vi stärka organisationen.
Vi har också ett tilläggsyrkande som lyder enligt följande: ”Socialdemokratin ska stärkas som
folkrörelse. Därför behöver partiorganisationen utveckla förmågan att både hantera det
vardagliga politiska arbetet och stärka den långsiktiga idéutvecklingen. Partistyrelsen ska inleda en
organisationsförändring som säkerställer att partistyrelsen och riksdagsgruppen kan utvecklas
som egna enheter i syfte att stärka folkrörelseorganisationen. Inför förändringen behöver
ekonomin och den organisatoriska uppdelningen mellan partistyrelse och riksdagsgrupp utredas.”
Jasmin Cosic, Östergötland: Jag yrkar på ett tillägg på sidan 9 rad 27: ”Vi socialdemokrater ska vara
ett parti i människors vardag. Det innebär att vi både som parti och enskilda medlemmar ska föra
samtal om socialdemokratisk politik och värdering på arenor – både på arbetsplatser och
civilsamhälle. Aktivt deltagande i föreningslivet och övriga civilsamhället bör uppmuntras då båda
berikar individen och partiet men också ger tillfälle till samtal på flera arenor än enbart partiets
egna.”
Vi pratar om människors vardag och jag ser den varje dag på jobbet. Jag är klubbordförande på
ett stort företag i Mjölby – Toyota. Jag är IF metallare och på jobbet ser jag människor som
gråter, människor som är påverkade av sjukförsäkringslagen, människor som är inhyrda och
skickas hem utan att vi kan hjälpa till fackligt. Det är människors vardag. Samhället och
arbetsplatserna har nästan blivit som modernt slaveri. Det är underbemannat och stressigt.
Då säger man ”Ni fackliga måste lösa det.” Men det gör man inte så enkelt. Ska vi ha fackligpolitiskt samarbete måste det bli på riktigt. Jag kan inte samtala med mina medlemmar, nu pratar
jag utifrån IF Metalls medlemsperspektiv, och förespråka partipolitik när partiet inte lyssnar. I
grund och botten handlar det om att lyssna och vara lyhörda, och förhoppningsvis ska vi bli ett
lyssnande parti efter den här kongressen, där vi lyssnar på folket.
Mikael Sanfridson, Östergötland: Den här kongressens tema, kongressen i sig och programmet har
gett oss möjlighet att samtala, diskutera, utveckla och förnya såväl vårt parti, vår organisation och
kanske det viktigaste av allt, det som mycket av diskussionen handlar om nu: vårt arbetssätt.
Vår organisation är ett verktyg för människor i deras vardag, ett verktyg som ska kunna och
användas, och används, för att förändra villkoren i livet och i arbetslivet. Då blir det viktigt att
stärka den facklig-politiska samverkan, stärka folkbildningens roll i detta arbete. Att genom
folkbildningen, till exempel ABF, rusta medlemmarna för att använda verktygen genom studier,
föreläsningar eller på annat sätt. Korttidsbidragen gör också att medlemmar får möjlighet att
lämna sina arbeten för att studera, för att lära sig använda verktygen. Det är viktigt att
skrivningarna som partistyrelsen har lagt in på sidan 8 rad 12, som handlar om lokalt politiskt
folkrörelsearbete, bifalls så bifall till partistyrelsens förslag där.
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Vi yrkar också på ett tillägg på sidan 8 rad 4, yrkande 342, om att vi behöver skapa en mer digital
folkrörelse som komplement, att vissa medlemmar är mer intresserade av ett digitalt engagemang
än ett fysiskt, och då behöver denna möjlighet stärkas.
Vi yrkar också bifall till ett tillägg på sidan 9 rad 9 om att korttidsstödet ska återinföras för att
underlätta för fackliga medlemmar till utbildning. Vi yrkar därutöver från Östergötlands sida bifall
till partistyrelsens förändrade på texter på sidan 9 rad 7 som tar upp just den facklig-politiska
samverkan och hur vi vill stärka den i fortsättningen.
Andreas Saleskog, Blekinge: Vi ska samtala – men om vad? Partistyrelsens förslag är i mångt och
mycket bra men det saknar en viktig del och det är mer studier, för det genom studier och
folkbildning vi rustar oss för att samtala och än viktigare: Det rustar oss för vad vi ska samtala om
och det ger förutsättningar för politikutveckling.
För er som har missat det, så släppte partistyrelsen i början av året en ny fantastisk studieplan,
men det räcker inte. Vi får inte glömma bort studierna och folkbildningen i vårt organisatoriska
reformprogram. Visst står studier med på vissa ställen i programmet men det saknas både i mål
och som ett utvecklingsprogram. Därför yrkar vi i Blekinge på att vi lägger till ett organisatoriskt
mål om just studier och ett sjätte utvecklingsprogram om folkbildning och studier.
Jag ska läsa bara kort ur vårt förslag till text och lydelse: ”Våra värderingar är utgångspunkten för
vårt engagemang, och vår styrka bygger på vår förmåga att utveckla verksamheten och stärka vår
kraft som rörelse. Genom att få ökade kunskaper, nya idéer och chansen att resonera kring vår
politik och våra värderingar stärks vårt engagemang och vi får nya värdefulla insikter som leder
till politikutveckling.”
De inledande insatser vi föreslår är att man tillsammans med sidoorganisationerna utvecklar fler
ideologiska studier, utveckling av koncept för att hålla öppna studier för icke medlemmar och en
verktygslåda för en mer flexibel och modern studieverksamhet. Vi har bra medlems- och ledarutbildningar, och de politiska ämnesutbildningar som har tagits fram är riktigt bra. Men vi
behöver utveckla dem ytterligare och nyttja kompetensen och kunskapen i sidoorganisationerna.
Ett exempel är att vi som feministiskt parti saknar bra studiematerial inom både jämställdhet,
jämlikhet och normkritik. Jag yrkar bifall till yrkandena 275, 280, 284 och 294.
Sebastian Hörlin, Jönköpings län: Till att börja med vill jag säga att det är mycket i programtexten
som känns väldigt bra men det finns naturligtvis utrymme för några förbättringar. Vi i
Jönköpingsdelegationen skulle vilja få till en förändring vad gäller sidan 9 rad 34, under stycket
Samtalet ska skapas av fler medlemmar. Vi vill att antalet nya medlemmar justeras från 10 000 årligen
till 40 000 under mandatperioden, utifrån att vi alltid värvar fler medlemmar under ett valår
medan vi åren däremellan historiskt inte alltid kan nå upp till samma nivå, tyvärr.
Vi vill även ta bort tjugoprocentsmålet gällande medlemmar som lämnar partiet och att det ersätts
med att vi aktivt ska arbeta för att färre medlemmar ska lämna partiet, utifrån att ett ständigt
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tjugoprocentsmål förr eller senare egentligen blir noll, vilket tyvärr inte är en realistisk
målsättning, men också för att det krävs en djupare analys om varför medlemmar väljer att lämna
vårt parti än att alltid mäta det med tal.
Jag yrkar därför att stycket skrivs om till följande: ”Vi ska värva minst 40 000 nya medlemmar
under mandatperioden. Vi ska vara fler än 100 000 medlemmar. Partiet ska aktivt arbeta för att
färre medlemmar ska välja att lämna vårt parti.”
Anna Ingers, Skåne: Jag yrkar på att det i kapitlet Organisatoriska prioriteringar läggs till ett organisatoriskt mål på rad 25 som har rubriken Vi folkbildar och målet är ”Minst 75 procent av nya
medlemmar ska gå del 1 och minst 50 procent av nya medlemmar ska gå alla grundutbildningar.”
Det är det målet vi önskar ha in, och detta yrkande har nummer 267.
Kamrater, vi vill förändra samhället. Kunniga och medvetna medlemmar är en mycket effektiv
väg till samhällsförändring. Detta har många av våra kamrater i folkrörelsen förstått, bland annat
Handels där jag har min bakgrund. Utan Handels folkbildningssystem och högt uppsatta mål
hade åtminstone inte jag haft det politiska medvetande och den roll jag har i dag. Genom att först
själv gå igenom deras folkbildningssystem blev jag senare folkbildare för densamma, och numera
är jag folkbildare för partiet. Detta är bland det finaste och roligaste man kan göra, och det ger så
otroligt mycket tillbaka att dela med sig.
Det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, och för att detta ska bli riktig
verkstad krävs att vi är målmedvetna. Bifall till yrkande 267.
Daniel Carlstedt, Stockholm: Jag vill precis som många andra tidigare kamrater prata om vikten av
den facklig-politiska samverkan. Som en av många som är aktiv i både det politiska och det
fackliga benet är jag väldigt glad över att det finns flera stycken i det här organisatoriska
reformprogrammet gällande hur vi ska använda den outnyttjade kraften i den facklig-politiska
samverkan. Samtidigt tycker jag att vi behöver vara tydligare med vad denna samverkan ska bestå
i och leda till.
Man kan fundera på vad ordet ”samverkan” betyder, och därför har jag slagit upp det, eller ja –
det är ju ingen som slår upp något nuförtiden utan jag har använt en icke namngiven sökmotor i
telefonen och helt enkelt tagit fram vad samverkan betyder. Samverkan betyder ”att arbeta mot
gemensamma mål”. Och det är just det som vi behöver göra, för alla vi här som har två ben vet
att det funkar mycket bättre om de går i takt och går åt samma håll.
Vi i Stockholm yrkar därför att vi byter ut första stycket under rubriken Den outnyttjade fackligpolitiska samverkan på sidan 8 rad 36 till sidan 9 rad 4 i partistyrelsens nya utskickade förslag till ett
nytt stycke som lyder:
”Den mycket nära kopplingen mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska gren är och har varit
avgörande för vår framgång att bygga ett starkare, jämlikare och tryggare samhälle, med starka
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fackföreningar och en politik som är till fördel för det breda löntagarkollektivet. För att kunna
föra löntagarnas politiska intressen och bygga en stark folkrörelse har arbetsplatserna varit
centrala för socialdemokratin. LO-förbunden har i de senaste valrörelserna tagit ett allt större
ansvar för det politiska samtalet på arbetsplatserna och med sina medlemmar. I valet 2018
genomförde LO-förbunden gemensamt nästan 700 000 samtal – något som stärkte vårt
valresultat. Förändringar i samhället och även i hur arbetarrörelsen är organiserad har inneburit
att nya metoder i det facklig-politiska samarbetet behöver sökas. I dag har vi ett underskott av
medlemmar och förtroendevald från de fackliga leden.”
Vi vill också lägga till: ”Det behövs för att stärka tryggheten för Sveriges löntagare och ge dem en
tydligare röst i politiken” efter ”bygga en starkare folkrörelse” i slutet av sista stycket på rad 15 på
sidan 9. Tack för mig. Hoppas att ni, precis som vi, tycker att vi ska stärka och förbättra den
facklig-politiska samverkan.
Robert Olesen, Kronoberg: Jag tycker att det är en klar förbättring med de nya skrivningarna. Vi
var, precis som Göteborg, inne på att man skulle stryka nästan ända fram till sidan 9, men nu har
Skåne kommit med bra yrkanden som vi förmodligen kommer instämma i framöver.
Men vi har fortfarande en del kvar som vi har missat. Vi är fortfarande ett feministiskt parti, så
därför yrkar jag på att vi på sidan 4 rad 21 lägger till ”feministiskt” så att det står att vi ska var ett
brett folkligt förankrat feministiskt, internationellt, solidariskt och demokratisk folkrörelseparti.
Jag tycker också att vi ska ha en lite positivare ansats på sidan 6 rad 26 och yrkar på att det ändras
till: ”Vi socialdemokrater är en del av det samhälle vi verkar i.” Vi ska inte vara i vakuum och jag
tycker inte att vi ska skriva det heller.
Många har anfört att vi ska ta tillbaka det som handlar om att vi är ett arbetarparti, en arbetarrörelse och en folkrörelse. Det är många bra inlägg när det gäller det. Själv innehar jag ett av de
finaste uppdrag man kan ha – att vara förtroendevald i vårt parti men också att vara folkbildare
och ordförande för ABF i Kronoberg, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Jag ser fram emot att få
jobba med de här frågorna när vi är klara med vårt program och att kunna utföra detta i ABF:s
regi och folkbilda lite till!
Josefine Helleday, Södermanland: Vi får se om jag får tekniken att funka; jag försökte mig på att
skriva en egen anteckning men den försvann iväg när jag skulle skicka den, så dyker det upp
några konstiga skrivelser någonstans kan det mycket väl vara mina.
Första gången i talarstolen på min första partikongress! Det har mig gladeligen varit många
diskussioner uppe redan om hur vi ska få just fler unga att ta plats och kunna växa i politiska
uppdrag – en representation som såklart också kan hjälpa till i det livsviktiga arbetet med att få
fler ungdomar att rösta på Socialdemokraterna, så att jag och många med mig slipper sitta på
middagar med jämnåriga som hyllar Annie Lööf till skyarna eller möta elever på yrkesprogram
som tycker att Jimmie Åkesson erbjuder den framtid man gärna vill se.
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Men för att fler unga ska få chans att växa i politiska uppdrag förutsätter det att uppdrag finns att
tilldela och att vi också klarar av generationsväxlingen i vårt parti. Då gäller det att förtroendevalda heltidspolitiker som verkat i många år också har goda förutsättningar för just omställning.
Vi som parti behöver vara med och ta ansvar i den här frågan.
Det här är ett arbete som inte nödvändigtvis behöver ske i partiets egen regi. I dagsläget finns
nämligen nationella omställningsprogram för heltidspolitiker i riksdagens och SKL:s regi. De
programmen behöver stärkas ytterligare för att säkerställa att vi tar till vara partivänners
kompetens och viktiga erfarenheter, där det annars kan vara svårt att hitta en vidare sysselsättning. Därför yrkar jag å Sörmlands vägnar om att ett nytt stycke införs på sidan 11 rad 26:
”För att även säkerställa att de som förtjänstfullt tjänat partiet som förtroendevalda under många
år har goda förutsättningar att ställa om till en ny sysselsättning behöver riksdagens respektive
SKL:s omställningsprogram för heltidspolitiker förstärkas och utvecklas.”
Martina Palmér, Kalmar län: Detta är min första kongress och min första gång i talarstolen! Jag vill
tacka partistyrelsen för revideringen av det organisatoriska reformprogrammet, för jag brinner för
facklig-politisk samverkan. Vi ställer oss bakom de ändringar som har gjorts på sidan 9 rad 5 och
rad 15.
Ellinor Söderlund, Norrbotten: Det här är den andra kongressen som jag är med på, förutom den
mellankongress som Håkan valdes på. Jag vill prata om punkt 2 i utvecklingsprogrammet, om
gemensam verksamhetsplanering och mer metodstöd till lokal verksamhet. Vi tycker från
Norrbotten att det är en viktig punkt, då vi i dag ser att allt fler arbetarekommuner, speciellt i de
mindre kommunerna, har svårt att hinna med det inre partiarbetet och det utåtriktade, då det är
flera aktiva personer som har många olika politiska uppdrag vilket gör att det inre arbetet ofta tar
över den tid som vi behöver för att gå ut och ha fler politiska samtal.
Även den krympande ekonomi gör att det är svårt att anställa personal på partiexpeditionen,
vilket vi tidigare har haft och som har varit ett stort stöd i det löpande arbetet som då har
förskjutits ut till ledamöter i styrelserna. Det är också många nya i de lokala styrelserna som
kanske inte har hunnit gå alla politiska utbildningar. Det gör att det behövs stöd i form av de här
årshjulen och de här stödjande strukturerna för att lösgöra mer tid för det politiska samtalet och
mer utåtriktade aktiviteter.
Men stödjande strukturer kan också vara en risk och upplevas tvingande, och det lokala
engagemanget och andra aktiviteter kan minska och även utebli. Men det kan även vara till en
stor hjälp i det dagliga arbetet ute i arbetarekommunerna, om det är mer på frivillig basis och som
stöd att falla tillbaka på när det finns behov.
För att förtydliga det här vill vi från Norrbotten att det ska finnas fler exempel i texten på vad
årshjulet med stödjande insatser kan innehålla, så det inte bara blir fokus på den utåtriktade
verksamheten, eftersom allt hänger ihop. På sidan 13 rad 16–17 yrkar jag på ett tillägg i den
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mening som börjar ”Årshjulet kan till exempel innehålla”: ”årligen återkommande händelser som
olika möten, årsmöten, distriktskongress, tid för framtagande av årsberättelser, verksamhetsplaner, nomineringar till olika organ” och sedan fortsätter meningen som det var tidigare.
När jag ändå är här tänkte jag passa på att göra ett litet medskick som gäller digitalisering. Det är
inte ett yrkande utan det hänger ihop med metodstöd till lokal verksamhet. Det är att vårt parti
behöver jobba med att möjliggöra och ta fram också digitala politiska utbildningar, till exempel
styrelseutbildningar, valberedningsutbildningar och medlemsutbildningar, som komplement till
studiecirklar och andra utbildningar.
Karin Sundin, Örebro län: Vad är målet med vår rörelse och vad är medlet? Det har jag ibland,
precis som säkert många av er andra i salen, frågat mig när jag har satt mig på min cykel efter
jobbet för att i ihållande regn och blåst cykla ut till något av Örebros ytterområden för att knacka
dörr, eller för att prata med någon förening, eller om jag har satt mig i bilen för att delta på något
öppet möte kring läget på något av våra sjukhus i länet.
Jag uppskattar att partistyrelsen i sitt reviderade utkast har tydliggjort att det politiska samtalet är
just ett medel och inte ett mål. Det är uppenbarligen inte alltid så lätt att göra den skillnaden. För
målet, mina vänner, det är ett jämlikt och solidariskt, ett starkt och tryggt, samhälle. Medlet – det
är vår rörelses engagemang och vårt hårda arbete för att övertyga andra om riktigheten i vårt
budskap. Samtalet är ett medel för att nå vårt mål om ett bättre samhälle, och det organisatoriska
programmets ansats är med den förändringen bra. Vi måste naturligtvis möta och samtala med
människor på rätt sätt, på rätt plats, i rätt kanaler med rätt metoder och rätt budskap.
Jag vet inte om jag skulle ha formulerat det som att det behövs en renässans, en pånyttfödelse,
för det politiska samtalet, för vi är ju många som har agiterat för rörelsen under många år – alla
år, inför alla val, mellan val och under kampanjer och alla dagar däremellan. Jag yrkar därför bifall
till yrkandet från John Åberg, Västernorrlands partidistrikt, om att stryka ”renässans” på sidan 3.
Från Örebros läns sida vill vi lyfta tre perspektiv som vi tycker brister i programmet och som vi
vill skicka tillbaka till redaktionsutskottet. Det goda demokratiska samtalet är viktigt för vår
rörelse men det är ett medel. Vi måste också lägga mer organisatorisk kraft i att fundera på hur vi
vill beskriva vårt mål, vilket samhälle vi vill ha och hur vi ska berätta om det i våra samtal. Vi vill
ha en förändring i skrivningen på sidan 13 rad 24-30.
Och hur viktigt ett pågående samtal än är, så måste jag påpeka att en kampanj som permanentas
inte kan vara en kampanj, för själva kampanjens essens är ju att den är tidsbegränsad. Därför vill
vi att redaktionsutskottet ska se över sidan 14 rad 28.
Det här programmet, mina vänner, är en ögonblicksbild över Sverige vintern 2018–2019. När
man i programmet skriver om det svåra parlamentariska läget i landet har man inte riktigt tänkt
på att programmets åtgärder faktiskt sträcker sig fram till 2025, och 2025 mina vänner – då är vi
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fullt uppe med att planera nästnästa val. Så sidan 4 rad 12 skulle jag kika lite på om jag satt i
redaktionsutskottet.
Vi har stor tillit till redaktionsutskottets förmåga att beskriva samtalet som verktyg och att det kan
behöva vässas men inte återskapas, så jag skickar med ett Palmecitat, för alla kongresser måste ju
ha ett Palmecitat, eller hur? Palme sade det så bra när han avslutade kongressen 1975: ”Vi ses,
med facklorna och fanorna och sången, när folket kommer från varven och verkstäderna. Vi ses
kamrater.”
Ellinor Vikman Rindevall, Stockholm: Vad häftigt att få vara här med er – det här är min första
kongress och första gången i talarstolen! Jag tänkte prata om hållbarhet i relation till årets
kongresstexter och till oss som parti, för vi lever i en tid av förändring. Stora förändringar sker
allt fortare och både som parti och som politiker behöver vi vara rustade för att hantera både
vardagliga kriser och stora samhällsförändrande skeden.
I en demokrati kan de långsiktiga frågorna riskera att hamna i skymundan, och vi lever i
verksamhetsår och äger makten i mandatperioder. Därefter ska kanske nya partikonstellationer
formeras och nya folkvalda etableras på nya styrelseposter. Om vi ska klara framtidens
utmaningar behöver vi fortsätta arbetet med att utveckla partiets hållbarhetstänk. Det här gäller
alla frågor på alla områden och i alla beslut vi fattar i partiet, i den lokala nämnden eller i
styrelsen. Vi behöver öka vår förståelse och vår kunskap kring hur vi bygger långsiktigt hållbara
lösningar.
Oavsett om det gäller partiets interna organisation, vårt arbete kring kompetensutveckling eller
klimat- och miljöfrågor behöver vår ansats vara hållbar. Att bygga det starka Sverige innebär att
bygga Sverige hållbart. De här två dokumenten ska vägleda oss i arbetet med att hållbart utveckla
den interna organisationen och lägga en hållbar grund för vår politik inom kompetensutveckling.
Därför yrkar vi att hållbarhet läggs till på flera ställen i dokumentet, bland annat på sidan 4 rad 2:
”Socialdemokratins vision är ett jämlikt och hållbart samhälle, där alla kan känna frihet och framtidstro.” Vi yrkar också att redaktionsutskottet får i uppdrag att lyfta in hållbarhetsperspektivet
generellt i programtexterna.
Därutöver delar vi, jag tror att det var Västernorrland som lyfte rubriken Renässans för det politiska
samtalet och föreslog Nystart. Vårt förslag är att det ändras till Förnyelse av det politiska samtalet för att
vi upplevde ordet som delvis svårt och delvis bakåtsyftande i stället för framåtsträvande.
Jonas Åkerman, Örebro län: Det här är min första gång också! Jag skulle vilja se lite mer text på
sidan 5 rad 20 i stycket som lyder: ”Det kräver att vi aktivt för samtal med medborgare och
potentiella medlemmar.” Tillägget lyder: ”inte minst de yngre åldrarna då vi aktivt arbetar för att
bli ett parti som tilltalar alla.”
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Ungefär 400 meter härifrån har jag min arbetsplats – ungdomsmottagningen i Örebro län. Jag
träffar ungefär 60–70 ungdomar i veckan; det blir en hel del på ett år. Vi pratar om preventivmedel, kondomer, rätt mycket klamydia – vill ni veta mer får ni boka en tid! Men vi pratar också
värderingar, förhållningssätt och nästan alltid om framtiden. Hos mig finns inga tvivel: Ungdomar
är politiska väsen och en guldgruva för socialdemokratin om vi ställer frågorna: ”Vad tycker du?
Vill du bli medlem?”
Jag skulle vilja passa på att uppmuntra alla härinne att kliva ur komfortzonen och prata politik lite
var som helst, när som helst och med alla – inte minst våra ungdomar. Det behöver vårt parti.
Tomas Eneroth, partistyrelsens föredragande: Tack för väldigt bra diskussioner och debatten
hittills. Jag måste säga att jag är imponerad över engagemanget, och jag måste dessutom säga att
jag är extra glad för det starka engagemang som finns för att vi ska vara ett starkt folkrörelseparti.
Det där är givet i ett läge där vi markerar att vi både ska ha förmågan att föra det politiska
samtalet för att kunna diskutera politik i en tid när det är fake news som sprids på medier eller i
andra sammanhang. Men att vi också är en mobiliserande och organiserande kraft i samhället.
Därför tittar vi nu från partistyrelsens sida på flera av de yrkanden som finns om att förstärka
folkrörelseperspektivet och vi ser hellre att vi hittar sätt att möta till exempel Per Tenggrens
yrkande från Göteborg än att vi kanske lägger större texter till redaktionsutskottet, för då har vi
en liten förlängning av kongressens arbete. Kom gärna till oss under tiden vi debatterar, så ska vi
se om vi kan hitta bra jämkningar tillsammans med de olika delegationerna när det gäller att
förstärka folkrörelsedelen.
Sedan är inte jag bara VU-ledamot; jag är faktiskt studieledare i Socialdemokratiska Arbetarepartiet, och det är jag fantastiskt stolt över. Vi har en studieverksamhet som har vuxit ordentligt,
som är ordentligt fokuserad på att man som medlem ska känna medlemskapets värde. Tänk att
du i kraft av ditt medlemskap har rätt att gå trestegsutbildningar, den tredje på nationell nivå. Du
behöver inte ha ett förtroendeuppdrag, du behöver inte vara kommunalråd eller riksdagsledamot
utan medlemskapets värde betonar vi genom att ge dig chansen att kunna vidareutbilda dig i
organisation, i politik eller i ideologi.
På samma sätt ger vi stöd till våra yttersta förtroendevalda, att när du har modet att ta uppdraget
som förtroendevald i organisationen eller som förtroendevald i riksdagen eller kommunen – då
ska du få ett stöd i de ledarutbildningar vi har. Det är den struktur vi byggt upp i våra studier nu.
Det är den struktur som gör att vi faktiskt ger bättre redskap för dem som jobbar för socialdemokratins idéer varenda dag. Det gör vi på Viskadalen, vi gör det på Medlefors, vi gör det på
Runö, vi gör det i Backagården i Höör och vi gör det naturligtvis också på Bommersvik.
Det här är ett sätt för partiet centralt att hjälpa arbetarekommuner och partidistrikt att bygga en
stark studieverksamhet. Och vi gör det ihop med vår bildningsorganisation, vårt bildningsförbund ABF. Därför – när det kommer en del yrkanden när om förslag om att vi ska ta fram
vissa studiematerial eller förändra en de i studier – vill jag påminna om att vi nyligen, i december,
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tog en helt ny studieplan. Den finns på studieportalen. Där finns allt vårt studiematerial, alla våra
kurser, alla våra utbildningar. Där finns studiematerial på arabiska och på engelska. Där finns vår
ledaridé och den grundidé som alla våra utbildningar ska vila på. Där kan ni ta del av vår
studieverksamhet.
Det kommer att vara argumentet från vår sida när vi säger nej till en del av de mer detaljerade
förslag som finns på studiesidan. Titta på det studiematerial vi har och använd vårt eget
bildningsförbund ABF – de har perfekta studiematerial som vi alla kan ta del av och använda.
Mattias Geving, Östergötland: Låt proffsen vara proffs. Det är en paroll som många av oss har
använt och helhjärtat kan ställa oss bakom. Men det här med att låta proffsen vara proffs har
också en viss påverkan på vårt politiska arbete. Vi ger tjänstemän i våra kommuner, i staten, i våra
landsting och regioner, allt mer utrymme i det vardagliga. Det kan finnas en risk i att vi som
politiker hamnar alltför långt från de vardagliga frågorna och skapar en klyfta i förväntningen, när
vi möter medborgarna i det enskilda samtalet, på vad vi som politiker faktiskt ägnar oss åt. Vi
behöver utveckla vår verktygslåda för att kunna fortsätta möta medborgarna på rätt nivå.
Vi föreslår från den östgötska delegationen ett tillägg på sidan 6 rad 34: ”Detta samtidigt som de
faktiska förutsättningarna för samtalen med medborgarna har förändrats. Det offentliga Sverige
har blivit allt mer professionaliserat. Det innebär att det politiska samtalet med medborgarna blir
svårare, då det inte sällan handlar om specifika frågor som de politiska förtroendevalda inte har
full rådighet över. Som ett parti i människors vardag behöver vi utveckla vår verktygslåda och
våra kanaler för att bli bättre på att möta människors förväntningar.”
Låt proffsen vara proffs, så låt oss socialdemokrater fortsätta att vara proffs på möten med
medborgarna.
Blerta Krenzi, Dalarna: Det är flera som gått upp och talat om att det är första gången på
kongressen och första gången i talarstolen, och jag är också en av dem. Jag vill prata om första
raden på sidan 16 i det nya programmet som börjar: ”Inledande insatser” och det är punkten Start
av en kampanjakademi, yrkande 437.
Att Socialdemokraterna är ett parti som kan hålla igång en kampanj, att vi kan springa i trappor,
att vi kan ringa telefonsamtal tills vårt batteri dör eller att vi stå på torg och bjuda på kaffe, att vi
kan föra samtal efter samtal efter samtal – det vet alla vi i rummet att vi kan, och efter valet i
september vet alla andra det också.
Och självklart ska vi vara bra på att genomföra kampanjer, men Daladelegationen anser att det
genomgående i programmet är för mycket fokus på kampanj och för mycket fokus på samtal och
alldeles för lite fokus på folkrörelse. Kampanj och samtal är viktigt men det är inte målet.
Samtalet är bra och nödvändigt, det är ett nödvändigt medel. Men vårt mål, kamrater, måste vara
att vi ska vara en stark folkrörelse – en folkrörelse som är förankrad i människors vardag, som
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adresserar människors problem och som kommer med lösningar. Daladelegationen yrkar därför
att ”kampanjakademi” ska bytas ut mot ”folkrörelseakademi”.
Teres Lindberg, Stockholm: Jag vill börja med att tacka för ordet och tacka partistyrelsen för att de
ändå har kommit fram med ett något bättre textförslag, även om det var sent. Jag skulle också
vilja tacka tekniken för att jag faktiskt har hunnit lägga in mina yrkanden, så om jag inte hinner
läsa upp dem så vill jag bara säga att det är 451,453, 454 och 456. Om jag har några andra
yrkanden kvar i systemet, som funkar sådär, så ska de inte vara kvar.
Mitt första yrkande handlar om att jag gärna skulle vilja se att redaktionsutskottet får i uppdrag att
jobba med hela programtexten med utgångspunkt i att vår verksamhetsidé är samhällsförändring.
Även om man har gjort några förbättringar tycker jag fortfarande att det saknas en del här.
När det gäller vårt behov av att faktiskt vara politiska, särskilt i den utmaning som hela vår
organisation står inför i samband med Januariöverenskommelsen, tror jag att det är många som
ändå upplever situationen som jag i vårt parti – att även om det var det bästa som kunde hända
att vi klarade av att bilda regering, så är det inte helt enkelt. Det pyr i vår organisation. Det pyr i
partiet. Det pyr i fackföreningsrörelsen. Ja, det pyr i hela arbetarrörelsen, där väldigt många
känner ett behov av att vi socialdemokrater måste vara tydliga. Jag tror att många instämmer i den
känsla jag själv har inför regeringsbildandet: Det kändes lite som att det var ett val mellan döden
och pesten – och pesten överlevde ändå en tredjedel.
Vad vi måste göra som organisation är ju att se till att vi stärker den, att vi blir bättre, att vi får ut
vad som faktiskt är socialdemokratiska värderingar, så att vi också kan bli fler, så att vi också kan
vinna val framöver och inte tvingas att göra de val som ändå känns så jobbiga men ändå det
minst dåliga.
Om jag nu inte får det här vidare till redaktionsutskottet, så har vi en del konkretare yrkanden i
programtexterna. Vi från Stockholm har delat upp texterna lite mellan oss, så vi har lite olika
yrkanden från olika personer, men jag vill se att vi på sidan 9 rad 22–28 ändrar i texten, för vi ser
att den helt enkelt inte är bra utan den behöver omformuleras.
När vi kommer till sidan 10 så har vi ett ändringsförslag; det kan ni se sedan i paddan så det är
ingen idé att jag står och läser upp alla de här. Det sista av mina yrkanden är också på sidan 10,
rad 33–34. Där finns en mening som säger att vi som partiorganisation ska undvika formalia och
annat som är nödvändigt i en förening. Jag tänker att demokrati och det vi bestämmer
tillsammans ändå är nödvändigt, så jag tycker att man ska stryka ”annat som är nödvändigt i en
förening”.
Talartidsbegränsning
Kongressen beslöt:
att
begränsa talartiden till 2 minuter.
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Fortsatt debatt
Martin Hallingström Skoglund, Skåne: En Byggnadsmedlem står i talarstolen på sin första kongress,
tack för förtroendet! Jag tänkte yrka på yrkande 344, det rör sidan 11 rad 1, inom området för
våra prioriterade verksamhet, där vi yrkar på att vi ska dela punktstycket Öppen partiverksamhet med
ett levande politiskt samtal genom att skapa ytterligare en priopunkt tillsammans med texten som
följer i meningen som börjar där:
”Mentorskap och mottagande. En levande och välkomnande lokal partiverksamhet ger medlemsvärde
och stärker känslan att engagemang för skillnad. Sätter vi en kultur av stöttning, utvecklingsvilja
och framåtrörelse kommer den lokala verksamheten vara en handlingskraftig opinionsbildare och
samhällsförändrare. Vi bjuder aktivt in …” och så vidare. Rösta på det!
Annika Nordin, Jönköpings län: Det är mycket i det här reformprogrammet som är riktigt bra och
mycket viktigt, för det är viktigt att vi ser till att vi blir fler och får en bredd i våra samtal. Därför
har jag två yrkanden om tillägg. Sidan 8 rad 11, efter ”politiskt samtal”: ”för såväl nya medlemmar
som dem som funderar på att bli medlemmar och alla dem som är medlemmar nu.” och sidan 11
rad 5: ”Vi erbjuder mentorskapsprogram med vägledning och stöttning för alla medlemmar som
vill påverka politiken.”
Vi är en folkrörelse som vill vara en välkomnande och levande rörelse, och vi måste hitta fler
mötesplatser för att föra samtal och föra ut vår ideologi – vad vi vill göra. Och vi måste lyssna på
vilka frågor som är viktiga för människor i vår närhet, väcka intresse och få fler intresserade av
politik. De flesta som går med i vårt parti gör ju det av övertygelsen om att ”nu vill jag vara med
och påverka” och med tron att man kan göra det. Då är det viktigt att vi tar vara på allas intresse.
Om det är en fråga som klimat eller sjukvård, eller om det är hela politiken i stort, måste vi visa
på den demokratiska möjligheten att påverka.
Man vill vara med i det politiska samtalet, kanske inte för att komma med i någon nämnd. Därför
är jag glad att vi i det här programmet lyfter upp statusen på partiets folkrörelsearbete. Det är
också viktigt att man i hela organisationen har möjlighet att få stöttning för sitt politiska
engagemang. Här kan mentorskap vara en betydande del för ett fortsatt engagemang. Men det
här gäller inte bara nya medlemmar. Vi måste bättre ta tillvara på våra tidigare medlemmar – de
som en gång har gått med för att man ville engagera sig och för att man brann för något, och få
dem att känna att de kanske kan få möjlighet till det.
Camilla Widman, Göteborg: Göteborgsdelegationen har fyra yrkanden och jag börjar med att läsa
upp dem, så att ni vet vad vi vill och det handlar om facklig-politisk samverkan.
På sidan 8 rad 38–39 vill vi stryka: ”Under de senaste valrörelserna har arbetet gentemot
arbetsplatserna tunnats ut och det facklig-politiska arbetet varierar stort över landet.” På sidan 9
rad 10 vill vi i meningen som börjar: ”Att återuppbygga ett starkt lokalt facklig-politiskt arbete
och med ett gott politiskt samtal mellan fack och parti”: lägga till följande text: ”med fokus på
utveckling av gemensam politik”. På sidan 15 rad 15 vill vi lägga till: ”skapa naturliga forum för
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gemensam politikutveckling för fack och parti.” På sidan 15 rad 32 vill vi lägga till: ”lokala
facklig-politiska utvecklingsgrupper bildas”.
Nu till mitt anförande. Den facklig-politiska samverkan är en väldigt viktig pusselbit och en av
anledningarna till varför vi står här i dag och varför vi är ett parti som var fjärde väljare röstar på.
Men den samverkan har i årtionden naggats i kanten, dragits ner på och tappat sin vitalitet. Facket
ses i många delar av partiet som arbetsmyror som ska göra fotarbete utan att ställa någon fråga
om det politiska innehållet. Om facket fortsätter att användas så, riskerar vi att tappat de lojala
arbetarväljare vi fortfarande attraherar. Därför är det min totala övertygelse att den fackligpolitiska samverkan måste stärkas och utvecklas.
Jag vill lyfta fram en fråga som jag tror att en bra facklig-politisk samverkan kan var en lösning
på. Arbetsmiljöproblemen på svensk arbetsmarknad ökar och har nästan blivit norm. Att
människor inte orkar arbeta till 65 …
Tjänstgörande ordförande: Dina två minuter är slut, men dina yrkanden är inne i systemet.
Ulrica Truedsson, Södermanland: Jag vill börja med att tacka för de förändringar som vi har fått
igenom när det gäller det organisatoriska programmet, men det finns ändå skäl att göra två
ytterligare förändringar. Den första är på sidan 10 rad 5 och den andra på sidan 14 rad 28. Det
handlar om det som en del har varit inne på: samtalskampanjen. Det vore bra om man skrev att
vi ska permanenta metoden samtalskampanj, i stället för att skriva att man ska permanenta
samtalskampanjen.
Jag är glad över att vi ska ta ett organisatoriskt program där vi sätter fokus på att utveckla vårt
parti för de utmaningar vi möter i dag, där vi hittar former och modeller, där vi ökar
medlemmarna möjligheter att använda sin dubbla rösträtt, där medlemskapets värde står i
centrum. Men det gör att för mig, och säkert för flera andra, så skapar en del skrivningar i
dokumentet lite konstigheter. Det är när vi säger att vi ska permanenta en kampanj. Precis som
man har sagt från andra partidistrikt, så är en kampanj något under en begränsad tidsperiod – inte
något vi alltid är i.
Det är av den orsaken som jag vill att vi ska säga att vi ska permanenta metoden, för då trycker vi
på att det handlar om ett arbetssätt där vi ska vara i dialog med våra väljare kontinuerligt.
Självklart ska vi ha kampanjveckor, självklart ska vara i dialog med vår omgivning kontinuerligt,
men vi får inte tappa bort att vi är en folkrörelse. Det gör att vi som medlemmar måste var
skolade och trygga i vår politik, så att vi är redo att ta samtalen.
Vi som förtroendevalda måste finnas ute i sammanhang där vi träffar medborgarna inom våra
geografiska områden och pratar politik. Men ett medskick om kampanjdelen: Fundera på hur vi
ska bedriva kampanjer i kommuner där vi har styrt länge, för det är på andra sätt än i kommuner
med hoppande majoriteter eller i opposition.
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Andreas Silversten, Västmanland: Vi är ett parti för alla, ett parti för människor i alla livets skeden,
med olika förutsättningar och möjligheter, ett parti där människors engagemang ges utrymme och
uppmuntras. Det ställer stora krav på organisationen. Vi måste skapa möjlighet för människor att
vara delaktiga hos oss utifrån sina förutsättningar – oavsett om det är småbarnsföräldrar som har
svårt med kvällsmöten, människor som har långa avstånd till närmaste förening eller människor
som har svårt med språket. Vi måste ge alla möjlighet att förvalta sitt engagemang.
Därför yrkar jag på att texten ”Vi måste ge medlemmar möjlighet att engagera sig utifrån sina
egna förutsättningar” förs in på sidan 8 rad 2; det är yrkande 435.
Vi som parti måste se digitaliseringens möjligheter och nyttja den i vår organisation. Vi måste på
allvar ta steg in i nutiden och prioritera skapandet av digitala verktyg som hjälper oss och skapar
dialog, engagemang och som förenklar för våra medlemmar att vara aktiva i vårt parti.
Seija Kuutti, Östergötland: Jag är också på partikongress för första gången, men jag har varit med
på många partikongresser som åhörare och det har varit väldigt intressant. Jag kommer från
Östergötlandsdelegationen och vi har ett tilläggsyrkande på sidan 5 rad 21: ”Den lokala
verksamheten har en nyckelroll i att samla och engagera människor.”
Jag är jätteglad att vår partisekreterare tog upp Motala Verkstads S-kvinnor i inledningen – jag
kommer därifrån. Som sagt, är det färre än 70 på våra möten är det ett misslyckande!
Sofia Amloh, Södermanland: Jag saknar det tydliga syftet med det politiska samtalet och vårt partis
syfte. Programmet beskriver väl hur viktigt det politiska samtalet är, men målet är att reformera
samhället i den riktning vi tidigare har gjort och som vi vill fortsätta göra. Det ska alltid vara
målet och syftet med vårt parti.
Vi ska använda det politiska samtalet för att utveckla vår politik men också för att få förtroendet
att reformera samhället för människor som behöver oss som allra mest. Därför yrkar jag bifall till
yrkande 281 och andra yrkanden med samma mening och syfte.
Magnus Bjurman, Dalarna: Det organisatoriska programmet handlar väldigt mycket om samtal och
kampanj. Grunden för vår politiska utveckling är våra medlemmars engagemang och det politiska
samtalet är ytterst viktigt. Samtidigt får vi inte glömma att medlemmarna måste känna att deras
engagemang, deras delaktighet, kan göra skillnad.
Det handlar då om konkreta resultat i politiken, där medlemmarnas engagemang resulterar i
verkstad och delaktighet i att påverka samhällsutvecklingen och politiken – både på lokal, regional
och nationell nivå. Där handlar det om att ta samtal och kampanjer vidare in i vår folkrörelseverksamhet. Därför yrkar vi från Dalarna på ett tillägg sidan 10 rad 17, efter ”folkrörelseverksamheten”: ”tycker den ger ett givande politiskt samtal och känner att deras röster gör skillnad och att
de via sitt medlemskap kan påverka politik på både lokal, regional och nationell nivå.”
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Catrin Tufvesson, Skåne: Detta gäller yrkande 455, och jag yrkar bifall på förslaget till ändring på
sidan 9 rad 15. Jag vill tacka partistyrelsen som har hörsammat yrkandet från Skåne och ändrat i
texten angående det lokala facklig-politiska arbetet. Ska vi agera och föra en jämlik politik, och
satsa på den gemensamma välfärden inom vård, skola och omsorg, så är detta ett måste. Att ha
en god lokal relation med fackliga representanter inom bland annat den offentliga sektorn kan
bara gynna den utveckling vi som socialdemokrater vill se.
Jag är helt övertygad om att vi kan samverka med flera parter utan att se det som något
motstridigt, eftersom vi pratar om samma saker såsom kraven på lika lön, oro inför höga sjuktal,
schemaläggning och brister i arbetsmiljön, fast inom olika yrkeskategorier. Men det är alltid
utifrån den socialdemokratiska ideologin oavsett vilket, och givetvis handlar det om att samverka
med dem som har samma värdegrund som vi. Bifall till förslaget från partistyrelsen för att stärka
oss i vårt facklig-politiska arbete ute på arbetsplatserna.
Therese Kristiansson, Skaraborg: Jag, tillsammans med Skaraborg, skulle vilja yrka på ett helt nytt
stycke på sidan 15 rad 32, om att vårt parti behöver en idépolitisk utveckling. Hela yrkandet hittar
ni förhoppningsvis i era Ipads. Men varför detta yrkande? Jo, vår partiorganisation måste i större
utsträckning utveckla socialdemokratisk politik, för självklart ska vi kunna vara det regeringsparti
som gör överenskommelser och nödvändiga kompromisser för att leda Sverige framåt i rätt
riktning. Men vi ska också vara partiet med stora visioner som alltid bedriver oppositionspolitik
mot samhällets orättvisor.
För att vi ska kunna fortsätta vara det partiet även i framtiden behöver den idépolitiska debatten
utvecklas. Vi vet alla att den idépolitiska debatten är som bäst när den sker lokalt, hos våra
medlemmar i våra s-föreningar och i våra arbetarekommuner. Men partiet centralt måste hjälpa
till att prioritera och skapa förutsättningar. Därför föreslår jag att kongressen beställer ett
idépolitiskt program till kongressen 2023. Vi behöver ett program som stärker socialdemokratin
in i 30-talet och som aktiverar våra s-föreningar, arbetarekommuner och partidistrikt. Därför vill
jag yrka bifall till yrkande 438.
Elin Gustafsson, Skåne: Det är viktigare än någonsin att rusta vår organisation starkare och därför
är det jättebra, som många kamrater redan har sagt här i dag, att vi kan ha denna viktiga debatt
inledningsvis. Jag har inga nya yrkanden utan jag vill börja med att instämma i Marie Granlund
från Skånes yrkande 324 och 296 om tillägg på sidan 9 samt att sidan 4 utgör den nya inledningen
och byter plats med sidan 3.
För att partiet på riktigt ska kunna utvecklas och stärkas behöver vi ha ett tydligare fokus på vår
roll som folkrörelse. Kamrater, vi är ett folkrörelseparti. Därför är det viktigt att det främst är det
som är fokus för det organisatoriska programmet, inte synen på partiet som en kampanjorganisation. Vi måste komma ihåg att vi inte samtalar för samtalets skull. Vår roll som folkrörelse är att
samla fler kamrater för att tillsammans forma våra politiska idéer, förändra samhället och röra oss
mot vårt mål om ett jämlikt samhälle.

68

Samtal och kampanjande är bara ett av många verktyg, inte ett mål i sig. Det ska inte överordnas
eller likställas med vår roll som folkrörelse eller en stark idédebatt. Därför är det nödvändigt i det
politiska läge som nu råder att partistyrelsen och riksdagsgruppen kan utvecklas just som egna
enheter, vilket Marie på ett föredömligt sätt beskrev. Partiet måste nu få mer förutsättningar att
växa, stärkas som folkrörelse, mobilisera fler kamrater och utveckla idédebatten. Därför är Skånes
förslag som Marie lyfte så viktiga och jag vill därför yrka bifall till dessa både yrkanden och tacka
för ordet!
Abdon Ronsten, Dalarna: Från Dalarna tycker vi att väldigt mycket i det här dokumentet är bra. Vi
tycker att de nya justeringarna är ett steg i rätt riktning men det är fortfarande lite för mycket
fokus på verktyget samtal i stället för att faktiskt fokusera på de samhällsförändringar som
samtalen ska leda till. Det goda samtalet som beskrivs är naturligtvis grunden för en folkrörelse,
det är vi överens om, men det handlar också om hur vi tar tillvara på de synpunkter som kommer
fram i samtalen och hur vi sedan skapar förändring med hjälp av det som vi har hört i samtalen.
Samtal är en viktig förutsättning för en folkrörelse, men vi blir inte en folkrörelse utan att vi har
rätt förhållningssätt till de samtal som vi faktiskt för, och vi blir inte en folkrörelse om vi inte
skapar samhällsförändringar utifrån slutsatserna i våra samtal. Flera andra talar har varit inne på
samma sak, vilket vi sannolikt kommer att stödja i en senare diskussion om det.
Vi tycker att rubriken överst på sidan 5 leder fel, när vi säger att verksamhetsidén handlar om de
bästa samtalen. Det känns som att samtalen är målen och det känns som att utvecklingen av
politik borde vara målet. Därför är vårt yrkande, jag tror att det finns på två ställen eftersom jag
lagt in det två gånger, att man ändrar verksamhetsidén så att ordalydelsen blir: ”Verksamhetsidé:
En folkrörelse som förändrar samhället.”
Johan Söderberg, Södermanland: Jag har blivit känd i den sörmländska delegationen som ett ombud
som gillar att stryka meningar, och som tur är finns det ju många andra ombud som har många
goda förslag på att lägga till text! Jag har ett yrkande om att stryka en mening på sidan 10 rad 34:
”Som huvudregel ska därför all vår icke beslutsfattande verksamhet vara öppen för alla som delar
våra värderingar, även om de inte är medlemmar än.”
Vi tycker att det är viktigt med öppenhet och att vi är välkomnande mot personer i vår omgivning som delar våra värderingar och som har en tanke om att kanske kunna bli medlemmar i vårt
parti framöver. Men problemet är att vi har en väldig massa partiverksamhet i våra organisationer
på olika nivåer ute i landet. Om vi ska ha som en huvudregel att all den verksamheten ska vara
öppen för icke medlemmar tror jag att det leder tanken fel.
Vi har till exempel i min lokala arbetarekommun politikutvecklingsgrupper där vi ibland väljer att
ha öppna möten där vi bjuder in medborgare – både dem som delar våra värderingar men också
dem som inte delar våra värderingar – för att komma med synpunkter på satsningar vi vill göra
inom politiken och andra idéer vi jobbar fram. Vi har också andra typer av aktiviteter där vi
mycket väl välkomnar personer som inte är medlemmar i vårt parti. Men jag tror att texten leder
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tanken fel, som sagt, och syftet med den här meningen tycker jag ändå uppfylls i stycket i övrigt:
”Vi vill visa att vi är ett öppet parti som välkomnar de som är nyfikna på vårt parti.”
Tomas Eneroth var inne på studieverksamheten, och vi har en omfattande studieverksamhet. Det
är jag väldigt tacksam över; det är ett väldigt bra jobb man har gjort från partiets sida.
Jesper Blomqvist, Göteborg: Jag vill börja med att tacka partistyrelsen för att vi har fått gehör för
några av de ändringsförslag vi har fått in i det organisatoriska programmet. Vi har ytterligare
några förslag som vi hemskt gärna skulle vilja ha gehör för också – om inte från partistyrelsen så
från er ombud i salen.
Det ena handlar om sidan 3 rad 3, för alldeles i början av programmet pratar vi om det politiska
samtalet utan att egentligen fylla begreppet med en definition eller en innebörd. Därför skulle vi
vilja yrka på ett tillägg i det stycket: ”Det innebär en levande dialog med invånare, ökade
möjligheter för medlemmar att vara delaktiga i det politiska beslutsfattandet och ett utvecklande
lokalt folkrörelsearbete.”
Det är lite rörigt med tekniken och så, men jag tror att Stockholm har ett yrkande på samma
textavsnitt som handlar om att förtydliga vad det politiska samtalet egentligen ska handla om. Det
här är också ett tillägg och vi stödjer Stockholms yrkande som komma skall.
Den andra frågan som jag vill lyfta handlar om vår verksamhetsidé. Just nu står det som
verksamhetsidé ”Sveriges bästa politiska samtal”. Det vore synd om vi förminskar betydelsen av
vårt politiska parti att bara handla om ett samtal. Vi önskar att vår verksamhetsidé är något större,
något mer. Där tror jag att Dalarna har lagt yrkande 292 om en verksamhetsidé, som vi vill stödja.
Till det vill vi också yrka på att man på sidan 5 rad 7 skulle kunna ha Sveriges bästa politiska
samtal som metod, inte som verksamhetsidé.
Anders Göransson, Stockholm: Det har varit en ganska lång diskussion kring mål och medel, och vi
från Stockholm skulle gärna vilja se att den dimensionen tydliggörs i en inledning som ska lyda
som följer: ”Grunden för ett politiskt parti som vårt är strävan efter ett jämlikt samhälle och en
progressiv samhällsutveckling. I denna strävan är det politiska samtalet centralt.” Sedan ser vi
gärna en fortsättning på det, som Göteborg föreslog.
Den som är dogmatisk behöver ingen teori. Det behöver däremot en pragmatisk rörelse som vår,
särskilt i en tid som den här när vi tvingas till smärtsamma kompromisser. Då måste vi vara
tydliga med vad som är mål och mening med partiet. Vi ska alltid ställa frågan: ”Bidrar våra
förslag, vårt partiarbete, till ökad jämlikhet och en progressiv samhällsutveckling?”
Helen Ung Le, Halland: En del av att det är så fantastiskt att vara socialdemokrat och en del av
folkrörelsen är att vi är många, vi är olika och vi kommer från olika platser. Det gör också att vi
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har olika förutsättningar. Jag får intrycket att vi fokuserar mycket på samtalet och framför allt
dörrknackning. Hallandsdelegationen skulle därför vilja göra ett tilläggsyrkande på sidan 5 rad 36:
”Lokala organisationer runt om i landet har olika förutsättningar att nå ut till invånarna. För att
även i fortsättningen vara ett parti i framkant måste vi kontinuerligt följa samhällsutvecklingen
och hitta fler former att förmedla våra politiska budskap.”
Mathias Persson, Skåne: För dem som undrar ställer jag en liten pryl på talarstolen, en virtual realitykamera, för att alla som har en sådan hjälm hemma ska få känna på hur det känns att stå så här i
talarstolen och se alla er. Då kan man göra det med en sådan hjälm, vi är ju digitala. Men jag har
haft lite problem med plattan, precis som många andra. Som tur är har jag olika knep så jag har
skrivit in det i min dator också, och det är lite det som det här handlar om. Digitalisering i all ära,
men tekniken är väldigt svår.
Det är väldigt lätt att ta fram utbildningar om digitalisering, i digitalisering, och lägga dem på en
webbportal. Vi har ju fått höra av Tomas som är studieledare att man har en utbildningsportal på
ABF och den är väldigt bra. Den har många ledarutbildningar och jag vill passa på att tacka
Tomas för det, för jag är själv studieledare i Malmö arbetarekommun. Vi har precis kört igång
studier med det nya materialet och vi har närmare 80 nya socialdemokrater som utbildar sig och
blir ledare. Den funkar jättebra!
Jag tycker att det är ett bra program, det är många bra saker som ha sagts. Jag stödjer självklart
det Marie Granlund sade, men tyvärr har jag inte yrkandenumren här. Det är också glädjande att
många pratar om hållbar utveckling och miljö, särskilt denna dag när jättemånga ungdomar runt
om i Sverige och hela världen demonstrerar för klimatet och en hållbar utveckling. Vi socialdemokrater kan fixa detta. Vi vet det!
Jag vill yrka på en punkt på sidan 14, yrkande 307: ”En utbildning om digitalisering tas fram
tillsammans med ABF.”
Behandlingen av dagordningens punkt 7.1 fortsätter på sidan 76.
Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades klockan 16.44.
Återupptagna förhandlingar
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 17.03.

Hälsning från TCO

Eva Nordmark, TCO:s ordförande: Tack för jättemycket inbjudan att få tala till er kongress. Under
de senaste åren har vi sett hur nationalistiska auktoritära och främlingsfientliga strömningar har
ökat sitt politiska inflytande i land efter land. Vi har sett hur fria medier och fri kultur hotas, hur
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rättsstaten angrips och hur vetenskapen ifrågasätts. Mänskliga rättigheter som tidigare generationer har kämpat hårt för ifrågasätts och jämställdheten sägs ha gått för långt.
Men vi har också sett motkrafterna. Vi har sett styrkan i metoo och vad som kan hända när
människor samlas och säger: ”Nu är det nog!” Vi har sett hur miljoner unga människor ställer
krav på oss vuxna om en hållbar framtid och satsningar på klimatet. Vi ska också komma ihåg det
stora engagemang som vi har sett här hemma i Sverige bland så många människor i civilsamhällets organisationer men också i kommuner och myndigheter i att ta ansvar för, och på bästa
sätt stötta, de människor som har flytt till vårt land de senaste åren.
En mycket viktig kraft i samhället är fackliga organisationer – att människor samlas för att
tillsammans skapa sig en bättre framtid i arbetet i vardagen och påverka för bättre villkor i
arbetslivet. Och när jag stod här hos er 2015, för fyra år sedan, kunde jag berätta för den
socialdemokratiska kongressen att TCO under den senaste mandatperioden faktiskt vänt
medlemsutvecklingen, att vi hade vuxit med ungefär 100 000 medlemmar och att vi då hade
passerat 1,3 miljoner medlemmar.
Och när jag står här i dag, fyra år senare, kan jag berätta att vi har fortsatt att växa. Vi har vuxit
med ytterligare ungefär 100 000 medlemmar, och vi är i dag lite drygt 1 409 000 medlemmar i de
14 TCO-förbunden, och jag tycker att det visar att med framtidstro och med ett hårt och
tålmodigt lustfyllt förnyelse- och förändringsarbete så får man resultat. Jag hoppas att ni ska
inspireras av det, för vi behöver starkare politiska partier och organisationer som växer och
utvecklas och som förnyar politiken i Sverige för en ny tid. Jag vill också passa på att uppmana er
till att ta kontakt med Unionen, Polisförbundet och Lärarförbundet, som är tre av de förbund
som finns här som utställare under kongressdagarna.
Som vi alla vet såg den politiska situationen i Sverige efter valet väldigt besvärlig ut. Jag tycker att
man ska konstatera att Sverige är ett av världens absolut bästa länder att leva och arbeta i men att
vi ständigt måste utvecklas och förnyas, och för det behövs kloka och långsiktiga politiska
reformer och det behövs regeringar som har möjlighet att få igenom sin politik. Bland TCOförbundens medlemmar såg vi ett väldigt stort stöd för blocköverskridande samarbete, och jag
har stor förståelse för att det var ett stort steg för er socialdemokrater, men också för Miljöpartiet,
Centerpartiet och Liberalerna, att komma överens och att ingå Januariavtalet. Men jag kan
konstatera att det ger Sverige förutsättningar för ett fortsatt reformarbete.
Ur ett TCO-perspektiv innehåller Januariavtalet flera välkomna besked. Bland det positiva finns
beskedet om en stor ny skattereform – något som TCO har krävt länge. Vi vill att skatten på
arbete och företagande sänks och att vi samtidigt höjer på miljöskadlig verksamhet, på kapital och
konsumtion. På så sätt kan vi säkra både välfärdens framtida finansiering och göra det mer
lönsamt att utbilda sig och ta ansvar på jobbet.
Bland det negativa finns den utredning om anställningsskyddet som nu ska tillsättas. Vi kommer
att göra det vi kan för att den inte ska resultera i ökad otrygghet, godtycke eller att balansen på
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arbetsmarknaden ska förändras till nackdel för arbetstagarna. Att försvara anställningsskyddet
löser inte något av de stora problem som vi har på svensk arbetsmarknad. Det stora problemet är
arbetskraftsbristen. Vi får inte fler lärare, poliser, sjuksköterskor, ingenjörer eller programmerare
för att de blir lättare att säga upp.
Det finns så mycket som jag faktiskt skulle vilja prata med er om i dag. Jag tänker på vikten av
EU-valet, om EU:s betydelse för jobben och välståndet. Jag tänker på våra förslag som vi har
från TCO på nya jämställdhetsreformer. Jag tänker på vikten av våra pensioner och våra
trygghetssystem och väldigt mycket annat. Men det jag ska göra i dag är att koncentrera mig på
den hjärtefråga som vi har gemensamt i TCO, som handlar om möjligheten till utveckling och
omställning genom hela arbetslivet och som också är temat för er kongress kring kunskap,
trygghet och konkurrenskraft.
Arbetsmarknaden i Sverige förändras i en väldigt snabb hastighet. Ungefär 450 000 jobb
försvinner varje år i svensk ekonomi och ännu fler tillkommer. Men det är också så att jobben
som sådana, även de som så att säga består, förändras varje dag – inte minst till följd av
teknikutvecklingen. Framtidens arbetsmarknad är på många sätt redan här. I dag är robotar och
artificiell intelligens inte bara något som har kommit in inom verkstadsindustrin utan det finns
också inom kommunernas biståndsbedömningar. Utvecklingen går rasande fort och det är klart
att det kan kännas både spännande och skrämmande.
Jag är övertygad om att det ligger fantastiska möjligheter i utvecklingen för ett land som Sverige.
Men det kommer inte att ske av sig självt. Vi måste bejaka strukturomvandlingen och se till att ta
tillvara de möjligheter som ligger i digitalisering, i AI, i robotisering och också i den nödvändiga
och välkomna gröna omställningen som Sverige behöver göra. Vi måste utveckla både politiken
och kollektivavtalen utifrån nya förutsättningar för att forma framtiden.
Rätt hanterat kommer det här att leda till att vi kan öka vår konkurrenskraft och säkra vårt
välstånd. Fel hanterat kommer det att leda till att vi hamnar på efterkälken och att vi ser att
klyftorna växer mellan dem som har förmågan att ställa om på egen hand och dem som inte har
det. Därför är smarta trygghets- och omställningssystem helt avgörande.
Jag skulle vilja säga att vi i Sverige redan har flera delar på plats, men det är inom ett område som
vi särskilt behöver steppa upp och det gäller frågan om bättre möjlighet till kompetensutveckling
och vidareutbildning genom hela arbetslivet. När stora förändringar sker på arbetsmarknaden
måste vi ge alla arbetstagare både möjligheter och förutsättningar att hålla jämna steg i takt med
utvecklingen. Alla måste ha möjlighet att kunna ställa om, byta bana och möta nya kunskapskrav
som tillkommer när arbetsmarknaden förändras som den gör i dag.
Det kräver att alla delar av utbildningssystemet bidrar. Även högskola och universitet måste spela
en mycket större roll i det livslånga lärandet. Därför har vi från TCO:s sida under flera år
efterfrågat just ett tydligt omställningsuppdrag till högskolor och universitet. Det går i praktiken
ut på att högskola och universitet måste bidra bättre till ett utbildningsutbud som kan främja
73

omställningen och som ger möjlighet att kunna bygga på, fylla på, med ny kompetens genom hela
yrkeslivet.
Då förstår ni hur otroligt glad jag är att ni på den här kongressen föreslås ta ställning till ett
sådant omställningsuppdrag. Det var också så som Philip från SSU påminde mig om, att det här
var en fråga som jag lyfte på er kongress 2017 och som vi var många olika aktörer som lyfte.
Därför är det så glädjande att se att det finns med i ert program och att det är något som ni ska ta
ställning till. Det handlar om omställningsuppdrag till både högskola och yrkeshögskola, och jag
tror att det kommer att göra stor skillnad för svensk omställningsförmåga.
Jag vill också säga att jag som norrbottning vill understryka vikten av att när vi pratar om
möjlighet till kompetensutveckling, vidareutbildning genom ett helt yrkesliv, så handlar det om
tillgången hela landet. Det är viktigt att vi ser till att den högre utbildningen tillgängliggörs i alla
kommuner i hela landet. Där är lärcenter en viktig del men det är också så att studiemedelssystemet måste anpassas till de yrkesverksamma mitt i arbetslivet. Oavsett ålder eller bostadsort
ska du ha möjlighet till att fylla på med ny kunskap.
Och vi kan inte vänta, vi behöver agera nu, och den dag vi står i en lågkonjunktur är det ännu
viktigare att vi har de här systemen på plats. Därför finns det massor att göra i dag. Ett sådant
exempel är den utredning som Anders Ferbe leder om korttidsarbete, som gör att anställda i
stället för att bli arbetslösa eller uppsagda kan fylla på med ny kunskap och kompetens i väntan
på att konjunkturen vänder. Det kommer att vara en viktig del i denna förberedelse.
Men jag tror också att det är viktigt att vi höjer blicken och se till omställningsförmågan i sin
helhet och hur de olika delarna hänger ihop. Jag kan berätta för er att som ordförande i TCO har
jag haft stora möjligheter att vara ute och prata om just omställningsförmågan på den svenska
arbetsmarknaden i flera andra länder, bland annat i OECD, och det finns ett stort intresse för hur
Sverige klarar trygghets- och omställningsfrågorna, för i grund och botten har vi väldigt goda
strukturer och system på plats.
Jag vill ändå nämna de jag tycker är de fyra viktigaste beståndsdelarna i detta som handlar om
trygghet och omställningsförmåga.
•

•

•

För det första: arbetslöshetsförsäkringen. Vi har en arbetslöshetsförsäkring på plats.
Visserligen tycker vi att taket i den ska höjas och att den måste breddas för att omfatta
fler, men vi har en viktig arbetslöshetsförsäkring.
För det andra: en aktiv arbetsmarknadspolitik. Visserligen har vi under många år sagt att
den inte är tillräckligt rustad för att möta de behov som finns inom
tjänstemannagrupperna, men den är oerhört viktig – inte minst för alla dem som står
långt från arbetsmarknaden.
För det tredje: de omställningsavtal som fackföreningar och arbetsgivare tecknar och som
leder till enormt fina resultat i fråga om omställningsmöjligheter.
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•

För det fjärde: ett utbildningssystem med komvux, yrkeshögskola, högskola och
universitet, och där den stora utmaningen är att anpassa utbildningsutbudet till de
yrkesverksammas behov.

Det här för mig osökt in på det som just nu sker på Arbetsförmedlingen, apropå den viktiga
beståndsdelen med den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Jag har stor förståelse för att det är ett
svårt läge att regera på en budget som inte är ens egen. Men det håller på att ske ett historiskt
misstag och det är inte acceptabelt. Vi är mycket oroade över de konsekvenser som nedskärningarna på Arbetsförmedlingen kommer att innebära för de grupper som står allra längst ifrån
arbetsmarknaden. Det kommer att leda till en väldigt tuff situation för många kommuner när
staten hastigt drar sig tillbaka. Med nedskärningarna finns risken att landsbygden töms på både
kompetens och på jobbmöjligheter, och de kommer också att drabba dem som behöver
myndigheten allra mest.
Det går fortfarande att mildra de negativa effekterna, men det är bråttom och jag förväntar mig
att regeringen agerar på ett ansvarsfullt sätt. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken ska inte
avväpnas – den måste rustas upp. Jag håller med fackförbundet ST som organiserar ungefär
100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, också många inom Arbetsförmedlingen, som
säger: ”Skjut till mer resurser i vårbudgeten för att mildra situationen.”
Det är dags för mig att avrunda. Jag förstår att ni också kommer att diskutera förnyelse och
utveckling av er organisation, och det är ju både spännande och viktigt. Jag har själv som facklig
ledare haft förmånen att under många år leda facklig förnyelse och utveckling, och jag måste säga
att det är avgörande tror jag – oavsett om vi är fackliga ledare eller politiska ledare – att vi säkrar
att den organisation som vi leder har förmågan att vara i takt med tiden och relevant för den tid
vi lever i. Att kunna ställa om också för organisationer, inte bara i ett arbetsliv.
Jag skulle vilja säga utifrån min erfarenhet att nyckeln till framgång är för det första att vila väldigt
tryggt i sina grundläggande värderingar och för det andra att ha modet att utmana arbetsformer
och de krav eller de kollektivtal, eller den politik om ni så vill, som man har och som man
behöver leverera i en ny tid. Kanske är det så att den viktigaste insikten som jag har fått genom
många års arbete med facklig förnyelse och utveckling också är den svåraste, nämligen att se på
sin organisation utifrån och in, inte bara inifrån och ut.
För oss kom vändningen när vi ändrade vårt mindset, när vi gick från att tänka ”Vi måste bli bättre
på att nå ut och förklara.” till ”Vi måste bli bättre på att lyssna. Vi måste förändras.” Det var då vi
skapade ett gemensamt projekt inom TCO som vi kom att kalla Facket förändras och som på
många sätt har lagt grunden till vår utvecklings- och förnyelseresa, och också till den medlemsökning som jag berättade om. I år firar TCO 75 år – piggare och starkare än någonsin och i
ständig förändring och förnyelse.
Slutligen: Tack så jättemycket för möjligheten att tala till er och varmt lycka till med kongressen!
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Mikael Damberg, partistyrelsen: Tack Eva, det är alltid lika spännande och inspirerande att lyssna
till dig, och det gillar vi att göra. Det är något speciellt med Eva, för hon landar alltid – trots att
hon säger sanningar, trots att hon kan diskutera hot och stora problem – i optimismen och i att
det är möjligt. Det gjorde du även i dag, när du talade om motkrafter som behövs mot
nationalism, mot rasism och klimatförnekare. Men också i försvaret av den svenska modellen, där
TCO tillsammans med de fackliga organisationerna bär upp mycket av det vi i socialdemokratin
ser som är bland det finaste Sverige har: starka fackliga organisationer som både tar eget ansvar
för sina medlemmar men också hjälper till att utveckla Sverige. Det vill vi göra vidare.
Vi har inspirerats av er, inte bara sedan förra kongressen. Vi har haft flera samtal med er i vårt
programarbete, där ni har fört fram frågor som du lyfter här om högskolor och universitet, om
omställningsuppdraget i hela landet, studiemedelssystemet, korttidsarbete. Och vi har försökt
bygga en gemensam och samlad berättelse om hur Sverige och det svenska utbildningssystemet
ska ta nästa steg in i framtiden.
I det vill vi gärna fortsätta att ha ett bra samarbete med TCO, för det kommer vi att behöva. Och
jag kan garantera en sak: Svensk socialdemokrati kommer alltid att stå upp för balans mellan
parterna på svensk arbetsmarknad och en stark svensk modell i framtiden, där TCO spelar en
väldigt viktig roll. Tack!

Dagordningens punkt 7
Behandling av partistyrelsens förslag till organisatoriskt
reformprogram, fortsatt behandling
Dagordningens punkt 7.1, fortsatt behandling
Det politiska samtalet utvecklar socialdemokratin! Behandling av organisatoriskt
reformprogram (sidan 3–16)
Fortsatt debatt
Jan Björklund, Skåne: När det gäller mitt namn så är jag originalet med ålderns rätt; det finns sämre
kopior som man ska undvika. Jag gick med i SSU 1973, i samband med kuppen i Chile. Det har
gått 46 år, och för första gången är jag uppe i talarstolen på en partikongress!
I en tid när partiet och hela arbetarrörelsen ställs inför stora utmaningar är det program som vi
diskuterar i dag, och den diskussion vi har på kongressen, väldigt viktig. Det som inleder ett
program är också det som sätter tonen för hela programmet, och för att göra verklighet att av
politiska målsättningar om ett jämlikt, jämställt och klimatsmart samhälle måste vi alltid agera
som en folkrörelse – en folkrörelse som engagerar, en folkrörelse som påverkar samhället.
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Jag yrkar därför bifall till yrkandet från Skåne, om att byta sidan 3 och 4, alltså Renässansen för det
politiska samtalet och Vårt politiska parti som politisk makt. Jag yrkar också bifall till Dalarnas förslag
om ”folkrörelseakademi”, för att på så sätt lyfta värdet i att vara förtroendevald i partiet, även om
man kanske kan fundera över namnet. Kamrater – kraften i en folkrörelse kan försätta berg och
samma kraft gör att vi vinner val!
Therése Björklund, Älvsborgs södra: Det är också min första gång i talarstolen. Folkrörelsefokus
eller kampanjparti – vid en första anblick borde valet inte vara särskilt svårt. Kampanj kan vara
ett medel men aldrig ett självändamål, medan att vara folk i rörelse alltid har varit, och alltid
kommer att vara, viktigt för att nå våra mål om frihet och ett samhälle byggt på jämlikhet och
solidaritet.
Det politiska samtalet, men framför allt våra möten och vår idédebatt, formar Sveriges framtid.
Men sedan ett antal år tillbaka har vårt parti behövt göra hårda och ibland också svårsmälta
kompromisser för att hålla högerextremismen borta från regeringsmakten. Är det något vi är bra
på så är det att ta ansvar och jag tror att vi är många som är stolta över förhandlaren, det vill säga
partiordförandens, förmåga att ro oss i land när det stormar. Kompromisser har varit
nödvändiga, men vad som är ofrånkomligt i ett kort scenario kan aldrig ställas mot vad som
behöver göras på lång sikt. Vi är inte, och kan aldrig likställas med, de överenskommelser vi gör i
svåra parlamentariska lägen.
Vi behöver stärka den grundläggande konflikten mellan höger och vänster, och vi socialdemokrater utanför riksdag och regering måste lägga all vår kraft på folkrörelsearbete och idéutveckling
med målet om rödgrön riksdagsmajoritet. För att göra så är min övertygelse, och delegationen
från Älvsborgs södras, att det är nödvändigt att stärka partistyrelse och riksdagsgrupp som egna
enheter. Därför yrkar vi bifall till Skånes yrkande 324.
Kajsa Ezelius, Skaraborg: Skaraborgsdelegationen yrkar på en ny punkt på sidan 12 rad 22: ”Inrätta
ett nationellt omställningsprogram för heltidspolitiker.” Socialdemokraterna är ett parti som är
mån om att utbilda medlemmar och förtroendevalda, och jag själv har gått otaliga kurser och har
genom det lärt mig väldigt mycket som har varit mig till gagn i mitt kommunpolitiska uppdrag.
Jag har under 4,5 år varit kommunalråd på deltid. Det har varit fantastiska och fantastiskt
utmanande år och framför allt har vår socialdemokratiska politik gjort skillnad. Men efter valet i
höstas förändrades mitt uppdrag. Det blev en ny konstellation i kommunen och uppdragen
fördelades mellan partierna. Det innebär att jag nu inte längre är kommunalråd. Tiden därefter
visste jag varken in eller ut, och summa summarum: Politiken blir ens liv och ens vardag, oavsett
om man är heltids- eller deltidspolitiker.
Jag har en bra yrkesexamen och jag hade en timanställning men frågan återstår än i dag: Hur ska
jag kunna formulera min kunskap som kommunpolitiker? För partiet är mån om att vi får
skolningen inför och under ett uppdrag, men omställningen därefter är minst lika viktig – inte
minst för att det inte ska vara ett hinder för någon att lämna och någon ny att ta vid, men också
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för tillfällen då förändringar sker är att avgå inte ens någons val. Ett nationellt omställningsprogram är till för att ta tillvara på kunskapen som politiken ger men också en bra medlemsvård.
Daniel Nestor, Kalmar län: Det känns extra kul och jag är väldigt stolt som partimedlem och
framför allt SSU:are att vara här i dag som ombud på kongressen. Jag vill passa på att rikta ett
stort tack till partistyrelsen som har valt att lyssna på många av våra synpunkter från Kalmar län.
Man har tagit till sig väldigt mycket av de skrivningar vi hade anmärkningar på, så det känns
väldigt bra. Stort tack för det! Jag vill även säga att processen inför kongressen har varit väldigt
bra. Den har möjliggjort att fler medlemmar har kunnat var delaktiga inför kongressen och det
tycker jag är väldigt bra.
Jag har två yrkanden som jag vill lägga. Det är utifrån de frågor som SSU har lyft både inför och
här på kongressen. Det är yrkande 367 på sidan 12 rad 20, där jag yrkar på ett tillägg efter
meningen som avslutas med ”handlingsinriktat parti”: ”För att vitalisera partiorganisationen bör
de offentliga och partiinterna uppdragen med fördel inte innehas av samma person. Genom att
sprida uppdragen på flera förtroendevalda får fler möjlighet att växa som ledare i vårt parti.”
Mitt andra yrkande gäller yrkande 397 på sidan 12 rad 21, där jag yrkar på ett nytt stycke som
lyder: ”Vi behöver uppvärdera valberedningens arbete och stärka kompetensen om hur ett
framgångsrikt valberedningsarbete bedrivs. Varje valberedning som inte följer kongressens
uppsatta riktlinjer om representation ska motivera skriftligt varför. Så garanterar vi transparens
och återväxt av nya ledare i vårt parti.”
Jag yrkar även bifall till Therese Kristianssons yrkande 438, om ett nytt avsnitt om idéutveckling.
Det är något som vi i Kalmar län har diskuterat väldigt mycket och tror är viktigt för att vi ska
kunna ta oss an framtidens utmaningar och vara ett relevant parti. Tillsammans ska vi vinna flera
val!
Malin Anell, Kalmar län: Jag vill först tacka partistyrelsen, för att man gick med på att mjukna i sin
skrivning om verksamhetsplaneringen, speciellt årshjulet, då vi är väldigt varierade arbetarekommuner med olika förutsättningar i landet. I mitt län, Kalmar län, så har vi väldigt olika
förutsättningar med både små och större arbetarekommuner, som inte har samma möjligheter.
Men det är inte därför jag är uppe i talarstolen, utan jag är uppe för att jag vill yrka bifall till
yrkande 345, sidan 12 rad 21, där jag vill lägga till en punkt om att ta fram en rollbeskrivning för
arbetarekommunens olika befattningar i styrelsen. Vi har pratat om flera olika tillägg för styrelseuppdrag i dokumentet, bland annat medlemsansvarig och verksamhetsansvarig. Därför tycker vi
att det är bra att man tar fram en generell rollbeskrivning när man ändå skriver om de rollerna,
för att vi är duktiga på att snickra fram våra egna historier om vad ett uppdrag innebär. Därför
vore det ett bra förtydligande från nationellt håll om vad alla roller egentligen ska göra.
Börje Eriksson, Västmanland: Vi i Västmanlandsdelegationen har diskuterat det här med det
politiska samtalet. Vi tycker att det förs på många arenor. Det förs i affären, och jag som är IF
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metallare pratar mycket politik på jobbet och ute i samhället. Det som är viktigt är att det sker
även mellan valen, för jag vill inte höra att ”Nu visar ni er för nu är det val.” Man ska vara ute
och möta medborgarna mellan valen också.
Det yrkande vi har är en strykning på sidan 3 rad 18. Det står ”Vi kan samtidigt se att vi nått våra
av våra största framgångar när vi har mött medborgarna i samtal.” Sedan vill vi stryka: ”inte minst
hemma vid dörren” för vi tycker att det är viktigt att ha samtal på många andra ställen, inte bara
vid dörren.
Gun Carlestam Lewin, Örebro län: Jag kommer från Örebro och jag har bott här i 78 år och 8
månader, så jag tänkte prata lite om seniorer; det är ett ord som inte har nämnts mycket den här
kvällen. Jag yrkar på att det under rubriken Vi ska samtala med fler människor, sidan 10 rad 5, läggs
till några ord: ”skapar nya mötesplatser.”
Den ofrivilliga ensamheten orsakar väldigt mycket psykisk ohälsa bland äldre, och det finns ett
sug efter att i lugn och ro få prata om hur det är att bli äldre och oron inför sitt åldrande. Vi
måste möta den gruppen, inte bara i valrörelsen utan även under mandatperioden och på det sätt
som vi kan nå fram. Det är en stor grupp vi har med väljare som kanske inte direkt vill bli
medlemmar i den ålder de befinner sig.
Senaste VALU-undersökningen redovisar att när det gäller gruppen över 65 år så röstade 35
procent på Socialdemokraterna; 2014 var det 38 procent. Vi har alltså tappat 3 procent av den
gruppen och jag tycker att det är en grupp som vi på något sätt måste komma mer i kontakt med.
Martin Edberg, Kronoberg: Jag ska börja med mitt yrkande. Det gäller rubriken på sidan 9 rad 1,
där jag vill stryka ordet ”outnyttjade”. Vi tror på kraften i det facklig-politiska arbetet, naturligtvis,
och den samverkan vi har där. Men vi tror också att det är bättre att använda kraften i stället för
att använda den outnyttjade kraften. Den outnyttjade kraften finns ju inte, så därför är det bättre
att använda kraften.
Många har pratat om en folkrörelse och att socialdemokratin ska vara ledande i utvecklandet av
folkrörelsearbetet. Detta måste vi göra i samverkan med andra delar av folkrörelsen, kanske
idrottsrörelsen, kanske något annat. Stora delar av folkrörelsen delar våra grundläggande
värderingar; det är något som underlättar samverkan med andra delar. Där måste vi bli bättre. Vi
måste finnas med, vilja vara där och vilja utveckla folkrörelsen i stort tillsammans med andra.
Det gläder mig också att det finns starka skrivningar och förslag om att stärka de partiinterna
uppdragen och jag håller med om beskrivningen att fokus har flyttats från det partiinterna ideella
arbetet till de parlamentariska uppdrag vi har. Ska vi vända den trenden löser inte partistyrelsen
det. Det måste göras ute i arbetarekommunerna och i de föreningar som finns där.
Stefan Pålsson, Halland: Det här är min första kongress, och jag har förstått att det är många som
är intresserade av att höra vad jag har att säga, för jag var ute och hämtade en kopp kaffe innan
79

och så hade jag två bakom mig. Då sade den ena till den andra: ”Vad ser du fram emot mest de
här kommande dagarna?” Och då svarade den andra: ”Det måste ändå vara att höra Stefan tala.”
Så håll i hatten – nu kör vi!
Skämt åsido, organisationsprogrammet – jag tänkte inleda med att jag snart inte känner någon
aktiv medlem som inte har ett styrelseuppdrag i en förening. Varför är det här ett problem? Jo,
det uttrycks en insikt i programmet om att våra möten ofta handlar om formella beslut, och
ambitionen i programmet är ju att vitalisera föreningsverksamheten igen. Ska det ske är det min
övertygelse att då måste vi ha en översyn av vår lokala organisatoriska struktur.
I stället för att en styrelse har 20 aktiva medlemmar under sig, är det på många håll så att de 20
aktiva medlemmarna delas upp på olika styrelseuppdrag i mindre föreningar. Då känns det såklart
tungrott. På många håll är det säkert så att det behövs mer struktur och fler formella uppdrag i
den lokala organisationen. På flera håll i dokumentet använder man formuleringen att man ska
utveckla nya arbetssätt för att organisera verksamhet och det ideella. Därför yrkar vi i Halland på
att meningen ”Utveckla nya arbetssätt för att organisera verksamhet/ideella” läggs till på raden
Nya arbetssätt för organisering med fler ledamöter, möjligheter och ideella uppdrag, under arbetarekommun/sförening på sidan 16.
My Alnebratt, Göteborg: I dag är det alldeles för många socialdemokrater som känner att de inte
har makt att påverka den förda politiken. Om våra medlemmar inte känner att de har makt att
förändra – hur ska vi då få fler att känna att förändringen är möjlig? I en tid när politikerförakt
gror och där människor tappar tron på politikens förmåga att skapa förändring måste vi värna alla
dem som tror på politikens möjligheter. Känslan av maktlöshet är vår största fiende. Populismen
och främlingsfientligheten frodas i den hopplöshet som skapas när man inte känner att man kan
påverka sin vardag och sin framtid. Vi måste se till att fler känner att makten ligger i deras händer.
För att göra det måste vi våga förändras, och vi i Göteborg tror att vägen framåt måste handla
om att fler får möjlighet ta del av de avgörande besluten. Fördelen av att vara många handlar inte
främst om att vi ska kunna knacka fler dörrar. Det handlar om att vi bättre ska förstå vår samtid.
Genom att öka medlemsinflytandet ökar vi medlemskapets värde och då kan vi bygga ett parti
där fler vill vara med och fler vill stanna kvar.
Därför vill vi yrka bifall till yrkande 302 på sidan 7 rad 9 och yrkande 306 på sidan 10 rad 9 – det
är en ny punkt: ”Partiets medlemmar ska få en större påverkan på vilken politik som ska föras.
Fler medlemmar ska känna att de påverkar den politik som förs.”
Bifall också till yrkande 308 på sidan 10 rad 14, yrkande 309 på sidan 10 rad 27, yrkande 310 på
sidan 12 rad 21 och yrkande 318 på sidan 13 rad 36.
Anna Lena Järnberg, Örebro län: Folkrörelse – det är folk i rörelse. För att vi ska lyckas med det
nytänkande och den utveckling vi vill ha i politiken, i vårt parti och som organisation måste också
budskapet vara enkelt och tydligt för alla. Därför yrkar Örebrodelegationen på följande på sidan 4
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rad 9–14: ”För göra verklighet av vår vision ska Socialdemokraterna vara en stark och närvarande
folkrörelse, stadigt förankrad i människors vardag genom våra medlemmar och organisation.”
Lena Rådström Baastad, partistyrelsens föredragande: Tack så mycket. Jag tänkte gå in och
kommentera några delar. Jag ska säga att vi sitter fortfarande och har fullt sjå att sortera vilka
yrkanden vi har i systemet, men presidiet har stenkoll och vi i föredragandegruppen kommer att
få det alldeles snart.
Några delar som flera av er har berört handlar om samtalskampanjen: Kan man permanenta en
samtalskampanj eller vad är det vi pratar om? Ansatsen när vi pratar om det politiska samtalet är
att vi ser att är det någonting som genom hela vårt partis historia har varit en bärande del när vi
har byggt folkrörelsen, så är det just det politiska samtalet – oavsett om vi tittar på det äldsta
sättet att bedriva studier i vårt parti, när det gäller studiecirkeln, när det gäller idédebatten, när det
gäller i agitationen med människor och när det gäller hur vi själva väljer att i det politiska samtalet
utveckla politiken.
Det ska inte råda någon tvekan om att vi behöver ut och möta människor, men vi förstärker att
det är metoden samtalskampanj som vi permanentar, och sedan är det inte en kampanj utan det
handlar om ansatsen att vara ute och möta människor. Jag tror det var ganska många av oss som i
den senaste valrörelsen, och under hela mandatperioden, ibland möttes av: ”Vad roligt att ni
kommer!” eller ”Jag träffar aldrig någonsin en sosse!” Då har vi ett stort uppdrag att vara ute och
samtala.
Precis som Tomas Eneroth lyfte förut kommer vi att lägga in folkrörelsen. Vi har fått skrivningar
från bland annat Göteborg när det gäller folkrörelsen, så vi förstärker de delarna. När det gäller
det facklig-politiska konstaterar föredragandegruppen och LO:s förste vice ordförande: ”Wow, så
roligt med så många ombud med facklig bakgrund.” Och det är det verkligen! Vi ser över de
skrivningarna. Vi kan också konstatera att det ser olika ut i landet, så vi kanske inte kan låsa fast
oss vid några exakta metoder eller hur vi ska göra, men det ska inte råda något som helst tvivel
om att vi självklart ska fortsätta att utveckla den facklig-politiska samverkan.
Några delar rör omställningsförsäkringar för förtroendevalda och valberedningens arbete. När
det gäller omställningsförsäkringar ser vi det i första hand som en arbetsgivarfråga, inte som en
del i det här organisatoriska reformprogrammet. När det gäller mycket av valberedningsarbetet är
en del av det stadgefrågor och det lämpar sig nog bättre som en motion till nästa partikongress
om man vill påverka hur valberedningen arbetar.
Som sagt, än så länge varmt tack för den här diskussionen! Det var några av tankarna och vi
kommer självklart att återkomma senare om yrkandena.
Tobias Fagergård, Kalmar län: Först tänkte jag passa på att dra ner en applåd genom att säga att
detta är min första kongress! Sedan vill jag också prata om när vi skaffar nya medlemmar. I dag
går tiden fort; i dag vill människor ha saker nu, på en gång. Förr i tiden kunde vi vänta; jag jobbar
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inom sjukvården och där kunde man vänta länge på att få sin tid. I dag ska allt gå fort. För man
inte sin tid på sin vårdcentral går man till akuten. Lite likadant är det med våra medlemmar. När
de valt att bli medlemmar vill de inte vänta på att få veta att de har blivit medlemmar.
När vi läser om de inledande insatserna kring digitalisering står det att man ska få ett digitalt
introduktionsprogram efter en månad. Detta tycker vi i Kalmar är alldeles för lång tid, och därför
vill jag lägga två yrkanden. Det första yrkandet 370, sidan 13 rad 23, gäller en ny punkt ”En digital
välkomstfilm skickas till nya medlemmar direkt när medlemskapet registrerats.” Här vill vi gärna
se en film med en central företrädare för partiet som hälsar dem välkomna och gratulerar till det
bra valet de har gjort att bli medlemmar i vårt parti.
Det andra yrkandet är nummer 375, sidan 13 på samma rad, eftersom det förra var en ny punkt.
Där önskar vi att skrivningen om digital introduktion och de inledande insatserna ändras till:
”Digital introduktion erbjuds alla medlemmar inom två veckor, där medlemmen får en tydlig blid
av partiets organisation samt vilka aktiviteter och möjligheter partiet erbjuder.” I dagens skrivning
står det att man ska få reda på vad man kan göra i Socialdemokraterna Vi tycker att man kan ha
en tydligare skrivning där.
Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet: Socialdemokraterna ska vara ett öppet och
modernt framtidsparti, mitt bland folket, som med sina idéer och handlingar gör sig politiskt
relevant för medborgarna. Men det vet vi nog att så är det inte riktigt i dag. Och det gäller inte
bara oss – allt fler människor i Sverige vänder de politiska partierna ryggen. I stället för att
engagera sig i partipolitik väljer medborgarna att engagera sig i rörelser som driver enskilda
sakfrågor, till exempel miljö, mänskliga rättigheter, fred, jämställdhet, flyktingpolitik eller djurrätt.
Människor är inte mindre solidariska i dag, inte alls. Men man utöver sin solidaritet på ett annat
sätt – på sitt eget sätt, i former som man själv väljer. En del forskare talar om svenskar som
solidariska individualister.
I det avseendet har det politiska landskapet i Sverige helt förändrats, och frågan är då hur vi som
ett progressivt och modernt framtidsparti ska möta det politiska landskapet och igen göra oss
relevanta för medborgarna som plattform för politiskt engagemang. För att kunna göra det måste
vi snegla lite mer på de här olika nätverken och deras sätt att arbeta, de som driver enfrågor.
Deras flexibilitet, deras kreativitet, deras låga trösklar in och ut samtidigt – och det är lika viktigt –
som vi värnar den långsiktighet och det helhetsperspektiv som är nödvändigt för att samhället
och politiken ska fungera.
Vi måste också göra fler saker tillsammans med andra, med olika rörelser i civilsamhället, och vi
kan inte längre låta var man bor vara av en avgörande faktor för hur man förväntas ta del av det
politiska livet. Dagens politiskt engagerade medborgare, särskilt de yngre men inte bara de,
fungerar inte på det sättet. Detta är viktigt, det är på riktigt. Organisationsarbetet är ingen teknisk
fråga utan det är nästan en existentiell fråga för partiet. Dagens debatt, där vi antar ett dokument,
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är inte slutet på den processen utan bara början. Eller som Fredrik Reinfeldt en gång sade till sina
partimedlemmar: ”Förändra er eller dö.”
Patrick Gladh, Göteborg: Vi står här med ett program som tagit många och långa kliv framåt men
det finns fortfarande kliv att ta för att programmet ska bli riktigt, riktigt bra. Varje medlemskap i
partiet bär sin historia. Det finns en viktig berättelse som bara ligger en enda fråga bort: ”Varför
blev du medlem?” Frågar man den frågan kommer det vittnesbörd om ojämlikhet, orättvisor,
klassmedvetenhet och vilja till förändring – förändring av samhället.
Vårt partis framgång kommer ur den dubbla ansatsen att vi organiserar samhället för förändring
och att vi beslutar i våra parlamentariska församlingar. Att bli medlem i ett parti, att vara medlem
i ett parti, ger en möjlighet att vara en del av den samhällsförändringen, en möjlighet att påverka
samhällets utveckling. Därför blir jag inte så lite förvånad över att vi lyfter upp en metod till
verksamhetsidé. Vi ska ha Sveriges bästa samtal, Sveriges bästa politiska samtal, och detta är ett
av våra verktyg. Men vår verksamhetsidé bör vara att vi är en folkrörelse som förändrar
samhället.
Jag tänkte yrka bifall till en av de punkter som tagits upp tidigare, jag tror det var av Dalarna, men
jag kommer inte åt den i systemet. Därför får det bli på det liknande nummer 464, att vi stryker
rad 1 på sidan 5 och ersätter med ”verksamhetsidé: En folkrörelse som förändrar samhället.”
Anders Tallgren, Värmland: Vi i Värmland tycker att det som står i programmet är mycket bra – att
vi ska uppgradera samtalets betydelse, vända oss till både medborgare och medlemmar, stärka vår
digitala närvaro och ha mer fokus på det politiska innehållet. Däremot är vi inte helt säkra på att
alla föreslagna metoder är de mest effektiva. Det står en del om centrala reformer som ska tryckas
ner genom organisationen via partidistrikt och arbetarekommuner, samtidigt som vi betonar att
föreningarna är vår grundorganisation och att de ska få ökad möjlighet att själva utveckla sina
arbetsformer för att vitalisera verksamheten och attrahera nya sympatisörer och medlemmar.
Överlag saknar vi lite en reflektion över partiets organisation så som den ser ut i dag och med de
utmaningar som det medför. Det är lite märkligt att inte mer kraft lagts på det med tanke på just
titeln Organisatoriskt reformprogram med sikte på 2025 – att vi inte har mer resonemang. Några har
varit inne på det till och från, om föreningarna och arbetarekommunen, för det är ändå där som
de här nya arbetsformerna och metoderna ska tillämpas.
Det finns förstås många väl fungerande föreningar runt om i vårt land men vi vet också att det på
vissa håll inte finns några alls och på vissa håll finns det väldigt många. Det blir en flora av
geografiska föreningar, tematiska föreningar, fackliga föreningar och sidoorganisationsföreningar
som förstås kan vara en styrka men ibland också en utmaning.
Ett fåtal medlemmar ska ibland sköta flera föreningar och en hel del nya medlemmar kommer
kanske till en liten förening med ett tajt kompisgäng eller en förening med medlemmar som varit
med länge och känner lite att ”Det här varit inte riktigt för mig.” Man ser inte hela vårt utbud i till
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exempel en arbetarekommun. Vi hade kanske sett mer resonemang om det och kanske kunna lära
lite från andra ideella rörelser.
Joakim Berlin, Göteborg: Det här är min första kongress! Jag har varit på två innan, men det här är
min första på insidan. Vi behöver ett modernt socialdemokratiskt ledarskap, där vi tillåter fler att
bli delaktiga, där ledarskapet har högt i tak och är tillåtande och där fler blir inkluderade. Jag
tycker att det är viktigt att vi faktiskt låter bli medlemmarna delaktiga i partiet, låter dem få ta
ansvar och synas.
Som Ulf Bjereld sade tidigare, så måste vi låta fler få komma till tals. Det gör vi redan genom
sociala medier och andra medier, och då måste ledarna i vårt parti tillåta fler att ta ansvar och få
det ansvaret. Vi måste vara fler som skriver under debattinlägg, fler som syns i den lokalpolitiska
diskussionen och debatten. Jag yrkar på följande tillägg på sidan 18 rad 24, under Ledarskap: ”att
låta fler i partiet ta ansvar än bara den högsta ledaren”. Jag vet inte yrkandenummer för det har
ändrats; 474 var det först.
Henrietta Serrate, Kronoberg: Vilken spännande och bra debatt, och precis som många säger: Vad
viktigt att vi tar det här tillfället att tala om det finaste och käraste vi har: vår organisation och vår
folkrörelse!
Jag vill tacka många ombud och delegationer för många kloka inlägg och yrkanden som har
kommit både här i dag men också i förarbetet inför kongressen, där vi från Kronoberg kommer
att stödja flera från bland annat Skåne, Dalarna och Göteborg. Jag vill också tacka partistyrelsen
för att man har tagit till sig av de synpunkter som har kommit fram i förarbetet till kongressen
och uppdaterat med ett reviderat program. Dock har vi från Kronoberg några få yrkanden, där
några redan är lagda från mina kamrater. Här kommer de sista.
På sidan 11 rad 16, ändra till ”en avgörande styrka för Socialdemokraterna är en brett förankrad
facklig-politisk samverkan på gräsrotsnivå”. Sidan 14 rad 9–15, ändra till: ”Samtidigt har vi en
utvecklingspotential vad gäller digitala verktyg för medlemmar. Rätt gjort kan digitalisering
innebära att vi ökar medlemskapets värde.” Precis som vi har pratat om måste det här
programmet kunna sträcka sig över nästa val. Det kan vara så att vi har helt andra ekonomiska
resurser, men oavsett det ska vi alltid leverera den bästa medlemsvården till våra medlemmar.
Därför bör det stycket ändras.
På sidan 15 rad 13, ändra till: ”bedriva mer facklig-politisk verksamhet” för vem är det egentligen
som avgör vad som är ”kvalitativ” verksamhet, som det står i dag? Finns det inte ett stort,
fantastiskt egenvärde i den facklig-politiska samverkan som den är? Och till sist rad 17, stryk hela
meningen. Det handlar mest om att vi tycker att det är väldigt mycket upprepningar, så vi hjälper
helt enkelt bara partistyrelsen att hålla nere antalet ord, så att vi kanske får plats med några av de
andra fantastiska yrkandena som har kommit här i dag!
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Jenny Breslin, Gävleborg: Gillar ni samtalskampanjen? Gav den utslag i valresultatet? I Gävleborg
har vi funderat väldigt mycket på de frågorna, och vi känner: ”Ja! Nja.” Olika framgångsrikt, helt
enkelt.
Vi har en skrivning där vi inte vill ta bort samtalet eller ambitionerna men vi upplever för vår del
att det blir lite ensidig tonvikt på just metoden app och knack. Det finns fler verktyg under
folkrörelsetalet och vi vill ha mer utrymme för metoder och lokala valvältande frågor. Vi vinner
mest när vi bedriver efterfrågad politik och pratar därefter.
Vi har hört och gillar fler inlägg på det här temat, men vi vill ändå yrka på våra förslag som vi
skickat till partistyrelsen. Sidan 10 rad 5, under punkten Vi ska samtala med fler människor vill vi
stryka texten och ersätta med: ”Vi fortsätter och förstärker dialogen med väljare mellan val. Vi
ska bygga en organisation som kan föra fler samtal även när det inte är valår. Mål för samtal sätts
av distrikten och arbetarekommunerna.” På sidan 14, rad 28, ersätts rubriken Permanenta
samtalskampanjen med Stärk det politiska samtalet med medborgarna.
Sidan 14 rad 35: Ordet ”samtalskampanj” ersätts med ”samtal”. Sidan 15 rad 5: Stryk två
meningar och ersätt med: ”Utveckling av flera olika tydliga koncept för olika sorters
samtalsmetoder och hur vi håller liv i det politiska samtalet över tid, till exempel stimulera samtal
genom att använda sociala medier, lyssna och utveckla lokal politik, samla människor bakom ett
upprop och mobilisera.” I matrisen: Ersätt ”permanenta samtalskampanjen” med ”Utveckla
samtalskampanj”.
Jim Aleberg, Göteborgsområdet: Det känns pinsamt att stå här och prata om ökad digital teknik
när tekniken har slängt ut mig två gånger ur talarlistan, men jag gör ett nytt försök! Jag har tre
yrkanden; de två första är bara två redaktionella, så jag tar det sista yrkandet på sidan 14 rad 27.
Där vill vi lägga till en punkt: ”Partistyrelsen tar initiativ att få fram en digitaliserad handbok som
stöd till arbetarekommuns styrelse. Handboken ska innehålla den hjälp som behövs för att
organisera en bra verksamhet och vägleda de förtroendevalda.”
Det var själva yrkandet och nu ska jag förklara varför ni ska rösta på det. Jag är nyvald
ordförande för arbetarekommunen i Ale kommun. En handbok skulle komma väl till pass i det
läget. Det finns mycket grejer man behöver kunna och vi får bra hjälp av vårt partidistriktskansli
men vi skulle gärna vilja klara av lite själv. Innehållet i en digitaliserad handbok skulle exempelvis
vara arbetsbeskrivningar för styrelsens olika roller. Det kan också vara mallar för formalia, med
förslag på årsmötesdagordning och verksamhetsplan men även rollen styrelsen har gentemot
valda gruppledare i styrelser och nämnder – hur den balansen är.
Man skulle också kunna ha med dörrknackningar och hur man sköter det på ett vettigt sätt, hur
man tar emot medlemmar i arbetarekommunen på ett vettigt sätt och hur man beställer en
Hjalmar Branting-medalj, för det är svårt att hitta hur man gör det.
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Christina Johansson, Halland: Facklig-politisk samverkan är oerhört viktig. Jag är stolt socialdemokrat och kommunalare. Ska vår organisation utvecklas och växa måste vi utnyttja kraften i
de fackliga organisationerna, välkomna de fackliga kamraterna och ge dem rätt förutsättningar att
växa och även ge dem uppdrag. Det är viktigt att de fackliga utskottens uppgift utvecklas,
tydliggörs och utvärderas.
Tack till partistyrelsen som tog med Hallandsdelegationens tillägg på sidan 14 rad 26 om att det
ska utvärderas. Genom att utvärdera kan vi påverka verksamheten. Vi ser vad som behöver
förändras och förbättras, vad som har fungerat bra och vad vi kan göra bättre. Det är viktigt att vi
är en lärande organisation.
Niklas Björkegren, Uppsala län: Jag vill också inleda med att det här är min första kongress, men
håll applåden för jag vill ha mina två minuter, så vi tar den i slutet i stället! När det gäller det
digitala språnget så har mitt yrkande försvunnit, så jag kommer att frilansa lite men jag hoppas att
det finns någonstans. Det gäller sidan 12 rad 30 och handlar om inledande insatser vad gäller det
digitala och den organisatoriska strukturmodell som vi ska ta fram.
Anledningen till att vi lagt ett yrkande från Uppsaladelegationen är att vi upplever att det finns
väldigt mycket administration på just arbetarekommunerna och s-föreningarna. Jag är själv
arbetarekommunordförande i Knivsta kommun, Sveriges yngsta kommun både vad gäller
demografi och att vi bildades 2003. Där är vi väldigt få till antalet som ska göra väldigt mycket,
och jag är ganska övertygad om att jag är långt ifrån ensam att ha den situationen ute i
arbetarekommunerna.
Därför behöver vi lägga till ett yrkande om att vi behöver skapa metodmaterial som underlättar
det administrativa arbetet. Jag gillar hur mycket som helst att sitta och nattmangla med protokoll
och styrdokument mitt i natten, lika mycket som någon annan här inne, men jag tror att de som
går med i ett politiskt parti vill hålla på med politik lika mycket som den som går med i en
idrottsförening vill hålla på med idrott. Då ska våra möten handla om politik, inte om att justera
protokoll. Med det sagt yrkar jag bifall till det.
Carina Ohlsson, S-kvinnor: I programmet kan vi läsa rubriken Vi måste använda den outnyttjade kraften
i den facklig-politiska samverkan. Och då vill jag säga för jämställheten och kvinnor, så är det helt
nödvändigt, till och med helt livsviktigt. Som S-kvinnors förbundsordförande, när jag är i
internationella sammanhang, får jag ofta frågan hur vi har kunnat komma så många steg upp på
jämställdhetsskalan – även om vi inte är jämställda ens i Sverige – och hur har det kunnat bli så.
Det är väl inte bara så att det har blivit så, utan vartenda steg har vi fått ta i strid oavsett om det
har handlat om särbeskattning, kvinnofridslagstiftning, barnomsorg eller föräldraförsäkring. En
evig strid. Därför är det så oerhört viktigt att vi också slår vakt om och utnyttjar den fackligpolitiska samverkan.
Jag tror faktiskt att det är så att vi S-kvinnor även har gått före här. Jag frågade Karl-Petter
Thorwaldsson om det hade förekommit någon facklig-politisk kongress före 1907 för då hade vi
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S-kvinnor vår första, även om inte jag var med då. Vad var det då för frågor som var uppe? Jo,
arbetslivets villkor, motverka prostitution, fattigvårdsfrågor. Ja, egentligen skulle man kunna
kopiera och säga att det är det vi diskuterar i dag också.
När vi tar kampen om krav vi ställer i S-kvinnor, så är det heltid som norm, utan delade turer,
avskaffat lönegap mellan kvinnor och män, individualiserad föräldraförsäkring och stopp för alla
former av diskriminering och trakasserier. Här behöver vi den facklig-politiska samverkan; annars
kommer vi inte att nå målen.
Inger Edvardsson, Stockholm: Tack till Gun Carlestam Lewin för hennes anförande, för det är
samma tema, nämligen min egen grontgeneration. Självklart ska unga in i politiken, det är
framtiden, naturligtvis. Men vi åldringar har varit unga och vi ska inte ut ur politiken. Vi som är
65+ kallas köttberg och propp. Vi är i dag ungefär 22 procent av den svenska befolkningen men i
riksdagen sitter ungefär 2 procent som är 65+. Är det rättvist? Nix!
En 40-åring har inte livserfarenhet av att vara 50, 60 eller 70 år, men jag som är 70+ har
erfarenhet av alla de här åldrarna, och mina kamrater också. Det som är härligt är att vi kan och vi
måste komplettera varandra i åldrarna när vi sitter i nämnder och styrelser. Det står i papperen:
”Vi ska använda våra resurser smartare och öka värdet i medlemskapet.” Det gäller även för
äldre. Vi kan inte bara vakta barnbarn. Det här är väl en suverän matematik, eller hur, och vi
hälsar alla från vaggan till graven välkomna in i detta underbara framtidsparti.
Anton Waara, Jämtlands län: Under Vår prioriterade lokala verksamhet yrkar Jämtland, sidan 10 rad
25, på följande tillägg i slutet av stycket: ”För att uppnå detta måste partiet alltid eftersträva
decentralisering av resurser så långt mer i organisationen som möjligt.” Argument för det här är
att vi behöver använda våra resurser smartare. Det är en av nycklarna för att bli den folkrörelse vi
vill vara. Vi behöver nå längre ut i organisationen och inte fastna på vägen. Ju mer medlemsnära
vi kan arbeta, desto mer partiarbete får vi gjort.
Det är ju så att vi har ont om resurser i alla led i vår organisation, och så kommer det alltid att
vara för vi vill alla göra så himla mycket. Men vägen ur det här är att inkludera och engagera fler
av våra nuvarande och framtida medlemmar. Det är enda vägen framåt. Det finns så många som
borde få chansen att bidra i vårt partiarbete och vi behöver verkligen deras kompetens och deras
insats. Vi måste nå längre ut i verkligheten. Bifall till förslaget för att tydligt markera stöd för idén
att våra resurser gör mest nytta nära våra medlemmar. Och jag upprepar yrkandet: ”För att uppnå
detta måste partiet alltid eftersträva decentralisering av resurser så långt mer i organisationen som
möjligt.”
Dan Gabrielsson, Skaraborg: Vi yrkar från Skaraborg på att följande skrivs in på sidan 9 rad 12:
”Därför måste arbetarrörelsen gemensamt satsa på utbildningar som ger fler människor insikten
om vikten av facklig-politisk samverkan.” Jag är orolig för socialdemokratin. I dag har vi
möjligheten att verkligen se till att göra de satsningar som krävs för att få igång den facklig-
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politiska samverkan. Det handlar om utbildning, utbildning och åter utbildning. Det handlar om
att det finns 100 000-tals potentiella svenskar som säkerligen kan gå med i socialdemokratin.
Titta man tillbaka i tiden så har vi från Skaraborg värvat hundratals medlemmar, tusentals
medlemmar. Kommunal Skaraborg satsade på sina arbetsplatsombud och hundratals blev
medlemmar. IF Metall hängde på, Skogs och Trä som de hette på den tiden hängde på, i dag
heter de GS. Det blev ett lyft, vi ökade med ett antal delegater i vår kongressdelegation.
2018 kämpar alla stenhårt. Man har ringkampanjer, LO kämpar stenhårt, partiet också. Vi får 28
procent. Vilken tur att vi ringde och att vi engagerade oss, för annars hade vi kanske fått 25. Det
här är allvarligt, tycker jag. Jag är helt övertygad om att socialdemokratin kan bli mycket starkare i
Sverige. Det som egentligen behövs är hårt arbete, för jag vill inte vara osäker framöver över
vilket valresultat vi får 2022. Bara en sådan fråga som lagen om anställningsskydd, att kunna
förklara den för medborgarna och arbetarna – vad som händer om borgerligheten får makten och
inskränker den. Det vore förödande, framför allt för fackliga företrädare som bär upp det här
landet. Men vi bör organisera oss lite mer.
Daniel Arthursson, Skaraborg: Jag ska inte yrka mer än att jag ställer mig bakom Dan Gabrielsson
som talade precis innan. Jag har tittat mycket på programmen och rubrikerna och jag fastnar som
många andra här för Vi måste använda den outnyttjade kraften i den facklig-politiska samverkan. Det är en
viktig byggsten och en grund, och som stolt förtroendevald för Socialdemokraterna och
Kommunal hämtar jag idé och styrka i den närhet bland arbetare och invånare som det faktiskt
ger att vara förtroendevald. Dock möter jag många väljare och medlemmar som säger att man
inte känner igen partiet och det är de facklig-politiska frågorna som i grund och botten och i
mångt och mycket är de som pekas ut och man glider isär mellan fackförbund och parti.
Jag har kämpat för att implementera det facklig-politiska i min kommun genom den fackliga
sidan i Kommunal och min kunskap som fritidspolitiker. Jag har haft den fördelen och förmånen
och fått lön för mödan, vilket stärker både mig som medlem i Kommunal men även i partiet. I
dag har vi hört flera prata om vikten av detta, och då vill jag passa på att skicka med att börja i
arbetarekommunerna och börja i partistyrelsen, samverka även där, för kommunikationen är
gôrviktig!
Vinsten i all detta blir att vi ökar i medlemsantal bland unga, för det är också ofta vägen in till det
politiska. Många går den vägen än i dag. Man får mer sympatier och handlingskraft. Carina – som
också är från min kommun – sade lite av det jag tänkte prata om, att feminismen stärks. Som
kommunalare har jag massor med medlemmar, ungefär fyra av fem medlemmar i Kommunal är
kvinnor med många gånger stereotypiska yrkeskategorier som släpar efter i lön. Men jag vet att i
möjligheternas parti Socialdemokraterna kan vi hitta tillbaka, för vi vill, vi kan och vi ska göra det
tillsammans.
Alexander Winge, Östergötland: Jag ska börja med att inte vara sämre än någon annan och berätta
att det här är min första kongress! Vi står inför enorma utmaningar de kommande åren. När
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samhället har utvecklats har vi inte riktigt hängt med. Att man på allvar nu faktiskt tar tag i
kraften i digitaliseringen ser jag som väldigt positivt. Alla våra medlemmar kan eller vill inte
engagera sig fysiskt, och därför behöver vi hitta andra vägar för medlemmar att engagera sig.
Därför är vi väldigt glada för att partistyrelsen på allvar föreslår steg för att stärka det digitala
folkrörelsearbetet.
Sedan tänker jag att jag ska vara lite snäll när jag är här uppe för första gången. Jag har ett yrkande
som jag har tappat bort för det har varit lite krångel i systemet under dagen, vilket ni alla känner
till, men jag tror att det var Blekinge som yrkande på ett tillägg i ett av utvecklingsmålen gällande
folkbildning. Det skulle jag vilja yrka bifall till.
Ulla Bergström, Örebro län: Mitt yrkande handlar om att värna om befintliga medlemmar. Därför
yrkar jag från Örebrodelegationen att lägga till en punkt på sidan 12 rad 21: ”Säkerställa en rutin
för kontakt och intervju med de befintliga medlemmar som väljer att lämna sitt medlemskap i
Socialdemokraterna.”
Jag är också en stolt socialdemokrat och jag tycker det är en stor glädje att värva nya medlemmar
hemma i Nora kommun. Det är relativt lätt att värva, eftersom vi har en politik som tilltalar
många. Men vad händer efter att vi har hälsat välkommen, erbjudit utbildningar och bjudit in till
medlemsmöten? Några väljer att lämna oss efter några år – varför då?
Våra medlemmar har olika önskemål och förväntningar med sitt medlemskap. Vi behöver hålla
kontakten med våra befintliga medlemmar, även dem som inte kommer på våra möten. Vi
behöver ställa frågan: ”Vilka förväntningar har du på ditt medlemskap?” Här kommer vi
naturligtvis få olika svar: Några vill endast vara medlemmar och stötta socialdemokratins vision
för ett jämlikt samhälle, där alla kan känna frihet och framtidstro. Några vill engagera sig i det
lokala partiarbetet och ta partiuppdrag. Några vill till offentliga uppdrag. Alla är lika välkomna
och värdefulla.
Det är relativt lätt att värva, men det är lättare att behålla dem som redan är medlemmar eftersom
de en gång redan har gjort ett val, nämligen Socialdemokraterna.
Filip Reinhag, Gotland: Gotlandsdelegationens inflytelserika och mäktiga bänk utgår från principen
att även en liten tuva kan stjälpa ett stort lass! I den tredje punkten under rubriken Organisatoriska
mål, sidan 10 rad 18, vill vi göra ett tillägg efter ”givande politiskt samtal”: ”och känner att de har
möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och det politiska innehållet.”
Som många andra har påtalat väcktes det även ganska mycket frågor hos oss på Gotland när vi
först fick ut texterna. Vi tycker att det var ett lite för starkt fokus på samtalet och för lite på vad
samtalet ska handla om och i vilket syfte det förs. Det arbete som nu har gjorts i den omarbetade
versionen har flyttat texten i en positiv riktning och jag tror att den kommer att vara ännu bättre
efter att vi nu har tagit del av delegationernas många kloka förslag.
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Men som vi också konstaterar på ett flertal ställen i texten är människors engagemang och önskan
att bygga ett bättre samhälle själva drivkraften för att de väljer att engagera sig i vårt parti. Det var
det för mig och jag är säker på att det var det även för alla som sitter i det här rummet. Vi bär
nämligen på en stark önskan om att vi ska få igenom våra idéer i de valda församlingarna på lokal,
regional och nationell nivå. Vi ska inte bara ha goda och givande samtal. Vi måste ta tillvara på
kraften i människors engagemang och vara det parti där människors engagemang ges utlopp i
form av samhällsförändring.
Då måste vi bli bättre på att låta fler vara med och påverka den politiska inriktningen. Att också
mäta detta i medlemsundersökningar ger oss en tydlig bild av hur relevant socialdemokratin är för
människors önskan att bygga ett bättre samhälle.
Thomas Hammarberg, Stockholm: Polarisering är ett nyckelord i en mening som vi skulle vilja ha
förstärkt. Polarisering handlar om ökade klyftor som en följd av en hejdlös marknadsekonomi
eller ren diskriminering. Den aspekten kommer att bli så oerhört viktig när vi nu går inför ett val
till Europaparlamentet. Vi måste bekämpa de främlingsfientliga, antisemitiska, antiziganistiska
och islamofoba krafter som där står på spel. Vi måste möta dem.
Vad betyder det här för partiet internt? Vi har inte polarisering inom socialdemokratin; det har vi
inte. Men det är klart att mångfald är en ambition som vi måste skydda i vårt arbete. Vi har
kommit en bit på väg när det gäller att skydda kvinnors rättigheter inom rörelsen. Vi är ett
feministiskt parti nu och det är ett framsteg. Vi har också tagit vissa framsteg när det gäller att
välkomna dem som har kommit från andra länder, de nyanlända invandrarna. Det är positivt,
men vi har mer att göra där för att säkerställa att så många som möjligt ur den gruppen, i den
kategorin, känner att socialdemokratin är en hemvist för dem.
Inom SSU driver man en kampanj, den kommer att förstärkas alldeles snart, för fler yngre inom
socialdemokratin också på ledande positioner. Jag ger fullt stöd till detta. Det är viktigt att vi
förnyar partiet på det viset. Men det är inget hinder för att säkerställa också att de äldre får ett
utrymme. Jag tillhör den promille i riksdagen nu som representerar socialdemokratin, jag är den
enda socialdemokraten i riksdagen i dag som är över 65 år; jag är 77 år. Jag efterträder en väldigt
ledande socialdemokrat – min kompis Sven. Sven Britton är i själva verket ett föredöme för oss
alla, så vi behöver mer Sven Britton inom socialdemokratin, inte minst på ledande positioner!
Philip Botström, SSU: ”Den glädjen, den viljan, den energin, den går inte av för hackor. Det är
därför jag älskar er så mycket, mitt fantastiska SSU!” Det var bland det första som vår
partiordförande sade när han öppnade sitt segertal kvällen den 9 september, och han har helt rätt.
SSU är inte bara framtiden, vi är nu och helt avgörande för er, när ni och Stefan ska se till att
vinna val runt omkring i landet. Så jag ber er: Sluta att ta oss för givet.
Jag hoppas att det inte har undgått någon härinne att SSU har varit lite extra frustrerade och
besvikna på er den senaste tiden. Vi orkar inte blunda längre för att partiet får det svårare och
svårare att värva och engagera unga medlemmar till socialdemokratin. Vi orkar inte blunda för att
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ni på årsmöten efter årsmöten har fått det svårare att hitta på vettiga ursäkter för att inte ta vår
drivkraft och ungas perspektiv på allvar.
De senaste dagarna har SSU sagt saker jag vet att ni inte alltid gillar att höra. Socialdemokratin
står inför ett vägval: Vakna eller riskera att dö ut. Vi menar allvar. Ansvaret att välkomna och
inkludera fler unga medlemmar till och inom vårt parti måste ligga på oss alla framöver. Jag vill
därför tacka vår partisekreterare och föredragandegruppen för era ansträngningar att försöka
möta vår frustration och vårt behov av respekt och erkännande.
Vi har nu under debattens gång lyckats enas om en jämkning på sidan 7 rad 3 om just detta som
jag och SSU kan leva med – i alla fall för den här kongressen. Men nu förpliktigar den här
kompromissen. Nu ska vi leva upp till de mål vi gemensamt fattar beslut om, och jag hoppas att
ni alla yrkar bifall till partistyrelsens och SSU:s nya ändringsförslag. Tack på förhand för att ni ger
rörelsens unga ny kraft, ny energi att fortsätta kämpa för er, för oss och för socialdemokratin.
Erik Vikström, Västerbotten: Jag vill börja med att säga att vi från Västerbotten inte har några
egna yrkanden men vi kommer självklart att stödja några av de yrkanden och tillägg som har
kommit fram under debatten. Det förtjänar ändå att vi från Västerbotten kommer fram och får
berätta för er litegrann om den diskussion vi har fört i vår delegation, något som också har fått
uttryck i den debatt som har förts på temat om en modern folkrörelse.
Just begreppet folkrörelse har vi saknat litegrann. Vi tänker just kring det här med att vi
diskuterar samtal, att vi behöver mer diskussion om vårt parti, mellan vårt parti, mellan både
partikamrater och mellan arbetarekommuner. Det är så att vi har olika sammanslutningar – är det
då folkrörelser eller är det någon annan typ av rörelse? Är det så att vi bara samtidigt samlas för
att ha en valrörelse? Vi tänker att folkrörelse är väldigt viktigt. Det ska inte bara vara, som många
har varit uppe och diskuterat, någon typ av kampanjorganisation. Därför ser vi väldigt positivt på
just det föreslagna programmet – att vi ska vara en modern folkrörelse.
Jag tänker bara avslutningsvis säga något utifrån Per-Olof Enquist, en Västerbottensförfattare
som har skrivit boken Levis resa. Han skriver så här: ”En folkrörelse är en rörelse i människors
hjärtan, en idé och inte en organisation. Blir idén en organisation så dör den.” Det är lite
tillspetsat kanske, men jag tror att blir idén bara en organisation så kommer den att dö. Därför är
jag väldigt positiv till, och hela delegationen från Västerbotten ser väldigt positivt på, mer
idédebatt.
Adrian Magnusson, Skåne: Det här är min första partikongress, och jag är också ett av de sydligaste
ombuden men vi har en trelleborgare här också så jag blir slagen på fingrarna. Så kan det vara!
Vi är några från Skåne som tycker att partistyrelsen lyfter fram digitaliseringen väldigt bra i
programmet. Vi tycker dock att man kan göra ännu mer och betona vikten av digitaliseringen och
de fördelar vi kan dra av den ännu mer. Ett förändrat ekonomiskt läge för många arbetarekommuner i landet ställer krav på arbetarekommunerna som kanske inte fanns förr i tiden, och
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man kanske måste prioritera annorlunda än man har gjort tidigare. Vi tänker till exempel på att
man kanske måste avstå vissa nationella samlingar för att man helt enkelt saknar de ekonomiska
förutsättningarna att skicka människor på de samlingarna.
Vi menar att digitaliseringen öppnar upp för nya sätt för arbetarekommunerna att delta på
nationella samlingar och därmed undkomma kostnader. Det är till gagn för arbetarekommunerna
men också en klimataspekt för man slipper resa långa avstånd. Jag yrkar därför att det på sidan 7
rad 34, görs ett tillägg: ”Som parti kan vi också genom digitaliseringen underlätta för arbetarekommunerna att via digitala lösningar delta i nationella samlingar av olika slag.”
Lena Orstadius, Göteborgsområdet: Det här är första gången jag står framför en publik; jag kunde
ju ha börjat i mindre sammanhang, tänker jag. Göteborgsområdet vill yrka på sidan 7 rad 20 och
rad 28, att det ska strykas. Det organisatoriska reformprogrammet är väldigt viktigt och nu är det
lite bättre skrivet. Programmet är till för att stärka våra medlemmar. Det ska också vara
framåtsyftande och entusiasmerande. Att avsluta en text med en negativ mening kan i stället ge
läsaren mindre lust och engagemang. Vi tycker att texten blir starkare och mer positivt riktad om
den sista meningen i respektive stycke helt enkelt stryks.
Peter Gustavsson, Uppsala län: I program vi nu tar ställning till nämns ordet ”samtal” 54 gånger
men vi nämner egentligen ingenstans hur vi ska utveckla vad vi samtalar om. I tisdags presenterades Socialdemokraternas valanalys under ledning av Gabriel Wikström. Det är en efterlängtad
och viktig läsning för alla oss socialdemokrater. Grundfrågan som inställer sig efter den läsningen
är: Hur ska vi förändra den politiska dagordning som har etablerats de senaste åren?
En viktig slutsats analysgruppen gör är att vi måste prata om viktiga frågor. För att citera
valanalysgruppen: ”Partimedlemmarna måste ges större utrymme för att tycka till om frågor av
liknande dignitet. Principiellt viktiga frågor bör också diskuteras igenom ordentligt under en
partikongress.”
Valanalysgruppens rapport ger en tydlig rekommendation att partiets egen relation till väljarna
inte får sättas på vänteläge under en mandatperiod i koalitionsregering, och som parti behöver vi
redan i dag inleda en process för att involvera hela organisationen i att utforma den politik vi ska
vinna väljarnas förtroende med 2022. Det är det viktigaste politiska samtal vi har att föra. Det är
nästan existentiellt, skulle jag hävda, för oss som rörelse.
Det händer något speciellt när man involverar många människor i att utveckla ett politiskt
program. Det ser man i den här salen i dag, när flera hjärnor får tänka bättre än en. Ingen enskild
människa kan någonsin tänka på alla aspekter av en fråga samtidigt, men med många perspektiv
närvarande ökar den kollektiva klokskapen. Då blir också genomslaget mycket större när klubban
väl har fallit, och fler bottnar i det man har enats om. Politikutveckling ställer stora krav men vi
klarar det. För en politisk organisation som har ambitionen att vara en folkrörelse finns inga
genvägar. Jag yrkar därför bifall till de förslag jag tidigare har presenterat från Uppsala län kring
politikutveckling.
92

Behandlingen av dagordningens punkt 7.1 fortsätter på sidan 138.
Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades klockan 18.44.
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FREDAGEN DEN 22 MARS 2019
Kvällens förhandlingar
Kvällens förhandlingar inleddes klockan 19.30.
Ordförande: Per Tenggren och Niklas Nordström
Sekreterare Joakim Edhborg och Karolina Filipsson

Dagordningens punkt 8
Allmänpolitisk debatt
Tjänstgörande ordförande: Här har vi i ändring i föredragande: Ylva Johansson ersätter Margot
Wallström som fått förhinder.
Föredragande: Magdalena Andersson, Ardalan Shekarabi, Ylva Johansson och Tomas Eneroth
Föredragning
Ardalan Shekarabi, partistyrelsens föredragande: Jag ska börja med att framföra de varmaste
hälsningar från Margot Wallström, som verkligen beklagar att hon inte har möjlighet att vara här
med oss i dag.
Året är 1918. Historien står och väger. Revolution och en kommunistisk våg sveper över
Ryssland. Inbördeskrig och massavrättningar i Finland. Världskrig i resten av Europa. Så ser
förutsättningarna ut för de första socialdemokraterna i en svensk regering. De har precis gjort det
djärva valet att ingå i en koalition med liberalerna. Målet är att demokratisera Sverige genom
allmän och lika rösträtt. De har alla odds emot sig.
Men de vägrar välja den enkla vägen, som att ställa sig vid sidan eller överge reformismen. Under
Hjalmar Brantings ledning lägger man undan stridsfrågorna som man har med liberalerna och
man lyckas hålla ställningarna mot den kommunistiska vänsterradikala strömningen och man
lyckas besegra den konservativa högerns motstånd mot demokrati. När året 1918 är slut har
Sveriges riksdag beslutat att införa allmän och lika rösträtt. Men det slutar inte där. Den liberalsocialdemokratiska regeringen lyckas införa 8 timmars arbetsdag, avskaffar fattigauktioner och
inför Sveriges första moderna sociallagstiftning.
Sverige kunde ha valt en annan väg då. Våldets, splittringens, extremismens väg. Men en stark
och målmedveten socialdemokratisk arbetarrörelse med förmågan att kompromissa tog landet
framåt och reformerade samhället steg för steg. Kombinationen av kompromissvilja och starka
sociala reformer lade grunden till den svenska framgångssagan.
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När mörkrets krafter senare tar över Europa på 1930-talet fortsätter Sverige att gå en annan väg.
Genom bland annat den så kallade kohandeln med Bondeförbundet och Saltsjöbadsavtalet. Där
och då lades grunden till välfärdssamhället. När nazisterna i Tyskland inledde vår tids mörkaste
stund och började bygga koncentrationsläger byggde de svenska folkrörelserna bygdegårdar och
Folkets Hus. Sverige gick emot strömmen och visade att en annan väg är möjlig – och vi ska göra
det igen!
Partivänner, även vår samtid präglas av attacker på demokratin, på jämställdheten, på den sociala
tryggheten. Vi lever i en tid då vissa krafter i vårt samhälle ser den ungerska utvecklingen som en
förebild. Till dem vill jag ställa frågan: Vad, exakt vad, i Ungerns utveckling ska vi ta efter? Är det
nedstängningen av fria universitet? Eller är det den så kallade slavlagen, som innebär att arbetare i
Ungern kan tvingas arbeta 400 timmars övertid per år och arbetsgivaren får rätt att hålla inne den
lönen i tre år?
Mina vänner, vi har gjort vårt val. Det är inte den vägen vi ska ta. Vi ska följa en socialdemokratisk idétradition och göra både och – att både klara av att ta ansvar för landet, kompromissa
för att försvara de demokratiska värderingarna och vara den kraft som bekämpar klyftorna och
ger en röst åt alla som är missnöjda med samhällets orättvisor. Det är socialdemokratins uppgift:
att vara i opposition mot orättvisor och förändra samhället genom stegvisa reformer. Vi har
kraften, vi har förmågan, vi har viljan att förändra samhället och vi ska göra det.
Nu har vi möjligheten att forma och utveckla vår politik, att förstärka vår rörelse, att sätta den
politiska dagordningen. Och i ärlighetens namn: Vi har inte bara möjligheten; det är vår
skyldighet. Behovet av socialdemokrati, behovet av jämlikhet, är större än någonsin. Ska vi klara
av att gå emot strömmen igen, ska vi klara av att förstärka sammanhållningen i vårt land, behöver
vi en rörelse som vill mer, som törstar efter förändring i vårt samhälle. Som söker svaren på hur
de sociala, och inte minst de geografiska, klyftorna ska minska i vårt land. Som ger varje
generation av nya löntagare schysta villkor. Som inte bara står upp för den facklig-politiska
samverkan utan fördjupar den.
Socialdemokratins styrka är att vi förenar våra drömmar och visioner med förmågan att förändra
samhället på riktigt. Vår styrka är att vi inte nöjer oss med plakatpolitik. Vi vill mer än så, för vi
har gång på gång visat att det omöjliga kan bli möjligt. Låt debatten börja!
Debatt
Theresé Björklund, Älvsborgs södra: Den 15 mars var dagen då 100 000-tals ungdomar världen över
strejkade från skolan för att uppmärksamma de akuta hoten som den globala uppvärmningen
innebär. Ledda av 16-åriga Greta Thunberg som frågade sig varför hon skulle gå i skolan och
utbilda sig för en framtid som ansvariga politiker inte verkar bry sig om ska finnas. Hon
kraftsamlar nätverket Fridays for Future för att rätta framtiden, och jag vill använda mina två
minuter här för att påtala vikten av att vi, det socialdemokratiska partiet, ska vara med och
ledande i en enorm och nödvändig samhällsförändring.
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Utarmningen av våra resurser är ett hot mot vår, mot hela människans, existens. Trots att vi vet
om de skriande behoven av en omställning har det kraftfulla agerandet för att ta itu med
problemen fördröjts. Genom Parisavtalet har världens regeringar bundit sig vid att skydda
framtiden mot skenande klimatförändringar men omställningen sker inte tillräckligt snabbt, och
handlingar som krävs för att följa avtalet och målen skrider inte till verket.
I dag har utmaningarna vuxit sig till nästan förlamande storlek. Global uppvärmning, exploatering
av våra naturresurser är bara några exempel på hot vi står inför. Naturkatastrofer som drabbar
framför allt de allra fattigaste och socialt utsatta i världen är ett annat. Klimathoten ger en känsla
av hopplöshet, men jag säger som Greta Thunberg: Hopp är inte vad som kommer att rädda oss.
Vad som kommer att rädda oss är handlingar. När vi börjar agera finns hopp överallt.
Till 2021, nästa partikongress och medan vi fortfarande har regeringsmakten, behöver vårt parti
ha varit med och inrättat ett klimat- och omställningsråd och ha en tydlig nationell handlingsplan
för noll nettoutsläpp betydligt tidigare än dagens 2045. Handlingsplanen bör ha ett tydligt
klassperspektiv eftersom det är den rikaste tiondelens utsläpp som växer på de fattigas bekostnad.
Om vi menar allvar med att vara ett framtidsparti måste vi agera som det också och ta framtiden
på allvar.
Daniel Färm, Stockholms län: Vi behöver sätta hållbarhet i centrum för vår idéutveckling,
tillsammans med frihet, jämlikhet, solidaritet och demokratin. Hela vår politik syftar till att
minska klyftorna och bygga ett socialt hållbart samhälle. Men den ekonomiska politiken behöver
också vara hållbar, utan vare sig vänsterradikalism eller liberal skattesänkardogmatism.
Migrationspolitiken, arbetslivet och vårdpolitiken behöver alla vara hållbara, men framför allt
behöver den ekologiska och klimatmässiga hållbarheten uppvärderas.
Klimatpolitiska rådet bedömning som kom igår var tydlig: Vi gör inte tillräckligt. Det finns väldigt
många bra förslag i Januariavtalet för att möta klimatutmaningen, men är det vi som har varit
drivande i att få till dem? Klimatomställningen innebär extremt svåra vägval, avvägningar och
intressekonflikter kring konsumtionsdriven tillväxt, intensiv global handel och ständigt ökat
långväga resande. Landsbygden behöver få bättre förutsättningar att ställa om, om de större
städerna behöver stöd till att bygga ut klimatsmart kollektivtrafik.
För 13 år sedan höll min värld på att rasa. Efter ett urakut snitt fick jag se min livlösa nyförlösta
son bäras ut – lila och utan egen andning eller hjärtslag. Men efter en hjälteinsats av läkare och
vårdpersonal fylldes rummet av det mest underbara barnaskrik som någonsin har hörts. I dag är
han en lika charmig obegriplig tonåring som alla andra, men jag vill inte att han ska ha överlevt
den där dramatiska starten på livet bara för att mötas av beskedet att det jordklot som han nu ska
bo på håller på att förstöras medvetet.
Min lilla värld rasade inte den där dagen för 13 år sedan, tack vare en effektiv solidarisk och
hållbar välfärd. Låt inte vår stora gemensamma stora värld rasa bara för att vi inte förmådde ta tag
i den största ödesfrågan av alla.
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Jytte Guteland, Stockholm: En bra debatt och jag måste också tacka för en väldigt fin inledning på
den här kongressen. Jag ska tala för Stockholm och vårt budskap är tydligt: Vår röda dröm är
grön. Eller vår gröna dröm är röd.
En cyklon skördar ofattbara tusentals liv i Mocambique. Det enorma lidandet är ofattbart, det är
möjligt att ta in. Svenska bönder upplever hur deras livsverk, deras skog, brinner ner eller ser med
oro på extremvädret också i Sverige. Bönder i Australien begår självmord på grund av att man
inte ser någon ljus i tunneln. Den värme som slår ofattbara rekord och hamnar på 50 grader, och
som aldrig verkar ta slut. Extremvädret fullständigt skriker till världen och vi måste agera nu.
Forskarsamhället är tydliga: Det här är ohållbart. Världen måste ner väl under 2 grader, nära 1,5
grad – annars ser vi katastrofer som aldrig tar slut, stora fasligheter för mänskligheten.
Meddelandet från forskarvärlden är tydligt: Ni måste ha ambition hos politiken. Ungdomarna och
barnen har förstått. Vi ser skolstrejker överallt i världen. En tjej i Holland, bara 10 år och hennes
största idol är Greta Thunberg. Då blir man stolt som svensk. De klimatstrejkande ungdomarna
skriker till vuxna världen, till politiken, det är tydligt: Ambition krävs nu!
Vi socialdemokrater har en historisk möjlighet att lyssna på alla dessa röster, på alla dessa
budskap. Vi måste agera, men det vi måste lyckas göra är att bygga ett samhälle som är hållbart.
Annars kommer vi likt Macron möta demonstrationer mot klimatpolitiken. Så vår gröna dröm är
röd. Vår röda dröm är grön.
Johanna Beijer, Blekinge: Det är härligt att vara här och ha den här diskussionen med er. För oss
som är socialdemokrater är arbetsfrågan väldigt viktig och vi är duktiga på att driva fram
arbetsmarknadsfrågor och jobba med arbetsmarknadspolitik. Men det här står inte i kontrast till
en grön omställning, snarare tvärtom. Vi i Blekinge ser att det är viktigt att skapa jobb även i den
gröna omställningen och därför vill vi vara med och leda den utveckling som nu behöver ske. Jag
kan bara i stämma i föregående talare, hur den utveckling och den omställning med gröna jobb
som måste ske i hela landet.
Även om vi inte får yrka något i debatten vill vi från Blekinge ändå föreslå partistyrelsen att redan
nu i höst ta initiativet till en miljökonferens med fokus på framtidens lösningar. Vi har satt mål,
där vi 2030 ska halvera koldioxidutsläppen, och 2040 ska vi ha 100 procent förnyelsebar energi
och 2045 ska vi vara koldioxidneutrala. Det är viktigt att göra omställningen nu.
Vilka ska göra det här om inte vi? Låt oss svara upp på de ungas krav och förväntningar på oss
vuxna. Låt oss leda samhällsutvecklingen i en grön omställning. Låt oss ta initiativet till en
miljökonferens redan i år.
Peter Holkko, Jönköpings län: Nu är det dags för en rolig historia. Det var så här att det var en
man som var ute och cyklade på en järnvägsräls. Det låter otroligt men så var det. Tåget kom
naturligtvis och tåget kunde inte passera, så lokföraren blev förbannad och sträckte ut huvudet
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genom sidorutan och skrek ”Kan du flytta dig!?” ”Ja, det kan jag” svarade cyklisten, ”men det kan
inte du.”
Det här visar hur det ser ut på våra järnvägar. Jag ska ge ett annat exempel. Tänk er att det finns
en fil och på den filen ska en Epatraktor och en Ferrari köra, och det är mitträcken överallt. Hur
snabb Ferrarin än är och vilken teknik den än har, så kan den inte passera Epatraktorn. Likadant
ser det ut på järnvägarna i dag.
Tänk på honom som cyklade på järnvägsrälsen. I dag kör tågen med olika hastigheter. Det
betyder att de inte kan komma ifatt varandra. På sätt och vis beror det på det som vi har varnat
för från facket, att det är för lågt järnvägsunderhåll så det har blivit en kapacitetsbrist. Men
kamrater, jag har lösningen. Vi har världens bästa finansminister. Vi har världens bästa
statsfinanser. Och 2017, Magdalena, på kongressen, så fattade vi världen bästa beslut. Vi sade,
efter hårda förhandlingar, att vi skulle öka infrastruktursatsningarna. Nu har vi chansen att bygga
en riktig höghastighetsbana som binder ihop Göteborg, Malmö och Stockholm med världens
centrum: Jönköping! En järnväg som inte byggs i etapper utan som planeras att bli färdig så fort
som möjligt.
Vårt parti är en rörelse och vad rör sig inte snabbare än ett höghastighetståg? Nu har vi chansen
att vara dem som tar på oss ledartröjan för att bygga något som verkligen rör sig framåt – en
sammanhållen och komplett höghastighetsbana som binder ihop regioner för att öka tillväxt och
kraftigt minska restiderna. Vi lovar att stå på perrongen och ta emot er när tåget rullar in mot
stationen i Jönköping, och vi har redan ett förslag på hur den ska se ut. Nu väntar vi bara på er.
Välkomna kamrater!
Eva Ballovarre, Kronoberg: Det är min första kongress och min första gång i talarstolen, och det är
ni som får mig att känna mig hemma! Vi socialdemokrater vill att hela Sverige ska leva och vi vill
att hela Sverige ska utvecklas, och vi vet att infrastruktursatsningar lönar sig i hela Sverige.
Kronoberg är ett län som är starkt beroende av arbetspendling. Våra företag behöver grannlänens
befolkning för att kunna utvecklas och driva sina företag hos oss. Detta kräver en fungerande
kollektivtrafik. Arbetspendlingen måste vara enkelt och den måste vara bekväm. Vi måste kunna
lita på kollektivtrafiken och då krävs investeringar först och främst i järnvägen.
Vi som bor på landsbygden i dag är dessutom beroende av att ha bil och vi måste ha råd med det,
både i dag och i morgon. Att köra en bil med miljövänligt bränsle ska inte vara en klassfråga. Vi
ska ha råd att köra till jobbet och vi ska ha råd att skjutsa barnen till fotbollsträningen på ett
miljövänligt sätt. Detta kräver både investeringar i välfärden och i de miljösatsningar som vi gör.
För att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas krävs också reformer för att möjliggöra
bostadsbyggandet utanför storstäderna och centralorterna. I dag har de som vill bygga ett hus på
landsbygden svårt att få ihop sin ekonomi, för banken säger nej. Samtidigt ser vi en utbredd
bostadsbrist i hela landet.
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För att hela Sverige ska kunna leva krävs det också hög statlig närvaro i hela landet. Det finns
kommuner som ligger nära vår kommun där Systembolaget är den enda statliga närvaron. Det
räcker inte. Vi känner oss bortglömda och det splittrar Sverige. Satsningar är gjorda under förra
mandatperioden men nu måste vi ta ett steg till.
Glenn Nordlund, Västernorrland: Vi socialdemokrater har höga ambitioner och många goda idéer
om hur vi ska få det här landet att inte bara leva utan att också växa. I det är ökade satsningar på
infrastruktur alldeles nödvändigt. Därför är det med glädje som vi från norra Sverige i regeringsförklaringen kan läsa att det lovas att det ska byggas mer järnväg i norr. Och så sent som i augusti
byggstartade vår partiordförande och statsminister Norrbotniabanan.
Det byggs även dubbelspår på ostkustbanan men byggtakten är allt för låg. Det är nu vi behöver
järnvägen. Det är nu flygresor behöver ersättas med tåg. Det är nu godset behöver flyttas från väg
till järnväg. I dag har vi norra stambanan som ett av Sveriges viktigaste godsstråk och
Botniabanan som är en succé. Men mellan Gävle och Härnösand är det fortfarande enkelspår.
Sveriges hårdast belastade enkelspråk, Sverige längsta flaskhals. Det här är SJ:s tredje viktigaste
sträcka och den sträcka i landet som har allra störst framtidspotential enligt SJ.
I dag går nästan inget gods på sträckan Gävle–Härnösand, trots att de flesta industrier ligger där,
trots att det är där hamnarna finns. Det finns inte plats på spåren. I stället går det 2 500 lastbilar
längs kusten varje dag och många går vidare ner till kontinenten. Vi som bor i norra Sverige vet
att det gods som kommer upp på järnvägen stannar på järnvägen och fortsätter där. Så ni som
bor i södra delarna av Sverige och vill minska antalet lastbilar på era vägar: Tänk på att en
fungerande kustjärnväg mellan Gävle och Härnösand är en av de viktigaste och mest effektiva
sätten att minska antalet lastbilar. Ett dubbelspår halverar restiderna och mer än fyrdubblar
kapaciteten. Det är därför dubbelspår är den viktigaste frågan för oss efter södra Norrlandskusten
och ett fantastiskt erbjudande för Sverige!
Birgitta Larsson, Norrbotten: LKAB, Boliden, SSAB, Facebookhallen, Luleå Tekniska universitet,
besöksnäringen, skogsnäringen, vattenkraften, vindkraftsutbyggnaden med mera är oerhört
viktiga verksamheter för Sverige, som finns i Norrbotten och som är beroende av en väl
fungerande infrastruktur. Regeringen investerar i infrastruktur men det är inte nog. Ska hela
Sverige ha möjlighet att leva måste det finns förutsättningar för industrier och övriga näringar i
hela landet.
För Norrbotten är det så tydligt vad regeringsskiftet 2014 betyder. Det var då vi kunde se
investeringar i infrastruktur och att det började ske även i norra delen av Sverige. Vi kunde se att
regeringen vill att hela landet ska leva. Den nya nationella planen pekar ut viktiga investeringar
och brister som rör Norrbotten och självklart är det mycket bra att hela bygget av
Norrbotniabanan nu är inskrivet i Januariavtalet. Nu gäller det att hålla i så att det blir tempo.
Hur tänker partiledningen och regeringen agera för att hela projektet ska förverkligas?
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Ett annat strategiskt projekt för exporten av malm och stål är Malmporten, det vill säga muddring
och utbyggnad av Luleå hamn. Genom ökad kapacitet i hamnen säkrar vi att LKAB och SSAB
med flera kan driva sin verksamhet. Jag skulle vilja veta hur staten och regeringen kommer att
driva på för att det projektet förverkligas. Jag skulle också vilja veta vilken förväntan ni har på
regional medfinansiering från Norrbotten. Vi har nämligen en ny politisk situation där de som
styr regionen i dag gick till val på att dra ner resurserna till bland annat infrastruktur och regional
utveckling.
Fredrik Stenberg, Västerbotten: I Västerbotten sker just nu bland de största industrietableringarna i
modern tid för att säkra framtidens transporter med nollemission. I min hemkommun i Skellefteå
beräknas denna investering i en batterifabrik kunna innebära uppemot 8 000 jobb. I dag är vi
72 700 invånare, så ni förstår att vi har att göra!
Vi bor i ett län med fjäll och kust. Vi är i Västerbotten 15 kommuner och var och en, med sin
lokalisering och med sina tillgångar, kan vara en plats för fler människor och med det också nya
jobb. Vi känner alla till vilka gigantiska utmaningar välfärden och kanske särskilt små kommuner
har. Jag menar att vi inte kan fortsätta som vi har gjort förr, och vi behöver nu på riktigt ta tillvara
allt ett modernt samhälle innebär och tillgängliggöra det för hela befolkningen.
Vad vi behöver är förutsättningar. Det behövs ett stort fokus från nationen Sverige för att hela
landet ska ha förutsättningar att klara sig. Vårt land är på inga sätt fattigt. Den fråga man kan
ställa sig är: Vart tar alla våra tillgångar vägen? Och finns det saker vi kan ändra på att för att hålla
ihop vårt land bättre?
En grundläggande förutsättning för utveckling hos oss, och i hela världen naturligtvis, är goda
kommunikationer. Det gäller både tillgängligt bredband för våra invånare men också fungerande
flygplatser, vägar och en modern järnväg. Vi socialdemokrater har varit tydliga länge:
Norrbotniabanan ska byggas. Min fråga till partistyrelsen är, precis som tidigare talare har pratat
om: Hur ser det ut med finansieringen för att hela projektet ska förverkligas? Till och med
Liberalerna pratar ju om att det ska vara enkelt att ta sig till Piteå!
Matilda Wärenfalk, Kalmar län: God tillgänglighet är en förutsättning för att hela Sverige ska
kunna växa och utvecklas. Det är avgörande för rörligheten på arbetsmarknaden, servicen,
näringslivet och möjligheter till studier, boende och upplevelser. För oss som bor i Kalmar län är
det ett faktum att infrastrukturen begränsar länets möjligheter i stället för att främja tillväxt.
Transportsystemet i Kalmar län ska, liksom i övriga delar av landet, vara miljömässigt hållbart.
Därför måste andelen resor med kollektivtrafik öka.
Men nuvarande transportsystem har stora brister som inte är förenliga vare sig med de
transportpolitiska målen för funktion och hälsa eller med länets egna mål för hållbar utveckling.
Den mest effektiva kollektivtrafiken är järnvägen. I dag är länets järnvägsnät både glest och av låg
kvalitet och skillnaderna i tillgänglighet jämfört med övriga Sverige är påtagliga. I såväl norra länet
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som i södra är universitetsorterna viktiga motorer för utvecklingen. Det förutsätter en bra
kontakt med Linköping i norr och mellan Kalmar, Växjö och Karlskrona i söder.
Sedan årsskiftet är jag KSO i Mörbylånga kommun – det första socialdemokratiska kommunalrådet någonsin på södra Öland. Öland har ingen järnväg men däremot en bro. Utan den skulle
fastlandet ha väldigt svårt att klara sig. Utan den arbetskraft som varje dag pendlar över bron,
utan all den mat som de gröna näringarna på ön producerar och utan alla de besöksmål som ni
fastlänningar så gärna besöker. I dag kör ungefär sju gånger fler bilar över Ölandsbron än när den
byggdes 1972, så nu är det dags att börja planera för en ny Ölandsbro, innan bäst före-datum går
ut 2070.
Jesper Blomqvist, Göteborg: Vi tog ett viktigt mål på förra partikongressen om att bli världens
första fossilfria välfärdsland. Jag var själv med och skärpte till de skrivningarna i avsnittet under
kongressen i Göteborg 2017. Därför är det mycket roligt att se att vi i regeringsställning arbetar
för att nå detta mål. För att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland krävs att alla i samhället
arbetar för att minska sina utsläpp, och här måste det offentliga för att underlätta arbetet. En
viktig faktor blir då transportsektorn, för inom transportsektorn domineras nämligen
energianvändningen av just fossila bränslen.
Då kommer jag in på den fråga som jag vill lyfta i den allmänpolitiska debatten, nämligen behovet
av satsningar på järnvägsinfrastrukturen i Västsverige. Vi behöver knyta ihop Göteborgsregionen
och Västsverige med Stockholm för att göra tåget till ett mer självklart alternativ jämfört med
flyg. Det behöver göras både med upprustning av västra stambanan men också av nya sträckningar via Landvetter och Borås. Likaså behöver tågförbindelserna mellan Göteborg och Oslo bli
effektiva. Att transporttiden i dag med godståg är dubbelt så lång jämfört med lastbil håller inte,
om vi ska bli ett fossilfritt välfärdsland.
Våra regionala järnvägar i Västra Götaland har en hög andel enkelspår i jämförelse med exempelvis Skåne eller Stockholmsområdet; över 70 procent av järnvägen är enkelspår. Med dubbelspår
kan bankapaciteten bli mer än fyra gånger så effektiv. Göteborg, som ni vet, har en väldigt viktig
hamn för svensk ekonomi, och med dessa satsningar kan mer gods fraktas från Göteborgs hamn
ut i landet på järnväg i stället för med lastbil. Det innebär också att fler pendeltåg kan sättas in i
kollektivtrafiken, vilket ger ett mer bekvämt resande och fler hållbart växande arbetsmarknader
kommer till. Det finns mycket att göra och jag vet att det är mycket som görs. Men jag kan inte
nog trycka på vikten av den här frågan.
Kristina Edlund, Östergötland: Jag har den stora glädjen att vara vän med flera av er på Facebook
och vet att ni, liksom jag, tillbringar väldigt många timmar på tåg och jag behöver nog inte
informera er om att Sveriges järnvägsnätverk sedan länge är väldigt, väldigt eftersatt. Planeringen
av stambanor pågår för fullt och är helt nödvändig för ett land som Sverige, med långa avstånd
och stor export. En höghastighetsjärnväg öppnar upp enorma möjligheter för vårt land.
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Som östgöte ligger givetvis ostlänken oss väldigt varmt om hjärtat och jag kan lova er att vi i
många, många, många år har jobbat med att försöka få till fler spår mellan Linköping och
Stockholm, och i förlängningen till Jönköping, Borås, Malmö och Göteborg. Vår arbetsmarknadsregion skulle vidgas och arbetspendlingen till och från Östergötland skulle underlättas.
För det östgötska näringslivet, som består av världsledande företag, startups, små och medelstora
företag, skulle det här verkligen ha stor betydelse och också se till att vi skulle få en bättre
infrastruktur och att företagens kompetensförsörjning skulle förbättras.
Men höghastighetsjärnvägar är inte bara en fråga om snabba tåg. Det handlar om ett samhällsbyggnadsprojekt som binder samman städer och tillväxtregioner, som förkortar tidsavstånden
och som binder samman våra städer. Vi ser också till att det innebär nya bostäder i vårt land – ett
land där det råder stor bostadsbrist, trots fyra år av socialdemokratiskt ledd regering och många
socialdemokratiskt styrda kommuner.
Vi har lovat 258 000 bostäder längst hela höghastighetsjärnvägen. Låt oss nu, Tomas, gå från ord
till handling. Sluta utred, och så ser vi till att vi börjar bygga höghastighetsjärnväg!
Jan Lahenkorva, Gävleborg: Sverige ska hålla ihop, partivänner, och det ska vara möjligt att bo,
leva och verka i alla delar av landet. Det är en portalskrivning för oss socialdemokrater. En
förutsättning för detta är väl fungerande person- och godstransporter vare sig det gäller vägar,
järnvägar, flyg eller kollektivtrafik. Vi vill se ett Sverige där klyftorna mellan stad och land byggs
bort. Infrastrukturen är tillväxtens och jobbens blodomlopp. För oss har infrastrukturen varit en
prioriterad fråga under en längre tid. När vi mötte väljarna senaste prioriterade vi infrastrukturen
vid sidan av sjukvården och jobben.
Dubbelspår längs ostkustbanan är den enskilt viktigaste prioriteringen för oss i Gävleborg. En
utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand halverar restiderna och fyrdubblar
kapaciteten. Det gynnar såväl passagerare som gods. Genom ett dubbelspår blir sårbarheten
mycket mindre och tågens punktlighet och tillförlitlighet ökar. Ett dubbelspår knyter ihop norra
och södra Sverige och gör att den nybyggda Botniabanan fullt ut integreras i det nationella och
europeiska järnvägsnätet. Genom dubbelspår blir sårbarheten mindre och ett dubbelspår mellan
Gävle och Härnösand stärker järnvägens konkurrenskraft i hela Sverige. För att Sverige och
Gävleborg ska stå starkt behöver vi en infrastruktur som fungerar och går att lita på.
Tomas Eneroth, partistyrelsens föredragande: Tack för väldigt bra inlägg. Det visar också på det
allvar som vi socialdemokrater lägger vid det världsläge vi är i när det gäller klimatomställningen.
Det är som många har påpekat: Agerar vi inte nu så är det för sent. Det kanske redan är för sent.
Vi måste agera. Det innebär att vi måste klara den omställning som det innebär att ställa om till
fossilfritt, att ha förnybar energi till 100 procent.
Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och det är inte en tillfällighet att vi nu debatterar
detta eller pratar om det i ett sammanhang där vi knyter ihop klimatengagemanget med satsningar
på infrastruktur. För mig är det självklart, för ett av de stora betingen vi har för att nå målet att bli
världens första fossilfria välfärdsland är sjuttioprocentsmålet inom transportsektorn, för på
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utsläppssidan finns den stora utmaningen. Ska vi göra det krävs det ganska kraftiga insatser i att
modernisera vår infrastruktur, i att våga investera och inse att det är nu vi ska göra det.
Vi vet alla utgångspunkten. Det är år av underinvesteringar. Alla som har åkt järnväg vet precis
hur mycket signalfel och växelfel vi har, eftersom vi under lång tid hade regeringar som inte såg
vikten av att investera. Nu gör vi det. Nu agerar vi. Det är den signal vi sänder i hela Sverige och i
hela världen. 700 miljarder i nationell plan i infrastrukturinvesteringar. Det är den största
järnvägssatsningen i modern tid, och då har jag ändå inte räknat in tillkommande satsningar på
nya stambanor för höghastighetståg. De ska ligga utöver nationell plan, och de ska göra det för
att vi inte tänker acceptera en utveckling där satsningar på infrastruktur ställer stad mot land. Den
här omställningen ska hela det svenska samhället klara av.
Därför kommer satsningen på nya stambanor att ligga utöver nationell plan, så att vi fortsatt ändå
kan bygga Norrbotniabanan eller sydostlänken, eller ostlänken, eller Lund–Hässleholm, eller
Botniabanan, eller andra viktiga satsningar som vi nu planerar för och redan har beslutat om. Till
det är det inte bara järnväg. Det är sjöfarten, fördjupningen i Göteborgs hamn eller Luleå hamn,
att se till att vi ställer om Transportsverige, så att vi klarar målet att bli världens första fossilfria
välfärdsnation. Det är investeringarna. Till det kommer den kraft det innebär när vi skapar
100 000 bostäder längs de nya stambanorna. Eller 50 000 bostäder mellan Uppsala och
Stockholm när vi bygger fyrspåren där.
Det är samhällsbygget som pågår, och det häftiga är att det inte bara är samhällsbygget i klassisk
mening utan det är en uppgradering. Det är elektrifiering, det är uppkopplade fordon, det är
elvägar, det är den permanenta världsutställningen, brukar jag säga, där vi ser till att svenska
företag, svensk fordonsindustri eller sjöfart ihop med kommuner och regioner visar att det går.
Och varför är det viktigt? Jo, dels för att vi ska kunna se våra barn och barnbarn i ögonen och
säga: ”Vi gjorde vad vi förmådde under vår livstid för att se till att lämna efter oss en bättre
värld.” Det är det moraliska imperativet. Men det finns också något stort i att säga att detta
kommer att ge jobb. Detta kommer att ge jobb och hopp i världen, för när vi ser hur klimatförnekarna sprider sig ute i världen, när vi ser länder även i Europa som stänger gränser
protektionistiskt och börjar blir klimatförnekare – då blir det ännu viktigare att vi säger att vi
klarar Parisavtalets åtaganden, inte bara i stolta deklarationer utan i verkligheten. Vi ser till att
investera mer än någonsin i den omställningen – med reduktionsplikt, med elektrifiering av
fordonsflottan, med att ständigt visa hur vi ställer om till det vi måste göra.
Det här kommer att ge hur många jobb som helst. Det är kanske 250 000–300 000 jobb bara i de
infrastrukturinvesteringar vi står inför. Fundera över det. Hur ska vi klara den kompetensförsörjningen? En viktig del, som jag hoppas att vi alla här ställer oss bakom, är att ska det vara
möjligt. Det är inga enkla jobb vi talar om – det är civilingenjörer, planerare, chaufförer, logistiker
– och då måste transportsektorn sluta att bara rikta sig till halva Sveriges befolkning när man
rekryterar. Då måste vi se till att det blir en jämställd arbetsmarknad även inom transportsektorn,
så att vi använder all intelligens och kompetens i vårt samhälle för att klara omställningen.
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Ska detta bli möjligt så är det klassiska socialdemokratiska principer som gäller. Det är klimatansvaret, miljöengagemanget, det är tillväxten, det är jobben, det är att hålla ihop hela landet så att
vi gör investeringar både i landsvägar i Västerbottens inland men också höghastighetståg som
knyter samman våra storstäder. Och det är framför ett starkt engagemang. Vi ska se till att detta
inte blir en fördelningspolitisk kris utan att det blir en resa som alla kan vara med på, oavsett de
ekonomiska resurser man har. Då undviker vi inte bara gula västar. Då ser vi till att vi stärker
tilltron till den svenska modellen, till ett starkt samhälle, som klarar även klimatutmaningen.
Så kära vänner, vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska göra det genom stora
investeringar i bostadsbyggande, men inte minst i infrastruktur. Och allvarligt talat: Det är nu det
händer, under socialdemokratisk ledning, var så säkra.
Moa Sahlin, Stockholm: Vårt parti bildades av den organiserade arbetarklassen. Vi skapades som
ett verktyg för förändring. Demokrati, åtta timmars arbetsdag och drägliga arbetsvillkor. Arbetare
ska inte slitas ut eller dö på jobbet. Det gällde i går och det gäller i dag.
Det parlamentariska läget har tvingat fram smärtsamma kompromisser. Det gör ont att en socialdemokratiskt ledd regering ska arbeta för att utöka antalet undantag i turordningsreglerna. Det
gör ont för oss som ser partiet som ett verktyg för att skapa trygga jobb. Det väcker tvivel: Har
Socialdemokraterna bytt riktning? Vänner, vi vet att det inte är så men det behöver vara tydligt att
vår ideologiska kompass ligger fast, att partiet är större än 73 punkter. Att arbeta för trygg schysta
jobb är vårt historiska arv, vårt dna.
Steg för steg har vi stärkt arbetarnas rättigheter. Det ska vi fortsätta med, oavsett med- eller
motvind. Det ska varje undersköterska, lastbilschaufför, butiksbiträde, fabriksarbetare eller
restaurangbiträde veta och känna sig säker på. Då behöver vi göra två saker. För det första
behöver vi våga vara tydliga med när vi har tvingats göra avsteg från vår politik, berätta att vi ville
annat, berätta att det gör ont. För det andra behöver vi fortsätta arbetet för trygga, schysta jobb.
Vi gick till val på löften om att stoppa arbetsgivarnas rätt att hyvla ner arbetstid från en dag till en
annan, löften om att avskaffa den orimligt otrygga anställningsformen allmän visstid. Dessa löften
behöver vi fortsätta att arbeta för. Det är vårt uppdrag.
Jan Zetterqvist, Örebro län: Fredagsmyset till trots tänkte jag prata med er om vapenskrammel, om
konflikt och strejkrätt. Jag vill påstå att den svenska modellen, det som vi i facket kallar för den
svenska modellen, är helt överlägsen alla andra sätt att reglera arbetsmarknaden. Den bygger på
att det finns två starka parter, arbetstagare och arbetsgivare, som förhandlar med varandra. De tar
strid, konfliktar, fajtas så det ryker, men kommer så småningom överens för målet är ett
kollektivavtal som båda kan leva med. Det modellen har tjänat oss väl, men den har under en tid
levt under hot. Den har missbrukats, säger vissa, och därför ifrågasatts.
Förutom löner har vi också förhandlat om regelverket, spelreglerna för att sköta förhandlingarna.
Jag tänker på då Saltsjöbadsavtalet och Industriavtalet. De visar att sättet som vi hanterat även
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regleringen av arbetsmarknaden på har fungerat väl. Vi har bland Europas lägsta antal strejkdagar
och en löneutveckling som ligger väl i nivå med jämförbara länder. Så ge oss i facket ansvar för
nästa klimatavtal, så ska ni få se på farfar!
Om nu företrädare för cirka 99 procent av löntagarna och arbetsgivarna har kommit överens om
ett förslag om hur vi kan försvara den svenska modellen, så är det precis det arbetsmarknaden
behöver. Så partivänner, när någon försöker hoppa på er i den frågan: Bara sträck på er och säg
precis som vanligt: Vi står upp för den svenska modellen. Vi vill utveckla den, inte avveckla den.
Carina Svensson, Skåne: I arbetsrättsliga frågor har vi socialdemokrater en klar och tydlig riktning:
Avskaffa allmän visstidsanställning, heltid oavsett yrke och kön, jämlik och jämställd arbetsmarknad, att inte urholka lagen om anställningstrygghet, kollektivavtal på varje arbetsplats. Vi står
upp för den svenska modellen.
Januariavtalets förhandlingar innebär kompromisser där vi från LO-håll så klart önskat en annan
politik. Men det måste finnas en balans mellan regeringens förhandlingar och politik, och vad vi
som parti ska driva om och när vi har egen majoritet. Behovet av facklig-politisk samverkan har
sällan varit större än i dag. Hur ska vi i den dagliga politiken, i kommuner och regioner, möta den
förhandling och överenskommelse som gjordes på riksnivå mellan Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och vårt röda parti? Jag är övertygad om att vi på lokalplan – genom strategiskt arbete, hur
vi lägger våra förslag och yrkanden – kan nå den trygghet vi vill på arbetsmarknaden.
För kamrater, det är i kommuner och regioner som träden börjar växa och gro. Det är här vi med
kraft visar att vi vet att den svenska modellen är förankrad i våra hjärtan. Det är nu ytterst viktigt
att vi alla – kommuner och regioner, s-styrda och där vi samarbetar – tar fajten och tar kampen.
Arbetsrätten ska inte urholkas. Den svenska modellens rötter i form av kollektivavtal och lagen
om anställningsskydd är hårt förankrade i våra röda hjärtan. Varför inte börja med ett
trygghetslöfte till LO från Socialdemokraterna?
Moez Dharsani, Fyrbodal: Under de senaste decennierna har arbetsmarknaden i Fyrbodal, och
även andra delar av Sverige, genomgått en del förändringar. Industriföretagen är fortfarande en
stor del av vårt område men i dag har Fyrbodal en mycket bredare struktur med fler företag inom
tjänstesektorn, mekanisk industri, handel, turism och kreativa näringar.
Det finns en enorm möjlighet att fortsätta att utveckla den svenska industrin, men då gäller det
att vara ledande inom digital teknik och skapa en mer hållbar produktion. Det blir viktigt att satsa
på att hitta rätt personal, på forskning och innovation, och fortsätta arbeta inom smart industri.
Industri och utbildning måste gå i takt och där måste Sverige få ett bättre samarbete mellan
näringslivet och akademin för att på så sätt få bättre matchning på kompetensområdet. Samtidigt
blir utvecklingen inom områden som maritima näringar, turism och handel också viktig. Med en
aktiv politik kan maritima näringar ge oss goda möjligheter för tillväxt och dra nytta av den
globala utökningen som vi ser i dag.
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Kopplat till jobben måste det investeras i infrastruktur, bostäder och utbildningsplatser, och det
är för att kunna ta de avgörande stegen för att investera i framtiden. Samspelet mellan stad och
land är helt avgörande för att vi ska få en hållbar utveckling. Arbetstillfällen och statlig service är
en viktig del, oavsett var man bor. Det ger grunden för ett jämlikt samhälle. Därför behöver vi
skapa och kommunicera ut en gemensam framtidsbild på hur vi skapar fler jobb i hela Sverige.
Elisabeth Lindholm, Jämtlands län: Som socialdemokrater i Jämtlands län och i Strömsunds
kommun, som jag kommer från, sätter vi jobb och företagande, livslångt lärande och en god
kommunal service högst på dagordningen. Vi vill erbjuda undervisning av legitimerade lärare i
våra glesbygdsskolor. Vi vill åstadkomma integration för en snabbare och bättre etablering för
nyanlända. Vi vill skapa förutsättningar för våra företag att sälja och exportera varor och tjänster
och jag vill, och vi vill ge min gamla mamma, 82 år, möjlighet att få den vård hon behöver med
den välfärdsteknik som faktiskt finns att tillgå i dag.
Men för att kunna göra alla de här grejerna är vi i behov av en del saker. Vi är i behov av bredband i alla byar och samhällen. Vi är i behov av farbara asfalterade vägar, så att vi slipper att oroa
oss för barnens säkerhet när de ska åka 14 mil om dagen för att gå i skolan. Vi behöver stöd för
utbildning och vidareutbildning av personal till bristyrken inom både privat och offentlig sektor.
För att sammanfatta det här behöver vi en tydlig, mycket tydlig, socialdemokratisk politik som
verkligen skapar bättre förutsättningar för att kunna leva och verka i glesbygd. En politik för att
minska klyftorna mellan stad och land, alltså ett mer jämlikt Sverige.
Ylva Johansson, partistyrelsens föredragande: Vi socialdemokrater kommer alltid att ta strid för
arbetarnas och de anställdas rättigheter. Vi gör det inte bara, som Moa sade, för att det finns i vårt
ursprung och i vårt dna utan vi gör det också för att vi vet att det i allra högsta grad är nödvändigt
i dag. Och vi gör det för att vi kollektivt också vet hur det känns att inte veta om man har
anställning också nästa månad, att lönen på deltidslönen inte räcker. Hur det känns att få en hand
i rumpan när man jobbar. Hur det känns när det fasansfulla händer att den man älskar, aldrig mer
kommer hem från jobbet.
Men vi gör det också för att vi vet att det är smart. Det är den modell som har byggt Sverige
starkt och byggt vårt välfärdssamhälle. Därför är det viktigt för oss socialdemokrater att ta strid
för att avskaffa allmän visstid, bekämpa och stoppa hyvling, bekämpa arbetslösheten, säkerställa
att vi har trygga jobb och att vi kan satsa på arbetsmiljöarbetet. Och det är lika viktigt i dag som
det någonsin har varit. Men det är också så att vi under förra mandatperioden kunde ta flera steg
framåt. Vi kunde avskaffa lex Laval, vi kunde göra stora investeringar i arbetsmiljö, vi kunde få
ner arbetslösheten till mycket långa nivåer, särskilt ungdomsarbetslösheten, och vi klarade
flyktingkrisen.
Efter valresultatet fick vi en sextioprocentig majoritet i riksdagen som kraftigt vill försämra
löntagarnas rättigheter, som under ledning av Kristersson med stöd av Åkesson är beredd att
med lagstiftning kasta ut hela den svenska modellen. Då är det försvar som gäller och det är där
vi står i dag. Nu har vi ingått en överenskommelse för att försvara saker som vi uppnått och för
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att säkerställa att den sextioprocentiga majoriteten inte kan användas för att rasera löntagarnas
trygghet och den svenska modellen.
Meit Fohlin, Gotland: Nu ska jag som enda talare från Gotland prata jättefort under de två
minuter vi har fått, och det kommer att bli lite helhet och lite gotländskt för er. Många är väldigt
stolta över det samarbete som håller antidemokratiska och högerhögerkrafter borta från makt och
inflytande i kommande fyra år. Samtidigt är vi lite nervösa och känner en liten oro, för en del av
Januariavtalet kommer inte att bli helt lätt. Det ställer stora krav på oss att hålla vår ideologiska
ledstjärna högt. Vi måste bli garanterna för en jämlik tillgång till vård, skola och omsorg i hela
landet, och då spelar faktiskt geografi roll.
Gotland är ensamt om att vara både kommun och region i ett, och vi är också den enda riktiga
öregionen (blink, blink till Öland). Vi kommer inte att kräva någon bro. Men vi har en del
utmaningar som faktiskt är unikt våra. För Gotlands del är kostnadsutjämning helt avgörande för
vår möjlighet att erbjuda god och jämlik vård och i förlängningen också annat. Sjukvårdens
kostnader riskerar på riktigt att tränga undan kommunala uppdrag, eftersom det är allt i ett. Det
är typiskt ö, det är typiskt Gotland, och det är i särklass minst och ö, och det är kombinationen
som är vår utmaning. Så utjämning är ett måste och utjämning är sossigt. Vi har drivit på för en
särskild ö-faktor och vi gör det ännu.
Socialdemokraterna måste också bli garanten för en grundläggande stabil infrastruktur i hela
landet, och menar vi allvar med att hela landet inte bara ska leva utan också växa krävs insatser
och politik som ge förutsättningar för det. Som ö är vi långt ifrån det svenska stamnätet och helt
beroende av två kablar i Östersjön mellan Gotland och fastlandet. Sommaren 2017 beslutade
Svenska kraftnät att en tredje kabel inte var aktuellt men då framför vi här i dag: Den behövs. Vi
vet att omställning kräver högre grad av elektrifiering och då behövs den tredje kabeln. Så låt en
socialdemokratisk regering säkra försörjningsfrågorna för oss och för hela landet.
Malin Malm, Västerbotten: Under den senaste mandatperioden har Socialdemokraternas budskap
varit tydligt: Det socialdemokratiska välfärdsbygget är till för hela Sverige. Flera tidigare talare har
betonat hur det har märkts i våra politiska prioriteringar genom satsningar på välfärden, genom
att kämpa för att stärka upp de underfinansierade kommunala ekonomierna och genom en
ambitiös utlokalisering av statliga myndigheter. Just det där sista är det jag vill fokusera på i dag.
Urbaniseringen påverkar en hög andel av svenska kommuner i dag. När befolkningen minskar
skapas en känsla av att det offentliga retirerar, att våra förtroendevalda och våra demokratiska
institutioner inte längre finns till för alla. Att då öppna ett kontor, ett servicecenter eller en
myndighet där det inte tidigare fanns någon betyder mer än en något bättre arbetsmarknad för
akademiker utanför storstäderna. Det betyder att upplevelsen av det offentligas reträtt bryts. Det
visar att Sverige är till för alla.
Men den utlokalisering av myndigheteter som vår regering inledde har lidit ett enormt bakslag.
M–KD-budgeten innebär att mellan 130 och 180 av Arbetsförmedlingens kontor kommer att
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stängas. Det är ett brutalt uttryck för det offentligas reträtt som inte bara märks i mitt hemlän.
Kamrater, det här skickar fel signal. Återigen har högern demonstrerat konsekvenserna av deras
svaga samhälle där varje individ står ensam. Återigen är det vår rörelse som kommer att drabbas
av konsekvenserna när misstänksamhet ersätter tillit och oro ersätter hopp.
Därför måste vi socialdemokrater ställa oss frågan: Hur ska socialdemokratin stärka tilltron till sitt
samhällsbygge för hela landet genom en stärkt statlig närvaro, när vår regering är bakbunden av
Januariavtalets skattesänkningar och servettbudgetens nedläggning av Arbetsförmedlingens
kontor?
Lars Isaksson, Dalarna: Jag tänkte använda mina två minuter till att prata om tillväxt, välfärd och
jämlikhet. Regeringsförhandlingarna var långa, Stefan Löfven visade sig återigen vara en duktig
förhandlare och vi fick en socialdemokratiskt ledd regering, vilket Sverige behöver. Men den
nödvändiga kompromissen får inte bli höjden för s-politiken. Det är återigen dags att bygga
landet, det är dags att bygga Dalarna, med ökad jämlikhet genom en aktiv socialdemokratisk
fördelningspolitik. Skatt ska betalas efter förmåga och resurser ska fås efter behov.
De utlovade satsningarna på välfärdens kärna måste fullföljas. Det handlar om skolan och
omsorgen om våra äldre. Skolresultaten måste upp. De gamla måste ges en värdig ålderdom. Vi
förväntar oss därför ökade medel i miljardklassen till landets kommuner. Polisens närvaro på
gator och torg måste öka. Att statliga jobb riskerar att flyttas från stora delar av landet är inte ok.
Vi behöver investera i infrastruktur för både persontrafik och gods, besöks- och exportnäring.
Det statliga stödet till byggandet av hyresrätter måste öka igen. Tak över huvudet och ett arbete
att gå till är en mänsklig rättighet och det får inte en socialdemokratiskt ledd regering glömma –
oavsett vem man samarbetar med.
Men för att klara av alla nödvändiga reformer och satsningar behövs intäkter och en hållbar
tillväxt. IF Metall har tagit fram ett mycket bra program för att öka exportintäkterna. Investera i
världens bästa industriarbetare, se till att Sverige får fler investeringar och industrietableringar,
satsa mer på smart industri, säkra energiförsörjningen. Kombinerar vi detta kan vi nå en hållbar
tillväxt som ger välfärd och ökad jämlikhet. Det är socialdemokratins paradgren och särart.
Ulrika Falk, Stockholms län: I vår tids mer polariserade debattklimat möts jag faktiskt dagligen av
att det målas upp en konflikt mellan storstad och landsbygd, som bygger på att den ena vinner på
den andras bekostnad. Men för oss som vill se en samhällsförändring byggd på jämlikhet och
allas frihet och framgång så får inte analysen bli för grund. Det är alldeles för lätt att hamna i
enkla vi–och–dom-tankar. De faktiska orättvisorna finns ju tätt inpå oss och är gemensamma oss
människor emellan.
I Stockholmsregionen bor var femte, snart var fjärde, svensk. Här skapas tillväxt och skatteintäkter till gagn för hela landet. Samtidigt rymmer vår region alla de skillnader som en
socialdemokratisk politik måste hantera. Jag bor i en kommun med 13 000 skärgårdsöar. Jag vet
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vad det innebär att behöva lägga ner en landsbygdsskola. Jag vet vad det innebär när en
vårdcentral inte räcker till och vad en otillräcklig infrastruktur betyder för människors vardag.
Men jag vet också att vår landsbygdskommun är helt beroende och mår bäst när Stockholmsregionen är konkurrenskraftig och jämlik.
Vi får aldrig låta bostadsbrist, begränsade utbildningsplatser och sårbar infrastruktur hålla
människor tillbaka, så vår politik för hela landet måste också innehålla en politik för
storstadsregionerna. Vi måste stå upp för varandra, hantera de verkliga samhällsproblemen, för
det är när vi arbetar tillsammans som vi kan bygga ett samhälle som är jämlikt och tryggt för alla.
Åsa Sjödén, Västernorrland: Jag kommer från en alldeles lagom stor kommun i Västernorrland,
nämligen Sollefteå. Hos oss finns det gott om plats; vi är fyra invånare per kvadratkilometer. Min
kommun har tidigare haft en väldigt tydlig närvaro i form av två stora regementen. De är nu
borta sedan snart två decennier och vi har liksom andra kommuner kunnat se statlig närvaro
komma och gå. Men hur viktig den närvaron är har blivit allt tydligare de senaste åren, och då
pratar jag inte enbart om arbetstillfällena. Samhällskontraktet mellan medborgarna och det
allmänna har försvagats och vi ser att odemokratiska krafter blir allt starkare.
En stark statlig närvaro i landsbygd och glesbygd visar att politiken tycker att hela landet är lika
viktigt. Vi socialdemokrater måste med kraft ta tillbaka landsbygdspolitiken från ett mellangrönt
parti som jag tycker har kidnappat frågan och som bygger konflikter mellan stad och land helt i
onödan. Konflikter skapar ingen utveckling.
Jag blev så glad när jag hörde en före detta Sollefteåbo vid namn Stefan prata om det här i
måndags, att hela landsbygden ska växa och inte leva, som mantrat var tidigare – för lever gör vi
uppenbarligen; jag står ju här i dag. Vi vill bidra, vi vill inte vara föremål för åtgärder och bidrag.
Det finns många bra förslag i Januariavtalet, men jag vill påminna om att det finns fler i den
parlamentariska landsbygdsutredningen. Landsbygdens företagare behöver hjälp att växa; de
skulle kunna anställa fler. Ge universitet och högskolor mer pengar så att tillgängligheten blir
bättre för oss på landsbygden. Lyckas vi med det tror jag att vi kommer att se ett rödare Sverige
efter nästa val.
Anders Tallgren, Värmland: Hade det inte funnits en landsgräns mellan Oslo och Stockholm hade
man sannolikt redan i dag kunnat åka tåg mellan städerna på mindre än tre timmar i stället för
drygt fem – inte minst för att avståndet bara är drygt 40 mil. I stråket bor 3,3 miljoner människor.
Det sker årligen 1,4 miljoner flygresor mellan städerna och bara 200 000 resor med tåg. Lägg
därtill alla regionala resor inom stråket, för det finns en enorm potential när det gäller regional
utveckling i form av arbetstillfällen och bostäder, inte minst miljömässiga vinster.
Genom att avlasta flyget på den här sträckan kommer utsläppen av koldioxid att minska med
cirka 45 000 ton per år. Det kan behövas nu, när vi får rapporter om att minskningen av
växthusgaser i Sverige har stannat av. Stråket är dessutom så starkt att en utbyggnad inte bara är
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samhällsekonomiskt utan också företagsekonomiskt lönsamt. Det är bland annat därför som så
många privata aktörer har deltagit i det här arbetet och vill vara med och förverkliga det.
Oslo–Stockholm på under tre timmar kan verkligen bli ett flaggskepp för samverkan mellan två
länder och mellan det privata och det offentliga. Vi har tagit stora steg i projektet de sista åren,
med bolaget Oslo–Stockholm 2.55 som drivs av kommuner och regioner. Trafikverket har gjort en
åtgärdsvalstudie, i transportplanen förra året finns stora satsningar på sträckan och regeringen har
gett Trafikverket i uppdrag att tillsammans med Norge undersöka hur en bättre förbindelse kan
genomföras snabbare än planerat. Det uppdraget ligger i linje med det besluts om vi tog på
kongressen 2017, efter en motion från Örebro och Värmland.
Vi saknar dock en tydlig skrivning om projektet i Januariavtalet men vi utgår från att det trots
detta står fortsatt högt på agendan framöver. Om inte annat kommer vi aktörer längs stråket att
arbeta vidare oförtrutet och peka på projektets många starka värden.
Jenny Breslin, Gävleborg: Jag vill prata i evigheter om tillgången till service på landsbygd, men det
kan jag inte så jag ska väldigt kort försöka beskriva ett ekosystem där varje bit håller i en annan
och där många krafter vill och kan. Effekten av fjärilens vingslag kommer dock snabbt om en
skola lägger ner, genom att en butik ofta får slå igenom och en hel servicepunkt går om intet.
Valfrihet och lönsamhet är drivkrafter som vi kan bygga mycket samhällsstrukturer på, men folk
bor även där detta inte existerar och för vilka ska samhället byggas?
Jag är stolt över den utvecklingsresa som socialdemokratin har gjort. Jag gillar Tillväxtverkets
uppdrag om samordnad service, utlokalisering av jobb, utökat antal servicepunkter, det regionala
utökade ansvaret – att sossar tar det här på allvar.
Men när Arbetsförmedlingen läggs ner särskilt i kommuner med hög arbetslöshet – då känns det
som att vi har hela vägen kvar. Det är en borglig budget, men vem styr helheten av alla små och
stora enskilda geografiska prioriteringar? Förtroendet för att samhället ska finnas där går inte att
köpa på nätet. Vi kan slå fast en grundläggande servicenivå och vi kan våga betala notan. Vi kan
se nyckelfunktionerna skola bredband, kontanter, drivmedel, myndighetsfunktioner och stärka
grannfunktionerna över budgetgränserna.
Vi kan plocka in geografi i vår samhällsanalys men också koppla vidare i klassiska maktstrukturer,
för hur ser det ut med servicen i städernas utanförskapsområden? Att bara bli fler är tydligen
ingen lösning. Däremot – att skapa känsla och gemensamma värden, det är en bra sossegrej!
Louise Thunström, Fyrbodal: Vi som bor på landsbygden behöver polis som kommer när vi ringer
efter den. Vi behöver en ambulans som finns på plats när vi blir sjuka. Vi behöver en arbetsförmedling på nära håll för de människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi ska inte behöva
åka 20 mil för en arbetsmarknadspolitisk utbildning eller lägga oss i händerna på så kallade
kompletterande aktörer som ändå finner oss för olönsamma.
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På landsbygden finns nästan ingen kollektivtrafik. Vi är därför beroende av våra bilar – inte bara
för att köra fram och tillbaka till våra arbeten utan för att handla, köra våra barn till fritidsaktiviteter och hälsa på nära och kära. Och vårt jordbruk och kustnära fiske – det är ingen
miljöfarlig verksamhet. Tvärtom, det är en nyckel för att vi ska nå våra miljömål.
På landsbygden är upplevelsen att det urbana är norm i Sverige. Den känslan av exkludering är
något som vårt parti måste ta på allvar – inte genom att låta värdekonservatismen få fäste eller
låta nyliberalismen löpa amok utan genom att göra det som vi vet ger framgång, nämligen att
genom trygghet och ett land som håller ihop skapas genom jämlikhet och delaktighet. Viljan att
hela Sverige ska leva och utvecklas fungerar inte om landet läggs i händerna på marknadskrafter
och kapital. Politiken måste styra och finnas som en motkraft.
Möjligheterna finns på landsbygden: sammanhållningen, innovationen, krisberedskapen, den
lyckade integrationen, för att bara nämna några. Ge därför landsbygden vad den förtjänar: riktig
socialdemokratisk politik där trygghet skapas genom jämlikhet och delaktighet.
Per Sverkersson, Uppsala län: Jag kommer från en liten, liten kommun i nordvästra hörnet av
Uppland. Den heter Heby. Vi har en fantastisk natur, eftersom vi bor i gränslandet mellan den
norrländska naturen och den mer sydländska. Men vi har ett problem med mygg – stickmygg och
översvämningsmygg. Vissa somrar är det så illa att man inte kan vara ute, varken de lokala som är
vana vid mygg eller turister. Därför lider den ganska blomstrande turistnäringen av detta.
Nu är det så att vi socialdemokrater ska vara ett parti för hela landet. Om inte vi står upp och har
en långsiktig plan för en sådan här sak är det andra krafter som tar över, och det har vi redan sett.
Det är lätt att vara populist och säga att man ska lösa myggproblemet, det är därför vi efterlyser
en långsiktig strategi kring det här problemet.
Det finns flera vägar att bekämpa myggen; det behöver vi kanske inte gå in på här men det är inte
gift som är svaret. Men det är intressant att se i riksdagsdebatter och motioner och annat att de
partier vars budget gäller försöker ta poäng på att vi inte kan bekämpa stickmyggen. Men det är
faktiskt deras budget som till stor del lägger grund till den här osäkerheten. Det vi efterlyser är att
slippa den här osäkerheten varje år: Ska det besprutas? Ska det inte besprutas? Vad får vi göra och
vad får vi inte göra? Vi socialdemokrater är ju som sagt var ett parti för hela landet.
Britta Flinkfeldt, Norrbotten: Jag vill också prata om helheter. Jag ska berätta för er om Arjeplog,
en av de största kommunerna i landet. Där hämtar vi skolbarn överallt, men där finns det
människor som fått det storslagna erbjudandet att välja om de vill ha sin postlåda 8 kilometer
bort eller ett postfack 4 mil bort. Vill man ha ett pass får man besöka polisen i grannkommunen,
18 mil tur och retur, för utrustningen är dyr och finns inte överallt. Om det brinner kommer den
kommunala räddningstjänsten, men om någon ringer 112 om en pågående misshandel så är det
inte säkert att polisen kommer för närmaste jourstyrka kan vara 21 mil bort.
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Försäkringskassan stängde sitt kontor för länge sedan. Arbetsförmedlingen ska bantas och
förändras; den som inte tror att detta påverkar oss, både kommunen som organisation och
människorna, får gärna räcka upp en hand. Strax före jul bestämde regionen att de tre platser för
slutenvård som vi hjälps åt att leverera inte längre skulle få finnas i Arjeplog.
Var för sig kanske varje förändring är hanterlig, men det samlade resultatet blir förödande och det
drabbar de små kommunerna och människorna som bor där allra mest. Min statsminister säger
att hela landet ska växa och det ska gå att leva, bo och arbeta i hela landet. Vi har mycket att göra
om det ska bli verklighet. Vi gillar generella lösningar men de måste kunna lösa utmaningar i hela
landet. Liksom trädgårdsmästaren måste vi våga blanda ihop olika sorters gödsel om alla delar av
landet ska blomma. Så enkelt är det, och det måste vi tordas hantera i landet Sverige.
Henrietta Serrate, Kronoberg: Jag är regionråd i Kronobergs län. Kronoberg är ett av landets
skogsrikaste län – 72 procent av ytan är täckt av skog. En gång sade Göran Persson att det är
Sveriges tredje skogstätaste län, men jag googlade lite på det där och det visade sig faktiskt att det
är Jämtland. Men man kan säga att Kronoberg är södra Sveriges Jämtland – ett skogsrikt
landsbygdslän med 200 000 invånare och glest befolkat.
Precis som min kamrat Eva sade här i talarstolen för ett tag sedan så är vi det län i Sverige med
störst export per capita, ett inpendlarlän och ett län med låg arbetslöshet. Men vi är också ett län
med relativt låg utbildningsnivå och stora utmaningar när det gäller rekrytering. För oss är det
viktigt att det är möjligt att växa i hela landet, men för att det ska vara möjligt måste kompetens
och kvalitet finnas kvar på landsbygden. Att utarma välfärden på kompetens är ett effektivt sätt
att se till att till exempel vårdcentraler eller skolor behöver lägga ner på landsbygden. Men det är
också ett effektivt sätt att få människor att sluta tro på politiken, att sluta lita till det gemensamma, att tro att det är privata lösningar som är lösningar på deras problem.
Myten om att landsbygden är tärande och staden är närande måste bort. Statens satsningar måste
komma ut i hela landet. Vi är många som är med och betalar men majoriteten av statens
satsningar hamnar faktiskt i Stockholms stad, men då kallas det för nationella satsningar. Det som
måste till är utjämning och omfördelning och jag hoppas verkligen att vi driver igenom de förslag
som finns i utredningen om en mer kommunal utjämning som tar hänsyn till glesbygdens villkor,
där både kommuner och landsting kan kompenseras för de administrativa kostnader som finns
på glesbygden.
I valet backade vi socialdemokrater på landsbygden, och det här beskriver vi till exempel vi vår
egen valanalys. Kort sagt så har arbetarklassen och landsbygden inte fått ta del av Sveriges goda
år. Socialdemokrater måste lyckas förena klass och utjämningspolitik på alla områden – socialt,
ekonomiskt och geografiskt.
Marcus Fridlund, Kalmar län: Jag är från Kalmar län men jag är också från Västerviks kommun,
och om det är någon som tvivlar så svänger mitt parti åt samma håll som mitt speedwaylag, det
vill säga bara åt vänster!
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Vi är ett län som kämpar för att bli mer attraktivt, för att locka fler invånare till oss. Vi är ett stort
besöksmål under sommarmånaderna, men vi vill också att fler ska välja att bosätta sig för studier
och arbete i länet, för hela livet. Det gäller att vi som parti ger rätt signaler till våra ungdomar i
landet om att landsbygden är en fantastisk plats där man kan bo och verka hela livet.
Det finns fantastiska karriärmöjligheter även utanför storstadens tullar. Här har partiet varit
ledande under den gångna mandatperioden med att utlokalisera statliga myndigheter och det
arbetet måste vi fortsätta. Urbaniseringen av befolkning och arbetstillfällen måste vi ta på största
allvar. Återigen ser vi varsel på statliga myndigheter, där landsbygdslän och kommuner återigen
får betala för kalaset. Arbetsförmedlingen och andra statliga jobb, exempelvis tingsställen i
mindre kommuner, försvinner till förmån för större städer. Vad skickar vi då för signaler just till
våra ungdomar?
Vår landsbygdspolitik som vi har slagit fast är en av de bästa som vi ha haft på tiotals år. Varför
nu inte sätta landsbygdsutredningens förslag i verket på riktigt? En moderat sade nyligen att
Stockholm inte kan vara landets bankomat. Men då är mitt svar att landsbygden kan inte var
Stockholms skafferi, riksbank och barnkammare samtidigt. Vi måste kraftsamla och rusta Sverige
starkt, för hela landet ska leva och blomstra. Vi har fått fart på bostadsbyggandet och nu är det
dags att vi förutom byggkranar även får se grävmaskiner och vägskrapor och på riktigt får igång
utbyggnaden av infrastruktur i vårt län och i hela Sverige.
Ida Ekeroth, Skaraborg: Jag bor i Skaraborg, och där har kommuner och företag börjat att ställa
om för att satsa på hållbara alternativ. Men det räcker inte. Vi måste ges förutsättningar för att
fler ska våga ta steget. Vi vet att ju längre tid vi väntar på att ställa om samhället, desto dyrare
kommer det att bli och desto värre kommer klimatförändringarna bli. Staten måste säkerställa att
projektmedel finns och kan sökas, även för småföretagare. Innovativa nya tjänster har svårt att
passa in i en ordinär projektansökan. Det medför att man inte kan söka för modiga idéer och att
man inte orkar söka medel för att det är för krångligt. Det behövs också långsiktiga spelregler, så
att fler vågar satsa.
Om vi ska få en bred acceptans för livsstilsförändringar på landsbygden behövs en nationell
strategi för omställning, både för drivmedel och för infrastruktursatsningar. Planen behöver
innehålla en mångfald av åtgärder. Vi på landsbygden måste ges förutsättningar och vi måste
kunna lita på att kollektivtrafiken fungerar och att det finns billiga och bra alternativ till bensin
och diesel. Socialdemokraterna vill skapa tillväxt genom fossilfria varor från de gröna näringarna,
och de gröna näringarna hittar man på landsbygden. Men då måste våra villkor och förutsättningar prioriteras även i Stockholm och Bryssel.
Magnus Johansson, Västerbotten: 2017 var jag en av dem som kom hem sist av alla från kongressen,
och jag är rädd för att det kommer att bli likadant 2019. Anledningen är att jag bor i Saxnäs
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Marsfjäll, Vilhelmina. Jag tillhör Västerbottensdelegationen, ett stort län, och jag bor på landsbygden, som så många andra. Och som vi har hört i talarstolen så är det så att landsbygdsfrågorna
verkar dominera debatten.
Infrastruktur är något som jag tänkt prata om och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vi
älskar tåg i Västerbotten – Norrbotniabanan och Inlandsbanan, som är ett annat projekt som vi
gärna vill prata om – men jag tänkte sticka ut hakan och prata om de regionala flygplatserna. Jag
vill prata om Torsby, Sveg, Gällivare, Arvidsjaur, Lycksele och min hemkommun Vilhelmina, och
hur beroende vi är av ett fungerande flyg.
Vi hade en konkurs i fjol, och hade den här kongressen varit då hade det tagit två dagar för mig
att komma hem. Nu vill jag veta hur man ska jobba vidare via den flygstrategi som ska tas fram,
de underfinansierade lokala flygplatserna och ökade driftsbidrag. De frågorna ställer jag till
Tomas Eneroth, vår infrastrukturminister.
Anna Lena Järnberg, Örebro län: Jag är här för Örebro län och jag kommer från en liten kommun
högst upp i norr, lite vid sidan av landsvägen – Hällefors kommun med 7 000 invånare och som
gränsar till Dalarna och Värmland. Tillväxtindustrin och besöksnäringen är central, likaså
utbildning. Vi är 7 000 invånare, vi har tagit stort ansvar och vi har stora utmaningar. Men vi har
också ett djävlar anamma.
”Stad och land ska gå hand i hand” säger vi ofta. Men hur lever vi upp till det? Jag börjar bli
ganska trött på den floskeln. För att detta inte bara ska vara en slogan så måste satsningar göras
och ansvar tas, så att landsbygden ges samma möjligheter som staden. Vi har ingen tunnelbana, vi
har inga motorvägar, vi kräver inga höghastighetsbanor. Vi kräver däremot farbara vägar. Bilen är
central på landsbygden. Vi har åtta mil till Örebro, vi har egentligen åtta mil oavsett vart vi åker –
det är det minsta.
Våra transporter sker för det mesta med hjälp av lastbil. Vi har många företag, vi har många
ledande företag inom tillväxtindustrin i Hällefors, men vägarna uppfyller varken säkerhet eller
kvalitet. De uppfyller inte heller säkerhet och kvalitet för våra skolungar som åker skolbuss eller
alla som arbetspendlar, och det är ett måste om landsbygden ska överleva. Regler måste ses över,
infrastruktur och service måste stärkas, för att vi ska säkra kompetens och arbetskraft till både
välfärden och näringslivet i framtiden. Det måste vara möjligt att leva och bo på landsbygden för
att hela Sverige ska leva.
Jeanette Qvist, Halland: Hallandsdelegationen vill lyfta fram den stora oro, vilken också lyfts här
tidigare, vi känner vad gäller Arbetsförmedlingens nya organisation. Vad kommer det här att
innebära för de människor som har behov av en trygg och kompetent samhällsaktör som hjälper
dem vidare till ett nytt arbete eller yrke – inte minst när en bra integration är viktig för oss alla
just nu? Vi vet att det inte är vår plan med den här omorganisationen av Arbetsförmedlingen utan
att det handlar om en oerhört svår kompromiss. Och vi är många som precis som TCO som nu
har rejält ont i själen.
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För att vi som parti över huvud taget ska klara att ta oss genom den här svåra nedmonteringen
vill vi från Halland peka på en oerhört central och viktig punkt. Vi som parti måste alltid se till att
de som är mest sårbara på arbetsmarknaden får den hjälp de behöver i hela landet; där instämmer
jag med tidigare talare. Många av dem som är långtidsarbetslösa har endast grundskoleutbildning.
De är nyanlända med låg utbildning, nya i det svenska språket och kanske med en funktionsnedsättning. Att då tro att digitala verktyg, något enstaka möte på något lokalt servicekontor,
räcker för att hjälpa dessa mest utsatta, och sedan slussa dem vidare till privata aktörer som
genom LOV-upphandling och ekonomiska system som bygger på att de får pengar när de lyckas
få någon i en varaktig anställning – ni hör säkert själva.
Kan vi som parti verkligen säga att vi vet att det här kommer att fungera för de här grupperna?
Kommer det över huvud taget att finnas kompetenta och seriösa aktörer i hela vårt avlånga land?
Och vad händer om ingen privat aktör vill lägga något anbud, bedömer att det inte är tillräckligt
lönsamt eller helt plötsligt lägger ner då de kan komma och gå som de vill? Eller kommer det att
bli så att vi i kommunerna kommer att få ordna detta och ta det övergripande ansvaret? Ja, det är
vad jag tror. Jag skulle gärna vilja att Ylva på något sätt kommenterar Arbetsförmedlingens
omorganisation.
Ardalan Shekarabi, partistyrelsens föredragande: Jag yrkar bifall till allt! Nej, men så här är det: Det
vi diskuterar, kamrater, är frågan om hur vi upprätthåller tilliten i vårt samhälle. Det är en fråga
om hur vi upprätthåller samhällskontraktet, hur vi ser till att förstärka sammanhållningen i vårt
land, hur vi ser till att bygga vidare på det som har gjort det svenska samhället till ett av de mest
anständiga samhällen som har funnits i världen. Det är vad den här debatten handlar om.
Jag ska läsa upp några siffror, bara för att ge en bild av vilka utmaningar vi har framför oss.
Andelen personer över 65 år är 13 procent i Sundbyberg och 34 procent i Pajala. Andelen i
befolkningen med eftergymnasial utbildning är 19 procent i Munkfors och 73 procent i
Danderyd. Skattekraften är 158 000 i Årjäng och 378 000 i Danderyd, vilket får effekter för
kommunalskatten. Kommunalskatten i Österåkers kommun är 29 kronor, medan den är över 35
kronor i Dorotea. Det handlar om många tusenlappar.
Så här ser förutsättningarna ut i vårt land. Det är stora effekter av den mycket starka urbanisering
som pågår i vårt land, och då har man ett vägval. Antingen accepterar man att de regionala
klyftorna växer eller så väljer man den socialdemokratiska vägen. Det handlar om att förstärka
utjämningen mellan landets olika delar med syftet att säkerställa likvärdigheten i välfärden.
Partivänner, tack vare Magdalena Anderssons hårda arbete har vi möjlighet att tillföra kommunerna resurser de kommande åren, resurser som ska användas till att förstärka välfärden och
upprätthålla nivåerna i välfärden. Men det måste kompletteras med en förstärkt utjämning, för
menar vi allvar med att hela landet ska leva – och statsministern säger inte bara det, vår
partiordförande säger att hela landet ska växa – krävs det också att vi ser till att de kommuner och
de delar av landet som har störst utmaningar får ta del av en större bit av kakan, så att man kan
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erbjuda medborgarna den välfärd som de har rätt till enligt lagstiftningen. Utjämningssystemet
och mer resurser till kommuner är avgörande för att upprätthålla samhällskontraktet.
Den andra frågan handlar om statens ansvar och statens närvaro. Tyvärr hade vi en lång period
bakom oss när vi tillträdde 2014, där vi hade haft en mycket stark centraliseringsvåg i den svenska
staten. Partiordförande Stefan Löfven sade då: ”Det får vara nog. Vi ska vända den här trenden.”
och så satte vi igång ett arbete. Jag ska nu läsa upp en lista på några av de kommuner som fick
nyetableringar eller omlokaliseringar av statliga myndigheter: Luleå, Skellefteå, Sollefteå, Gävle,
Söderhamn, Östersund, Örebro, Kalmar, Borås, Malmö, Kristianstad, Växjö, Karlskoga, Mölndal,
Skara, Arvidsjaur, Sundsvall, Lycksele, Eskilstuna, Katrineholm, Karlstad, Visby. Dessa
kommuner fick nyetableringar och omlokaliseringar av statliga verksamheter med statliga jobb för
att vårt parti satte upp det på dagordningen och för att statsministern heter Stefan Löfven.
Nu har vi ett läge som Ylva Johansson beskrev, där 60 procent av riksdagen består av partier som
befinner sig till höger, så Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom sin budget och
Sverigedemokraterna röstade på den. Då blir det inga omfördelningar och förstärkningar av den
statliga närvaron, för effekterna av den moderata, kristdemokratiska och sverigedemokratiska
budgeten är omfattande neddragningar i Arbetsförmedlingen som tvingar fram cirka 130 nedläggningar av Arbetsförmedlingskontor. Så blir det när Jimmie Åkesson, Ulf Kristersson och
Ebba Busch Thor får bestämma.
Vi ska hantera effekterna av detta på det sätt vi kan: genom att ta ansvar och säkerställa att vi
fortsätter att arbeta för att staten finns i hela landet, säkerställa att vi fortsätter att leverera kring
det vi gick till val på, det vill säga servicekontoren, så att de statliga myndigheterna tvingas
samarbeta och jobba tillsammans i syfte att öka den statliga servicenärvaron. Men det kommer att
kräva ytterligare åtgärder. Det kommer att kräva samverkan mellan kommun och stat.
Avslutningsvis: Den svenska grundlagen, vår förvaltningslag, vår kommunallag, erkänner inga
skillnader mellan Kiruna, Stockholm och Malmö. Vi har samma skyldigheter, vi har samma
förpliktelser gentemot svenska medborgare och då ska vi säkerställa att det blir verklighet. Men
då är det viktigt, kamrater, att vi tar fajten mot Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och
Moderaternas politik som handlar om att centralisera allting till Stockholm. Sverige förtjänar
något bättre.
Jim Aleberg, Göteborgsområdet: Jag ska prata om digitalisering, invånare och anställda på
arbetsplatser. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så är det
sagt. En utmanande målsättning som om den ska uppfyllas kommer att ge Sverige som nation ett
bra utgångsläge och en bra konkurrenskraft. Men för att nå framgång med digitaliseringen behövs
kompetensutveckling – det är viktigt. Det är både dagens och morgondagens verktyg.
Arbetsmarknadens parter har tillsammans med politiken en mycket viktig roll i detta arbete. Att
ge vettiga förutsättningar för de anställda att hänga med i omställningen och utvecklingen är en
framgångsfaktor för alla. Med kontinuerlig kompetensutveckling kommer de anställda att bli en
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viktig faktor i arbetsplatsernas utveckling. Genom välutbildad personal kan problem lösas
gemensamt för att införa bättre arbetssätt. Om arbetsgivare däremot har ett ovanifrånperspektiv
gentemot de anställda kommer lösningarna att bli dyrare och sämre i många fall. Det är enkelt.
Inom sjukvården kommer det att hända grejer de närmaste åren. I stort sett hela landet är i dag på
väg att uppgradera och införa nya journalsystem. Investeringskostnaderna är hisnande men
förhoppningarna är stora på att det är väl investerade pengar som kommer att betala tillbaka sig
och potentialen är stor att lyckas om personalen involveras i utvecklingsarbetet. Kompetensutveckling för de anställda att se möjligheterna med digitala verktyg kommer att vara en viktig
pusselbit för att skapa bra arbetsplatser.
Utbudet av digitala verktyg är enormt. Här krävs kunskap för att kunna vara med och välja bland
godbitarna. Annars blir det dyrare och sämre i många fall. Det är också enkelt. Digitaliseringen
kan bli en framgångsfaktor för Sverige. Regeringens många initiativ visar att vi är på god väg, med
bra infrastruktur både i stad och på landsbygd. Med kompetensutveckling och involvering av
invånarna i samhället och på arbetsplatserna kommer Sverige inte bara bäst i världen. Sverige
kommer att vara bäst i världen på jämlik digitalisering.
Elin Norén, Dalarna: Jag ska prata om sjukvård, fast inte om sjukvården som system. I stället ska
jag prata om det som påverkar hälsan mest, ojämlikhet och fattigdom, för hälsan blir bättre –
men inte för alla. De grupper som har hög utbildning, hög lön och hög status är friskare. Så
ojämlikt är hälsan fördelad i vårt land. Det är klasskillnad i hälsa.
Alla tydligast blir det när vi tittar på medellivslängd. Lågutbildade personer lever i snitt sex år
kortare är högutbildade. Sex år kortare. Det beror inte på att det finns en särskilt nyttig luft på
högskolan. Det beror på att personer med låg utbildning har sämre arbetsvillkor och sämre
livsvillkor, större risk för ekonomisk stress och större risk för arbetslöshet. Och i förlängningen
påverkar det vår hälsa. Människor betalar priset för ett ojämlikt samhälle och de gör det i
livslängd.
Jag är övertygad om att socialdemokratin som frihetsrörelse behöver driva jämlikhetsfrågorna
hårdare. Vi behöver öka omfördelningen mellan dem som har mycket och dem som har mindre,
mellan människor, grupper och landsdelar. Vi behöver bekämpa växande otrygghet på arbetsmarknaden, stoppa utförsäkringar och förstärka utjämningssystemet.
Som sjukvårdspolitiker ser jag gärna mer resurser till sjukvården, men jag ser också att vi behöver
arbeta mer hälsofrämjande, och då är det bästa läkemedlet faktiskt progressiv skatt. Alla ska bidra.
Ingen ska lämnas efter och ingen, ingen ska behöva betala för ojämlikheten med livslängd.
Mikael Sanfridson, Östergötland: Jag vänder mig till dem som har byggt det här landet och som nu
har lämnat yrkeslivet bakom sig. Jag tänker på deras frihet, de äldres frihet, delaktighet och trygghet i livet – att detta behöver stärkas. Och partivänner, vi har alltjämt möjligheten att fortsätta
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stärka dessa viktiga värden och deras möjligheter att leva ett gott liv. Låt oss då intensifiera detta
reformarbete.
Jag tänker på äldres ekonomiska situation, på dem som i dag vänder på varje krona flera gånger
om innan de bestämmer vad kronan ska gå till. Då blir det viktigt för oss att fortsätta att stärka
pensionerna och de äldres ekonomiska situation. Många gånger har jag fått höra från äldre hur
viktigt det är med en plats att gå till när vännerna försvinner, kanske för att hitta en ny bekantskap eller för att hamna i ett socialt sammanhang. Då blir det viktigt för oss att stärka den uppsökande verksamheten, skapa fler träffpunkter så att ingen äldre lämnas ensam vid köksbordet.
Vi har en omsorg i världsklass men vi har också utmaningar. Jag ska ta ett exempel. Vi vet alla att
allting avgörs i mötet mellan undersköterskan och den äldre. Men ibland brister det – när det är
stressigt, när man är för få i personalgruppen på morgonen och börjar prioritera bort saker och
ting som den äldre behöver hjälp med. Om många i gruppen inte har rätt utbildning. Om
mandaten är beskurna och det är andra i organisationen, längre bort, som har gjort planeringen.
Om man inte har tillgång till de digitala verktygen i arbetet. Då brister det.
Tillsammans kan vi förbättra personalens situation och villkor. Det arbetet pågår, men det måste
intensifieras. Hur ska vi klara kompetensförsörjningen, om vi inte pratar om de här sakerna? Hur
ska vi få fler att söka sig till utbildningarna? Hur ska vi få ut fler från utbildningarna som också
kan söka jobben? För oss östgötar handlar det om att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare
Sverige.
Karin Sundin, Örebro län: Som socialdemokrater är vi alla rörande överens om att sjukvården är
en ytterst viktig fråga. Jag är regionråd här i Örebro med ansvar för hälso- och sjukvård, och när
jag tittar framåt ser jag att behoven inom vården kommer att fortsätta att öka snabbare än
skatteintäkterna. Vi blir allt fler äldre. I vårt län kommer det att finnas 60 procent fler över 80 år
2030 än vad vi är i dag. Och vi vet att med åldern kommer krämporna; kroppen är sliten och de
kroniska sjukdomarna börjar ta ut sin rätt, den psykiska hälsan vacklar och nätverken tunnas ut
när generationskamraterna går ur tiden.
Andelen barn och yngre växer också men inte andelen i arbetsför ålder. Färre ska alltså göra
mycket mer. Samtidigt är specialiseringen långt driven i vården också här i Örebro. Mitt i landet,
med ett universitet med läkarutbildning och sjuksköterskeutbildning saknar vi ändå specialistsjuksköterskor och specialistläkare inom en rad områden, men vi är lyckligt lottade jämfört med
våra grannlän lite längre norrut.
Som parti är vi fortfarande svaret skyldigt om hur vi ska möta den här utvecklingen. Hur ska vi
kunna garantera en god och likvärdig sjukvård i hela landet när personalen inte räcker till?
Vi gick till val på att vi ska anställa 14 000 fler i sjukvården till 2022. Vilka 14 000? Var finns de?
Vi gick till val på att vi ska stärka vårdcentralerna genom mer personal och generösare öppet
tider. Hur då? Med vilken personal?
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Det är bra att den socialdemokratiska regeringen är beredd att hjälpa till genom statsbidrag men
det kommer inte att räcka. Vi måste fråga oss vad som krävs för att kunna bedriva en god och
patientsäker vård i hela landet. Vilka krav kan vi ställa på utbildningsanordnarna för att säkerställa
att det finns personal att anställa? Och hur kan statens resurser göra störst nytta utifrån de olika
regionala behoven? Hur säkerställer vi som socialdemokrater att prioriteringar i tuffa ekonomiska
tider inte drabbar dem som har sämst förutsättningar hårdast? Jag ser fram emot att vi som parti
tillsammans tar några rejäla kliv framåt i den här diskussionen och vi börjar i morgon under
sjukvårdsseminariet!
Linus Fogel, Södermanland: En stärkande applåd vore fint för en förstagångstalare! För en tid
sedan dök den behjärtansvärda organisationen Vid din sida upp i mitt Facebookflöde. Det är en
ideell organisation som bygger sin verksamhet på frivillighet och donationer. Vid din sida skriver
att de är oroliga över att äldre i dag löper stor risk att bli ensamma och fattiga, att de löper stor
risk att bli utskickade från sitt boende och att de dör ensamma. Vid din sida vill motverka detta
genom manifestationer i de fall de anser att kommunerna inte tillräckligt tar sitt ansvar.
När jag läste det här väckte det en fråga hos mig: Vad gör att den här typen av organisationer
växer sig starka just i dag? För att kunna besvara den frågan behövde jag titta på hur situationen
ser ut för de äldre i min egen hemkommun, i Oxelösund. Då ser jag att vi har ett stor underskott
och stora sparkrav på oss när det gäller äldreomsorgen. Vi tvingas bland annat att se över
ambitionsnivån när det gäller bistånd. Det leder till otrygghet och missnöje hos de äldre. Med den
bilden framför ögonen förstår jag varför oron och missnöjet, och bristen på tillit till kommunen
att ge den omsorg den ska ge, växer. Då förstår jag att en organisation som Vid din sida växer.
Men jag vill faktiskt tacka Vid din sida för att de uppmärksammar oron, missnöjet och den brist
på tillit som tydligt finns därute. Med det sagt måste vi öka resurserna till välfärden.
Kaisa Karro, Östergötland: Jag vill prata med er om en av de absolut viktigaste frågorna vi står
inför: framtidens hälso- och sjukvård. Vi står inför en utmanande tid med ett valresultat där vi
backade över hela Sverige i landstingsvalen, i vår starkaste gren. Det är något vi behöver prata
om. Vi behöver uppvärdera och lyfta hälso- och sjukvårdsfrågorna tydligare i vårt parti och är det
någon gång vi ska göra det är det nu. Även jag ser fram emot seminariet i morgon.
Men socialdemokratin måste vara en garant för en trygg och jämlik hälso- sjukvård i hela landet,
där storleken på din plånbok inte ska spela någon roll för vilken vård du faktiskt får. Svensk
hälso- och sjukvård är i världsklass. Det får vi aldrig glömma Men vi som parti behöver diskutera
och säkerställa hur vi ska hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården faktiskt står inför och
hur vi som parti ska vinna tillbaka väljarnas förtroende i hälso- och sjukvårdsfrågan.
En nyckelfråga som vi behöver ta på allvar den här mandatperioden är hur vi ska komma till bukt
med tillgängligheten. Där tror jag att en nyckelfråga handlar om hur vi också kan lyckas göra en
omställning mot en närmare vård. Det finns redan tre utredningar i ämnet som vi behöver skrida
till verket med.
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En annan nyckelfråga handlar om personalen, som är vår absolut viktigaste resurs. De satsningar
som har gjorts statligt för att man ska kunna vidareutbilda sig med full lön och flera satsningar på
utbildningsplatser är jätteviktigt och de områdena behöver vi fortsätta jobba med. Men det
kommer inte att räcka. Vi kommer också att behöva jobba smart och vi kommer att behöva
jobba digitalt. Vi har en vård i världsklass men vi behöver verkligen jobba med frågan som parti
för att säkerställa en trygg och jämlik vård i hela Sverige.
Dan Gabrielsson, Skaraborg: ”Vi ska inte tjäna pengar på gamla, sjuka och barn.” Så sade Olof
Palme och det ideologiska dna:t fastnade i min själ. Det har hängt med mig i alla år. Jag har stått
på Kommunals kongresser, LO-kongresser, socialdemokratiska kongresser, och försökt få
rörelsen att ta beslut om att det här inte är ok. Vi lever i dag i en tid där den offentliga sektorn
behöver mer pengar än någonsin. Samtidigt går det miljarder ut i vinster till privata företag. Vi
säger att vi är det mest anständiga samhället i världen. Inte när det gäller den här frågan. Vi har en
del att göra när det gäller vinster i välfärden.
På den senaste kongressen tog vi faktiskt ett beslut, vändningen kom. Beslutet var att nu skulle vi
motverka vinstjakten i skola. Det var ett bra beslut, men långt ifrån det vi behöver. När Kålle
blev vald höll han ett anförande som gjorde att jag grät i salen och tänkte ”Äntligen kommer
vändningen!” Vändningen har kommit och allt fler av oss inser att det här är en problematik. Vi
kunde läsa i Kommunalarbetaren nyligen om att människor hänsynslöst utnyttjas med 250
timmar i månaden i anställning men de fick ingen lön. Vi kunde i går höra på nyheterna att
hälften av hemtjänstpersonalen i Sverige inte orkar med för att det är alldeles för stressigt. Det
beror på att marknadskrafterna hela tiden försöker effektivisera och stressa fram nya villkor.
Men vi har ju satt oss i den situationen och jag vill Ardalan Shekarabi, för jag tror på när du och
andra i ledande ställning pratar om detta, att vi gör något och får fram en politik till 2022 där vi
faktiskt visar svenska folket och gräsrötterna att socialdemokratin är framtiden för framtidens
välfärd!
Linda Larsson, Värmland: Jag tillhör inte de där socialdemokraterna som har stått i många år på
barrikaderna och påtalat brister i migrationspolitiken, de där som har skrivit upprop eller vädjat
om amnesti. Jag är den där socialdemokraten som har litat på att rätt beslut har fattats, som har
stått upp för den fastlagda politiken i kommunen och bland medborgare, väljare och vänner. Och
jag håller också med om att Sverige inte kan ha en väsentligt generösare migrationspolitik än
andra länder i Europa.
Men jag förväntar mig två saker: Jag förväntar mig respekt för människovärdet och respekt för
det arbete vi gör i kommunerna. Nu tycker inte jag att något av det faktiskt infrias. Nationella
beslut omkullkastar det arbete vi gör på lokal nivå. En familj som jag vet om, som bor i
Värmland, har bott där i 14 år. De fick ett brev om att de skulle flytta, infinna sig på busstationen
med packade väskor som fick väga max 25 kg. Så stod det i brevet. Resten skulle de lämna –
möbler, kläder, leksaker. Jag känner också en kille som heter Mahdi. Han kom som barn till
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Sverige från Afghanistan. Han bodde utomhus när jag träffade honom första gången. Sedan åtta
månader tillbaka bor han hemma hos mig, i min familj, och väntar fortfarande på besked om att
få stanna.
Och det finns många familjer i Sverige som har liknande berättelser och som gör ovärderliga
insatser, men det är inte rimligt att det ska behöva vara på det här sättet i Sverige 2019. Och vi
närmar oss nu en situation där jag inte längre känner att jag kan försvara den fastlagda politiken.
De här barnen har rotat sig i skolan och fått ett liv här och förtjänar något bättre. Det här är inte
värdigt Sverige.
Daniel Suhonen, Stockholm: Vi i den här salen älskar jämlikhet. När två småungar plötsligt börjar
leka med varandra i en sandlåda i parken står snart föräldrarna där och pratar. Vems spaden var,
känns inte längre viktigt. Men blir det för skräpigt i parken, byts inte sanden emellanåt, om
spikarna står upp liksom gräset, så kommer vissa att sluta gå dit med sina barn.
Alla socialdemokratiska drömmar här i dag i denna sal handlar om starka och fria individer i ett
samhälle av jämlikar. Det är vår dröm, och det fina är att den kan förverkligas inom ramen för
fria val och blandekonomi. Men vår dröm kräver också ett samhälle som slutar att svälta, och jag
vill vända mig direkt till partiordförande Stefan Löfven och säga att du har chansen nu, och
ansvaret. Ska den här regeringsperioden gå till historien som då vi bröt utvecklingen mot brutala
klasskillnader och hopplöshet? Eller ska vi säga till dem som ställde sig på rätt sida av historien
tillsammans med oss att vi inte orkade? Vi betalade av på statsskulden.
393 miljarder är regeringens plan att amortera de kommande fyra åren. Alla här inne vittnar om
andra behov. 2020-talet avgörs om vi socialdemokrater lämpar 1990-talets saneringspolitik bakom
oss och bygger nytt. Demokratins låga flackar i kallraset från marknadssamhället. En stark välfärd
är lyktans glas mot natten.
Renée Norgren Jeryd, Göteborgsområdet: Till vardags när jag inte är på kongress är jag kommunalråd i en medelstor kommun i kransen av Göteborg, med lite knappt 42 000 invånare och en
befolkningstillväxt på ungefär 1,5 procent de senaste tio åren, och nu ska jag vara lite kommunalrådsgnällig och egoistisk ur en medelstor kommuns perspektiv. Jag ska prata bostadspolitik med
twist och att vi i kommunerna behöver ha hjälp av våra lagstiftande kamrater samt av vår regering
att situationsanpassa plan- och bygglagen och lagen om offentlig upphandling för att dessa ska
kunna fungera vid extraordinära situationer och händelser.
Hösten 2015 hände det något i världen, i Europa, i Sverige och även i Lerum. Helt plötsligt fick
vi ett helt annat tilldelningstal av nyanlända som skulle bosätta sig hos oss. Hittills hade den
moderatstyrda majoriteten max bosatt fem personer per år, och anledningen var i deras värld att
det inte fanns några hyresrätter. 2015 hade vi S äntligen fått makten efter 46 år av moderatstyre
och vi ville verkligen bosätta alla vi blev tilldelade. De skulle finnas i områden som främjade
integration och motverkade segregation. Vi skulle ha riktiga bostäder och inga gymnastiksalar. Vi
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fixade, vi trixade, och med mycket möda och stort besvär har vi lyckats bosätta 490 nyanlända
medborgare i kommunen fram till dagens datum.
Men vi har åkt på en hel del däng. Vi råkade bygga för fort utan giltiga bygglov – smäll på
fingrarna för det. Vi direkttilldelade mark till ett bestämt byggbolag – böter på två miljoner för
det och anmärkningar av revisionen. Vi fick minus i kassan för att vi köpt för dyra bostäder och
debatt om varför vi sviker de äldre. Vad vill jag säga med det här? Jo, snälla, snälla – gör både
plan- och bygglagen och lagen om offentlig upphandling mer flexibla så att vi kan bygga fortare,
bygga mer, bygga landet i gärning och ord, för att kunna bygga för en ny tid.
Andreas Saleskog, Blekinge: Som nybliven regionpolitiker tänker jag ägna några minuter åt just
sjukvården. Ingen har kunnat missa att vi har många utmaningar inom vården. Oftast pratar vi
om de hårda och organisatoriska frågorna. Vi behöver mer resurser, fler vårdplatser, mer personal
och bättre tillgänglighet. En fråga som oftast kommer i skymundan är hur vi gör vården mer
jämlik, och det är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat.
Jag ska ge två exempel på områden som vi verkligen behöver förbättra för att få en rejäl jämlikhet
i vården.
Det ena är forskningen och bristen på kunskap. Hjärtinfarkter hos kvinnor missas i större
utsträckning än hos män. Vi har helt enkelt fokuserat forskningen på män. Denna brist på
kunskap gör att typiska symtom inte kopplas till hjärtinfarkt eller andra hjärt- och kärlsjukdomar.
Man glömmer helt enkelt att tänka in hjärtinfarkt när det handlar om kvinnor.
Det andra området är bemötandet i vården. Lesbiska kvinnor gör färre cellprover och färre
bröstundersökningar för att upptäcka cancer än heterosexuella kvinnor. De känner sig inte
välkomna på mottagningarna. En ung kvinna berättade att läkaren insisterade att hon skulle göra
graviditetstest när hon hade magvärk, trots att hon hade levt tillsammans med en kvinna i sju år.
För att uppnå en jämlik och jämställd vård måste vi orka lyfta mer än de hårda frågorna.
Forskning och bemötande är minst lika viktigt för en tillgänglig vård. Ingen ska behöva känna oro
för att söka vård, oavsett om du är kvinna, man, trans, gay eller hetero.
Fatmir Azemi, Skåne: Jag ska säga några ord om tandvården. Tandvården bör finansieras på
samma sätt som övriga hälso- och sjukvården. Tandvård bör jämställas med övriga sjukvården
och huvudsakligen finansieras gemensamt via skatten. Avgifterna för tandvården ska vara låga
och patienterna ska omfattas av ett högkostnadsskydd med samma lag som för övrig sjukvård.
För en del människor är kostnaderna avgörande för om de ska söka tandvård eller inte. Det går
inte att komma ifrån att det för vissa grupper handlar om ekonomi. Om man har ont i örat eller
om en inflammation i örat betalar man några hundralappar. Men om man har en infektion i
munnen handlar det om mycket mer pengar.
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Det här mönstret måste brytas och det kan vi göra genom en tandvårdsreform som likställer
sjukvården och tandvården. Ingen ska behöva avstå från förebyggande eller nödvändig tandvård
av ekonomiska skäl. Tandhälsan i Sverige är ojämlikt fördelad både bland barn och vuxna, och vi
måste se att tandhälsa går i arv. Ju sämre tänder föräldrar med låg inkomst eller de som är socialt
utsatta har, desto högre sannolikhet för karies hos barnen – trots att barn har tillgång till en
avgiftsfri tandvård. Det här mönstret måste brytas och det kan göras genom att vuxna får en
bättre tandvårdsförsäkring. Likställ tandförsäkringen med den allmänna sjukvården.
Marika Bjerstedt Hansen, Skåne: Är ni vakna, för vår tid är nu! Det är vi som har ansvar för vilken
väg partiet ska ta i dag. Vi befinner oss i ett vägskäl. Sverige är ett av världens rikaste länder men
resurserna fördelas mer orättvist än någonsin. Den genomsnittliga standarden och den privata
konsumtionen har ökat radikalt sedan 1970-talet, men alla är inte med. Nu krävs en ny
ekonomisk politik för att vi ska kunna upprätthålla nivåerna och utveckla skattefinansierade
verksamheter. Vi behöver mer välfärd, snabbare tåg, bättre sjukvård och skolor. Vi jobbar också
mer och vi blir äldre än någonsin förut, så visst finns det resurser i Sverige, i alla fall till privat
konsumtion.
1984 började jag skolan i ett ganska genomsnittligt samhälle. Nästan ingen i min klass hade
semestrat utanför Norden. De flesta svenskar hade aldrig varit utanför Europa, för flygresor var
något dyrt. Inget barn hade en jacka för fallskärmshoppare med vargpälskrage som motsvarade
halva månadslönen för den som städade skolan. Men tågen kom i tid och inga brev alls försvann
på vägen.
Skattesänkningar har gjort att fler svenskar konsumerar mer, dyrare och utan en enda tanke på
konsekvenserna. Flyger till New York över en helg, som om hela världen var ett enda stort all
inclusive utan konsekvenser, som en bottenlös buffé. Det fåtal som har råd delar jordklotet med
resten av världens befolkning. Klimatförändringarna är ett faktum. Om inte vi som har makten i
dag drar i bromsen kommer ingen att göra det. Vi kan välja mellan att omfördela våra rikedomar
för att sluta de växande klyftorna innan vårt land går sönder, eller springa vidare mot en säker
klimatkatastrof. Vi behöver investera i välfärden med ny ekonomisk politik, för vi kan inte gå till
historien som den enda generationen som visste allt men inte gjorde något.
Sebastian Rasmusson, Västernorrland: Stina, Erik och Ulrika. Dessa tre personer heter inte så i
verkligheten men är i allra högsta grad verkliga personer. De är några av dem i min bekantskapskrets som lider av tuff psykisk ohälsa. Dessa är tre av de tusentals unga som har det riktigt, riktigt
svårt. Som har behövt vakna upp varje morgon och mått så dåligt att de helt enkelt kunnat gå
upp ur sängen. Som känner skam över sitt utseende, som hatar sin kropp, vars dagar fylls av
lidande och vars nätter präglas av smärta. Som mått så dåligt att de känt att deras enda önskan i
livet har varit att avsluta livet.
Djup psykisk ohälsa är vardag för många fler unga än bara Stina, Erik och Ulrika. Tonvis med
undersökningar har visat att psykisk ohälsa ökar explosionsartat bland unga och allt fler känner
att de inte får hjälp av samhället. Nyligen släppte Bris en rapport som visar att antalet barn som
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ringer till dem och berättar om bristande stöd från socialtjänsten, elevhälsan och bup ökade med
31 procent förra året. Det sker allt mer sällan att de som mår dåligt får det stöd som de behöver.
Jag är högstadieelev och jag kan konstatera utan en sekunds betänketid att första steget mot att få
svenska elever att prestera bättre måste vara att få svenska elever att må bättre. Jag kan säga det
eftersom jag har sett hur psykisk ohälsa kan krossa drivkraft och drömmar, hur det kan kväva
engagemang och strypa kunskapstörst, hur det så lätt kan ta död på allt det man tycker är roligt
med skolan. Jag har sett det, och får se det varje dag.
Det är enligt mig samhällets förbannade skyldighet att se till att unga får det stöd de behöver när
de mår dåligt! Det krävs mer pengar och personal, större ansträngningar och mer förebyggande
åtgärder. Vi kan bryta trenden och stoppa den växande psykiska ohälsan bland unga, så låt oss
göra det. Låt oss göra det för Stina, Erik och Ulrika, liksom för alla andra unga som plågas av
psykisk ohälsa. Låt oss göra det tillsammans. Låt oss göra det nu.
Åsa-Märta Sjöström, Västmanland: Vi verkar i dag i ett helt annat politiskt landskap, och vi måste
hitta samarbete där gränserna blir annorlunda för att vi ska kunna driva vår politik framåt. Det
här måste vi bejaka och finna oss tillrätta med. I Fagersta som jag kommer från, en liten kommun
i Västmanland där jag är arbetarekommunordförande, har vi nästan fördubblats som parti över
två år, och vi är nu inne i vår andra mandatperiod där vi styr tillsammans med Moderaterna och
är numera det starkaste socialdemokratiska fästet i Västmanland.
I höstas gick vi i Fagersta till val under parollen Hat bygger ingen framtid. Politik handlar inte längre i
huvudsak om skattesänkningar kontra välfärden. De senaste valen visar tydligt att vi som parti
inte riktigt har hängt med. Skiljelinjerna i dag har så många nyanser att vi måste profilera oss
tydligare i det politiska landskapet.
Var på kartan står vi som parti i den gröna dimensionen? Var står vi exakt som parti på den
frihetliga och auktoritära skalan? Var på skalan mellan globalism och nationalism befinner vi oss?
På skalan mellan konservatism och förändringsbenägenhet? Är vi alternativa? Är det inte så att
det finns en förväntan på oss som socialdemokrater att vi ska ta matchen om alla människor lika
värde? Lutar vi åt att vara mer proaktiva eller reaktiva? Är vi verkligen progressiva? En del här
tycker säkert att det är helt självklart var vi står. Men tycker våra väljare det – våra väljare som nu
rör sig runt i det politiska landskapet och söker svar?
En fråga som inte försvinner är frågan om integration. Vi kan inte på något sätt hävda att vi har
lyckats – inte heller i Fagersta, som har tagit stort ansvar i flyktingmottagandet, men som nu har
en djup segregation och nästan 2 000 inskrivna på vår arbetsförmedling, på en arbetsmarknad
som lokalt har 5 500 arbetstillfällen. För varje samhällsproblem ska det finnas en socialdemokratisk lösning framför hatet och populismen.
Magnus Johansson, Västmanland: Vad är det som händer två veckor innan valdagen 2018? Vi motar
undan högerextremisterna. Vi kanske kommer igång sent i vår valrörelse men när vi väl sätter
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igång motar vi undan Sverigedemokraterna. Och hur gör vi detta? I de samtal jag har med
väljarna är det inte en traditionell vänster–höger-politik som jag för när jag pratar med människor
i dörren eller på torget. Vi pratar om demokrati, om synen på människan, människan i samhället
och alla människors lika värde. Och det tar skruv, partivänner.
De senaste veckorna har unga människor stått utanför Västerås stadshus och demonstrerat för
klimatet. Mitt inlägg handlar inte om klimatet, men vad jag vill säga om dessa unga människor är
att jag vid varje tillfälle har gått fram för att prata med dem för att fråga: ”Vad är det som
engagerar er? Vad är det ni tycker är viktigt?” och så har jag hejat på dem för det är precis det
engagemanget som samhället behöver. I högerpopulismens habitat finns det inte ett utrymme för
ett sådant engagemang. Högerpopulismen är beroende av att det går att visa på samhällsproblem,
och finns det inte samhällsproblem, eller om det finns statsbärande partier som tar itu med
samhällsproblemen, då uppfinner högerpopulismen samhällsproblem.
Jag har kommit till två insikter efter valrörelsen. Den första insikten jag har gjort är att vi,
tillsammans med vår partiledning, har gjort helt rätt när vi deklarerade att vi väljer att ställa oss på
rätt sida historien och vi väljer att ta ställning och ansvar för Sverige. Den andra insikten jag har
gjort är att det bara är vi socialdemokrater som kan göra ett sådant ställningstagande, och det är
värt något i den svenska samhällsopinionen. Av den anledningen är jag både stolt och trygg med
de avvägningar mitt parti har gjort när det gäller det så kallade Januariavtalet.
Erika Ullberg, Stockholms län: Socialdemokraterna har högst förtroende i sjukvårdspolitiken men
vi lyckades inte omsätta det i höstas i ökat väljarstöd. Växande vårdköer diskuterades inte utifrån
det faktum att befolkningens vårdbehov har ökat, och vi kan göra mer och bota fler inom vården.
Vi brinner alla för en behovsstyrd, tillgänglig, jämlik vård som tar tillvara moderna möjligheter,
satsar på både dagens och morgondagens medicinska framsteg, värnar skattebetalarnas tillit och
låter vårdens proffs vara proffs. Men allvarliga problem med långa operationsköer, vårdplatsbrist
och dålig personalpolitik lastade socialdemokratin och regeringen, Sanningen är att sjukvården
fick och får bättre förutsättningar med en s-ledd regering, men utmaningen är ännu större den
här mandatperioden att tydliggöra detta. Det verkliga sjukvårdsvalet är alltjämt landstings- och
regionval. Där styrde M och KD över varannan svensks sjukvård förra mandatperioden. Efter
valet styr M och KD över ungefär tre fjärdedelar av befolkningens vård via regionerna.
För oss som parti är det en besvikelse att i M-styrda Västra Götaland, med landets snabbaste
växande vårdköer, och i slöseri- och privatiseringsskyltfönstret Stockholms län, där M gjorde sitt
sämsta val sedan 1973, så styr de alltjämt, och i Skåne och Uppsala tog de över. Men Moderaterna
var ingen röstmagnet; väljarna har främst gått till SD och lokala sjukvårdspartier, så väljarna må
gilla populism men de bryr sig om sjukvården.
Jag tror därför att vårt parti måste göra tre saker. För det första: ambitiös politikutveckling,
exempelvis det vi kallade vårdsamverkan och gjorde i Stockholmsregionen tillsammans med
vårdexperten Göran Stiernstedt, och göra detta till en tydlig del av valrörelsen och
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samtalskampanjen. För det andra: tydliggöra ideologin. För det tredje: bedriva fler
välfärdsvalrörelser. Gör medlemmarna trygga, tala sjukvård, vässa vårdpolitiken och vårda
förtroendet för att vi sätter individens bästa före systemet.
Peter Gustavsson, Uppsala län: Efter andra världskriget hade erfarenheterna av fascismens brott
mot mänskligheten skapat en allmän uppslutning bakom välfärdsstaten. För att hålla tillbaka
totalitära rörelser behövdes en social trygghet, en rimlig fördelning av det växande välståndet och
starka fackföreningar.
När socialdemokrater och socialliberaler i dag går samman för att bemöta högerextremismen
borde dessa historiska lärdomar vara utgångspunkten. Den politiska plattformen borde vara ett
kraftfullt program för laga revorna i trygghetssystemen, massiva investeringar i sjukvård,
infrastruktur och klimat, och minskade ekonomiska klyftor. För att ta ett exempel: en snabb
utbyggnad av fyrspår mellan de närliggande storstäderna Uppsala och Stockholm, där tiotusentals
personer dagligen får leva med återkommande tågkaos på grund av den bristande kapacitet som
minskar förtroende för våra gemensamma lösningar.
Men partivänner, under de senaste decennierna har socialdemokratin misslyckats med sitt
grundläggande uppdrag – att minska marknadskrafternas effekter på människors liv. Sverige har
utvecklats till ett land där din personliga förmögenhet och tillgång till kapital betyder allt mer för
bostad, social trygghet och ett anständigt liv på ålderns höst. Det gör oss mer sårbara, mer
uppstressade och mer oroade. Den därtill kopplade rädslan för att falla neråt i klasspyramiden får
stora politiska konsekvenser. Så göds högerextremismen.
Jag tror vi är många som längtar efter en socialdemokrati som är förbannad över samhällets
orättvisor, som är rakryggad och ideologisk. Ska vi återskapa förtroendet måste vi öppna dörren
för samtalet om hur vi skapar socialdemokratins andra århundrade med modiga, nya reformer.
Det är ett tungt ansvar som vilar på våra axlar, men vi klarar det om vi vågar se sanningen i
vitögat och de utmaningar vi står inför.
Elin Gustafsson, Skåne: Vår rörelse bygger på att bekämpa orättvisor. Tillsammans har vi sett
orättvisorna och klassklyftorna, och vi har förenats i kampen mot dem. Steg för steg har vi
förverkligat idéer och förslag som ökar jämlikheten och bryter ner orättvisorna. Men vi är långt
ifrån klara, kamrater.
Runt omkring oss syns att klyftorna mellan fattig och rik har vuxit. Allt färre äger allt mer.
Klyftorna är också stora mellan män och kvinnor, och mellan stad och land. Det är en utveckling
som är helt oacceptabel. Vi måste som arbetarrörelse och som socialdemokrati vara den kraft
som fortsätter ta täten och på allvar identifierar hur ojämlikheten ger sig uttryck – både i
människors vardag men också utifrån ett strukturellt perspektiv. Detta samtidigt som vi hittar
vägar för att bryta den.
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På så sätt kan vi mobilisera fler kamrater att sluta upp och bli en del av vår rörelse för jämlikhet,
och i det politiska landskap som nu råder är behovet av att vi som parti kan höja blicken och
tydligare fokusera på hur vi når vårt slutmål – ett jämlikt samhälle – helt avgörande. Vi har i
regeringsställning gjort och gör viktiga satsningar för ökad jämlikhet, men som partiorganisation
måste vi alltid vilja mer och ständigt forma nya idéer tillsammans för att just nå ökad jämlikhet.
Om vi på riktigt ska bryta de klassklyftor som finns i samhället i dag krävs ordentliga reformer för
jämlikhet som på riktigt omfördelar resurser från dem som har mest till dem som har minst och
därmed bidrar till en ökad solidaritet mellan människor i vårt samhälle. Det, kamrater, är vad vi
behöver fokusera på framöver. Vi behöver ta ordentliga krafttag och se nya reformer för ökad
jämlikhet i vårt land.
Magnus Olofsson, Älvsborgs södra: ”Skatt är stöld” stod det på ett lakan som MUF höll upp när
Magdalena Andersson var på Stora torget i Borås dagen före valet. Den skatt jag ska tala om är
faktiskt stöld – stöld av liv, stöld av arbetsmiljö, stöld av anständiga levnadsförhållanden. Jag talar
om F-skatt. Pratet om F-skatt hör egentligen lika mycket hemma under arbetsmarknadsblocket
som här under skatteblocket.
När Maud Olofsson över en natt ändrade reglerna när det gäller F-skatt så att det räcker med en
uppdragsgivare, drog hon ur bottenpluggen på den redan hårt ansatta båten Svenska modellen.
Utländska arbetskraft, främst inom bygg- och transportnäring, som förut varit anställda under
någon form av kollektivavtal blev helt plötsligt egenföretagare på papperet. Som egenföretagare
ska du anlitas som underentreprenör till exempel av ett byggföretag. Där ska du ha ett avgränsat
arbetsområde, eget material, egna verktyg, egna arbetskläder och så vidare. Vad hände? Jo, i själva
verket blev de skugganställda, livegna. Två händer och fötter som anlitas till lägsta möjliga pris.
Den arbetsmiljö jag har befunnit mig i som byggnadsarbetare, som sakta tagit steg och blivit
bättre och bättre, blev helt plötsligt sämre över en natt. De många svåra olyckorna främst på
byggen runt om i landet, ofta med tragisk och dödlig utgång, talar sitt tydliga språk. De avtal som
ökat huvudentreprenörens ansvar, som skrevs för några år sedan, rundas ofta med de dåliga Fskattereglerna. Jag tycker att utredningen om F-skatt hör lika mycket hemma under
arbetsmarknad som på Finansdepartementet.
Sofie Eriksson, Dalarna: Pengar finns men de är inte där de borde vara. Min mamma och hennes
jobbarkompisar arbetar hela somrarna på äldreboendet utan AC. När Arbetsförmedlingen nu
monteras ner får glesbygden, personalen och de långtidsarbetslösa betala priset i ett av de största
varslen i Sveriges historia. Det är bostadsbrist i 243 av 290 svenska kommuner. Folk avstår från
att laga tänderna för att det är för dyrt och pensionärer som arbetat ett helt liv blir avtackade med
fattigdom. Människor blir lemlästade, utmattade, deprimerade eller på annat sätt skadade för livet
av sitt arbete här i Sverige, och i år har 15 arbetare mist livet på jobbet. Samtidigt styrde de 15
rikaste finansfamiljerna bolag värda över 4 900 miljarder kronor 2017. Det är 300 miljarder mer
än Sveriges samlade bnp.
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Ja, klassamhället vibrerar genom landet, kamrater, och det är dags att vi slutar vänta på
förändringen. För vi är så förbannat trötta på att von Krusenknopp ska få komma undan medan
vi ska spara på våra skolor, vår äldreomsorg, våra vårdcentraler, våra bostäder – ja, våra kroppar.
Pengarna finns ju, men inte där de borde vara. Och det är arbetarrörelsen det hänger på, för vi är
de som alltid reser oss, alltid reser oss med de rikaste klängandes på våra ryggar. Men om än
mäktiga så är de blott passagerare, och min vän: En dag stegrar vi för att aldrig bära dem igen!
Jan Björklund, Skåne: När vi socialdemokrater samlas till kongress känns det självklart och
naturligt för mig att prata om den fulla sysselsättningen. Inom arbetsmarknadspolitiken kan vi
socialdemokrater inte ha en längre ambition än att de som kan arbeta ska ha rätt att få göra det.
Det är slöseri både för individen och samhället att människor ska tvingas gå arbetslösa. Det är vi
som bestämmer om den fulla sysselsättningen ska vara möjlig eller om den ska stanna vid vackra
ord vid en kongress eller om två månader, kring första maj.
I detta sammanhang är investeringarna helt avgörande. Sambandet mellan investeringsnivåns
andel av bnp och arbetslösheten är tydligt. Under den föregående mandatperioden steg
investeringarna och arbetslösheten sjönk. När nu en del, framför allt på högerkanten, försöker
prata oss in i en lågkonjunktur är det ytterst viktigt att vi inom den offentliga sektorn orkar bära
upp investeringsnivån. Det är därför ett lysande exempel att HH-förbindelsen mellan
Helsingborg och Helsingör kanske börjar projekteras under mandatperioden, att
höghastighetsbanor börjar byggas och det är glädjande att investeringsstödet för hyresrätter
kommer att vara kvar.
Men som kommunalpolitiker i Helsingborg är jag ändå inte nöjd. Staten måste fortsätta att
understödja kommunsektorn. Det räcker inte med de generella statsbidragen. Dessa bidrag täcker
de löpande kostnaderna. Ska vi klara av investeringarna för att möjliggöra full sysselsättning
måste staten våga satsa mer inom kommunsektorn. Om vi inte vågar satsa i dag kommer vi inte
att klara morgondagens utmaningar, och för socialdemokraterna kan samhällsbygget aldrig stanna
vid att förvalta dagens mödor. För oss handlar det om att skapa förutsättningar för
morgondagens välfärd.
Åsa Viklund Lång, Gävleborg: Det är en ny tid på många sätt. Ett nytt politiskt landskap är ett
faktum och nya tuffa kompromisser har behövt göras, vilket har fått många av oss att tänka: Hur
långt kan vi socialdemokrater gå för att värna det öppna och fria samhället och för att hålla
extremism och främlingsfientlighet borta, utan att vi förlorar vår själ i andra frågor? Vi om några
vet att förändring och utveckling är möjligt även när det är svårt. Vi om några vet också att
förändring och utveckling kostar.
Hur ska vi då klara framtidens utmaningar? En förutsättning är så klart att vi klarar finansieringen
av dagens och framtidens välfärd. I Januariavtalet står det att en omfattande skattereform ska
genomföras, och målen för den skattereformen är väldigt, väldigt höga. Självklart ska vi jobba
stenhårt för ökad tillväxt, fler investeringar och fler jobb, så att det kommer in mer pengar i
systemet. Men ska nivåerna på skatteuttaget täcka våra investeringsbehov för framtiden och våra
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ambitioner för vården, för skolan, för omsorgen och våra ambitioner med trygghetssystem värda
namnet, måste det vara ganska avgörande att vi inte först börjar med att sänka skatter så mycket
att det ändå inte finns tillräckligt med pengar att fördela till de behov som finns. Då måste också
vissa skatter höjas.
Vi vill se skattereformer som ökar jämlikheten, som säkerställer tilliten och kvaliteten i välfärden i
hela vårt land och som gör den gröna omställningen möjlig. Skatterna måste då verkligen vara
progressiva och ha mer omfördelande effekt. Då måste till exempel skatterna på finansmarknaden, på kapital, öka och det statliga skatteuttaget måste vara tillräckligt stort för att inte
tvinga fram kommunala skatteuttag som drabbar dem med låga inkomster.
I arbetet framåt litar vi i Gävleborgsdelegationen på att vi socialdemokrater står fast vid det som
är fundamentet för oss – att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd ska fördelas efter behov.
För att möjliggöra det jämlika Sverige på riktigt behövs vår politik och vår skattepolitik mer än på
mycket, mycket länge.
Niklas Daoson, Jämtlands län: I valet som var nu tappade vi stöd i 251 av landets kommuner. I
många av de kommuner där vi tappade mest stöd har det tidigare varit starka traditionella s-fästen
på landsbygden. I många av de här kommunerna gick samtidigt SD starkt framåt. Att de gick
framåt var kanske inte lika förvånande den här gången som det har varit i val tidigare, för när
man pratade med människor nu var det faktiskt många som sade att man skulle rösta på SD.
Av de här kan man kanske urskilja två arketyper: Den första kan vi kalla dystopikerna, de känner
ni till vilka de är. Den andra gruppen bor inte sällan i bostäder på landsbygden, bostäder som
byggdes under miljonprogramstiden, där färgen nu flagnar av väggarna – de som trots
högkonjunktur saknar arbete och schysta arbetsvillkor, och som i många stycken faktiskt är
besvikna på oss socialdemokrater. De har valt den enkla lösningen. De är besvikna på oss och i
stället tar de ut sin frustration mot sina grannar med de konstiga namnen i trappuppgången, de
som har missat tvättstugetiden ett par gånger. Det är de som är förklaringen och orsaken till den
egna situationen.
Vi måste förstå vår roll och ta vårt ansvar i sammanhanget, och vi behöver en hela landet-politik
på riktigt, som erkänner de här människornas utmaningar och problem i deras vardag. Det
handlar om två saker. För det första: Vi måste hantera den ojämlika och orättvisa skatteklyftan. I
praktiken betyder det att man betalar ett par tusen kronor mer i skatt i månaden på en inkomst
som ofta i grunden är lägre och man får en service som är sämre. Det måste vi ändra på. För det
andra: När myndigheter som Arbetsförmedlingen nu senast väljer att lämna landsbygden måste vi
socialdemokrater säga stopp och nej.
Det här är på allvar nu kamrater, det är på riktigt. Genom att leverera en relevant politik för de
här människorna, som vi bär fram med en folkrörelse, motar vi fortsatta SD-framgångar och
rörelser som vi ser runt om i Europa i form av gula västar, brexit eller världen genom Trump.
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Azra Muranovic Mujagic, Jönköpings län: Vårt sätt att leva möts just nu av flera utmaningar, och
det kan kännas som att de kommer från olika håll. Klimatkriser, flyktingkriser, extremistiska
krafter, främlingsfientliga krafter, demokratiunderskott, fattigdom och en ny typ av utanförskap
både i den verkliga världen men också i den digitala världen.
Det är nu vår modell, den svenska modellen, och känslan av trygghet är så viktig. Det är viktigt
att förstå att välfärden inte bara är central i den svenska modellen. De är också en förutsättning
för den svenska modellen. Barnomsorgen, sjukvården och äldreomsorgen är en förutsättning för
att vi faktiskt ska kunna gå och jobba.
Jag vill påstå att kommuner och regioner är den vanligaste leverantören av välfärd och står
individen närmast. Kommunerna har tagit ett stort ansvar i att hantera utmaningar vi mött de
senaste åren. Samtidigt står kommunerna själva inför sina egna utmaningar, så som
kompetensförsörjning, rekrytering, välfärdsteknik, digitalisering, urbanisering, bostadsbrist,
utanförskap och klassklyftor. Och det är inget att sticka under stol med. Men kommunerna ska
inte behöva höja skatten för att hantera de konsekvenser som följer av statens agerande. Vi vet
att vi har ett par tuffa ekonomiska år framför oss på grund av den befolkningsprognos vi ser, och
den sätter stor press och kräver att vi är effektiva och smarta i hur vi utnyttjar våra resurser.
Den här kongressen är rätt i tid. Kunskapsreformerna som är framtagna för att tackla de behov vi
kan identifiera i dag och de omställningar som vi ser komma är det bra att vi pratar om i dag, men
det behövs mer. Kommunerna måste få de ekonomiska muskler och verktyg de behöver för att
kunna hantera de utmaningarna men också för att säkra kvaliteten i välfärden. Många av oss som
sitter här i dag kanske inte ens hade haft en chans att leva det liv vi lever om vi inte hade haft de
människorna, våra företrädare, som fört kampen åt oss, så låt oss göra detsamma för andra. Det
är viktigare nu än någonsin att vi står upp för varandra och visar styrkan i välfärdssektorn och vår
möjlighet att leverera en likvärdig välfärd av kvalitet i hela vårt avlånga land.
Ulf Engström, Värmland: Jag är entreprenör, företagare, en av nästan en halv miljon svenskar som
driver ett företag, och totalt finns det över en miljon företag i Sverige. En stor majoritet av de
här, tre fjärdedelar, är företag där det endast är företagaren, det vill säga inga anställda. 99,9
procent av företagen har färre än 250 anställda. Det finns i dag fler som arbetar i företag med
färre än 10 anställda än i de allra största företagen, och det är i de små företagen som antalet
anställda växer mest. Vi socialdemokrater har en väldigt stolt historia med stöd för arbetare. Vi är
det enda äkta arbetarepartiet. Det ska vi fortsätta att vara, men vi ska samtidigt komma i håg att i
dag arbetar de flesta inte på ett industrigolv under slavliknande förhållande. Vi har kommit
jättelångt. I dag har många av våra väljare och våra socialdemokratiska vänner ett eget företag
eller är anställda som arbetare eller tjänsteman i ett litet företag med färre än tio anställda.
Jag är väldigt stolt över många av de saker vi har åstadkommit för dessa småföretag under våra år
i regeringsställning, men det jag saknar är en stolthet i partiet över vad vi har åstadkommit, och
en tydlig plan för vad mer vi kan göra framöver. Om varje stort företag i Sverige anställer
ytterligare tio personer skulle det bli 11 000 nya jobb i Sverige. Men om varje ensamföretagare
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anställde sin första har vi 800 000 nya jobb. Det är dags att göra en kämpainsats och skapa ett
rejält program för vår framtida småföretagarpolitik. Det är där vi kan pressa tillbaka arbetslösheten och det är där vi kan skapa bra villkor för en stor andel av befolkningen. Nu satsar vi på
småföretagen. Låt oss börja nu!
Ulrica Truedsson, Södermanland: De senaste åren har migrationen och dess följder nästan helt
dominerat den politiska debatten. Det är också den politiska sakfråga som mer än andra flyttat
väljare mellan partier och framför allt bort från oss socialdemokrater. Medborgare har frågat sig
om den politik som bedrivits de senaste 8–10 åren har varit hållbar – socialt, ekonomiskt och
politiskt. Det krävdes en rejäl flyktingkris för att vårt parti och vår regering skulle dra den slutsats
som många redan dessförinnan konstaterat – att politiken inte var hållbar.
Socialdemokraterna är inte ett parti vilket som helst. Socialdemokraterna är ett parti som antingen
vill ha eller har regeringsmakten. Det innebär att vi tar ansvar, och jag är stolt över det. Vi har
visat att vi gör det som krävs. När situationen blev ohållbar hösten 2015 lade vi om politiken, för
socialdemokraterna tar ansvar för en fungerande och hållbar migrationspolitik där vi delar på
ansvaret och inte bara lämnar det till några få varken bland Sveriges kommuner eller i EU. Där vi
arbetar hårt för att förhindra konflikter, förföljelse och fattigdom så att färre tvingas fly. Där vi
bekämpar den hänsynslösa människosmugglingen som utsätter människor för livsfara på havet.
Det är socialdemokratisk politik och den kan man lita på. Vi tar ansvar.
Men nu är det upp till oss socialdemokrater att ta konsekvenserna av detta. Vi har redan betalat
ett högt politiskt pris, för att vi som den officiella valanalysen skriver: ”inte hållit en rak och stram
linje i migrationspolitiken.” Nu måste vi göra det, och det är inte bara våra opinionssiffror eller
vårt valresultat det handlar om. Vad som står på spel är samhällskontraktet och tilliten i vårt
samhälle. Att klara rättvisa och jämlikhet, välfärd och trygghet. Nu behöver vi hålla i och hålla ut
och få andra länder att göra mer, så att vi kan lindra trångboddheten och bostadsbristen, få in
barn i förskolor och skolor av hög kvalitet, och det är bara en del av allt det vi behöver göra för
en bra integration.
Anders Öberg, Norrbotten: Vi har i dag i grunden en väldigt bra sjukvård som finns där dygnet
runt. Jag fick själv möjligheten under två nätter i slutet av februari, på Sunderby sjukhus, att följa
verksamheten. Jag gjorde det uppdraget som oppositionsråd för Norrbotten. Att få följa verksamheten och patienterna och få samtala med nattpersonalen – sjuksköterskorna och
undersköterskorna – det var två nätter som bekräftar bilden av att vi har ett allt större antal
personer i Sverige som har omfattande sjukdomshistorier. Det blir så tydligt att Norrbotten,
Dalarna och Japan redan i dag delar på erfarenheten om att få vara med om det demografiska
språng som övriga Sverige och ni andra kommer att få uppleva 2030.
Vi kommer att behöva hitta lösningar som gör att vården kan möta och ta ansvar för dem som
har de största behoven. Sjukvården får inte bli en klassfråga. Vi har under längre tid tappat i
förtroende när det gäller vår viktigaste fråga, sjukvården, och vi behöver göra ett arbete för att
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återskapa förtroendet och tilltron till de som har förmåga att fatta de svåra besluten som kommer
att utveckla sjukvården.
För att kunna bana väg och utveckla metoder kommer det inte att räcka med att vi pratar om att
vi ska tillföra nya resurser, utan det kommer att vara en kamp om personalen och arbetskraften
framöver. Det kommer att vara nödvändigt att vi gör andra saker för att utveckla verksamheten
när det gäller kompetensutveckling. Vi behöver ta krafttag för att utveckla första linjens sjukvård,
för det handlar om hälsocentralerna, för att möta de allt fler äldre med äldremottagningar och för
att möta den psykiska ohälsan.
Det måste också vara den nära vården, den som är tillgänglig, den som finns i våra telefoner och
den som också kan lösas via 1177. Vi behöver ett starkt ansvar och ett svar på utvecklingen av
digitala lösningar som löser gårdagens problem. Vi ser gärna att Norrbotten får det uppdraget
och vara det försökslänet där man prövar de nya metoderna.
Magdalena Andersson, partistyrelsens föredragande: Det är fantastiskt att få lyssna på den här
debatten som sjuder av det som fick mig att gå med i SSU – en ilska över de orättvisor vi ser och
en dröm om ett jämlikt samhälle där vi kan utvecklas i gemenskap som fria, starka individer.
Det är därför som vi socialdemokrater har utvecklat den svenska modellen, för att skapa ett
jämlikare samhälle. Och vad är det som är viktigt för att vi ska skapa jämlikhet? Jo, det är tre
saker som bygger den svenska modellen. Det är full sysselsättning, stark välfärd och ett bra
omfördelande system med skatter och transfereringar.
Här har vi gjort mycket de senaste fyra åren i regeringsställning. Med vår politik ser vi hur fler går
till jobbet – 350 000 fler varje morgon tack vare en aktiv politik. Välfärden har tillförts 35
miljarder ytterligare. Ni som har varit med några år vet att de här Perssonpengarna vi pratade om
på 00-talet – det var 12 miljarder kronor. Nu har vi tillfört 35 miljarder förra mandatperioden.
Och vi har förbättrat omfördelningen via att höja skatten för dem som har lite mer samtidigt som
vi har höjt barnbidragen, sänkt skatten för pensionärer, höjt bostadstilläggen och underhållsstödet, och mycket annat.
Och nu ska vi fortsätta den här mandatperioden. Vi ska bygga ut kunskapslyftet. Vi ska försvara
arbetsrätten. Vi ska ge ytterligare 20 miljarder till välfärden, och därutöver särskilt stöd till både
skola och sjukvård. Och vi säger att vi kommer att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten, höja
pensionen för dem som har jobbat ett helt långt yrkesliv men ändå har för låg pension, och
därutöver förbättra för dem som har det allra sämst ställt. Vi ska genomföra en skattereform som
ska utjämna klyftorna ytterligare. Och en sak kan Daniel Suhonen vara alldeles lugn för: När vi
har gjort det här finns inga 393 miljarder att betala av på statsskulden.
Betyder det här att vi har gjort allt vi vill efter den här mandatperioden? Inte alls, för vi kommer
också att göra saker som går i fel riktning, för vi har kompromissat. Men är den
socialdemokratiska riksdagsgruppen problemet som gör att vi inte kan bedriva en ännu mer
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offensiv socialdemokratisk politik? Är det partistyrelsen? Är det VU eller är det er snåla
finansminister? Nej, det är det inte. Det är en högermajoritet i riksdagen, mycket beroende på att
alldeles för många av LO-medlemmarna röstade på Sverigedemokraterna. Det är det vi ska se till
den här mandatperioden – att de ska rösta på oss igen!
När det gäller välfärden har vi en otrolig utmaning framför oss med den åldrande befolkningen.
Det beror på att vi har haft en fantastisk utveckling av folkhälsan, men det kommer att kräva
tydliga prioriteringar – under förra mandatperioden, den här mandatperioden och kommande
mandatperioder. Men vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera välfärden. Här är det de
borgerliga partierna som nu lovar att vi ska höja försvarsanslagen med två procent samtidigt som
vi ska genomföra stora skattesänkningar – de har mycket att förklara.
Som jag sade – det kommer att kräva resurser. Men som Karin i Örebro sade: Det kommer inte
att räcka. Oavsett hur mycket resurser vi ger till välfärdens verksamheter måste det finnas
personal att anställa, och här behöver vi utbilda fler och vi behöver diskutera hur våra kommuner
och landsting kan bli än mer attraktiva arbetsgivare, så att ungdomar söker sig till de här
utbildningarna och att fler som är utbildade väljer att stanna kvar i yrkena. Därutöver, som andra
har pratat om, kommer vi att behöva använda den nya tekniken för att bedriva en än mer effektiv
verksamhet. Effektivisering betyder inte att undersköterskor ska kunna behöva springa snabbare
än i dag, för de springer tillräckligt snabbt. Men vi ska se till att använda tekniken bättre än i dag.
Många har pratat om sjukvården, och det är inte en tillfällighet för vi vet hur viktig sjukvården är
för oss alla, men också att det finns ett tydligt klassperspektiv både i hur friska vi är och i hur
sjukvården fördelas. Här behöver vi göra mer. Vi ser också, som Sebastian från Västernorrland
pratade om, hur den psykiska ohälsan breder ut sig bland ungdomar. Här behövs ytterligare
åtgärder.
Och vi kommer att behöva vässa vår sjukvårdspolitik. Vi börjar redan i morgon med ett sjukvårdspolitiskt seminarium, och vi måste ha det som en start för att vi under mandatperioden ska
utveckla vår sjukvårdspolitik så att vi kan gå till val på en ny, spännande och trovärdig
sjukvårdspolitik som tar med oss det bästa vi har i den svenska sjukvården och utvecklar den för
framtiden. Då kommer vi att ha ett starkt program inför nästa val!
Lars El Hayek, Halland: Länge har nu debatten handlat om straffskärpningar, länge har strålkastarljuset riktats mot polisen och det polisiära arbetet, och länge har debatten handlat om de
första stegen i rättsprocessen. Jag menar att nu har vi nått den punkt där vi måste lätta lite på
straffixeringen och satsa på det som gör skillnad för individen och för samhället. Om vi över
huvud taget ska öka tryggheten och säkerheten i samhället och minska återfallen, så finns nyckeln
som bekant i det förebyggande arbete, inte minst i det återfallsförebyggande arbetet.
Här är Kriminalvården en nyckelaktör, tillsammans med kommun och socialtjänst. Svensk
kriminalvård har ett gott internationellt rykte och det förebyggande arbetet och en politik för att
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minska klyftorna är helt avgörande. Det är den svenska modellen. Därför menar vi i Hallandsdelegationen att det är hög tid att vi socialdemokrater nu ändrar riktning på debatten och skiftar
fokus mot det som gör skillnad på riktigt.
Men om detta ska vara möjligt måste socialtjänstens och psykiatrins uppdrag ses över och
resurser tillskjutas. Kommunernas medborgaransvar måste förtydligas så att ingen kommun kan
ducka från ansvaret. Men även effektiviseringskravet på Kriminalvården måste hävas. Det är
redan en ansträngd situation för personalen i en taskig arbetsmiljö. Vidare är en bättre kompetensutveckling nödvändig i en tid av radikalism och extremism. Samtidigt, kära kongressombud,
är överbeläggningen på samtliga våra häkten och anstalter ett oerhört allvarligt problem och det
enskilt största hindret i det återfallsförebyggande arbetet.
Nya platser måste till redan i morgon och därför kan vi inte vänta. Därför måste nya häkten och
anstalter prioriteras och ges förtur i en annars väldigt lång och krånglig plan- och byggprocess.
Dålig kriminalvård kommer att vara en belastning för samhället och det kommer att slå tillbaka.
Ebba Östlin, Stockholms län: Vem vill bo i ett utanförskapsområde? Den svenska segregationen
landar rakt ner i våra bostadsområden, den landar rakt ner i Botkyrka – Sveriges mest bostadssegregerade kommun. För mig som socialdemokrat kan det inte vara acceptabelt.
Bostaden är en grundläggande förutsättning för ett gott liv, ja – för att du över huvud taget ska
kunna planera och drömma. Men i dag råder bostadsbrist i stora delar av vårt land, och i
Stockholmsregionen ser vi bostadsbristen varje dag och de negativa konsekvenser den får för
tillväxt och samhällsutveckling varje dag. Men vi ser det också i mänskligt lidande. Jag talar då
givetvis om ebo, som har inneburit att majoriteten av nya svenskar har fått en dålig start i sitt nya
hemland. Sveriges fattigaste bostadsområden har tagit det största ansvaret för att välkomna nya
svenskar och i ebos följe har trångboddhet, ockerhyror men även kriminella organisationer,
frodats. Moderaternas svar på dessa utmaningar är alltid utförsäljning, marknadshyror och
ombildning. Och om de vill bygga något så vill de bara bygga om du redan har en miljon kronor
klar som insats.
I Botkyrka har vi nu ett nytt läge som vi använder för att bryta bostadssegregationen men också
för att införa en ungdomsgaranti. I alla våra fyra miljonprogramsområden byggs det nu nya
bostäder, rakt in i miljonprogramsområden. Det är den lätta biten. Den svåra biten är att bygga
hyresrätter i villamattorna. Men om vi socialdemokrater verkligen menar allvar med trygghet i en
ny tid måste vi också ha en ny bostadspolitik. Vi har en svensk segregation där problemet är vårt
gemensamma. Vi måste se till att vi bygger bort ebo, att unga inte bara kan drömma utan också få
nyckeln till ett nytt hem där man har råd med hyran. Vi måste ha en ny bostadspolitik.
Adrian Magnusson, Skåne: Den svenska bostadsmarknaden fungerar inte. Om detta är förmodligen
alla överens. Köerna till en hyresrätt är alldeles för långa, särskilt i storstäderna, och lyckas man
ha ynnesten att få en hyresrätt får man betala en väldigt hög hyra. I storstäderna och i studentstäderna kan vi i det närmaste prata om rena ockerhyror. Den här utvecklingen är oacceptabel.
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En progressiv och framtidsinriktad socialdemokrati som ser utjämnandet av ojämlikheter och
avskaffandet av klassamhället som sina viktigaste frågor kan inte stillatigande acceptera denna
utveckling. Krafttag behöver tas mot just denna utveckling, och vi som parti behöver gå i
bräschen. Bostadsbristen måste bekämpas och de skenande hyrorna måste bort från
bostadsmarknaden. Marknadshyror kan knappast anses vara vägen framåt när många redan i dag
betalar orimligt höga hyror åt sina hyresvärdar. Vi behöver lägre hyror, inte högre.
Socialdemokratin kan inte acceptera att människor tvingas flytta från sina boende för att
hyresvärdar ska få lov att sätta hyrorna fritt. Storstäderna och studentstäderna ska inte få lov att
fyllas med höginkomsttagare och tömmas på alla andra människor. Bostadsbristen ska inte få lov
att förvärras. Kronjuvelen i den socialdemokratiska bostadspolitiken är i stället, och kommer
alltid att vara, allmännyttan, och vi måste göra allt i vår makt för att förhindra att allmännyttan
säljs ut. I stället behöver vi gå i bräschen för en offensiv politik som ska stärka allmännyttan.
Ett exempel på en åtgärd som skulle kunna ha effekt att kommunerna tvingas inrätta särskilda
återinvesteringsfonder där vissa delar av intäkterna från allmännyttan ska reserveras till
renoveringar och nyproduktion. Allmännyttan är garanten för en bostadspolitik som är till för
alla, inte bara de få. Det är också detta som behöver prägla den socialdemokratiska
bostadspolitiken. Med en bostadspolitik som är förankrad i övertygelsen om den demokratiska
socialismen i framtiden kan en bostadspolitik skapas som är till för de många, inte bara för de få.
Mirja Räihä, Stockholm: Jag jobbar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, på gränsen till
Stockholms stad. Det är inte det bästa universitetssjukhuset i landet, men vi hoppas att det
kommer att bli det en dag! Sjukhuset ligger i ett exploateringsområde som är det hetaste i
Stockholm just nu. Där kostar en fyra på 82 kvadratmeter drygt 9 miljoner kronor. En hyresrätt
på 55 kvadrat kostar 12 000 kronor i månadshyra. Det är i den fina stadsdelen.
När jag slutar jobbet på dagarna åker jag med blåa linjen 16 minuter från T-centralen, och
kommer till ett helt annat område i Stockholm. Jag kommer till ett miljonprogramsområde på
Järvafältet, där många av barnen aldrig har sett mamma och pappa gå till jobbet. Där bor 10
personer, ibland flera, i en och samma lägenhet för att bostäderna inte finns, inte bostäder som
man kan efterfråga. Där tjuvåker barn och ungdomar dagligen med bussen för att föräldrarna inte
har råd att köpa SL-kort som gäller på fritiden. Jag kommer till en stadsdel där kvinnorna har
ännu svårare att hitta ett jobb; de är de som är allra längst från arbetsmarknaden i Stockholm.
Vi pratar om kunskap, men ungarna från dessa stadsdelar har lika långt till Stockholms universitet
som jag har som undersköterska att åka till Kalifornien en gång om året. Vi säger att hela Sverige
ska leva. Det tycker även vi i Stockholm. Och det är bra med en kraftfull landsbygdspolitik men
vi måste också orka tänka att de områden som vi har i våra storstäder, där människor lever under
knappa förhållanden, där servicen har försvunnit, där man har låga utbildningsnivåer. Även de
behöver en kraftfull politik. Det handlar framför allt om bostadspolitik och det handlar om
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arbetsmarknadspolitik som hjälper även de människorna som faktiskt är längst bort från den
välfärd som vi som parti vill ha.
Joakim Berlin, Göteborg: I ett socialdemokratiskt samhälle, grundat på alla människors lika värde
och lika rätt, är vårt mål en värld där fria och jämlika människor lever i ett solidariskt och
demokratiskt samhälle. Utvecklingen i vårt samhälle går åt fel håll och tydligaste skillnaderna i
jämlikhet kan man se när man jämför stadsdelarna inom våra storstäder.
I Göteborg kan man ta elvans spårvagn mellan Saltholmen vid havet till Bergsjön i nordost, och
bokstavligen färdas bakåt i tiden ur ett socialpolitiskt perspektiv. På den 50 minuter långa resan
har medellivslängden på människorna som passerar utanför ditt fönster minskat med upp till 9 år.
För varje minut du reser sjunker medelinkomsten för samma person med 6 000 kronor under
resans gång, för vid Komettorget var den en fjärdedel av vad den var vid resans startpunkt.
Oavsett vilken välfärdsfaktor vi tittar på – inkomst, sjuktal, betyg, utbildningsnivå hos föräldrar,
karies, relativ fattigdom, deltagande i föreningsaktiviteter, upplevd trygghet – så är vissa områden
tydligt förfördelade eller vissa grupper i samhället, till exempel HBTQ+-personer. Den systematiska segregationen och de spänningar som uppstår i ett ojämlikt samhälle är en angelägenhet för
hela landet. Hur vi lokalt, regionalt och nationellt väljer att tackla ojämlikheten, såväl som de nya
parallellsamhällen där en lever med andra lagar som kriminell eller med normer som växer fram
bland dem som upplever sig vara marginaliserade, kommer att definiera oss för lång tid framöver.
Staten behöver hjälpa till och det är upp till oss socialdemokrater att driva på den frågan.
Högerns krafter är att peka ut ”dom” som problemet. Men vi vet inom socialdemokratin att det
är endast genom att samlas kring omfördelning och politiska reformer som vi tillsammans kan
utvecklas. Låt oss aldrig glömma bort det och låt staten hjälpa oss i det arbetet, för tillsammans
kan vi lyckas minska segregationen och ojämlikheterna.
Diana Laitinen Karlsson, Jönköpings län: Inget gjorde mig gladare än att vår statsminister Stefan
Löfven tidigare i dag knyckte mitt anförande och delgav det till Aftonbladet. Ja, jag ska tala
hedersvåld och jag instämmer så klart med statsministern i att det inte finns någon heder i det.
Jönköpingsdelegationen ser den här frågan som särskilt viktigt, och det gör också S-kvinnor i
Jönköpings län som driver på arbetet med frågan där hemma. Ett antal motioner om riktlinjer,
handlingsplaner och jämställd ekonomisk politik har lämnats in på olika orter i länet. Men vi
behöver hjälp. Vi behöver ha en tydlighet i frågan från nationellt håll och vi behöver det nu.
Personalen i skolan, inom socialen, i fritidssektorn och i vården behöver hjälp med att bemöta
och stötta i de här frågorna. Vi socialdemokrater säger att när du är som svagast ska samhället
vara som starkast. Det är dags nu att visa det för dem som behöver allra mest. Inget barn ska
riskera att giftas bort. Ingen bror ska tvingas att kontrollera sin syster. Ingen kvinna ska frukta
den hon bör lite mest på. Inga barn ska könsstympas, och vi ska inte ha fler flickor och kvinnor
som ramlar ut från balkonger eller unga män som råkar ut för mystiska och oförklarliga olyckor.
Vi kan inte och ska inte tillåta det i Sverige.
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Vi behöver inte bara strängare straff. Vi behöver hjälp med utbildning och förebyggande arbete,
till exempel tydlig samhällsinformation och en på riktigt jämställd ekonomisk politik. Vi har
många förslag men vi behöver er hjälp, och jag hoppas och tror att hjälpen kommer skyndsamt.
Elof Hansjons, Stockholms län: Den 24 februari 2011, lokaltidningen skriver och publicerar en
insändare av Carl-Johan som klagar på snöröjningen. I en annan del av tidningen, med stora
svarta rubriker: ”Södertäljes skolor – nu bara näst sämst.” Dåvarande utbildningsdirektören
förklarar sig: ”Vårt mål är inte att nå toppen. Det kan vi inte med vår befolkningsstruktur. En
placering i mitten skulle inte göra oss missnöjda.”
Partivänner, det var trångboddhet och det var barnfattigdom, men mer än annan var det en
kultur av att undfly ansvar. Det var lättare att peka på barnens tuffa bakgrund än att kavla upp
ärmarna. Men 2011 blev ett vägskäl. Boel Godner tillträdde som kommunstyrelsens ordförande,
skolan blev prio 1, 2 och 3 i Södertälje. Vi släppte ångesten. Vi rev en kultur av låga förväntningar
och bortförklaringar. Vi skapade en styrning i linjen och ett konsekvent systematiskt kvalitetsarbete. Åtta år har gått. Resultaten förbättrades så mycket, så att statsministern nämnde det i sin
regeringsförklaring med en stolthet över vad vi i Sverige kan uppnå.
I Södertälje fostrades Björn Borg och vi bygger världens bästa lastbilar. Jag struntar i vad vi har
för befolkningsstruktur. Vi kommer inte någonsin nöja oss med en plats i mitten. Och om vi kan
göra denna resa kan Sverige bryta skolsegregationen. Börja med mindre ångest och med mer
fokus på kärnuppdraget. Avskaffa ebo och fördela nyanlända jämnt över Sverige. Stärk statens
stödstruktur till de kommuner som har det tuffast. När vårt parti vet vart vi ska och tar det steg
för steg kan vi förändra världen. Med oss är Carl-Johan som skrev om snöröjningen. Han är
givetvis medlem i vårt parti.
Magdalena Andersson, partistyrelsens föredragande: Många kloka ord om bostäder och bostadssegregationen. Det är klart att det här handlar om ekonomisk jämlikhet, som vi talade om
tidigare, och det handlar också om bostäder. Vi behöver ha ett samhälle där alla kan vara med
och få en bostad i ett område där man kan känna sig trygg. Det handlar om den samlade
välfärdspolitiken men det handlar också om ett gissel som vi har här och nu, nämligen att vi har
bostadsbrist runt om i hela landet. Här behöver vi bygga ytterligare bostäder i våra storstadsområden men också i våra mellanstora städer. Därför är det bra att vi kan fortsätta ha det
investeringsstöd som har byggt tiotusentals bostäder under förra mandatperioden; det ska vi
fortsätta med. Men vi ska också se till att alla som sitter i en hyresrätt i dag kan känna sig trygga
med att de inte kommer att få några marknadshyror.
Jag ska avsluta debatten, och jag tänkte inte förlänga den ytterligare för den har varit lång. Vi har
hört många engagerade inlägg från alla delar av Sverige. Det har varit spännande att lyssna och vi
kommer från partistyrelsen nu naturligtvis ta med oss alla de här kloka tankarna och idéerna som
har dryftats här i dag. Det har varit en fantastiskt fin ton under debatten och det har varit väldigt
mycket engagemang. Jag är så stolt över vårt parti!
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Vi ska ta med oss allt detta de kommande åren fram till nästa partikongress då vi kommer att
debattera alla frågor. Något som är viktigt: De kommande åren ska vi inte bara ägna oss åt att
genomföra alla delarna i Januariavtalet. Vi ska också utveckla vår politik så att vi står ännu
starkare inför nästa val. Den debatt vi har haft här i dag är en viktig input i arbetet – tack!
Tjänstgörande ordförande: Kan vi därmed avsluta debatten och den här dagordningspunkten?
Svar ja.
Behandlingen av dagordningens punkt 8 var därmed avslutad.

Dagordningens punkt 7
Behandling av partistyrelsens förslag till organisatoriskt
reformprogram, fortsatt behandling
Ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman och Andrea Törnestam
Sekreterare: Malin Axelsson och Peter Lindh
Dagordningens punkt 7.1
Det politiska samtalet utvecklar socialdemokratin! Behandling av organisatoriskt
reformprogram (sidan 3–16)
Tjänstgörande ordförande: Som ni har längtat efter att återgå till denna punkt, denna tid på dygnet!
Men vi ska tillsammans försöka göra det här så bra, effektivt och pedagogiskt som möjligt. Först
kommer vi att lämna ordet till partistyrelsens föredragande, där partistyrelsen givetvis ska ge sin
vision över ungefär vad man kommer att bifalla och avslå, men i och med att det är så väldigt
många yrkanden tror vi att det blir helt outhärdligt att först partistyrelsen ska gå igenom alla
yrkanden, att vi sedan ska justera alla yrkanden och att ni sedan ska votera. Vi föreslår därför att
partistyrelsen är mer övergripande och principiella ställningstaganden. Sedan justerar vi samtliga
yrkanden.
Formellt sett har vi inte avslutat debatten så det finns en möjlighet att begära ordet igen, men
med tanke på vad klockan är, så är det ingen härinne som vill ha 150 personer på talarlistan igen.
Blir det snabbt en talarlista som fylls på kommer vi därför att föreslå streck i debatten, men vi
hoppas att vi kan undvika det. Vi tror att vi har koll på alla yrkanden men är det någon som
saknar sitt yrkande, så tar vi det sedan.
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Fortsatt debatt
Daniel Carlstedt, Stockholm: Hej, i denna sena timme. Så fantastiskt att det blev en så uttömmande
debatt kring den viktiga facklig-politiska samverkan med många bra inlägg och förslag på
förbättringar i den föreslagna texten. Ni vet hur man brukar säga, att man inte bara kan talk the
talk utan man måste även walk the walk. Därför har vi nu sett till att samverka oss lite fackligpolitiskt och kommit fram till en ny gemensam text som tar med så mycket som möjligt av alla de
förslag som vi i Stockholm, Göteborg, Halland och Västmanland hade med och som vi alla står
bakom.
Det är en helt ny rubrik och en helt ny text på hela det stycket som börjar på sidan 84 rad 34 och
sträcker sig till sida 9 rad 15. Den nya rubriken är Vi måste använda kraften i den facklig-politiska
samverkan. Texten lyder:
”Den mycket nära kopplingen mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska gren är avgörande
för vår framgång. För att kunna föra löntagarnas politiska intressen och bygga en stark folkrörelse
är arbetsplatserna centrala för socialdemokratin. Förändringar i samhället och även i hur arbetarrörelsen är organiserad innebär att nya metoder i det facklig-politiska arbetet behöver sökas. I dag
har vi ett underskott av medlemmar och förtroendevalda från de fackliga leden. Därför behövs
fler fackligt engagerade som tar med sig LO-medlemmarnas vardag in i politiken. För att bygga
ett starkt, jämlikt och tryggt samhälle behöver vi forma vår politik med utgångspunkt från
löntagarnas vardag.
Den facklig-politiska samverkan med LO ger oss en unik möjlighet att tillsammans utveckla en
politik med en fast förankring i verkligheten. Därigenom ökar möjligheterna att upprätthålla en
stark och sammanhållen arbetarrörelse. Att arbeta metodiskt och säkerställa resurser för att bygga
starka arbetsplatsnära relationer i samarbete med facken inom LO måste vara en prioriterad
uppgift för socialdemokratin. Att återuppbygga ett starkt lokalt facklig-politiskt arbete är
avgörande för vår politiska tanke och framgång. Det kräver en stark facklig organisering och är
ett gemensamt delat ansvar för våra två ben i arbetarrörelsen. Ett särskilt arbete behöver också
ske vad gäller goda relationer med tjänstemanna- och akademikerfacken.”
Sedan har vi också ett tillägg på sidan 15 rad 12: ”hitta fler arenor för gemensam politikutveckling
mellan fack och parti.”
Det här är alltså vårt gemensamma förslag.
Lena Rådström Baastad, partistyrelsens föredragande: Sista rycket här, innan läggdags. Det var
uppstigning 04.20 i morse och det var nog fler än jag som gick upp vid denna tid i dag, men nu är
det bara att bita ihop!
Vilken fantastiskt debatt vi har haft om hur vi ska utveckla oss som organisation och stärka oss
som folkrörelse. Vis av erfarenhet, och när vi har tittat tillbaka, var vi lite oroliga för att det inte
skulle bli så mycket debatt på det här området – men oj vad glad jag är att vi hade fel! Det har
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varit väldigt många kloka inlägg och precis som presidiet sade går jag igenom det på ett mer
övergripande plan, men yrkanden kommer naturligtvis hanteras var för sig sedan.
Sidan 1: Jag vill börja med att yrka bifall till John Åberg från Sollefteå och Anders Göransson
som har yrkat på en ändring i stycket. Det börjar då med Nystart för det politiska samtalet och
”Grunden för ett politiskt parti som vårt är strävan efter ett jämlikt samhälle och en progressiv
samhällsutveckling – i denna strävan är samtalet centralt.” Att vi jobbar in de ändringarna på det
sätt ni yrkade på.
Sidan 4: Självklart är vår partiorganisation politisk och självklart är vi ett feministiskt parti. Därför
yrkar vi bifall till Robert Olesen från Alvesta. Vi yrkar däremot avslag på att byta plats på sidan 3
och 4 med de justeringar vi har gjort i dokumentet.
Sidan 5: När det gäller verksamhetsidé som Sveriges bästa politiska samtal – där yrkar vi bifall till
ändringsförslaget från Patrik Gladh, Göteborg med flera, och vi döper om det till Vår verksamhetsidé – en folkrörelse som förändrar samhället. Vi yrkar även bifall till Peter Gustafsson från Uppsalas
tillägg om att fokusera socialdemokraternas tidlösa uppdrag om att öka jämlikheten, med mera.
Sidan 6: Vi yrkar bifall till Robert Olesen, Kronoberg och Thomas Hammarberg, Stockholm,
som har förbättrat texten om det politiska samtalet. Det finns andra delar i stycket som vi yrkar
avslag till men vi ser att det där är två yrkanden där det blev bättre.
Sidan 7: Under rubriken Vi behöver nå fler människor och utveckla det politiska samtalet i vårt parti – där
yrkar vi bifall till Philip Botström och SSU:s yrkande. Därmed faller de andra yrkandena runt
yngre medlemmar. Men jag vill ändå bara påminna oss själva, precis som det står i texten, att det
förpliktigar för oss alla. Jag tror att vi alla kanske inte alltid är tillräckligt bra när det kommer till
de här nomineringarna. Nu går vi gemensamt fram med det här yrkandet men jag vill påminna
om vad det förpliktigar för oss själva. Vi yrkar även bifall till My Alnebratt, Göteborg om att
medlemmar ska vara delaktiga i politikutformningen.
Sidan 8: Här finns många yrkanden under det avsnittet men vi tycker ändå att texten i väldigt hög
grad svarar upp till det. Vi yrkar bifall till Sara Heelge Vikmång, Stockholms län, vars yrkande
lyfter just samtalet mellan förtroendevalda i partiorganisationen och förtroendevalda på offentliga
uppdrag.
Sidan 8 och in på sidan 9, stycket som rör den facklig-politiska samverkan. Där yrkar vi bifall till
det förslag vi hörde från talarstolen alldeles nyss från Daniel Carlstedt, Stockholm, och som vi
förstår även har bifall från Västmanland, Halland och Göteborg.
Sidan 9: Där har Skåne lagt ett yrkande där riksdagsgruppen och partistyrelsens kansli ska
utvecklas som egna enheter med syfte att stärka folkrörelsen. Här vill jag ändå göra kongressen
väldigt uppmärksam på konsekvenserna av om vi skulle gå fram med ett sådant beslut. Under
förra året gjordes det en utredning på grund av att det fanns ett sådant kongressuppdrag sedan
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tidigare. Som en del i det tittade man på vinsterna och vad det skulle det kosta. Utredningen
leddes av vår partikassör Roger Berzell och vår nuvarande gruppledare Annelie Karlsson.
Slutsatsen av utredningen var att man såg att kansliet av verksamhetsskäl och ekonomiska skäl
ändå bör vara sammanslaget. Det finns ett värde i att vi har gemensam ekonomifunktion i stället
för att vi har det på två ställen, och gemensam HR-funktion, Vi har pratat mycket i programmet
om digitalisering och att vi faktiskt gör det där tillsammans.
Men med det sagt: Jag delar helt ambitionen att vi ska stärka vår folkrörelseverksamhet. Det
pågår en ombyggnation av 68:an som är vårt partikansli, där vi har vår organisatoriska avdelning
där jag som partisekreterare tillsammans med partiledningens sekretariat kommer att sitta för att
vi ska stärka den delen. Men att i ett sådant här förslag säga att vi ska slå isär de delarna, då
innebär det krasst mindre pengar till er för vi får dyrare central organisation. Jag vill ändå bara att
vi ska var väldigt medvetna om det. Avslag till det förslaget.
Sidan 9: Det finns flera yrkanden om studier. Det är bra yrkanden men senast i december gjorde
vi en revidering och fattade beslut om en ny studieplan som både tar ansats för att möta upp
målsättningar, så vi ser inte riktigt nya målsättningar och en del finns med, så vi ser förslagen
egentligen som tillgodosedda i nuvarande studieplan. Men både Claes Nordmark, Boden, och
Magnus Bjurman, Orsa, yrkar vi bifall till när det gäller deras yrkanden om samtalskampanjen.
Sidan 10: Bifall till Per Tenggrens yrkande från Göteborg som handlar om hur vi ska stärka oss
som folkrörelse. Det är bra skrivningar som vi vill lägga till. Då tillgodoser det också flera av de
andra yrkandena som har kommit under det området. Vi yrkar också bifall till Teres Lindbergs
yrkande om formaliadelar och till My Alnebratts yrkande om möjligheter till goda politiska samtal
och systematisk uppföljning.
Sidan 11: Vi har fått in olika yrkanden om att både ta fram olika reformprogram och idépolitiska
program. Det här är viktiga delar där partiledningen har påbörjat ett arbete. Det sjukvårdspolitiska seminariet är en del i att vi behöver utveckla vår egen politik, där partiledningen tillsammans
med LO-ledningen har börjat titta på ett antal olika utvecklingsarbeten där vi som parti behöver
stärka oss i hur vi får en rättvis fördelningspolitik och vi tittar på någon kommitté för framtidens
arbetsliv. Men vi ser inte att det är i det här dokumentet det ska ligga för att redan nu konkret
binda upp vad vi ska göra till nästa kongress, så vi yrkar avslag i de delarna. Men med det sagt är
det oerhört viktiga saker som har påbörjats och som kommer att fortsätta hela mandatperioden.
Sidan 12: Avslag till program för omställning och några av delarna som rör valberedning – det
tycker vi ligger lite på fel ställe.
Sidan 13: Där tar vi bara avslagsyrkanden.
Sidan 14: Permanenta samtalskampanjen – det är några här inne som har berört både samtalskampanjen och om man kan ha en permanent samtalskampanj. Där har bland annat Ulrika
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Truedsson från Södermanland, Jenny Breslin från Gävleborg och Andreas Saleskog från Blekinge
lagt olika förslag om rubriken. När vi har tittat på dem tre har partistyrelsen ett nytt förslag till
rubrik: Utveckla samtalskampanjen och stärk det politiska samtalet med medborgarna.
Sidan 15: Där har Henrietta Serrate och Lise-Lotte Bensköld Olsson från Halland yrkat på
skrivningar när det gäller facklig-politisk samverkan. Vi bifaller dem. Blerta Krenzi från Dalarna
har yrkat på att kampanjakademi byts mot folkrörelseakademi – det yrkar vi bifall till.
Avslutningsvis: När vi har tittat på det här har vi försökt bifalla så mycket det bara går. Vi har
också gjort många av förhandlingarna i plena och delar av dem utanför plena. Därför ser inte vi
något behov av att skicka texter till redaktionsutskottet utan vi har gjort stora förändringar. Med
det har ni hört partistyrelsens förslag som jag yrkar bifall till
Jim Aleberg, Göteborgsområdet: Jag var uppe och talade väldigt väl på ett mycket tydligt och bra
sätt om en digital handbok för oss nya arbetarekommunordförande. Jag misstänker att det finns
en del nya styrelseledamöter i den här lokalen som sitter på olika uppdrag inom styrelserna som
naturligtvis gärna skulle vilja ha en digital handbok som skulle kunna hjälpa till i det dagliga
arbetet, så att man slipper hålla på och gräva i onödan bland gamla papper och ringar runt. Det är
ett alldeles utmärkt förslag jag yrkar bifall till. Rösta på det!
Tjänstgörande ordförande: Kan vi med det anse debatten avslutad?
Svar ja.
Ordningsfråga
Martin Hallingström Skoglund, Skåne: Det är inte meningen att vara besvärlig, men jag har tolkat det
som att ni ska ta sida för sida och fatta besluten direkt. Vi kan inte följa detta, och det kommer att
vara helt orimligt att ta ställning om vi först ska justera samtliga och sedan fatta beslut.
Tjänstgörande ordförande: Så gör vi, om ni känner så. Helt ok.
Efter justering kvarstod följande förslag:
Sida

3

Rad

1

Föredragandes
förslag
Avslag

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

Ellinor Vikman
Rindevall

Stockholm

Ellinor Vikman
Rindevall

Stockholm

Att redaktionsutskottet får i uppdrag att lyfta in hållbarhetsperspektivet generellt i programtexten.
Rubriken ”Renässans för det
Avslag
politiska samtalet” ändras till
”Förnyelse av det politiska
samtalet”. Innehållsförteckningen
konsekvensändras.
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3

1

John Åberg

Västernorrland

3

2

Anders Göransson

Stockholm

3

3

Jesper Blomqvist

Göteborg

3

6

Renée Norgren
Jeryd

Göteborgsområdet

3

18

Börje Eriksson

Västmanland

4
4

2

Marie Granlund
Ellinor Vikman
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Rubriken ändras från ”Renässans
för det politiska samtalet”, till
”Nystart för det politiska
samtalet”. Begreppet ”nystart” ska
användas på övriga ställen i
dokumentet.
Yrkar på följande lydelse:
”Grunden för ett politiskt parti
som vårt är strävan efter ett jämlikt
samhälle och en progressiv samhällsutveckling. I den strävan är
samtalet centralt. För det är…”
Tillägg efter ”det politiska samtalet”: ”Det innebär en levande
dialog med invånare, ökade möjligheter för medlemmar att vara
delaktiga i det politiska beslutsfattandet och ett utvecklande lokalt
folkrörelsearbete.”
Sidan 3 till rad 6 på sidan 6 skickas
till redaktionsutskottet för omarbetning och nyskrivningar där
det tydligt framgår att vi är ett
folkrörelseparti. Följaktligen
behövs det göras redaktionella
ändringar i resterande delar av
programmet.
Strykning: ”inte minst hemma vid
dörren”.
Sida 4 flyttas till sida 3.
Tillägg: ”Socialdemokratins vision
är ett jämlikt och hållbart samhälle
där alla kan känna frihet och
framtidstro.”
Tillägg: ”För att göra verklighet av
vår vision ska Socialdemokraterna
vara en stark och närvarande folkrörelse, stadigt förankrad i människors vardag genom våra
medlemmar och organisation.”
Tillägg: ”feministiskt”
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Rubriken ändras till ”Verksamhetsidé: En folkrörelse som förändrar
samhället.”
Stryka rubriken och ersätta den
med texten ”Verksamhetsidé: En
folkrörelse som förändrar samhället”
Tillägg, ny rubrik: ”Metod:
Sveriges bästa politiska samtal.”
Meningen ”Vi måste därför bli
bättre på att inrikta verksamheten
på det goda politiska samtalet.”
ersätts med: ”Vi måste därför bli
bättre på att inrikta verksamheten
på att utveckla en politik som
skapar ett bättre samhälle, genom
det goda politiska samtalet.”
Tillägg: ”Utveckla den socialdemokratiska politiken. Vi
befinner oss i ett förändrat
politiskt landskap som ställer nya
krav på oss som parti i breda
kompromisser och samarbeten. I
en sådan tid är det viktigare än på
länge att ha blicken klar och
fokuserad på socialdemokratins
tidlösa uppdrag – att öka
jämlikheten – samt att säkerställa
processer som kan bidra till att
synliggöra och utveckla dem
socialdemokratiska idéerna.”
Tillägg så att meningen lyder: ”Det
kräver att vi aktivt för samtal med
medborgare och potentiella medlemmar, inte minst bland de yngre
åldrarna då vi aktivt arbetar för att
bli ett parti som tilltalar alla.”
Tillägg: ”den lokala verksamheten
har en nyckelroll i att samla och
engagera människor.”
Tillägg: ”Vi socialdemokrater ska
vara ett parti i människors vardag.
Det innebär att vi både som parti
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Tomas
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och enskilda medlemmar ska föra
samtal om socialdemokratisk
politik och värderingar på olika
arenor. Både på arbetsplatser och i
civilsamhället. Aktivt deltagande i
föreningsliv och övriga civilsamhället uppmuntras då det både
berikar individen och partiet men
också ger tillfälle till samtal på flera
arenor än enbart partiets egna.”
Tillägg efter ”dörren”: ”Lokala
organisationer runtom i landet har
olika förutsättningar att nå ut till
invånarna. För att även i fortsättningen vara ett parti i framkant
måste vi följa samhällets utveckling
och hitta fler former att förmedla
våra politiska budskap.”
Tillägg: ”Digitaliseringen och
framväxten av sociala medier
förändrar förutsättningarna för det
politiska samtalet. Detta ger
möjlighet att stärka banden mellan
väljare och valda. Därför måste
partiet bli bättre på att använda sig
av sociala medier som ett verktyg
och en plattform för opinionsbildning samt att lyssna in tankar
och åsikter bland medlemmar och
väljare. En sådan interaktivitet gör
partiet mer relevant samtidigt som
banden med väljarna stärks.”
Ändring till: ”Vi socialdemokrater
är en del av det samhälle vi verkar
i.”
Ändring av sista meningen till:
”När somliga samhällskrafter
verkar polariserande är vi som
alltid den kraftfulla motpol som i
stället enar samhället och främjar
en demokratisk dialog.”
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Tillägg: ”Detta samtidigt som de
Avslag
faktiska förutsättningarna för samtalen med medborgarna har
förändrats. Det offentliga Sverige
har blivit alltmer professionaliserat.
Det innebär att det politiska
samtalet med medborgarna blir
svårare då det inte sällan handlar
om specifika frågor som de
politiska förtroendevalda inte bär
full rådighet över. Som ett parti i
människors vardag behöver vi
utveckla vår verktygslåda för att bli
bättre på att möta människors
förväntan.”
Ny rubrik rad 3: ”Vi behöver nå fler
Bifall
människor och utveckla det politiska
samtalet i vårt parti.
Rad 11: ”Inte minst behöver vi
värva fler unga medlemmar som
också ska ges goda möjligheter att
engagera sig och ta uppdrag inom
partiet och politiken. Det är ett
arbete som förpliktigar att vi lever
upp till de mål vi gemensamt
beslutat om.”
(jämkat förslag med partistyrelsen)
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Tillägg så att meningen lyder: ”Vi
gör det med vetskapen att det
medlemmarna efterfrågar är mer
av politiskt innehåll i
verksamheten och att vara
delaktiga i politikens utformning”.
Tillägg till stycket som avslutas
med: ”fler yngre medlemmar till
vårt parti”: ”Detta handlar om vår
långsiktiga överlevnad.
Socialdemokratins styrka och en av
anledningarna till de starka
valresultaten har legat i att vi varit
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många medlemmar. Minskar vi
ytterligare i storlek riskerar
konsekvensen också bli minskande
röstetal. Målet om 25 procent av
kandidaterna på valbar plats på
socialdemokratiska valsedlar ska
vara under 35 år ska efterföljas.”
Ändring av rubrik till följande ”Vi
ska använda kraften i digitaliseringen för att göra partiet mer
relevant och stärka banden med
medlemmar och väljare.”
Strykning av: ”det politiska
samtalet har alltmer flyttat ut på
fikabord och insändarspalter till
nätforum”.
Tillägg efter meningen som
avslutas: ”och bra politiska samtal
på nätet.”: ”Att ta det politiska
samtalet på sociala medier, både på
egen hand och i grupp tillsammans
med andra socialdemokrater, är
precis lika viktigt som att ta det på
arbetsplatserna, med vänner och
bekanta och vid dörren. Vårt parti
ska därför uppgradera värdet av
politiska samtal på sociala medier
och satsa på medlemsutbildningar
och studiematerial kring detta. Det
kommer att ge medlemmarna
bättre möjligheter att bli ännu mer
aktiva på sociala medier.”
Tillägg: ”Som parti kan vi också
genom digitaliseringen underlätta
för arbetarekommunerna att via
digitala lösningar delta i nationella
samlingar av olika slag.”
Tillägg: ”Om vi inte matchar
denna utveckling riskerar
människor att bli besvikna på
medlemskapet och/eller partiet –
och därför vända i dörren.”
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Tillägg: ”Vi måste ge medlemmar
möjlighet att engagera sig utifrån
sina egna förutsättningar.”
Nytt stycke: ”Den brett
definierade arbetarrörelsen är dock
fortsatt en betydande samhällskraft
i Sverige. De organisationer som
byggts upp för att organisera
människor och driva opinion med
utgångspunkt i arbetarrörelsens
värderingar under de gånga dryga
århundradet är viktiga
samarbetspartners och rekryteringsgrunder för oss som parti.
Det är också tydligt att
Socialdemokraterna som parti står
starkare i de delar av landet där
arbetarrörelsens olika grenar
tillsammans är starka. För att
bibehålla och öka vår styrka
behöver socialdemokrater
engagera sig i hela den breda
arbetarrörelsens långsiktiga arbete
för samhällsförändring.
Socialdemokraternas engagemang
för folkrörelseutveckling stannar
inte vid vårt eget parti, utan vi tar
aktiv del i samverkan för att stärka
arbetarrörelsens långsiktiga
ställning i samhället.”
Tillägg: ”Vårt parti är en rörelse,
där alla ska ges möjlighet att utvecklas och vara med och påverka.
Att vara politiker som företräder
vårt parti får inte vara som vilket
yrke som helst. Vi bör därför
sträva efter att så långt som möjligt
dela på och sprida uppdragen.
Både internt i partiet och politiska
uppdrag.”
Tillägg: ”Efter politiskt samtal för
såväl nya medlemmar, de som funderar på att bli medlemmar och
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alla de som redan är medlemmar
nu.”
Tillägg: ”Ett gott samspel mellan
Bifall
våra politiska företrädare som har
offentliga uppdrag och våra förtroendevalda i partiet är av stor vikt.
Det är med samlad kunskap,
mångfald av erfarenhet och dialog
som vår politik utformas som
bäst.”
Bifall
Ändring: ”5. Vi måste använda
kraften i den facklig-politiska
samverkan. Den mycket nära
kopplingen mellan arbetarrörelsens
fackliga och politiska gren är
avgörande för vår framgång. För
att kunna föra löntagarnas politiska
intressen och bygga en stark folkrörelse är arbetsplatserna centrala
för socialdemokratin. Förändringar
i samhället och även i hur arbetarrörelsen är organiserad innebär att
nya metoder i det facklig-politiska
arbetet behöver sökas. I dag har vi
ett underskott av medlemmar och
förtroendevalda från de fackliga
leden. Därför behövs fler fackligt
engagerade som tar med sig LOmedlemmarnas vardag in i politiken. För att bygga ett starkt,
jämlikt och tryggt samhälle
behöver vi forma vår politik med
utgångspunkt från löntagarnas
vardag. Den facklig-politiska
samverkan med LO ger oss en
unik möjlighet att tillsammans
utveckla en politik med fast
förankring i verkligheten.
Därigenom ökar möjligheterna att
upprätthålla en stark och sammanhållen arbetarrörelse. Att arbeta
metodiskt och säkerställa resurser
för att bygga starka arbetsplatsnära
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relationer i samarbete med facken
inom LO måste vara en prioriterad
uppgift för socialdemokratin. Att
återuppbygga ett starkt lokalt
facklig-politiskt arbete är
avgörande för vår politiska tanke
och framgång. Det kräver en stark
facklig organisering och är ett
gemensamt och delat ansvar för
våra två ben i arbetarrörelsen. Ett
särskilt arbete behöver också ske
vad gäller goda relationer med
tjänstemanna- och
akademikerfacken.”
Ändring till: ”permanentar
metoden samtalskampanj”.
Tillägg: ”Socialdemokratin ska
stärkas som folkrörelse. Därför
behöver partiorganisationen
utveckla förmågan att både hantera
det vardagliga politiska arbetet och
stärka den långsiktiga idéutvecklingen. Partistyrelsen ska inleda en
organisationsförändring som
säkerställer att partistyrelsen och
riksdagsgruppen kan utvecklas
som egna enheter i syfte att stärka
folkrörelseorganisationen. Inför
förändringen behöver ekonomin
och den organisatoriska uppdelningen mellan partistyrelsen och
riksdagsgruppen utredas.”
Tillägg: ”Därför måste arbetarrörelsen gemensamt satsa på
utbildningar som ger fler
människor insikten om vikten av
facklig-politisk samverkan.”
Strykning och ändring: ”Vårt
organisatoriska utvecklingsarbete
ska stärka det politiska samtalet. I
det följande redogörs för mål,
lokalt prioriterad verksamhet samt
fem utvecklingsprogram som löper
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fram till 2025. Denna utvecklingsinriktning omfattar samtliga arbetarekommuner och partidistrikt.
Men eftersom de organisatoriska
förutsättningarna över landet ser
olika ut behövs lokala anpassningar.”
Tillägg av ett organisatoriskt mål
med rubriken Vi folkbildar: ”Minst
75 procent av nya medlemmar ska
gå del ett och minst 50 procent av
de nya medlemmarna ska gå alla
grundutbildningarna.”
Tillägg av ett organisatoriskt mål:
”Vi ska utbilda och utveckla våra
medlemmar genom studier.” Ge
partistyrelsen i uppdrag att lägga
till ett lämpligt målvärde.
Ändring av stycket Samtalet ska
skapas av fler medlemmar” till: ”Vi
ska värva minst 40 000
medlemmar under
mandatperioden, vi ska vara fler än
100 000 medlemmar. Partiet ska
aktivt arbeta för att färre medlemmar ska välja att lämna vårt
parti.”
Ändring under punkten Vi ska
samtala med fler människor till följande: ”Vi fortsätter och förstärker
dialogen med väljare mellan val,
permanentar samtalskampanjen
och genomför årligen 200 000
väljarsamtal det år det inte är val,
både genom fysiska samtal och
dialog över nätet.”
Tillägg: ”skapar nya mötesplatser.”
Tillägg efter ”folkrörelseverksamheten”: ”tycker den ger ett givande
politiskt samtal och känner att
deras röster gör skillnad och att de
via sitt medlemskap kan påverka
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politik på både lokal, regional och
nationell nivå.”
Stryk stycket och ersätt med:
”Ökad lokal politisk
folkrörelseverksamhet. Fler
medlemmar, som välkomnas inom
5 arbetsdagar deltar i den lokala
politiska studie- och folkrörelseverksamheten och tycker den ger
möjlighet till påverkan och ett
givande politiskt samtal. Alla medlemmar erbjuds
medlemsutbildning inom 6
månader och alla förtroendevalda
erbjuds ledarutbildning.”
Tillägg av ny punkt: ”Partiets medlemmar ska få en större påverkan
på vilken politik som ska föras.
Fler medlemmar ska känna att de
påverkar den politik som förs.
Partistyrelsen får i uppdrag att
årligen utvärdera detta.”
Tillägg: ”för att skapa möjlighet till
det genom det goda politiska
samtalet.”
Tillägg i slutet av stycket: ”För att
uppnå detta måste partiet alltid
eftersträva decentralisering av våra
gemensamma resurser så långt ner
som möjligt i organisationen.”
Tillägg: ”För att åstadkomma detta
krävs ett utarbetat uppföljningsarbete.”
Tillägg av ny punkt: ”Lokalt folkrörelsearbete. Vårt parti kommer ur
folkrörelserna, ett sätt att tillsammans lösa gemensamma problem
innan välfärden fanns. Folkrörelser
är än i dag viktiga för att
organisera människors behov på
ett demokratiskt sätt. Vid sidan om
arbetet i olika parlamentariska
organ ger vi också medlemmar
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ökade möjligheter att via
folkrörelsearbete visa på de
socialdemokratiska idéerna i
praktisk handling. Det kan handla
om att ordna språkkvällar för dem
som behöver utveckla sin svenska,
mattestöd för elever som kommer
efter, eller danskvällar för pensionärer som vill komma ur ensamheten och röra på sig. Vi kan
bedriva detta arbete själva eller
tillsammans med andra
organisationer och nätverk.”
Tillägg efter ”och vägen dit”:
”Våra företrädare tar med sig
resultatet av mötena och visar
handlingskraft, medlemmarna
känner att de är delaktiga i att
förändra samhället.”
Strykning: ”och annat som är
nödvändigt i en förening”.
Strykning av meningen som inleds
”Som huvudregel ska därför …”
Tillägg ny punkt: ”Mentorskap och
mottagande. En levande och
välkomnande lokal
partiverksamhet ger medlemsvärde
och stärker känslan i att
engagemang gör skillnad. Sätter vi
en kultur av stöttning, utvecklingsvilja och framåtrörelse kommer
den lokala verksamheten vara
handlingskraftig opinionsbildare
och samhällsförändrare.”
Tillägg efter ”sakpolitik”: ”Vi
erbjuder mentorskapsprogram
med vägledning och stöttning för
alla medlemmar som vill påverka
utvecklingen.”
Ändring: ”En avgörande styrka för
socialdemokraterna är en brett förankrad samverkan på
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gräsrotsnivå.” (Ändring från ”har
varit”.)
Tillägg av nytt stycke: ”För att
även säkerställa att de som
förtjänstfullt tjänat sitt parti som
förtroendevalda under många år
har goda förutsättningar att ställa
om till en ny sysselsättning
behöver riksdagens respektive
SKL:s omställningsprogram för
heltidspolitiker förstärkas och
utvecklas.”
Förslag till ny första punkt i
utvecklingsprogrammet (övriga
punkter konsekvensändras):
”Process för att utveckla
socialdemokratisk politik med sikte på
nästa partikongress.
Syfte: – Att vitalisera det politiska
samtalet bland socialdemokratiska
medlemmar och sympatisörer –
Att utveckla den politik
Socialdemokraterna ska föra fram
inför väljarna i nästa valrörelse.
Bakgrund: En viktig kärna i ett
politiskt parti är processen för att
utveckla idéer och politik. Den är
särskilt viktig i tider av breda
parlamentariska överenskommelse
som riskerar sudda ut vår särart
som politisk rörelse. En nyckel för
att bedriva ett framgångsrikt
politiskt samtal är också̊ att ha ett
kraftfullt budskap att samtala
kring. I en folkrörelse utvecklas
detta bäst i en dialog som
inbegriper många människor. En
bra process för att synliggöra och
utveckla de socialdemokratiska
idéerna bör bygga på en analys av
vår tids ojämlikhet och hur den
kan brytas med politiken som
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verktyg. Den bör ta sikte på nästa
ordinarie partikongress och
involvera såväl partiledning,
forskarsamhälle och andra
folkrörelser som medlemmar på
alla nivåer. Arbetet bör ta hjälp av
den digitala tekniken och innehålla
många riktiga, fysiska möten.
Inledande insatser:
• Utveckla processmaterial för
fysiska möten, seminarier och
digitala plattformar för ett brett
samtal kring de socialdemokratiska
idéerna och framtidens
utmaningar.
• Involvera forskarsamhället,
fackförbund m.fl. i en dialog kring
vår tids ojämlikhet och hur den
kan brytas.
• Ta fram ett brett politiskt
reformprogram inför partikongressen 2021 med generösa remisstider
och motionsrätt, för att ge den
socialdemokratiska grundorganisationen goda förutsättningar att
påverka den politiska
färdriktningen.
• Låt det politiska
reformprogrammet vara
huvudpunkten på partikongressen
2021, för att säkerställa att det
program Socialdemokraterna går
till val på̊ är brett förankrat i hela
partiorganisationen.”
Tillägg: under rubriken Ledare:
”och låta fler i partiet ta ansvar.”
Tillägg efter ”handlingsinriktat
parti”: ”För att vitalisera partiorganisationen bör de offentliga
och partiinterna uppdragen med
fördel inte innehas av samma
person. Genom att sprida uppdragen på fler förtroendevalda får
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fler möjlighet att växa som ledare i
vårt parti.”
Tillägg av nytt stycke: ”Vi behöver
uppvärdera valberedningens arbete
och stärka kompetensen om hur
ett framgångsrikt
valberedningsarbete bedrivs. Varje
valberedning som inte följer
kongressens uppsatta riktlinjer om
representation ska motivera
skriftligt varför. Så garanterar vi
transparens och återväxt av nya
ledare i vårt parti.”
Ny punkt om att ta fram rollbeskrivningar för arbetarekommunens olika befattningar.
Yrkande: ”Skapa nationella sakpolitiska forumgrupper med en
deltagare från varje
arbetarekommun.”
Yrkande: ”Säkerställa rutin för
kontakt/intervju med befintliga
medlemmar som väljer att lämna
sitt medlemskap.”
Tillägg av ny punkt: ”Inrätta ett
nationellt omställningsprogram för
heltidspolitiker.”
Tillägg under Inledande insatser:
”Metodmaterial som underlättar
det administrativa arbetet i
arbetarekommunerna och sföreningarna tas fram.”
Yrkande: ”Årshjulet kan till exempel innehålla årliga återkommande
händelser som olika möten, årsmöte, distriktskongress, tid för
framtagande av verksamhetsberättelser, nomineringar till olika
organ, öppna samtalsmöten inom
givna teman, kampanjveckor/
dagar, argumentationstrimningar i
vikta sakfrågor och sociala
aktiviteter.”
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Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

13

23

Tobias Fagergård

Kalmar län

13

23

Tobias Fagergård

Kalmar län

13

34

Magnus
Manhammar

Blekinge

13

36

My Alnebratt

Göteborg

14

6

Andreas Saleskog

Blekinge

14

9

Henrietta Serrate

Kronoberg

14

18

Jim Aleberg

14

26

Jim Aleberg

14

27

Jim Aleberg

Göteborgsomr
ådet
Göteborgsomr
ådet
Göteborgsomr
ådet
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Tillägg av en ny punkt i de
inledande insatserna: ”En digital
välkomstfilm skickas till nya
medlemmar direkt när medlemskapet registrerats.”
Skrivningen om digital introduktion i de inledande insatserna
ändras till: ”Digital introduktion
erbjuds alla medlemmar inom två
veckor där medlemmen får en
tydlig bild av partiets organisation
samt vilka aktiviteter och
möjligheter partiet erbjuder.”
Tillägg: ”Försök genomförs för att
hitta former för hur snabbare
nationella rådslag, löpande
motionsrätt och inspel till politikutveckling kan bli en del av
denna.”
Yrkande: ”En nationell idébank
byggs upp av framgångsrika metoder för politikutveckling på lokal
nivå, alltså metoder för att identifiera både problem och lösningar.”
Tillägg av syfte med lydelsen:
”Utveckla användarvänliga digitala
verktyg för kommunikation och
information till våra medlemmar.”
Ändring: ”Samtidigt har vi en
utvecklingspotential vad gäller
digitala verktyg för medlemmar.
Rätt gjort kan digitalisering innebära att vi ökar medlemskapets
värde.”
Byta ordet ”digitaliseringskommission” mot ”arbetsgrupp”.
Byta ordet ”kampanjaktiviteter”
mot ”aktiviteter”.
Tillägg av punkt: ”Partistyrelsen tar
initiativ att få fram en digitaliserad
handbok som stöd till arbetarkommunernas styrelser. Handboken
ska innehålla den hjälp som

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Bifall

Avslag
Avslag
Avslag

14

28

Mathias Persson

Skåne

14

28

Jenny Breslin

Gävleborg

14

28

Partistyrelsen

14

35

Jenny Breslin

Gävleborg

Daniel Carlstedt

Stockholm

Jenny Breslin

Gävleborg

15

15

5

15

13

Henrietta Serrate

Kronoberg

15

17

Henrietta Serrate

Kronoberg

behövs för att organisera en bra
verksamhet och vägleda de
förtroendevalda.”
Yrkande: Att en medlemsutbildning om digitalisering tas fram
tillsammans med ABF.
Ersätta rubriken ”Permanenta
samtalskampanjen – stärk politiska
samtalet med medborgarna” med
”Stärk politiska samtalet med
medborgarna”.
Ändra rubriken till ”Utveckla
samtalskampanjen – stärk politiska
samtalet med medborgarna”.
Stryk ordet ”samtalskampanj” och
ersätt med ”samtal”.
Tillägg under syftet vid punkt 5:
”Hitta för arenor för gemensam
politikutveckling mellan fack och
parti.”
Strykning: ”Utveckling av flera
olika tydliga koncept för olika
sorters samtalskampanjer och hur
vi håller liv i kampanjen över tid,
till exempel för att lyssna och
utveckla lokal politik, samla
människor bakom ett upprop och
mobilisera till valurnorna.”
Tillägg: ”Utveckling av flera olika
tydliga koncept för olika sorters
samtalsmetoder och hur vi håller
liv i det politiska samtalet över tid,
till exempel stimulera samtal
genom använda sociala medier,
lyssna och utveckla lokal politik,
samla människor bakom ett
upprop och mobilisera.”
Ändra till: ”bedriva mer fackligpolitisk samverkan.”
Strykning: ”En kraftfull och välfungerande facklig-politisk sam-
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Avslag

Avslag

Bifall

Avslag
Bifall

Bifall

Bifall
Avslag

15

32

Andreas Saleskog

Blekinge

15

32

Therese
Kristiansson

Skaraborg

verkan är en avgörande framgångsfaktor för socialdemokratin i
Sverige och en nyckel för att ha ett
brett politiskt samtal.”
Tillägg av ett sjätte utvecklingsprogram för utveckling av studier:
”6. Studier och folkbildning för politikutveckling Syfte: – Att rusta och
utveckla medlemmarna i det
politiska samtalet och
politikutveckling. – Att genom
folkbildning skapa förutsättning
för ett fördjupat politiskt samtal.
Bakgrund: Våra värderingar är
utgångspunkten för vårt engagemang, och vår styrka bygger på vår
förmåga att utveckla verksamheten
och stärka vår kraft som rörelse.
Genom att få ökade kunskaper,
nya idéer och chansen att resonera
kring vår politik och våra värderingar stärks vårt engagemang och
vi får nya värdefulla insikter som
leder till en politikutveckling.
Folkbildning har varit ett av våra
starkaste verktyg för att på lika
villkor bryta idéer och utveckla vår
politik. Det är genom en gemensam stark socialdemokratisk kunskapsbas som vi tillsammans kan
ta oss an framtidens utmaningar.
Inledande insatser: Tillsammans
med sidoorganisationerna utveckla
fler ideologiska studier. Utveckling
av koncept för att hålla öppna
studier för icke medlemmar.
Verktygslåda för en mer flexibel
och modern studieverksamhet.”
Nytt stycke: 6. Idépolitisk utveckling.
Syfte: Vitalisera den politiska
idéutvecklingen inom Socialdemokraternas partiorganisation.
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Avslag

Avslag

16

16

2

Stefan Pålsson

Halland

Blerta Krenzi

Dalarna

Bakgrund: I tider av parlamentariska kompromisser är det viktigt
att partiets egna politikutveckling
inte tappar fart. Det finns många
avgörande framtidsutmaningar
som socialdemokratin måste vara
beredd att angripa ur ett
jämlikhetsperspektiv. För att
besvara frågeställningar som
stärker socialdemokratin i
framtiden ska ett idépolitiskt
program arbetas fram till
kongressen 2023. En fristående
grupp ska utses av partiet tillsammans med S-föreningar och
partidistrikt ledas av en grupp
fristående av partistyrelsen och ske
tillsammans med s-föreningar och
partidistrikt. Vi vet att den
idépolitiska debatten är som bäst
när den sker lokalt och partiet ska
prioritera och skapa bättre förutsättningar för det arbetet.
Inledande insatser: Ett idépolitiskt
program som adresserar framtidsutmaningar ska arbetas fram till
kongressen 2023.”
Meningen ”Utveckla nya arbetssätt
för att organisera verksamhet/
ideella” läggs till på raden Nya
arbetssätt för organisering med fler
ledarmöjligheter och ideella uppdrag, i
spalten Arbetarekommun/Sförening.
Ändring: ”kampanjakademi” byts
ut till ”folkrörelseakademi”.

Avslag

Bifall

Beslut
Sidan 1
Kongressen beslöt:
att
bifalla John Åbergs, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 1 rad 1
att
bifalla Anders Göranssons, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 1 rad 2
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att

i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 1.

Sidan 2
Kongressen beslöt:
att
fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 2.
Sidan 3
Kongressen beslöt:
att
fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 3.
Sidan 4
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Marie Granlunds förslag på sidan 4
att
efter försökvotering avslå Anna Lena Järnbergs förslag på sidan 4 rad 9–14
att
bifalla Robert Olesens, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 4 rad 21
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 4.
Sidan 5
Kongressen beslöt:
att
bifalla Abdon Ronsten med fleras, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan
5 rad 1
att
bifalla Peter Gustavssons, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 5 rad 16
att
bifalla Jesper Blomqvists, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 5 rad 12
att
efter försöksvotering avslå Helen Ung Les förslag på sidan 5 rad 36
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 5.
Sidan 6
Kongressen beslöt:
att
bifalla Robert Olesens, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 6 rad 26
att
bifalla Tomas Hammarbergs, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 6 rad
29
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 6.
Sidan 7
Kongressen beslöt:
att
bifalla Philip Botströms, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 7 rad 3
att
bifalla My Alnebratts, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 7 rad 9
att
bifalla Philip Botströms, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 7 rad 11
att
bifalla Hans Aronssons, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 7 rad 16
att
efter votering med röstsiffrorna 178–160 bifalla Claes Nordmarks förslag på sidan 7 rad
31
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 7.
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Sidan 8
Kongressen beslöt:
att
bifalla Andreas Silverstens, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 8 rad 2
att
efter försöksvotering avslå Peter Holkkos förslag på sidan 8 rad 17
att
bifalla Sara Heelge Vikmångs, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 8 rad
33
att
bifalla Daniel Carlstedts, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 8 rad 36
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 8.
Sidan 9
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Marie Granlunds förslag på sidan 9 rad 6
att
efter försöksvotering avslå Sebastian Hörlins förslag på sidan 9 rad 34
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 9.
Sidan 10
Kongressen beslöt:
att
bifalla Claes Nordmarks, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 10 rad 4
att
bifalla Magnus Bjurmans, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 10 rad 7
att
bifalla My Alnebratts, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 10 rad 9
att
bifalla My Alnebratts, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 10 rad 14
att
bifalla Per Tenggrens, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 10 rad 28
att
bifalla Teres Lindbergs, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 10 rad 33
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 10.
Sidan 11
Kongressen beslöt:
att
bifalla Henrietta Serrate, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 11 rad 16
att
efter försöksvotering avslå Peter Gustavssons förslag på sidan 11 rad 28
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 11.
Sidan 12
Kongressen beslöt:
att
fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 12.
Sidan 13
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Magnus Manhammars förslag på sidan 13 rad 34
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 13.
Sidan 14
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Jim Alebergs förslag på sidan 14 rad 27
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att
att
att

bifalla partistyrelsens reviderade förslag på sidan 14 rad 28
efter försöksvotering avslå Jenny Breslins förslag på sidan 14 rad 35
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 14.

Sidan 15
Kongressen beslöt:
att
bifalla Daniel Carlstedts, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 15
att
bifalla Jenny Breslins, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 15 rad 5
att
bifalla Henrietta Serrates, med instämmande av partistyrelsen förslag på sidan 15 rad 13
att
efter försöksvotering avslå Andreas Saleskogs förslag på sidan 15 rad 32
att
efter försöksvotering avslå Therese Kristianssons förslag på sidan 15 rad 32
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 10.
Sidan 16
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Stefan Pålssons förslag på sidan 16
att
bifalla Blerta Krenzis, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 16 rad 2
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram, sidan 16 och
därmed fastställa partistyrelsens förslag till organisatoriskt reformprogram i dess helhet.
Behandlingen av dagordningens punkt 7 var därmed avslutad.
Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades klockan 01.02.
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LÖRDAGEN DEN 23 MARS
Förmiddagens förhandlingar
Förmiddagens förhandlingar inleddes klockan 09.17.
Ordförande: Agnetha Blom och Åsa Lindestam
Sekreterare: Joakim Edhborg och Karolina Filipsson
Information
Tjänstgörande ordförande: Fyra distrikt har inte fått era Ipads ännu men de kommer att justeras
färdigt under Stefans tal, och efter talet får ni hämta dem. Tänk på att kolla att den Ipad ni har
innehåller rätt namn. Annars lägger ni in yrkande i någon annan persons namn. Det är ert ansvar
att se till att ni har er egen Ipad – det är viktigt.
Jag passar också på att ta upp att Falu kommun ska ha ett nytt val. Det är jätteviktigt att vi alla
ställer upp i den mån vi kan med att knacka dörr, ringa eller vad det kan vara, och de har ordnat
ett ringcentrum här mellan klockan 13 och 18. Då kan man hjälpa dem i lokalen Byggaren.
Nu ska vi få lyssna på mannen som kryssar oss mellan grynnorna i den svåra tid som vi nu lever i,
han som alltid finns där och ställer upp, han som inte vilar ska ni veta; jag undrar hur många
timmar han har sovit i natt. Han tar oss genom de här besvärliga tiderna och han står rakt upp för
partiet och för Sveriges skull och för vår skull – det är fantastiskt! Välkommen upp på scenen,
Stefan Löfven!

Anförande av Stefan Löfven
Stefan Löfven, partiordförande: Tack för det! Vad underbart det är att se er! Nu är det dessvärre
andra kongressöppningen som jag missar, och den här gången beror det på att Europeiska rådet
hade inte förstått att det svenska socialdemokratiska arbetarepartiet har kongress – hur tänkte de
då?! Men det här är underbart och ett stort tack till Örebro, som inte bara sett till att vi har en
strålande partisekreterare, utan dessutom tar emot oss så här vänligt och värdigt som ni gör. För
att låna från en strof från en lokal visa: ”Kex och skor finns inte kvar, men staden den är
underbar!” Tack Örebro!
Kära vänner! Jag vill börja med ett annat citat: ”Jag levde i en nästan oavbruten, hänförd
förvåning.” Den meningen läste författaren Sven Lindqvist som ung och så försökte han leva
under sitt liv. ”En oavbruten, hänförd förvåning” – är inte det också den bästa beskrivningen på
bildning, när bildningen är som bäst? Att du förvånad, hänförd, får del av en ny verklighet. Att du
sparar det inom dig och känner att du växer som människa.
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Det är något jag märkt under hela mitt liv. Jag såg det hos mamma, när hon gick på studiecirklar i
engelska. På den tiden hette det Start 1, Start 2, Start 3. Jag minns historierna om dem som var de
första som fick studera och nå längre än vad tidigare generationer någonsin hade kunnat drömma
om – som Birgitta Granell Andersson, från ett soldattorp i Vintrosa socken några mil härifrån,
vars dotter i dag är Sveriges finansminister. Jag har känt det när vi samlades på kvällarna i vår
verkstadsklubb på Hägglunds i Örnsköldsvik för att lära varandra om allt från apartheidsystemets
grymheter till avtalsrättens finesser. Den där oavbrutna hänförelsen, som en dörr som öppnar sig.
Visst är den för viktig och för vacker för att förvägras någon?
Men bildning är också makt. Vi beskriver ofta välfärdsstaten i termer av rikedom: bättre
levnadsstandard, högre löner och ekonomiska skyddsnät. Och det är nog så viktigt. Men kanske
det viktigaste genombrottet var det intellektuella. Tidigare var så många dörrar stängda. Det var
faktiskt så att på 1950-talet var det lika många som fick gå i gymnasiet som vi i dag faktiskt har
unga som är forskarstuderande. Men samhället slog upp portarna med en medveten politik i vårt
parti till gymnasiet, till folkhögskolorna, till universiteten, till det livslånga lärandet.
Och det här gjorde att vanligt folk kunde få kunskapen och insikterna och inte minst självförtroendet att börja ifrågasätta, och sedan kanske till och med bli förbannade på sakernas
tillstånd. Organisera och påverka. Jag tror det är grunden för den sanna, breda, djupa demokratin.
Därför att det är bara den som kan förstå sitt samhälle som också kan ändra just det samhället.
Och det är grunden för jämlikhet som gjort att en sådan som jag – efter grundskola, gymnasium,
yrkesutbildning och studiecirkel efter studiecirkel, efter studiecirkel i all oändlighet – kan stå här
framför er som landets statsminister.
Så kunskap är verkligen makt. Och vi socialdemokrater kommer aldrig att glömma vår uppgift,
och det är att den makten ska delas av alla. Och i dag behövs arbetarrörelsens bildningsideal mer
än någonsin. Klassamhället är långt ifrån borta. Demokratin är inte färdigbyggd – tvärtom. Nu
utmanas den allt mer av falsk propaganda, politisk och religiös extremism och den frodas bäst
ifrågasättandet saknas. Sanningen är ju att det är många människor nu som står och väger. De
känner en rättmätig oro för saker som ligger utanför deras egen kontroll. Det kan vara terrorism,
brottslighet, köer i sjukvården, stök i skolan, akuta klimatförändringar och ett allt mer delat och
segregerat samhälle.
Samtidigt står högerextremisterna där och lockar, och de har alltid de enkla svaren. Ett kan vara
att medierna bara ljuger om sakernas komplexitet, eller att det knappast finns något som inte går
att skylla på invandrare, eller att klimatförändringarna inte ens existerar. Och de är redo att alliera
sig med de delar av högern som företräder samhällets rikaste eliter och de gör det för att kunna
rikta ilskan mot samhällets minoriteter, och så sliter de sönder samhället ännu mer för att själva få
makten över ruinerna. De har lyckats förr. De ska aldrig få lyckas igen. Aldrig!
Vi har en annan lösning. Vi behöver göra det kommande decenniet till det starka samhällets
renässans där vi inte lämnar utvecklingen åt marknaden eller åt ödet utan visar att vi faktiskt kan
ta kontroll över det som kan verka okontrollerbart, bara vi gör det tillsammans. Där kollektivets
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gemensamma kraft, ligger till grund för varje människas frihet. Det är vårt val: Vi erbjuder inte ett
större hat. Vi erbjuder en starkare gemenskap! Det är socialdemokratisk politik.
Vi kunde ha valt en helt annan väg. Efter höstens valresultat kunde vi sagt: Det här blir för svårt.
Vi mäler oss ur. Nu får någon annan ta över. Men då gick jag tillbaks till vår historia.
1932 pyrde det rejält i vårt land. Ungefär 30 000 människor drev som daglönare runt på
landsvägarna. Arbetslösheten var skyhög. Då gick vårt parti till val på att besegra arbetslösheten.
Vi krävde en statligt finansierad arbetslöshetsförsäkring och att nödhjälpsarbeten skulle bli till
riktiga jobb, med riktiga löner. Vi gick framåt – men vi fick inte majoritet – och de borgerliga
partierna samlades för att fälla socialdemokratin. Då slöt den dåvarande regeringen ett avtal med
Bondeförbundet. De hade varit motståndare till vår jobbpolitik och vi hade varit motståndare
mot deras tullpolitik, som då ansågs skulle höja matpriserna för arbetarna.
Vi nådde en kompromiss. Men det innebar att Socialdemokraterna sade ja till Bondeförbundets
tullpolitik och vi fick stöd för att börja pressa tillbaka arbetslösheten. Vi bröt förlamningen,
började lägga grunden för välfärdsstaten och visade inte minst att demokratin kunde leverera!
I höstas hade vi precis samma uppgift igen. Vi visste att alternativet till att ta ansvar var en liten
högerkonservativ regering, helt beroende av ett parti som är direkt sprunget ur vit makt-rörelsen.
Ett annat alternativ var total förlamning, och därmed också ett erkännande att svensk demokrati
och parlamentarism inte ens kunde leverera en regering. Det är inte alltid lätt att ge och ta. Det är
inte alltid lätt att gå med på lösningar som inte är våra egna. Men vi höll högerextremismen borta
från makten. Och när man frågar mig om det är det enda viktiga att hålla dem borta är svaret att
vi gör det för att vi står upp för ett annat samhälle. Vi måste stå upp för ett samhälle byggt på
frihet, solidaritet, människor lika värde, och då måste man hålla högerextremismen borta. Därför
är det här valet i sig ett ideologiskt ställningstagande.
Dessutom kan vi nu börja leverera på våra vallöften, det som vi knackade dörr för: Miljarder och
därmed tusentals anställda till skolan och till sjukvården. Bättre ekonomi för pensionärerna. En
familjevecka för barnfamiljerna. Vi ska bygga hyresrätter. Och så vidare, och så vidare. Det är en
ideologisk seger. Men det är också viktigt att vi ser den här situationen, det nya momentum som
vi har, som en grund. Det är en begynnelse för att fortsätta med en ambitiös reformagenda, och
när politikens realiteter kräver kompromisser är det än viktigare att visa att hjärtat sitter till
vänster, att vår ideologiska kompass alltid, alltid är riktad för jämlikhet, för solidaritet.
Vi ska visa att vårt samhälle kan bli så starkt att du inte behöver känna dig svag. Vi ska visa, och
visar, att vår demokrati levererar!
Och på punkt efter punkt kommer kunskap och bildning vara avgörande igen. Vårt starka
samhälle behöver anställa tusentals nya undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor,
läkare för att korta köerna och stärka äldreomsorgen. Vad är det som krävs då? Jo – utbildning,
kunskap, och att den utbildningen också lönar sig och leder till yrken med både hög status och
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goda villkor. Vårt starka samhälle ska gå in med full kraft för att se till att alla kan integreras i
samhällsbygget. Vad krävs då? Fler yrkesutbildningar, en bättre svenskundervisning, höga och
jämlika krav och lika stora möjligheter!
Vårt starka samhälle ska rekrytera minst 10 000 människor till Polisen till 2024. Vi ska bekämpa
terrorismen och vi ska besegra den organiserade brottsligheten. Vad krävs då? Delvis långa straff
och bättre verktyg för poliserna i tjänst. Men likväl satsningar på polisutbildningen och polisyrket,
och ännu mer satsningar för mindre stök i skolorna, mer kunskap i skolorna och större jämlikhet
i skolan, så att alla unga hamnar rätt i livets början och inte dras in i kriminalitet.
Så vänner: Utbildning är sällan hela svaret men nästan alltid en avgörande del, och man kan
travestera på våra gamla landskapslagar: ”Land ska med bildning byggas!”
Jag älskar att läsa sagor för familjens barnbarn. Det är en sagofigur om jag inte har läst så mycket
om en som är en god förebild – stora bocken Bruse. Och nu sitter ni och funderar: ”Hur tänker
han nu?” Jo, den stora bocken Bruse är faktiskt den förste som inte baxar över problemet på den
som kommer efter. (Jag tänkte att antingen fungerar det här eller så får jag sparka talskrivaren!)
Men det jag vill komma till är detta: Visst är det fantastiskt att se en miljon unga samlas över hela
världen för att protestera och se till att klimatomställningen går snabbare? De är anförda av Greta
Thunberg. Och det är en sak får vi aldrig missa i deras budskap: Det är inte deras ungdomsgeneration, eller nästa generation, som ska lösa det här. Det är vi. Alla generationer. Här och nu.
Då är det socialdemokratin som ideologisk kraft som kommer ha en fullständigt avgörande roll i
detta. Vi ska leda en rättvis klimatomställning där alla ska göra sitt utifrån sina förutsättningar och
i hela landet, men där rika och välbeställda behöver göra mest.
Den här omställningen ska göras av folket, för folket och med folket, där det inte är ett ok du
som enskild ska bära. Det här är en uppgift vi har tillsammans att genomföra. Den innebär inte
mindre frihet, utan vi strävar alltid mer frihet. Det är en större frihet. Det är en hållbar frihet, där
du kan köra bil – ja, men till nollutsläpp. Du ska kunna resa men med mindre koldioxid och mer
höghastighetståg. Där du kan förbruka el – ja, men den produceras hållbart, kanske till och med
av dig själv. Och vad krävs då? Kunskap och utbildning. Utbildning av alla dem som ska montera
solpanelerna, se till att laddstolparna kommer på plats och till och med forska fram de nya,
elektriska flygplanen, vilket nu faktiskt görs på Chalmers.
Det krävs en bred och bildad folkrörelse för att Sverige ska kunna ställa om och visa världen vad
som faktiskt är möjligt. Då är det som Dag Hammarskjöld en gång skrev: ”Mät aldrig bergets
höjd förrän du nått toppen. Då ska du se hur lågt det var.” Vänner – vi ska se till att nå det
bergets topp tillsammans!
Och jag kommer göra allt jag kan för att också du ska axla ditt ansvar. Fler ska kunna axla sitt
ansvar, så regeringens arbetar nu hårt för att samhället ska bli starkare, för att vi tillsammans ska
ha ta ansvar och ha kontroll. Det är därför vi nu gör massiva investerar i skolan, i sjukvården, i
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klimatomställningen, i polisen och i försvaret, och så drar vi igång en bostadspolitik som
dessvärre har slumrat i decennier, och vi ska investera 700 miljarder kronor i vägar och järnvägar i
vårt land. Men för att den visionen ska bli verklighet måste också hundratusentals kvinnor och
män i Sverige visa sig redo att engagera sig för sitt samhälle. Bli socialarbetare, solpanelsmontörer,
undersköterskor, underbefäl, pedagoger och poliser. Samtidigt är det precis inom de här yrkena
som det ofta akut råder brist. Det är inom de yrkena som folk slits ut eller lämnar.
Jag har rest runt i vårt fantastiska land från dag 1 som jag blev statsminister, och jag kommer att
fortsätta resa – ursäkta Ulla, men så får det nog bli – kanske till och med mer för jag behöver
möta just dem som utgör det starka samhällets stöttepelare. Jag vill prata med dem om varför just
de valde det här yrket, vad som möjligtvis skulle tvinga bort dem från yrket och vad som får dem
att stanna kvar och framför allt: Hur kan vi få fler att följa i deras fotspår?
Jag vill träffa fler unga och tala med dem om vad som skulle få dem att välja just de här yrkena
och berätta från egen erfarenhet hur otroligt stimulerande det kan vara att arbeta för vår
samhällsgemenskap. Det är också till delar faktiskt en fråga om plikt och rätt, eller som en av min
barndoms förebilder skulle uttryckt det: ”Fråga inte vad Sverige kan göra för dig. Fråga vad du
kan göra för Sverige.”
Det här är också ett av de områden där den facklig–politiska samverkan kommer att vara helt
avgörande. Det är få som vet bättre vad löntagare behöver för att trivas och lyckas i ett yrke än
löntagarnas egna organisationer. Och ju snabbare den globala ekonomin utvecklas, ju högre krav
som ställs på löntagares utveckling och omställning, desto starkare måste löntagarnas röst vara.
Arbetarrörelsens två grenar delar en historia men vi delar också en framtid. Då som nu har vi ett
svar på de utmaningar som tiden och omvärlden slungar emot oss, och svaret är: Vi klarar det för
att vi möter det tillsammans. Vi gör detta tillsammans och då klarar vi det.
Samtidigt får vi höra från så många: ”Ni är ju naiva som talar om att lyfta och utbilda alla. Alla
kan inte bli akademiker. Alla vill inte bli läkare eller ingenjörer.” Självklart är det så, och det är
precis av den anledningen som vi vill bygga ett samhälle som är lika gott för kassörskan som för
konsulten. Hur svårt kan det va’?
Alla kan bli bildade. Alla kan hitta den där oavbrutna hänförelsen, och alla har rätt att sträva efter
en djupare version av sig själv. Om du förvägras det är det en personlig förlust, men om du
möjliggörs det är det en vinst för oss alla.
Vi kan vända på det. Till och med för den som avskyr jämlikhet – ja, det finns faktiskt sådana –
eller inte bryr sig ett dugg om sammanhållning eller solidaritet, så är det fortfarande det enda
ekonomiskt rätta. Under det senaste ett och ett halvt åren har jag och Sydafrikas president Cyril
Ramaphosa fått lett en global kommission för FN-organet ILO om utformningen av framtidens
arbetsmarknad. Det finns inget tvivel om att den arbetsmarknaden kommer att bli mer avancerad,
automatiserad och digitaliserad. Kraven på löntagares kompetens kommer att öka varefter. Det
här är bra för Sverige, för vi har aldrig någonsin kunnat konkurrera med löner i yuan, dong eller
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rupier utan vi har sett till att vara bäst, och det som nu blir avgörande är inte att vara billigast utan
det är kunskapsnivån.
Vi ser det redan nu, i all fler svenska företag som flyttar hem sin produktion till Sverige. Vi
märker det i debatten i OECD, Internationella valutafonden, Världsbanken, där är det många
som plötsligt talar om hur avgörande en bred och jämlik tillgång till utbildning har blivit. Så det
passar oss, men tro inte för den skull att något är vunnet en gång för alla. Alla vill nå samma
position. Sedan ganska länge har faktiskt Kina utbildat lika många ingenjörer än USA, Tyskland
och Japan tillsammans.
Sverige är bara tio miljoner människor. Ska vi kunna ta täten i det här måste vi mobilisera hela
vårt land, precis som vi gjorde med totalförsvaret under efterkrigstiden, och med en viktig, viktig
devis: Det är inte några duktiga få som ska utbildas och utvecklas – det är alla!
Och det är därför vi samlas här till kongress. Det är upp till oss att vara med och leda den här
mobiliseringen. Det är därför vi har som mål att bygga ut yrkeshögskolan och högskolan med
30 000 platser under de kommande sex åren. Det, mina vänner, motsvarar två nya Örebro
universitet. Det är därför vi ska upprätta lärcentrum runt om i vårt land, som gör att kartan över
var i landet du kan få högre utbildning inte har några vita fläckar. Det är därför vi ska rusta inför
sämre tider med ett system för korttidsarbete. När konjunkturen viker rejält och företaget får
rejält svårt ska du inte per automatik få sparken utan du ska få kompetensutveckling i stället. Det
är därför vi ska samla parterna och bygga en reform så att alla kan växa och växla i arbetslivet.
Det ska vara lika självklart för löntagare som för arbetsgivare att alla på en arbetsplats ständigt ska
kunna uppgradera sina kunskaper både för sitt nuvarande jobb och för nästa jobb.
Samhället ska göra sitt – med allt från ett studiemedelssystem som funkar också för dem som är
yrkesverksamma till mer avancerad, nätbaserad utbildning som är avgiftsfri och öppen för alla.
Så vänner, det är mycket av det som beskrivs i ILO-rapporten som vi nu ska göra till verklighet
här i Sverige.
Vi ska göra det här breda lyftet av alla, på alla kunskapsnivåer, så att alla kan orka och utvecklas
under ett helt yrkesliv – från breda insatser vid folkhögskolor och studieförbund, förbättrad
svenskundervisning för invandrare, att fler arbetslösa kan ta en så grundläggande sak som ett
körkort med hjälp av lån från CSN, till att förbättra för unga forskare, öka forskningsinsatserna
och få fler att disputera och slå världen med häpnad.
Så ska det starka samhället byggas. Så ska vi både bli rikare och jämlikare. Så ska Sverige slå sig
fram i världen. Vi sänker inte vårt arbetes pris – vi höjer vår kunskaps värde!
Vi vet alla var det börjar. För några veckor sedan var Magdalena Andersson och jag ute och kampanjade. Magda hade hemmaplan, vi var i Nacka. Jag hade fått ett brev från fyra barn i årskurs 3
på Ektorps skola i området, så vi passade på att komma förbi och svara lite mer personligt sådär.
Och det är så underbart att kliva in ett sådant klassrum. Kanske sken de upp lite, för att de kände
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igen någon gubbe och någon tant från tv – ursäkta Magdalena, jag menar gubbe bara – och en
kvinna från tv. Men just i lågstadiet, att se de där blickarna. Det är så starkt och de har den där
oavbrutna, hänförda förvåningen. Kunskapshungern, kunskapsglädjen. Och då är vår uppgift är
att se till att den håller livet ut.
Det kan verka idealistiskt. Men glöm inte att Sverige har haft ett av världens mest jämlika och
högpresterande skolsystemen. Vi ska dit igen. Inget annat duger.
Vi ska börja i en förskola med små barngrupper och stor kompetens hos personalen. Vi ska
fortsätta med en grundskola där barn med olika erfarenheter och olika bakgrunder möts, där
målet är högsta möjliga kunskap, aldrig högsta möjliga vinst. Och när jag blickar ut över sådana
klasser som den i Nacka vet jag att några kommer att få det svårt och halka efter. Vi ska fånga
upp dem med fler speciallärare och bättre möjligheter till mindre undervisningsgrupper, och vi
ska sätta in stöd så att vi kan ta oss an små problem innan de har hunnit växa till stora problem.
Jag vet också att några kommer att få det svårt och må dåligt under uppväxten. Det är dessvärre
en del av livet. Därför ska vi stärka elevhälsan, och inte minst den del som handlar om psykisk
ohälsa. Jag vet också att några kommer tycka den vanliga undervisningen som alla andra håller på
med är för enkel, de vill springa före. Också det ska vi bejaka. Vi ska göra det lättare för elever att
ta sig an större utmaningar och dessutom kunna fördjupa sig i ordentligt i ett riktigt skolbibliotek.
Det är bara så, bara genom att lärare har kraften, kollegorna och mandatet att se varenda kille och
tjej, vi kan nå den lugna och jämlika skola som våra barn och ungdomar förtjänar och därmed de
världsledande kunskapsresultat som vi strävar efter. Bara så, bara genom att skolan är kompensatorisk och ger störst stöd till dem som behöver mest, kan den bli den murbräcka mot
klassamhället som vi vill att skolan ska vara. Det är bara så, mina vänner, vi kan se till att göra
skolan till vårt starka samhälles största stolthet, och det ska den bli!
Men vänner, det här är också väldigt viktigt: Ska kunskapens makt ges till alla krävs det mer än
möjligheter. ”De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska
kamrater eller delta i aktiviteter utanför skolan. Jag skulle gå direkt hem och hjälpa min mor med
hushållsbestyren och uppfostras till en fin flicka.” Så berättade Fadime Sahindal i riksdagen i
november 2001. Två månader senare var hon mördad.
Jag har så svårt att ta ordet ”heder” i min mun när vi talar om det förtryck, den förföljelse, den
stympning och det besinningslösa våld som riktas mot barn och unga i Sverige med heder bara
som en falsk och mycket usel ursäkt. Och jag kan inte tala om allas möjligheter här i livet utan att
också tala om att flickor och pojkar fortfarande förvägras sitt eget val av utbildning, av arbete, av
kärlek, sitt eget val av liv.
Arbetet mot förtrycket har skärpts – i rättssystemet, i socialtjänsten, i skolorna. Men det räcker
inte. Vi har i dag ungefär 100 000 ungdomar i vårt land som lever under detta förtryck. Därför
arbetar vi just nu på att skärpa straffen ytterligare. Vi måste få socialtjänsten att ingripa tidigare,
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och det finns mer vi måste göra. Men jag tror också att det enda sättet att se varje fall är att varje
del av samhället vet hur det här förtrycket ser ut, letar efter det, slår larm, slår ner mot det.
Därför vill jag att socialdemokratin ska vara den ledande kraften i Sverige i detta arbete, och
därför förväntar jag mig av er, kamrater, att ni i varje landsting, i varje kommun, i varje skola, i
varje del, ser det, hatar det, bekämpar det, befriar dessa ungdomar. Socialdemokratin är skapad
för att kunna frigöra från förtryck och det här är ett av de mest avskyvärda förtrycken av alla.
Därför ska det stoppas!
Kära vänner, det här för mig tillbaka där jag började och till det här stycket:
Säg mig, dis från Kunskapsbrunnarna,
finns det väl ting att visa mig här?
Svindel griper mig, skratt och skrämsel.
Luften har stigar som bär!
Så skrev den tjugofyraåriga Karin Boye, och hennes svindel känns väldigt lik den här oavbrutna,
hänförda förvåningen som Sven Lindqvist försökt leva efter. Och när Karin Boye blickade ner i
kunskapsbrunnarna såg hon nya stigar mot himlen. Det är poetiskt men det är också helt
avgörande för ett lands utveckling, för finns det något farligare för ett samhälle än om dess unga
slutar drömma?
Det är det jag vill säga allra mest av allt när jag träffar ungdomar, om det så är i storstädernas
förorter eller våra fina små bruksorter: Dröm! Dröm stort och arbeta för att nå dit, så ska jag göra
allt i min makt för att samhället ska finnas där vid din sida. Det är vår centrala uppgift. Det är
därför vi samlas i dag och alla dagar. Det är därför vi bygger ett starkare samhälle – så att även de
fattigaste barnen kan drömma de största drömmarna och nå dit. Vi vill att de ska känna den där
svindeln inför bildningens möjligheter, inför dörrarna som öppnar sig, inför livets stora potential.
Vi vill att de ska drömma – inte bara om sin egen framtid utan också framtiden för hela vår
samhällsgemenskap. Vi vill att de ska kunna leva, leva i en nästan oavbruten, hänförd förvåning
inför vad livet kan ge – och inför vad vi kan uträtta tillsammans som människor. Tack.
Tjänstgörande ordförande: Tack Stefan, vilket fantastiskt tal! Hade jag bestämt hade du kunnat
fortsätta prata hela dagen, men vi får väl göra lite annat också. Men det är bra att du påminner oss
om historien, för det är där vi har formats, för att klara av framtiden. Det här med att makten
delas av alla – du må tro hur det är här inne. Här vill alla vara med och alla vill tycka, och det
tycker vi är så bra!
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Dagordningens punkt 9
Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program: Kunskap
för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige
Inledningsanförande
Mikael Damberg, partistyrelsens föredragande: Det sägs ibland att det värsta man kan göra på en
partikongress är att vara första talare efter kongressfesten. Jag har en annan uppfattning om det
just nu. Det var ett fantastiskt tal, Stefan!
Du har i princip sagt allt som har med det här temat att göra, så jag kommer att korta ner min
inledning en del. Men jag kommer att säga några ord inledningsvis om det programarbete som vi
har startat tillsammans, och som vi har hållit på med i flera månader.
Det första förslaget från partistyrelsen skickades ut, sedan var det en remissomgång där vi fick in
synpunkter från er. Vi hade en öppen hearing där alla partidistrikt var med och diskuterade
programmet och då kom det ytterligare inspel. Och nu, när vi har skickat ut ett förslag igen, har
ni kommit in med era yrkanden och sent i går kväll skickade partistyrelsen ut ett förändrat förslag.
Jag hoppas att ni ser att det här förslaget innebär att partistyrelsen har lyssnat. Vi kanske inte har
skrivit exakt som yrkandet var, men vi har tagit till oss av flera av de viktigaste inspelen som
kongressen vill skicka till partistyrelsen, och jag vill nämna några inledningsvis.
Ett helt nytt stycke finns nu med om folkbildningens betydelse, om ett lyft för folkbildningen och
förstärkt demokrati. Ett helt nytt stycke finns nu med där vi kompletterar om kompetensförsörjning på landsbygden – hur viktigt det är att vi också ser över nya incitament för att göra det
här möjligt, vid sidan av alla förslag som redan finns i förslaget. Vi har lyssnat på SSU igen, i
körkortsfrågan. Vi har lyssnat på Studentförbundet i frågan om den psykiska ohälsan. Vi har
också skärpt skrivningarna om likvärdig skola, om reformeringen av skolpengssystemet men
också om kommunernas inflytande. Jag hoppas och tror därmed att ni känner att partistyrelsen
har velat ha en dialog med er, även om vi inte hade temagrupper denna gång.
Jag vill säga något om programmet, där min utgångspunkt är en lite annan än partiordförandens.
Jag var näringsminister i över fyra år. Jag reste väldigt mycket i Sverige. Jag besökte små och stora
företag runt om i det här landet och det var entydigt. Deras besked till mig var att deras största
tillväxtproblem var deras förmåga att rekrytera och hitta rätt kompetens. Det höll tillbaka
nyinvesteringar i nya lokaler. Det höll tillbaka nya ordrar som man vägrade att ta på företagen för
man hade inte kapacitet till det. Det blev utebliven tillväxt och färre nya jobb.
Det var samma besked jag fick när jag träffade regioner, kommuner och statliga aktörer, där att
sju av tio offentliga arbetsgivare i dag säger att de har problem att klara rekryteringen i dag. Och
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då talar vi inte ens om det framtidsbehov som statsministern talade om, om de rekryteringsbehov
den offentliga sektorn har de kommande åren.
Så det här är, här och nu, Sveriges största tillväxtfråga men också vår största möjlighet att
fortsätta pressa tillbaka arbetslösheten, se till att de nyanlända i Sverige snabbt kommer i arbete.
Den här möjligheten finns och det är därför programmet föreslår fortsatt utbyggnad av
utbildningssystemet i hela Sverige: universitet och högskolor, yrkeshögskola, en smartare
arbetsmarknadspolitik som kopplar till de regionala behoven, men också reformering av systemet,
där regionerna får en större roll att planera utbudet mot det behov som man har av kompetens
runt om i Sverige.
Den andra delen av programmet handlar om att utbildning, kompetensförsörjning, omställning,
är nödvändigt för de stora samhällsutmaningar vi står inför. Ta bara klimatfrågan. Det kommer
att krävas ny forskning och utbildning för att vi som samhälle snabbt ska kunna ställa om. Det
kommer att krävas ny utbildning till helt nya yrken när det gäller förnybar energi. Eller ta de
tusentals viktiga industrijobb vi har i fordonsindustrin som kommer att förändras i grunden med
elektrifiering och självkörande fordon. Det är enormt viktigt att Sverige som land tar ett
helhetsgrepp kring detta. Vår svenska skog skapar helt nya värden som en motor för grön
omställning, men dessutom helt nya material, bränslen eller till och med miljövänliga batterier.
Den åldrande befolkningen – ett stort behov av mer omvårdnad, sjukvård. Vi lever allt längre och
det kommer att krävas personal med kompetens men också ny teknik som gör det möjligt för
äldre att leva självständiga och fria liv allt längre upp i åldrarna. Men då måste personalen få vara
med och genomföra ett digitalt språng i välfärden.
Det gäller inte minst alla våra förändrade arbetsuppgifter på jobbet. När digitalisering och AI slår
till och förändrar våra arbetsplatser måste anställda ha rätt att få kompetensutveckling, att hänga
med, så att man klarar sitt arbete och så att man står stark nästa gång det blir en lågkonjunktur.
Det här ansvaret har vi som land, och arbetsgivarna måste ta det ansvaret.
Därför presenterar vi tio nya kunskapsreformer för ett starkare samhälle. Vårt fokus är utbildning
för att växa och växla på jobbet, utbildning som leder till jobb, och sist men inte minst utbildning
som ger en gedigen grund att stå på. Allt börjar, som ni vet, med lärarna, en bra förskola och
skola, och jag vill säga inledningsvis att förra kongressen antog Socialdemokraterna ett radikalt
program för en likvärdig skola som ger alla barn och ungdomar den bästa starten i livet. Den här
kongressen river inte upp de besluten. Vårt gemensamma ansvar nu är att verkställa och
genomföra den politiken.
Det vi gör med det här programmet är att vi tar ett steg vidare. Vi fokuserar extra mycket på
gymnasieskolans misslyckande, där en av tre elever inte lämnar gymnasieskolan med en examen.
Vi tar steget vidare och tittar på de unga tjejer och killar som väljer bort yrkesprogrammen, vilket
skapar ett väldigt glapp mellan skolan och de kompetensbehov vi har i samhället. Men det räcker
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inte med en utbildning i början av livet utan man måste fylla på. Det är där hela växa och växlareformen kommer in: Hur förverkligar vi frågan om ett livslångt lärande?
Vi ser vilka som får kompetensutveckling i arbetslivet och vilka som inte får det. Det är ju LOgrupperna som inte får den kompetensutveckling de har rätt till i arbetslivet i dag, och den grupp
som får allra minst är de unga, visstidsanställda på svensk arbetsmarknad. De får nästan ingenting. Om vi inte gör något åt det kommer klassklyftorna att öka, då kommer otryggheten på
svensk arbetsmarknad att växa. Vill vi ge alla människor möjlighet att vara starka på svensk
arbetsmarknad ligger den här frågan helt rätt i tiden och vi måste ta den på allvar.
Avslutningsvis: Det finns länder som inte tycker att det här är så viktigt. Det finns partier som
säger: ”Äh, det är bättre att jobba med protektionism.” eller ”Vi ska sluta oss mot omvärlden och
bromsa den tekniska utvecklingen.” Vi socialdemokrater och svensk arbetarrörelse har aldrig trott
på det. Vi tror att ny teknik skapar de nya jobben och skapar det välstånd som gör att vi kan
skapa ett mer rättfärdigt samhälle. Men då måste vi jobba med kompetens för alla människor.
Vi tänker se till att ingen lämnas efter i digitaliseringen och att alla får tillgång till möjligheter,
kunskap och utbildning. Det är därför vi väljer att lägga en så stor del av vår kongress på att
fokusera på kunskap för framtiden, för det är helt avgörande för våra chanser att skapa ett trygg
och starkt land. Tack ska ni ha!
Flytt av sjukvårdsseminariet
Tjänstgörande ordförande: Vi föreslår att sjukvårdsseminariet utgår ur dagordningen och att det
flyttas till ett parallellt seminarium i lokalen Handskmakaren. De kongressombud som vill lyssna
på det får därmed möjlighet att lyssna till det under tiden som vi har debatt här inne. När vi har
votering får ni sms:a era kamrater och vi gör då ett litet uppehåll, så att ni hinner tillbaka in hit.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
dagordningspunkt 10 ”Sjukvårdspolitiskt seminarium” utgår och i stället i hålls som ett
separat seminarium parallellt med kongressförhandlingarna.
Dagordningens punkt 9.1
Kapitel 1. Utbildning för att växa och växla – politiskt program (sidan 7–12)
Föredragande: Mikael Damberg (huvudföredragande), Ylva Johansson, Matilda Ernkrans, Ulf Olsson
och Helene Hellmark Knutsson
Föredragning
Helene Hellmark Knutsson, partistyrelsens föredragande: Vi har, precis som huvudföredragande
redogjorde för, lämnat ett nytt förslag för att försöka arbeta in det som vi tyckte kunde göras, av
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de yrkanden som vi haft tillgängliga. Jag tänkte bara lite snabbt gå igenom dem under första
kapitlet Utbildning för att växa och växla.
På sidan 7 skriver vi in att det här också ska omfatta arbetstagare med eller utan funktionsnedsättning. På sidan 8 lägger vi under Ett nationellt samverkansprogram för livslångt lärande i
arbetslivet till att det också ska ge möjlighet till facklig utbildning och folkbildning på
arbetsplatserna och att detta bör stärkas.
På sidan 8 lägger vi även till ett helt nytt stycke om kompetensförsörjningen på landsbygden, för
partistyrelsen delar den uppfattning som har kommit från många delegationer, inte minst från Sstudenter, att det behövs göras betydligt mer än vad vi har gjort hittills för att säkra kompetensförsörjningen i glesbygd och på landsbygd. Där säger vi också att det krävs en samlad strategi för
kompetensförsörjningen på landsbygden. Vi ser att det är flera verktyg som måste få prövas, men
också de verktyg som vi redan har fattat beslut om och som håller på att genomföras måste
uppfyllas. Det är bland annat lärcentrum och distansutbildningar som vi nu håller på att bygga ut.
Vi är dock väldigt tveksamma från partistyrelsen till att vi ska låsa oss vid ett verktyg som handlar
om att skriva av studielånet för dem som flyttar till glesbygd för att jobba, för det finns i dag
oöverblickbara konsekvenser av ett sådant förslag, till exempel problematik med gränsdragningar.
Det kan till exempel vara så att om en ort omfattas av det här förslaget men inte grannorten på
grund av att den är något större så skapar det konkurrens mellan de två orterna snarare än mellan
glesbygd och storstad. Det blir också en gränsdragningstvist mellan individer, för det här kommer
att vara för dem som flyttar till glesbygden – inte dem som bor kvar och med hjälp av distansutbildningar eller lärcentrum utbildar sig på plats. Då motverkar ett sådant förslag den politik som
vi nu håller på att genomföra. Vi tycker att det är viktigt att vi har en samlad strategi där vi kan
pröva många olika verktyg men se till att de också förstärker varandra.
På sidan 9, under Fler trygga jobb, lägger vi till ”med god arbetsmiljö och kollektivavtal” – det
känns som ganska självklara delar. På sidan 10 lägger vi, precis som huvudföredragande sade, till
ett helt nytt folkbildningsstycke. På sidan 10 lägger vi också till, under rubriken Kompetens ska
tas tillvara på bästa sätt, att diskriminering på arbetsmarknaden ska motverkas.
På sidan 11, under Utbildning ska ta fler nyanlända till jobb, lägger vi till en mening om att i
utbildningar till kontaktyrken inom till exempel vård och omsorg behövs god utbildning i
svenska. Under arbetskraftsinvandringsavsnittet sist på sidan 11 har LO med flera lagt yrkanden
om att arbetskraftsinvandring ska styras av arbetsmarknadens behov, att svenska kollektivavtal
ska gälla, att åtgärder ska vidtas för att förhindra lönedumpning och att arbetsgivare som utnyttjar
arbetskraftsinvandring ska möta kännbara påföljder. Det lägger vi in.
Med det hoppas vi att vi har tillmötesgått väldigt många av de yrkanden som har varit och att vi
får en bra debatt på det här området. Jag yrkar bifall till partistyrelsens reviderade förslag.
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Följande förslag förelåg:
Kapitel 1. Utbildning för att växa och växla
Att kunna utvecklas och ha möjlighet att hänga med när jobb förändras och försvinner betyder
trygghet för arbetstagare och konkurrenskraft för Sverige. Men långt ifrån alla får kompetensutveckling i arbetslivet. Sämst möjligheter att lära nytt får den som har kort utbildning. Dessutom
har utvecklingen på arbetsmarknaden under lång tid inneburit fler otrygga jobb där lärande
uteblir, oftare för kvinnor än för män.
Att byta bana kan i dag vara ett allt för stort steg att ta. För den som står mitt i yrkeslivet blir
klivet till utbildning många gånger svårt. Ekonomin sätter stopp. Tillgången till utbildning brister
och det kan vara svårt att få kunskap om vilka vägar som finns och leder framåt. Det hejdar den
som vill ta nya steg i arbetslivet. Det riskerar att skapa vantrivsel och ohälsa. Det gör det svårare
att kunna och orka jobba längre. Det sätter upp hinder för den som haft ett tungt arbete och själv
vill byta bana för att hälsan säger ifrån.
Undersköterskan som vill bli expert på välfärdsteknologi ska kunna bli det. Golvläggaren som
slitit ut sina händer ska kunna växla spår till arbetsledare. Gruvarbetaren som vill använda sina
tekniska färdigheter för att satsa på en bana som programmerare ska möta goda chanser att ta det
klivet och journalisten som vill utbilda sig till elektriker ska kunna satsa på det. Banktjänstemannen som ser digital teknik förändra arbetsuppgifterna i grunden ska kunna ta de steg som
krävs för att i takt med den utvecklingen stärka sin kompetens.
Möjligheter för alla människor att genom hela livet ta del av bildning och att utvecklas i arbetslivet är avgörande för hela samhällets styrka. Sverige ska vara världsledande på kompetensutveckling. Det livslånga lärandet i arbetslivet ska därför mätas och följas upp. Tillsammans med
arbetsmarknadens parter vill vi formulera offensiva mål för att öka allas lärande genom hela
arbetslivet. Dessa mål ska omfatta kvinnor och män, unga och gamla, arbetstagare med eller utan
funktionsnedsättning och med kort utbildning likväl som lång. Och de ska gälla på stora
arbetsplatser såväl som små. Den svenska modellen ska utvecklas för att ge människor trygghet
och fler möjligheter när jobben förändras.
En växa- och växlareform – för trygghet och möjligheter
Det livslånga lärandet gör att varje människa kan växa under hela livet – som aktiv samhällsmedborgare och skicklig yrkesperson. Genom lärandemöjligheter i samhället som omfattar alla
kan fler ta nya steg inom sin bransch eller byta bana i arbetslivet. Det ger omställningskraft och
bygger Sverige starkt. Därför ska en Växa- och växlareform genomföras.
Studiemedelssystemet ska passa yrkesverksamma. Utbildning ska vara möjligt vid fler tillfällen i livet.
Flexibiliteten ska öka så att studiemedlet blir relevant för fler grupper och livssituationer och
möjligheten att jobba och studera samtidigt ska förbättras. Det kan handla om att göra det möjligt
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för yrkesverksamma att använda studiemedel i en annan takt och på andra nivåer. Studiemedelssystemet ska vara generöst för kortutbildade och skapa drivkrafter att vidareutbilda sig till vissa
bristyrken.
Yrkeshögskolan och högskolan ska ges särskilda omställningsuppdrag. Det ska vara möjligt för
yrkesverksamma att parallellt med arbete läsa kurser och program på yrkeshögskolan och
högskolan. I hela landet ska det finnas ett relevant utbud för yrkesverksammas kompetensutveckling som ska kunna läsas på den tid, plats och i den studietakt som passar den som jobbar.
Antalet fristående kurser och distansutbildningar ska öka.
Förutom hela yrkesutbildningar ska yrkeshögskolan erbjuda kortare kurser och påbyggnadsutbildningar. För att fler utbildningar ska kunna skräddarsys till vissa yrkesgrupper ska möjligheten att anordna uppdragsutbildningar inom ramen för yrkeshögskolan och högskolan
förbättras.
Trepartssamtal för att stärka kompetensutveckling och omställningsförmåga. Starka och ansvarstagande
parter på arbetsmarknaden har visat förmåga att gemensamt finna konstruktiva lösningar för att
utveckla jobben och arbetstagares trygghet. Parternas arbete för att gemensamt utveckla lösningar
för att stärka kompetensutvecklingen och omställningsförmågan hos breda löntagargrupper ska
främjas. Staten bör arbeta för att tillsammans med parterna utforma och testa modeller för att
stärka lärandet genom hela arbetslivet. Arbetsgivare har, och ska fortsatt ha, ansvar för att alla
anställda får den kompetensutveckling som behövs i arbetet. Varje arbetsgivare – offentlig och
privat – ska leva upp till det ansvaret. Statens möjligheter att bidra med förbättrade
förutsättningar för att öka lärandet i arbetslivet ska ses över.
Ett nationellt samverkansprogram för livslångt lärande i arbetslivet. Att arbetstagare får del av utbildning
genom arbetslivet är viktigt för kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Men lika viktigt
är det dagliga lärandet på jobbet. Alla arbetsplatser ska vara lärandemiljöer – där formell
utbildning kombineras med lärande i det dagliga arbetet. Även möjligheter till facklig utbildning
och folkbildning på arbetsplatserna bör stärkas. De möjligheter till ökat lärande som följer med
digitaliseringen ska tas till vara. Därför ska ett nationellt samverkansprogram inrättas. Det ska
syfta till att i samverkan med näringsliv, offentliga arbetsgivare, fack, utbildningsanordnare och
digitala innovatörer samla kunskap, utveckla och pröva metoder för att stärka det livslånga
lärande i arbetslivet.
Förbättrad kompetensförsörjning som del i en samlad strategi för landsbygden. Att säkra kompetens inom
näringsliv och offentlig sektor utgör en särskild utmaning på landsbygden. Bristen på utbildad
personal drabbar kvaliteten i välfärden och begränsar ett aktivt näringsliv. Därför krävs insatser
för att underlätta för arbetsgivare på landsbygden att attrahera och behålla kompetent personal.
Möjligheten att stärka incitamenten att bosätta sig och arbeta på landsbygden bör ses över. Hela
landet ska kunna leva och växa.
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Fler trygga jobb. Ett arbetsliv där trygghet, lärande och en god omställningsförmåga kommer alla till
del kräver trygga anställningar med god arbetsmiljö. När anställningen utgör ett långsiktigt
åtagande skapas de bästa förutsättningarna för ett produktivt och effektivt arbetsliv. Tillsvidareanställning, heltid och kollektivavtal ska vara norm på svensk arbetsmarknad. Det ska alltid finnas
objektiva skäl för en tidsbegränsad anställning. Därför ska allmän visstid avskaffas. Hyvling av
arbetstider ska stoppas. Delade turer ska minimeras. När digitaliseringen ger nya möjligheter
behöver det säkerställas att den inte innebär ett omodernt arbetsliv med fler otrygga jobb och
försämrade möjligheter till utveckling.
Kompetenstrappor för att människor enkelt ska kunna vidareutbilda sig. Det ska vara möjligt ta nya kliv i
sin bransch, till exempel från vårdbiträde till undersköterska eller från köksbiträde till kock.
Utbildning ska vara tillgänglig i etapper som möjliggör stegvis utveckling – från påbyggbara
yrkespaket för den som saknar gymnasieutbildning till utbildning med spets för att kunna
specialisera sig. En nationell standardisering av vissa utbildningar ska genomföras så att de blir
gångbara i hela landet, till exempel specialistutbildningar för undersköterskor.
Utbildning för att gå från sjukfrånvaro till jobb. Den som drabbats av ohälsa och sjukskrivning ska ges
möjlighet till utbildning för att ställa om till nytt arbete. Rehabiliteringsersättningen ska ses över
för att öka möjligheterna att studera under tid i rehabilitering, till exempel för att fullfölja en
gymnasieutbildning eller skaffa sig en yrkesutbildning.
Akademisk kunskap ska göras tillgänglig för alla. Nätbaserad utbildning som är avgiftsfri och öppen
för allmänheten, så kallade MOOC:s (Massive Open Online Courses), gör det möjligt för
människor att ta del av akademisk kunskap under hela livet och i hela landet. De kan användas
som en del av en modern folkbildning som ger breda grupper tillgång till kunskap och bildning
för att utvecklas och lära nytt, och som också strävar efter att motverka faktaresistens och ge
verktyg för att kritiskt möta desinformation och propaganda. Lärosätenas utbud och omfattning
av öppna nätbaserade utbildningar ska öka. De ska ges spridning genom samverkan med
folkbildningens aktörer och de arenor som folkbildningen skapar, där kunskap och bildning växer
med samtal och diskussion som redskap. För att nätbaserad utbildning ska vara möjlig i hela
landet är en fortsatt bredbandsutbyggnad nödvändig.
Studie- och yrkesvägledningen för yrkesverksamma ska stärkas. Den som vill utvecklas inom sin bransch
eller växla spår i arbetslivet ska kunna göra ett klokt och välinformerat vägval utifrån god
information om utvecklingen på arbetsmarknaden lokalt och regionalt. Alla ska därför ges tillgång
till modern nätbaserad studie- och yrkesvägledning för att få kunskap om vilka möjliga vägar som
finns och vad som behövs för att komma vidare.
Bättre möjligheter att få kunskaper och färdigheter validerade. Yrkesverksamma ska ha bättre möjlighet att
få sin formella och icke formella kompetens validerad och utbildning bedömd. Var och en ska
kunna skaffa sig ett intyg på vad man faktiskt kan och ges vägledning för att komplettera sin
utbildning när det behövs. Det ska vara lätt för den enskilde att skaffa sig information om hur
man går tillväga för att få sin kompetens validerad. Ett nationellt sammanhållet och finansierat
178

system för validering behöver komma på plats. Branschvalideringen ska främjas så att fler
branschmodeller av hög kvalitet kan tas fram och användas.
Ett folkbildningslyft för kunskap och demokrati. I en tid då folkstyret ifrågasätts är folkbildningen
demokratins självförsvar. Folkbildningsorganisationerna finns i hela landet och ger människor
möjlighet att forma sina liv, känna mening och göra sina röster hörda. Studieförbund och
folkhögskolor har också stora erfarenheter av uppsökande och studieförberedande verksamhet
för att samhällets utbildnings- och bildningsinsatser ska nå människor med kort formell
utbildningsbakgrund. Stödet till folkbildningen bör stärkas.
Omställning till ett nytt land
För den som kommit till Sverige ska det gå snabbt att ställa om för arbete här. Det vinner alla på.
Arbetet för att nyanlända ska komma snabbare i jobb har gett resultat. Tiden till arbete har nästan
halverats under senare år. Men mer behöver göras för att utrikes föddas kompetens och drivkraft
till arbete snabbt ska tas till vara – det gäller den som nyligen kommit till Sverige likväl som den
som levt här en tid. Särskilt viktigt är det att höja utrikes födda kvinnors sysselsättning. Att
utrikes födda kvinnor får den frihet och självständighet som följer av arbete och egenförsörjning
ska prioriteras högt.
Kompetens ska tas till vara på bästa sätt. Kompetens och vilja till arbete hos nyanlända kvinnor och
män ska tas väl tillvara på en arbetsmarknad med stora behov av att anställa. De snabbspår till
bristyrken som tagits fram tillsammans med arbetsmarknadens parter ska utvecklas. De lokala
jobbspår som innebär handfast arbete att tillsammans med arbetsgivare skapa skräddarsydda
vägar till jobb ska byggas ut.
Etableringsjobb ska införas tillsammans med arbetsmarknadens parter för att ge nyanlända och
långtidsarbetslösa möjlighet att jobba och samtidigt skaffa sig de kunskaper och erfarenheter som
behövs på arbetsmarknaden – det stärker etableringen samtidigt som arbetsgivarnas kompetensförsörjning underlättas. Nyanlända med yrkeskunskaper ska snabbt kunna validera och
komplettera sin utbildning. Det ska gå snabbt att få en utländsk utbildning granskad och ansöka
om legitimation för yrken som kräver det. Diskriminering på arbetsmarknaden ska motverkas.
Utbildning ska ta fler nyanlända till jobb. Nyanlända som behöver utbildning för att kunna få jobb ska
ta del av utbildning – därför har en utbildningsplikt införts. För att den som är nyanländ snabbt
ska kunna utbilda sig till jobb ska det vara möjligt att läsa yrkesutbildningar med förstärkt
språkstöd. I vissa fall ska delar av yrkesvux kunna läsas på deltagarnas modersmål, parallellt med
studier i svenska. I yrkesutbildningar till kontaktyrken inom till exempel vård och omsorg behövs
god utbildning i svenska.
Nyanlända ska lära sig svenska snabbare. En språkplikt ska införas så att det blir obligatoriskt för
asylsökande att delta i språkundervisning. Användningen av digitala verktyg ska öka för att
säkerställa god tillgång till individanpassad språkträning. Den som har försörjningsstöd och
behöver kunna bättre svenska för att komma i arbete ska ta del av språkundervisning. För att
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nyanlända som är föräldralediga ska ges möjlighet att förbättra sina språkkunskaper ska tillgången
till språkskolor för vuxna och öppna förskolor med språkträning för föräldrar öka, särskilt i
utsatta områden. Kommunerna ska ta ansvar för att göra det möjligt för föräldralediga att ta del
av språkträning och kunna ställas krav på den som är föräldraledig att delta.
Svenska för invandrare (SFI) ska reformeras. All SFI-utbildning ska hålla hög kvalitet. Upphandlingssystemet ska ses över. Stödet för personer med kort utbildning ska öka. Det ska ställas tydligare
krav på progression i lärandet och undervisningen ska bättre anpassas utifrån deltagarnas förutsättningar, både vad gäller kunskaper i det svenska språket och vana att lära. Digitala verktyg kan
göra att undervisningen individanpassas och att fler får hjälp till självstudier. Fler ska kunna
kombinera SFI med arbetspraktik eller annan utbildning som stärker chanserna till jobb. Undervisningen ska kunna anpassas till de språkkunskaper som behövs inom det yrke som är aktuellt.
Anställda ska kunna lära sig bättre svenska på jobbet. Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill vi
utforma modeller för att utveckla det svenska språket hos anställda som behöver det. Det kan
handla om kurser och utbildningar och om att utveckla tekniska hjälpmedel eller coachning på
arbetsplatsen.
Folkbildningen ska tas tillvara för att korta vägen till jobb. Samverkan med civilsamhälle och folkbildning ska utvecklas för att stärka nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.
Folkbildningens uppsökande och studiemotiverande verksamhet och arbete med språk- och
samhällsorientering ska därför stöttas.
Arbetskraftsinvandring av kvalificerad arbetskraft inom bristyrken ska underlättas utan att riskera
lönedumpning. Arbetsgivare ska kunna söka internationellt efter kompetens när den saknas på
svensk arbetsmarknad. Därför ska handläggningen underlättas och kortas. Möjlighet till
talangvisum för personer med eftertraktad kompetens ska ses över och vissa utländska
beskickningar få i uppdrag att arbeta med att rekrytera viktig bristyrkeskompetens till Sverige.
Arbetskraftsinvandring ska styras av arbetsmarknadens behov och svenska kollektivavtal ska
gälla. Åtgärder ska vidtas för att förhindra lönedumpning och arbetsgivare som utnyttjar
arbetskraftsinvandrare ska möta kännbara påföljder.
Ett digitalt språng inom välfärden
Genom förändrade arbetssätt och ny digital teknik kan stora delar av välfärdens verksamhet
utvecklas och förbättras. Men då behöver den digitala utvecklingen drivas av och i nära samarbete
med de anställda.
Tillsammans med professionerna ska det genomföras ett digitalt språng i välfärden. Kompetensutveckling
inom digital teknik, anpassat för respektive välfärdsverksamhet, ska genomföras. En översyn av
hur digitala hjälpmedel, robotik och AI kan utvecklas, användas och förbättras ska göras i
samarbete mellan stat, kommuner och landsting. Kompetensutveckling till chefer som ska leda
arbetet med att implementera tekniken är centralt. Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter.
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Kraft att rusta i sämre tider
När konjunkturen vänder nedåt tilltar omvandlingstakten på arbetsmarknaden. Då ska Sverige stå
rustat för att klara sämre tider och för att rusta människor inför att konjunkturen åter vänder
uppåt. Arbetstagares kompetens ska tas tillvara och utvecklas så att fler kan behålla jobbet eller
ställa om till nytt jobb.
Det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete ska förbättras. För att säkra kompetens och
konkurrenskraft vid kraftig lågkonjunktur behövs ett bättre system för korttidsarbete som gör det
möjligt att undvika omfattande uppsägningar. Det ska ge möjlighet till kompetensutveckling och
samtidigt trygghet för den som får behålla sin anställning.
Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring att lita på. Taket i arbetslöshetsförsäkringen
ska höjas med målet att de allra flesta ska ha 80 procent av sin tidigare lön i ersättning. Försäkringen ska utvecklas så att fler omfattas av en förutsebar ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.
En omstart för arbetsmarknadsutbildningen. Tillsammans med det reguljära utbildningssystemet ska
arbetsmarknadsutbildningen för arbetslösa kunna svara mot regionala kompetensbehov. Den ska
fungera som ett snabbfotat verktyg för att ge arbetslösa möjligheter att snabbt skaffa sig de
kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. I en svag konjunktur ska arbetsmarknadsutbildningen snabbt kunna skalas upp för att fungera som språngbräda till nytt jobb för
den som drabbas.
Debatt
Per Nylén, Västernorrland: Det är verkligen en ära att få komma först ut såhär. Först en fantastisk
inledning av en annan Ö-viksbo och sedan två som jag är övertygad skulle vilja vara västernorrlänningar – vilket förband!
Jag vill börja med att yrka bifall till mitt yrkande 235, för att förstärka syftet med digitalisering,
men först vill jag beröra lite om det som ska bära våra digitala tjänster – höghastighetsbredband i
hela landet, som lyftes även i går under debatten. Den statliga närvaron har fortfarande en del att
önska och då kan vi inte förlita oss på digitala tjänster, där marknadsmisslyckandet har gjort så att
vi inte når fram med infrastrukturen. Kan vi lösa det lovar jag som kommunalråd i Örnsköldsvik
att även statsministern kommer att få bredband i vår kommun.
Det digitala språnget är viktigt för att utveckla vårt välfärdssamhälle, men vi gör det inte för att
teknik är kul eller för att dra ner på service. Vi ska bygga det digitala folkhemmet för att utveckla
och stärka välfärden. Därför vill Västernorrland göra följande tillägg på sidan 12 rad 6: ”Målet
med den digitala transformationen är att stärka välfärden för individen i hela landet. Genom ett
digitalt språng ska eleven ges de allra bästa förutsättningarna i skolan. Där modern teknik kan
göra störst nytta ska den användas kostnadseffektivt.”
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På det sättet, kamrater, frigör vi resurser så att till exempel specialpedagoger kan fokusera på sitt
uppdrag och stärka individen. Sverige ska ta kontrollen över välfärdens digitala utveckling. Inifrån
bygger vi det digitala folkhemmet.
Elina Backlund Arab, Västernorrland: Vi i Västernorrland yrkar på ändring 727, på sidan 10 rad
32–33, att byta en del av meningen till följande: ”Etableringsjobb ska införas tillsammans med
arbetsmarknadens parter för att ge bland annat de nyanlända som behöver möjlighet att jobba
och samtidigt skaffa de kunskaper och erfarenheter som behövs på arbetsmarknaden.”
Som så många berört i går är högerextrema krafter på frammarsch – krafter som drar alla över en
kam och ställer utsatta grupper mot varandra. När jag ser det blir jag rädd, rädd för mina barns
framtid och rädd för att allt det som vi socialdemokrater och alla socialdemokrater före oss har
byggt upp kommer att raseras. Vår fantastiska och livsnödvändiga välfärd är beroende av
invandring. Alla nyanlända behöver inte etableringsjobb. Somliga rekryterar vi hit för deras
kompetens skull. Andra kommer för kärleken.
Det är vår skyldighet att nyansera bilden av nyanlända. De är inte en homogen grupp. Nyanlända
bör inte, nej – de ska inte, sammankopplas oreflekterat med långtidsarbetslösa. Det gynnar bara
stigmatiseringen och ökar ett vi och dom-tänk. Men som en kär partikamrat en gång sade: ”Det
får inte finnas vi och dem. Det finns bara vi.” Och när jag hör vår partiledare tala om det känner
jag hopp.
Ulrika Lorenzi, Stockholm: Jag tycker precis som alla andra innan att det här är ett oerhört viktigt
program och det är väldigt glädjande att det livslånga lärandet ska gälla alla, men de två yrkanden
jag vill väcka handlar om att vi faktiskt kan göra det här lite bättre – yrkande 696 och 725.
Det första är på sidan 11 rad 15, där vi vill stryka en text som handlar om att man ska kunna ställa
krav på föräldralediga att delta i en utbildning. Det här är viktigt av flera skäl. Dels är det så att en
föräldraledig måste vara med sitt barn; vi förstår inte riktigt hur det praktiskt ska gå till att ställa
det här kravet, även om det är jättebra att kommuner ska kunna erbjuda den här sortens
utbildningar. Det är också diskriminerande mot en grupp och det är principiellt viktigt att freda
föräldraförsäkringen, och det syfte vi har med föräldraförsäkringen – att knyta en nära kontakt
med sitt barn.
Jag jobbar till vardags på LO och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson brukar prata om att
högern och Svenskt Näringsliv är inne och krafsar i alla system, och det är de verkligen. I transfereringssystemen vill man in och långsamt gröpa ur, och jag tror att det här är ett litet steg på ett
sluttande plan, där föräldraförsäkringen inte längre är det som vi har tänkt att den ska vara. Det
här är väldigt viktigt principiellt.
Yrkande 725 är på sidan 12 rad 20 och framåt. Det handlar om att det livslånga lärandet ska gälla
alla, och då framför allt även kvinnor. 80 procent av dem som går arbetsmarknadsutbildningar i
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dag är män. Vi måste ha ett system där även kvinnodominerade yrken får möjlighet att utbilda sig
när de är arbetslösa.
Jeanette Qvist, Halland: Vi har ett yrkande från Halland på sidan 9 rad 24, yrkande 249. Det är ett
tillägg som lyder: ”eller annan utbildning.” Det vi pratar om är rehabiliteringsersättningen och det
är jättebra skrivet att man ska se över den och öka möjligheten att studera under tid i rehabilitering. Men vi vill ha ett tillägg efter ”gymnasieutbildning eller yrkesutbildning”.
Varför är detta viktig? Jo, tänk dig en sjuksköterska som har skadat sig och inte längre kan ta
tunga lyft men kanske vill utbilda sig till vårdlärare eller kanske till medicinsk sekreterare. Då
behöver denna lägga till och komplettera med högskola och då tycker vi att man ska kunna göra
det också i rehabiliteringsersättningen. Det är vårt yrkande.
Vi har ett annat väldigt viktigt yrkande – nummer 250 på sidan 12 rad 27. Det gäller a-kassan, att
den ska var 80 procent. Vi stödjer partistyrelsens yrkande om att de allra flesta ska kunna ha 80
procent men det ska vara under hela ersättningsperioden. Det är ju så i dag att du har en
nedtrappning både av taket och en sänkning. Och vilka är det som har absolut svårast och som
behöver vänta med att få ett jobb, och behöver nyttja 300 ersättningsdagar? Jo, det är de med
lägst utbildning, kanske nyanländ eller med en funktionsnedsättning.
Det här är inte socialdemokratisk politik. Det här är en oerhört viktig fråga. Det här handlar
faktiskt om vilken människosyn och vilken politik vi har. Det var borgarna som införde både
nedtrappningen och taken, och vi anser att Socialdemokraterna ska se till att återställa det här, så
att vi står för vår politik.
Cecilia Dahl Andersson, Skåne: Jag vill börja med att tacka Stefan för betoningen på bildning. Det
värmer en folkbildarsjäl! Jag bor i Sveriges sydligaste stad, Trelleborg, vilket kanske hörs. I
Trelleborg styr M, KD tillsammans med SD sedan valet, och på vårt första fullmäktigemöte
visade de vilka värderingar som kommer att gälla. Kamrater, i ett enda klubbslag halverades
anslagen till studieförbunden, fyra ordningsvakter skulle anställas, kameraövervakning införas och
modersmålsundervisningen minimeras. I ett enda klubbslag i budgeten.
Med det samhälle som den blåbruna sörjan tar oss mot behöver vi vara motståndskraftiga. I den
kampen behövs folkbildningen mer än någonsin. Därför blir jag glad, Micke och partistyrelsen,
när man yrkar bifall till stycket Ett folkbildningslyft för kunskap och demokrati. På tal om
folkbildning – folkhögskolan nämns två gånger i hela häftet på sidan 20. På grund av tidsbrist tar
jag argumentationen senare men mina yrkanden på sidan 5 är att yrkeshögskola och högskola får
tillägget ”folkhögskola”. Kamrater, vi får inte glömma den skolform som gör skillnad för så
många människor varje dag. Bifall till förslaget.
Katarina Bosetti Kristoffersson, Göteborgsområdet: Jag yrkar på sidan 9 rad 9, yrkande 690, att ändra
formuleringen ”Delade turer ska minimeras” till ”Delade turer ska upphöra.” Delade turer är ett
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stort arbetsmiljöproblem som skapar stress och ohälsa för många. Det leder till långa dagar och
det blir svårt att få balans mellan arbete och fritid.
Vi socialdemokrater måste var mycket skarpare i vår kritik mot delade turer. Det är en stor grupp
av våra väljare och kommande väljare som sliter ut sig. Med delade turer ger man av sin fritid till
arbetsgivaren. Det är inte värdigt ett socialdemokratiskt Sverige. 2019 ska inte arbetsgivaren äga
hela ens dag. 2019 står vi inte med mössan i hand.
Delade turer är en jämställdhetsfråga, likaså en klassfråga. Det är inte den högavlönade vd:n eller
direktören som slits mellan delade turer. Det är lokalvårdaren, undersköterskan och chauffören i
kollektivtrafiken som sliter. Delade turer är en rättvisefråga som vi, ett feministiskt arbetareparti,
måste ta på allvar.
Vi har gjort många viktiga insatser för arbetsmiljön – åtta timmars arbetsdag, vi har avskaffat fas
3, ökat resurserna till Arbetsmiljöverket, tagit fram en nollvision för dödsolyckor på jobbet,
minskat möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra. Nu är det dags för nästa steg.
Delade turer ska inte bara minimeras. Delade turer ska upphöra.
Anton César, Göteborgsområdet: Det är väldigt bra att vi gör en satsning på ett digitalt språng
inom välfärden, vilket finns med i den här programtexten; det är jättebra. Kompetensutveckling
för både medarbetare och chefer är viktigt. Att involvera professionerna är ett måste. Det här
lyftes också av min delegationskamrat Jim Aleberg i går under den allmänpolitiska debatten. Men
vi måste också tänka i helt nya banor: Vilka krav ställs på morgondagens yrken?
I syfte att möte välfärdens, och framför allt vårdens, snabba tekniska kliv behöver vi hitta nya sätt
att främja utbildning av multikompetent personal. Tekniktäta operationssalar, avancerad
medicinsk bildanalys, blodtryckskontroll via mobilen eller wearable-klockor – den här
utvecklingen kräver nya kompetenser och vi måste ta ställning till hur vi kan kombinera
människonära vård och omsorg med det faktum att maskinerna och algoritmerna tar över mer
och mer. Om vi tar Japan som ett avskräckande exempel, så verkar de ha kastat sig rakt in i
händerna på en lösning med omvårdande robotar utan hjärta och själ. Där vill vi inte hamna.
Därför måste Florence Nightingale-vårdtradition möta den artificiella intelligensen på något sätt.
Jag föreslår en lite ny idé: Att undersöka möjligheten att som en pilot prova så kallade hybridutbildningar där man kan kombinera högteknologiska kunskaper med omsorgs- och vårdkunskaper. Jag yrkar därför att på sidan 12 rad 12 lägga till: ”I syfte att möta vårdens snabba tekniska
kliv som ofta kräver multikompetens personal bör nya multikompetenta yrkeskategorier och
hybridutbildningar testas. Som en sidovinst kan nya yrken, såsom hälften sjuksköterska, hälften
civilingenjör, bryta könsstereotypa utbildningar och yrken.” Jag yrkar även bifall till Västerbottens
yrkande 645.
Mathias Persson, Skåne: Det är härligt att stå i talarstolen efter ett sådant inspirerande tal av vår
partiledare – stort tack! Och det gläder mig extra att det pratades mycket om folkbildning i
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anförandet, något som är grunden i vår folkrörelse. Det började med facket och folkbildningen.
Sedan kom partiet utifrån de grunderna.
Jag börjar med att yrka, så att jag har det gjort. Jag har yrkande 586 på sidan 11 rad 35, och det
här anförandet handlar om den digitala klyftan. För några år sedan pratades det väldigt mycket
om den digitala klyftan. I dag – jag är själv kommunikatör, jag vet att man har vissa värdeord –
pratar vi om AI, automatic learning och digitalisering – men den digitala klyftan pratar vi inte så
mycket om. Det är jätteviktigt att vi satsar på alla dem som inte är med på arbetsmarknaden eller
som är i vanliga studier. Folkbildningen behövs så att alla kan ta del av de fantastiska steg vi tar
nu inom digitaliseringen.
Peter Holkko, Jönköpings län: En del säger att de inte tänker förlänga debatten, men jag säger
direkt att jag tänker att göra det. Jag har ett yrkande, 278, och det handlar om att det ska in
bildning och uppsökande verksamhet på ett par ställen. Jag har under hela min fackliga karriär,
om man nu kan kalla det så, hållit på med olika saker som rör uppsökande verksamhet. Vi har
hållit på med medlemsrekrytering, värvning till studier, värvning till medlemsmöten, you name it,
och jag har upptäckt följande. Vi har skickat ut massor med brev, vi har använt anslagstavlor, vi
har informerat på möten – och med alla dessa sätt lyckas vi i princip bara få några få att nappa på
våra erbjudanden. Dessutom nådde vi inte den målgrupp som verkligen var i behov av det vi
erbjöd.
Så vi har använt oss av uppsökande verksamhet, och det sista året som jag var verksam gick hela
50 procent av våra medlemmar en medlemsutbildning. Det beror på att vi har träffat människor
ute, ansikte mot ansikte, och då är det mycket lättare att få människor som verkligen behöver det
att anmäla sig till någonting.
Ni kommer ihåg att det var Stig Malm som myntade uttrycket ”betonghäckar”, det vill säga: Vi
ska inte sitta inne på expeditionen och häcka utan vi ska vara ute där människor finns. Och att
använda nätbaserade tjänster är nog bra, men de tillägg jag har gjort är viktigt, för dem som verkligen är motiverade är redan ute på nätet och tittar. Men de som verkligen behöver ha utbildningen – dessa når vi bäst genom något slags uppsökande verksamhet ute på arbetsplatser med
mera, och då når vi dessutom den grupp som vi tror har stor potential att utvecklas, men varken
de själva eller andra vet ännu vilken inneboende kraft de besitter som en av Sveriges outnyttjade
naturresurs. Dessutom kan jag som gammal brevbärare säga att det går tyvärr inte att poströsta
utan det är skarpa röster som räknas!
Birgitta Nesterud, Göteborg: Programmet Kunskap i framtiden är ambitiöst och i många stycken
bra, men vi i delegationen från Göteborg har saknat ett tydligt bildningsperspektiv. Nu vill vi
tacka partistyrelsen som har lyssnat men den behöver lyssna lite till. Reformerna som föreslås går
i huvudsak ut på att utbildningen ska leda till att arbetskraften ska bli anställningsbar, vilket är
viktigt men inte tillräckligt för att vi ska kunna hantera våra liv, fungera som föräldrar och
medborgare, vara skapande och kreativa.
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Vidare anser vi att folkbildningen, studieförbunden och folkhögskolorna har behandlats styvmoderligt i programmet. Folkbildningen finns i hela landet och når drygt en miljon människor
per år. Studieförbunden och folkhögskolorna verkar för att utjämna utbildningsklyftor, främja
integration och mångfald samt bidrar till att möjliggöra människors livslånga och livsvida lärande.
Vi vill också lyfta fram betydelsen av det informella lärandet – det lärande som sker utanför
utbildningsinstitutionerna, exempelvis på arbetsplatser och i föreningslivet. Sfi och den
kommunala vuxenutbildningen behöver förändras, inte minst med tanke på att en ökande andel
av de studerande numera ha en mycket kort, om än någon, formell utbildning. För dem är det
traditionella komvuxkurserna dåligt anpassade.
Avslutningsvis ett citat från programmet: ”Kunskap och bildning har aldrig varit viktigare än nu.”
Jag yrkar bifall till yrkandena 363, 374 och 379.
Malin Lauber, Kronoberg: Jag vill börja med att uttrycka min respekt för dem vi mötte här utanför
som oförtrutet kämpar för de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan som hotas av
utvisning.
Nu till mina yrkanden. Jag yrkar i enlighet med yrkande 688, vilket är ungefär detsamma som
yrkande 696 av Ulrika Lorenzi om sfi och språkinlärning, och yrkande 692 som handlar om
progression – att det måste ligga på kommunen snarare än på den enskilde.
Kommunerna ska självklart göra det möjligt för den som är föräldraledig att kunna lära sig
svenska och delta i utbildning om hen vill. Men den som behöver ha fullt fokus på sin
föräldraledighet ska också kunna ha det. Man ska inte tvingas in i utbildning. Liksom många av
oss andra som varit föräldralediga så vet vi att man kan behöva ha fullt fokus. Det här skulle
sannolikt drabba kvinnor allra mest.
Vi vet också att med goda förutsättningar för lärande så sker progression ibland långsamt och
ibland snabbt. Det går dock inte att forcera inlärning med hjälp av piska. Även här är det
kommunens ansvar att se till att de förutsättningarna ges, så att eleven kan göra den progression
som vi kräver. Det yrkar jag på, på sidan 11 rad 18. Den som någon gång arbetat med språkinlärning vet att det inte är en quick fix och att man faktiskt inte lär sig för att någon står bakom
en och piskar på.
Avslutningsvis är jag glad att vi lyfter nästan vuxnas och vuxnas lärande, att både kunna växa och
växla. Att växla för att kunna ett nytt arbete och växa för att kunna växa i sig själv. ”Begåvad men
fattig – ge honom lika chans”, låt det fortsätta.
Michael Ländin, Kalmar län: Jag har läst det här programmet och det var verkligen på tiden att det
kom, för detta är äkta socialdemokratisk politik. Det är utbildning åt alla, det är att lyfta
människor i stället för det här snacket om enkla jobb. Jag är it-företagare och jag gillar verkligen
det här med nätbaserat som förekommer i dokumentet. Det förekommer på åtta ställen. Det är
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nätbaserad yrkesvux, det är nätbaserad yrkesvägledning och studievägledning, det är nätbaserad
akademisk högskoleutbildning till alla. Det här kommer att betyda mycket mer än vad vi tror i
dag. Framtiden kommer att handla om nätbaserad utbildning.
Jag gillar också 30 000 fler högskoleplatser men tyvärr betyder inte det här mer än hälften så
många högskoleplatser egentligen, för färre än hälften tar examen på de generella programmen.
Det här är ett problem. Det är inget ”hitte-på” som Stefan brukar säga utan det är en rapport från
Universitetkanslerämbetet som säger det. Det spelar alltså ingen roll om vi tillsätter 30 000 fler
platser om hälften hoppar av.
Vi från Kalmar län vill därför yrka på ett tillägg: ”Att lärosätena ska ta ansvar för att en större
andel än i dag som börjar på en utbildning också tar sin examen.” Det är yrkande 710. På så vis
blir 30 000 platser också 30 000.
Magnus Johansson, Västmanland: Västmanland vill yrka på ett tillägg på sidan 5 rad 37: ”Vi ska
bryta normer och strukturer som påverkar människors val av yrke.” Och nu, mina vänner, ska jag
berätta varför detta är viktigt.
Under valrörelsen besöker jag ungefärligen åtta fabriksgolv. Jag får prata med fabriksdirektörer
och IF Metall, och det man säger till mig är: ”Vi befinner oss i ett starkt tekniklän och därför kan
vi ha en gynnsam löneutveckling. Vårt problem, och det jobbar vi med tillsammans med
skolorna, är att vi måste få unga tjejer att intressera sig för våra teknikyrken.”
När jag praktiserar på serviceboende eller på äldrebostäder är situationen annorlunda. Dit
behöver man få killar som vill bli sjuksköterskor och som vill finnas i en karriärsutveckling där de
kan vidareutveckla sig på arbetsplatserna. Vi måste ta itu med lönenivåerna inom det så kallade
äldre- och omsorgsblocket på den svenska arbetsmarknaden. Ett sätt att göra det är vår
reformpolitik, men det är viktigt medan man gör det här att vi socialdemokrater går ut och säger
till unga människor, i synnerhet unga tjejer: ”Du som är intresserad av teknik och tillverkning har
underbara framtidsmöjligheter inom den arbetssektorn.”
Magnus Johansson, Södermanland: Det är min första kongress som ombud, även om jag har varit
på många kongresser, så det är lite spännande att stå i talarstolen! Jag vill börja med att tacka
partistyrelsen att man faktiskt har lyssnat på de yrkanden som jag med flera har lagt. Jag drar
tillbaka samtliga de tre yrkandena, alltså 414, 523 och 526. Jag tycker att det är väldigt bra att
partistyrelsen har lyssnat på de folkbildningsvänner som har yrkat på sådana saker.
Jag ska ta tillfället i akt att säga att jag tycker det är bra att man öppnar upp för att studiemedelssystemet kan var så pass flexibelt i det stycke som handlar om studiemedelssystemet. Jag
har inget yrkande där, men jag har själv stora erfarenheter av att arbeta med uppsökande
verksamhet via fackliga organisationer och där kan vi göra en väldigt stor samhällsnytta och vi
kan använda båda våra ben i arbetarrörelsen för att vi ska få det att funka på ett bra sätt.
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Det vill jag uppmana att vi verkligen tar tag i igen. Vi gjorde det på när vi jobbade med det första
kunskapslyftet och vi skulle kunna göra det igen. Det handlar mycket om korttidsbidraget som
fanns och uppsökarmedel. Vi behöver inte göra det på samma sätt som då, men vi behöver göra
det jobb som gjordes då.
Mona Modin Tjulin, Jämtlands län: Alldeles nyss lyssnade vi på vår partiledare och statsminister,
och för ett tag sedan var han och besökte oss på alpina VM i Åre och på skidskytte-VM i
Östersund som skedde nu i vintras. Jämtland är himla bra på att göra internationella världsmästerskap, men vi är inte lika bra på att klara kompetensförsörjningen i glesbygd – något som vi
delar med många andra. Vi har till exempel Ragunda kommun som det är lite synd att hänga ut,
men bara 42 procent av lärarna är behöriga i den kommunen – tredje sämst i landet. Så kan vi
inte fortsätta att ha det. Vi behöver göra mer för att klara kompetensförsörjningen i glesbygd.
I Norge har de haft nedskrivna studielån på glesbygd länge. I en utvärdering tio år efter att de
hade fått nedskrivning bodde fortfarande 70 procent kvar i området. Landsbygdskommittén har
tittat på det här och kommit med ett seriöst förslag på hur man skulle kunna göra, med nedskrivning av tio procent och max 30 000 kronor per år, och det skulle kosta 15 miljoner kronor.
Jag yrkar på sidan 8 rad 7, yrkande 731, att sista meningen fylls på med: ”samt stimulera
kompetensförsörjning i glesbygd genom att modeller för nedskrivning av studielån införs.” 15
miljoner kronor, partivänner. Vi har råd att se till att vi klarar kompetensförsörjningen i glesbygd.
Jag är jätteglad att partistyrelsen har gjort ett helt stycke om att klara kompetensförsörjningen på
landsbygden, men det saknar konkreta förslag, och det här är ett sådant som skulle göra att
många av våra väljare i landsbygd och glesbygd ser att vi tar vara på deras behov.
Kadir Kasirga, Stockholm: Socialdemokratins Sverige har alltid varit öppet för arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring och kvalificerad arbetskraft inom bristyrken har alltid varit
välkommet här i Sverige; det har vi gjort många gånger under historiens gång. Problemet är inte
att dessa människor kommer hit och jobbar. Problemet är att vi har oseriösa arbetsgivare och
företag som kringgår regler och bryter mot kollektivavtalen och kringgår schysta villkor för att
utnyttja människors arbetskraft till en billig penning och egen vinnings skull och som utnyttjar
deras utsatthet.
När trygghet på våra arbetsplatser, en skälig lön för det jobb som utförs och det anständiga får
stå tillbaka för snabb vinning för företagen så är det ett problem.
Vi har från Stockholmsdelegationen lämnat in ett yrkande, 411, och till vår glädje har partistyrelsen och Ylva Johansson jämkat med oss och vi är jätteglada och välkomnar det jämkandet
med formuleringen: ”Arbetskraftsinvandringen ska styras av arbetsmarknadens behov och
svenska kollektivavtal ska gälla. Åtgärder ska vidtas för att förhindra lönedumpning och
arbetsgivare som utnyttjar arbetskraftsinvandrare ska möta kännbara påföljder.” Det här är
jättevälkommet även utifrån facklig-politisk samverkan, tack!

188

Julia Crafoord Liljeqvist, Södermanland: Det här är lämpligt kopplat till föregående talare för när jag
och mina kamrater i den sörmländska delegationen diskuterade det här programmet så var en av
de saker vi fastnade vid just det stycket på sidan 11 som börjar på rad 36, där man talar om att
underlätta arbetskraftsinvandring av kvalificerad arbetskraft inom bristyrken.
Jag ska börja med att lägga vårt yrkande så att jag inte missar det, så jag yrkar bifall till yrkande
728, att den inledande meningen omformuleras till: ”Arbetskraftsinvandring av kvalificerad
arbetskraft med spetskompetens ska underlättas.”
Att ta tillvara internationell kompetens inom bland annat bristyrken är positivt, men jag tycker att
det innefattas väl i det tillägg som gjordes i går och som vi precis hörde om – att arbetskraftsinvandringen ska styras av marknadens behov. Men att dra det så långt som att vi ska underlätta
ställer vi oss tveksamma till. Vi pratar på olika sätt i den här programtexten om att skapa drivkrafter att vidareutbilda sig till vissa bristyrken. Man pekar på att listan över bristyrken är lång och
att utbildningssystemet ska bli bättre på att rusta människor för den kompetens som efterfrågas.
I stället för att underlätta arbetskraftsinvandring inom de här bristyrkena menar vi att fokus bör
vara på att se till att fylla platserna med de personer som faktiskt finns i Sverige i dag. Däremot,
kopplat till problemen med kompetensutvisningar ser vi snarare att de vi bör underlätta för är de
yrkeskategorier där kompetensen faktiskt saknas på den svenska arbetsmarknaden och där man
brukar tala om så kallad spetskompetens. Det är helt enkelt grunden till vårt förslag.
Lisa Carlsson, Stockholm: Jag vill lyfta vårt yrkande på sidan 1, rad 5 till 10 – tyvärr har jag inte
kunnat komma åt mitt yrkandenummer för systemet är som det är. Vi vill lägga till en skrivning
om de som behöver oss allra bäst i skolans värld: barn med behov av särskilt stöd. I dag tar det
alldeles för lång tid att få den hjälp som man behöver och som man har rätt till, och sedan får
man lägga åratal på att kämpa mot budgetkrav för att behålla just den hjälpen.
Dagens system möjliggör för fler barn i framtida utanförskap än i inkludering. Så får det inte vara.
Vi kan göra mycket bättre. Vi ska självklart ha en skola som möjliggör en god framtid för alla våra
barn, inte bara för de barn som inte har diagnoser. Alla barn måste få en chans att lyckas och då
behövs det både resurser och ett nytt tänk, där alla ska inkluderas i praktiken och möjliggöras en
framtid. Som Stefan Löfven sade i morse: Ge störst stöd till dem som behöver det mest.
Därför vill vi yrka bifall till vårt tilläggsyrkande på sidan 1 rad 5–10 och härmed höjer vi en röst
för dem som oftast inte gör det för att de inte har orden: alla våra barn i behov av särskilt stöd.
Hjälp dem så har vi en mycket bättre framtid.
Viktor Nordström, Dalarna: Sverige behöver arbetskraftsinvandring för framtidens utmaningar på
arbetsmarknaden, speciellt då det gäller våra bristyrken. Men det som oroar mig är det budskap vi
skickar när vi talar om ”talangvisum”. Samhällsdebatten gällande migrationen har hårdnat och vi
ska inte glömma det läge som världen befinner sig i. Vilket budskap skickar vi till de människor
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som söker ett bättre liv när vi väljer att tala om talangvisum? Och vilket ideologiskt budskap
skickar vi som parti?
Sverige behöver en arbetskraftsinvandring men det är inte bara dem med talang som ska
prioriteras. Därför yrkar jag på att ordet ”talang” stryks i det nya programmet på sidan 11 rad 39.
Det är en liten med ideologiskt viktig korrigering. Sverige behöver arbetskraftsinvandringen.
Sara Lindberg, Jönköpings län: Yrkes-sfi – det är en lysande idé. I Nässjö, min hemkommun, var
vi först ut i landet med så kallad yrkes-sfi – en kombination av yrkespraktik och sfi-undervisning.
Vi har i Nässjö mycket goda erfarenheter av den här utbildningsformen. Syftet är att skapa en
snabbare väg till arbete och det fungerar. Sfi-undervisningen anpassas i yrkes-sfi till de
språkkunskaper som krävs för just det yrke som praktiseras.
Jag tycker att uttrycket yrkes-sfi är väldigt bra, och det talar om vad det ju faktiskt handlar om, så
jag föreslår en ny lydelse på sidan 11 rad 23–24, yrkande 465: ”Fler ska kunna kombinera sfi med
arbetspraktik eller annan utbildning i så kallad yrkes-sfi, som stärker chanserna till jobb.”
Liss Jonasson, Västernorrland: Jag vill yrka bifall till mitt yrkande 585 på sidan 8 rad 1 om att
studiemedelssystemet ska bli mer generöst och passa yrkesverksamma, alltså att rubriken ska lyda
så. Jag vill också yrka bifall till Mona Modin Tjulins yrkande om att stimulera flytt till landsbygden
genom att modeller för avskrivning av studielån införs.
När jag som 19-åring flyttade från det samhälle i Norrlands inland där jag växte upp ut till kusten,
som så många andra gör, insåg nog inte jag hur svårt det skulle bli att någon dag faktiskt komma
tillbaka, om jag skulle vilja. För det är något med urbaniseringsprocessen i en människa. När den
väl har dragit igång är den ganska svår att stoppa. Och när vi pratar om dem som behöver flytta
till landsbygden så handlar det också om dem som behöver flytta hem tillbaka. Och om det ska
vara så svårt för mig, som älskar min hemort, att se någon typ av incitament eller skäl att faktiskt
flytta tillbaka till lands- och glesbygden, så är det nog ännu svårare för dem utan någon typ av
koppling till de orter och kommuner som skriker efter arbetskraft att göra det.
Partistyrelsens föredragande hade tidigare ett antal ganska bra argument mot avskrivningar av
studielån, men jag tror att vi måste vara redo att testa ovanliga lösningar för att ha en chans att
klara av kompetensförsörjningen i hela landet. Och även om jag är glad över det nya stycke om
just det här som partistyrelsen har lagt till, så räcker det inte med att säga att vi behöver en
strategi för kompetensförsörjning. Vi behöver också konkreta förslag i den riktningen.
Samuel Carlén, Värmland: Som östvärmlänning från Kristinehamn och en pappa uppväxt i
Karlskoga känner jag mig nästan hemma här i Örebro! Jag vill börja med att tacka partistyrelsen
för att de har ändrat sig när det gäller att kollektivavtal ska vara norm tillsammans med heltid och
tillsvidareanställning. Det är sossigt.
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På sidan 11 rad 8 har jag ett yrkande, yrkande 736, att texten ”anordnad av folkbildningen” läggs
till i slutet av meningen ”En språkplikt ska införas så att det blir obligatoriskt för asylsökande att
delta i obligatorisk språkundervisning.” Varför? Jo, för att folkbildningen har visat att de klarar av
att axla denna viktiga uppgift, senast i samband med den stora flyktingvågen 2015–2016. Många
aktörer inom folkbildningen, inte minst vårt eget ABF, gjorde en otrolig insats för att hjälpa
flyktingar med att lära dem det svenska språket på grundläggande nivå. Detta är integration, mina
vänner, och en investering i framtiden, då flyktingarna blir mer förberedda inför sfi-studier i
kommunen den dag de får uppehållstillstånd, om de är så lyckliga att de får det.
Anna Skarsjö, Göteborg: Göteborgsdelegationens yrkande 480 är ett tillägg sidan 3 rad 20. Det
lyder: ”Välfärdens rekryteringsbehov är enormt. För att fler ska välja yrken inom vår
gemensamma välfärd behöver satsningar göras för trygga anställningar, yrkesutveckling och
möjlighet till delaktighet för de anställda.” Som förtroendevald i Kommunal ser jag varje dag
problemen som bristen på personal skapar i välfärden. Undersköterskor med utmattningssyndrom, då det inte finns tillräckligt med kollegor, barngrupper så stora att alla försök till annat
än förvaring känns hopplöst och skolor utan behöriga lärare. För få väljer i dag att arbeta i
välfärdens yrken – detta trots att behovet de närmaste åren kommer att öka lavinartat. Vi står
inför en kris.
I går stod vi här och debatterade om vikten av att återknyta banden till fackföreningsrörelsen.
Vore det då inte lämpligt att vi socialdemokrater redan i inledningen av vårt program visar att vi
ser de utmaningar som finns inom välfärden och visar bland annat medlemmarna i Kommunal
att vi satsar på dem och på deras arbetsplatser, att vi är partiet som har bäst politik för en svensk
arbetare?
Ulrika Tollgren, Skåne: Det är nu 25 år sedan som begreppet det livslånga lärandet myntades, men
det är först nu – med den föreslagna växa och växla-reformen – som visionen kan förverkligas.
Att tillgången till kompetensutveckling genom hela yrkeslivet även blir ekonomiskt möjlig för alla
är en helt rätt sossereform, och som Stefan sade innan: Kunskap är makt och den makten ska
delas av oss alla.
Men jag yrkar på att texten på sidan 11, rad 13–35 stryks, det är yrkande 554. Det som står där
handlar om att arbetsgivare ska kunna söka internationellt efter kompetens när den saknas här.
Detta har varken med kompetensutveckling eller omställning att göra, så det hör egentligen inte
hemma i det här programmet. Det här är strukturerat braindrain i sann kolonialistisk anda.
Rwanda har satsat jättemycket på it-tekniker och att utbilda ingenjörer, och Bangladesh satsar
inom sjukvårdssektorn, men inte för att den kompetensen ska dräneras hit.
Därför yrkar jag och önskar att dessa rader stryks. De är inte förenliga med vår ideologiska
kompass. Inom EU finns en fri rörlighet och här konkurrerar vi gärna med goda villkor och god
lönebild. Jag ser också gärna att fler utbytesstudenter verkligen får stanna kvar efter avslutad
examen; det har vi ibland varit lite snåla med. Och att man får möjlighet att invandra hit. Bifall till
yrkande 554 och härmed anser jag att marknadsekonomiska mekanismer har i skolan att göra!
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Magnus Olofsson, Älvsborgs södra: Jag har ett yrkande, 750, på sidan 9 rad 9. Katarina Bosetti
Kristoffersson var uppe och pratade om att delade turer ska tas bort och det tycker jag är
självklart, men jag vill även att det ska skrivas in att strejkrätten ska värnas. Stycket heter Fler
trygga jobb och man har fört in det här med kollektivavtal i texten, och ett kollektivavtal innebär
även att man ska kunna strejka för att få det.
Sedan vill jag även ha ett tillägg, yrkande 755, sidan 9 rad 24, om att AFA-försäkringen AGB ska
gälla vid uppsägning av hälsoskäl. I dag gäller den bara om man blir uppsagd på grund av
arbetsbrist. Uppsagt av hälsoskäl kan bli en personlig uppsägning, men då behöver man också
hjälp med omställning.
Sedan vill jag även få in en text, yrkande 762, sidan 12 rad 35: ”Arbetsmarknadsutbildningen ska
tillgodose tillväxtpolitiska stabiliseringspolitiska och fördelningspolitiska mål. Arbetsförmedlingen
fyller en fortsatt viktig funktion för omställningen och bör ges resurser att rusta och utbilda
arbetslösa för framtidens jobb, oavsett konjunkturläge.” För övrigt var detta min första kongress!
Zandra Michal, Stockholm: Som 167 av ombuden här är även jag på min första kongress, det vill
säga om de 5 som inte visste vid testvoteringen faktiskt har varit det innan.
På sidan 4 rad 7 yrkar Stockholmsdelegationen på att text ska strykas och ersättas med yrkande
481: ”Kunskap är styrka makt och trygghet. Kunskap är en mänsklig rättighet och den ska vara fri
för den som söker den. Från förskolan till utbildning för vuxna, i alla våra pedagogiska
lärandemiljöer, men framför allt i det livslånga lärandet, ska alla välkomnas och ges möjlighet att
lyckas.”
Ulf Engström, Värmland: ”Ord är förstås den mest kraftfulla drog använd av mänskligheten.” Så
sade Rudyard Kipling, författaren av Djungelboken, i ett tal i London 1923, alltså för nästan 100
år sedan, och jag citerar det i dag. Jag tycker verkligen att han har rätt. Hur vi använder vårt språk,
våra ord, är vitalt.
Vi ska i dag ta beslut om ett mycket viktigt program kring utbildning och jag ser att det finns
möjligheter här att öka framtidstron, skapa hopp, att bli framåtsyftande bara genom att ändra
vissa ord. Vi kan vrida till texterna litegrann. Som det exempel som jag yrkar på, där skillnaden
mellan omställning till ett nytt land, där landet tydligt ska ändras, eller omställning i ett nytt land,
som är det som kapitlet faktiskt handlar om.
Eller som på sidan 15 där det står ”Det målet har vi nått, men efterfrågan är fortsatt mycket
stor.” Vadå men? Vi ska väl inte nedvärdera det vi har lyckats med. Vi ska inte nedvärdera det
målet, för vi är stolta. Vi sätter ett nytt mål, vi går vidare och vi uppnår det också. Vi behöver
göra mer än säga vad vi vill; vi ska säga det med övertygelse, med styrka och med en tro om att vi
kan göra det. Jag vill läsa vårt program om utbildning och känna ”Ja, den här resan vill jag vara
med på. Den här resan vill jag vara med och leda.”
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Jag lyfter mina tre yrkanden om språkliga justeringar och hoppas att redaktionsutskottet kan få
ganska fria händer att sedan arbeta vidare med de här texterna enligt mina intentioner.
Alf Karlsson, Östergötland: Här står jag och berättar att jag har tagit bort mina yrkanden och vill i
stället rikta ett tack till partistyrelsen för det goda arbete den har gjort. Vi har blivit bra tillgodosedda där. Jag vill dock yrka bifall till Birgitta Nesteruds förslag 379 om korttidsstudiestöd. Det
kommer vi att stödja.
Jag vill också yrka bifall till partistyrelsens tillägg på sidan 7 rad 25. Det är bra att våra handikappade vänner också har fått plats i våra kongresshandlingar – en liten start är det, men fortsätter vi
med lite mer arbete kommer det att bli bra. Vi vill också yrka bifall på sidan 8 rad 36, det nya
stycket om landsbygden. Det vill vi ha mycket av!
Maria Nerpin, Jämtlands län: Jag yrkar på ett tillägg på sidan 8 rad 2 efter första punkten, yrkande
489: ”Åldersgränsen för möjlighet till studielån och studiebidrag förändras och höjs.” Det är ett
bra förslag vi har fått från partistyrelsen och som jag bara ser möjligheter med för de flesta. Att
växa och växla genom utbildning är bra. Och höjs då pensionsåldern ska studielån och studiebidrag förändras och höjas. I dokumentet beskrivs det hur viktigt det är att kunna byta bana när
man står mitt i arbetslivet, utsliten med arbetstider som kanske begränsar återhämtningen, och
det är kroppen som säger ”Nej, det här går inte.” och en sjukskrivning är nära.
Du måste kunna ta steget att förändra ditt liv. Det ska inte handla om ekonomin som inte tillåter
det och det ska inte handla om din ålder. Det finns en kompetensbrist inom de flesta yrken i dag
och för att man är utsliten till kroppen behöver inte huvudet vara slut. Du kan fortfarande hitta
yrken som du kan arbeta med till pensionen.
Vi talar om det livslånga lärandet, men dag finns det en begränsning för dem som har fyllt 47 år.
Då begränsas rätten till studielån och du måste vara under 57 år för att kunna växa och växla.
Detta gör att många möjligheter stängs för människor att förändra sina liv. I stället kanske man
blir sjukskriven. Vi blir äldre, vi blir friskare, och vi kan jobba längre. Men ekonomin är också
avgörande för att kunna växla.
Elin Kramer, Skåne: Mina yrkanden 504 och 509 om att en god arbetsmiljö är viktig för en trygg
anställning och att kollektivavtal ska vara norm på svensk arbetsmarknad är tillgodosedda. Som
partistyrelsen sade – det här är ganska självklara grejer, så bifall till det.
Nasra Ali, S-studenter: Jag vill yrka bifall till yrkande 743 men också Mona Modin Tjulins yrkande
731. Sedan 1918 har studiemedelssystemet utvecklats och allt fler läser exempelvis på högskola,
universitet, folkhögskola och yrkeshögskola.
Andelen av befolkningen som läser vidare efter gymnasiet år 2017 var 43 procent. Siffror från
Sveriges Kommuner och Landsting visar att ungefär 500 000 personer måste anställas inom
välfärden fram till 2026 för att klara pensionsavgångar och de ökande behoven. Men trots att fler
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pluggar vidare och fler examineras är behovet större än utbudet. Det här är så klart en ekvation vi
inte kan lösa utan radikala grepp. Fler måste välja att arbeta inom ett välfärdsyrke och vi måste
även se till att vi kan tillsätta tjänster i hela landet.
Vi är medvetna om att nedskrivning av studielån enbart är en av pusselbitarna i en aktiv kompetensförsörjningspolitik. För att fler ska vilja utbilda sig till ett välfärdsyrke krävs anständiga
arbetsvillkor och höjda löner för våra hjältar inom välfärden. Men det här förslaget skulle det bli
lättare att få tillgång till vårdpersonal, poliser och lärare i glesbygden.
Jag vill även yrka bifall till yrkande 528 om 50–50 procent vad gäller studiemedlet. I dag motsvarar låneandelen 70 procent av studiemedlet och 30 procent är bidragsdelen. Modellen för
studiemedel bygger på att samhället ska finansiera halva utbildningen och studenten ska finansiera
den andra halvan, men i dag ser vi att den höga låneandelen i studiemedlet har medfört skuldsättning och ökar. Jag vill med det här säga: Låt oss vara partiet som står upp för vår gamla paroll:
”Begåvad men fattig.” Låt oss stå upp för idén om att alla, oavsett bakgrund ska ha möjlighet till
högre utbildning.
Tjänstgörande ordförande: Vi har ett bekymmer med tiden. Vi föreslår från presidiet att vi sätter
streck. Det är 32 talare kvar på kapitel 1 och vi har många talare anmälda på både kapitel 2 och 3,
så vårt förslag är alltså att vi sätter streck och eventuellt får justera tiden senare i de två andra
kapitlen. Kan vi göra så?
Svar ja.
Sara Kukka-Salam, Stockholms län: Självklart ska alla som kommit till Sverige och som kan arbeta
också jobba. Så har den svenska modellen alltid byggts. Men vi från Stockholms län är oroade
över hur diskursen om nyanländas arbetssituation i dag ser ut. Vi har fått en slagsida mot krav
och individfokus, och en allt för passiv beskrivning av nyanlända målas upp i det offentliga
samtalet. Vi anser att bilden måste nyanseras. Precis som på alla andra politikområden måste vi
socialdemokrater också ha en strukturell analys när det kommer till nyanländas arbetssituation.
Vi vet att arbetslösheten bland nyanlända inte sällan beror på den strukturella diskrimineringen
som finns på svensk arbetsmarknad, när drivkraft och kompetens inte räcker för att få det där
jobberbjudandet. Det beror på fördomar och rasism hos dem som rekryterar på den svenska
företagen och det drabbar individer. Det måste upphöra. I min roll som oppositionsråd har jag
aldrig skämts så mycket som när jag träffade Hinnah och Muhammed. Hinnah hade gett upp
drömmen om att få fortsätta sin karriär som banktjänsteman, och Muhammed som är dubbelt så
gammal som jag och professor i redovisning, sade till mig: ”Sara, kan inte du hitta ett arbete åt
mig – vilket som helst. Jag kanske kan bli din assistent.” Jag skämdes å den svenska arbetsmarknadens vägnar.
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Därför yrkar vi socialdemokrater från Stockholms län om ett tillägg, yrkande 538, på sidan 10 rad
20, alltså den nya raden 38, om diskriminering, där vi tydligt säger att det är arbetsmarknadens
parter som måste lösa det här problemet.
Henrik Samdahl, Dalarna: Under toppåret under 1970-talet gick 205 000 personer inom LOkollektivet en facklig-politisk utbildning. Staten sköt till medel, facken utbildade sina förtroendevalda. Borgarna insåg att detta var ett hot och skar ner bidraget drastiskt. De som fick dessa
utbildningar insåg nämligen att man inte sitter och håller på ena sidan i en avtalsförhandling men
röstar på den andra i ett val. De berättade dessutom detta för sina kamrater på arbetsplatsen när
de kom tillbaka.
2001 var det 11 000 medlemmar som gick en utbildning. 2006 tog borgarna bort all statlig finansiering. Kamrater, det är de fackligt förtroendevalda som är garanten för att anständiga arbetsvillkor och en sund arbetsmiljö upprätthålls på våra arbetsplatser. Samhället kräver att de utför
sina uppdrag. Då bör staten skjuta till medel för att så ska kunna ske. Vi från Dalarna yrkar därför
på ett tillägg på sidan 7 rad sid 29: ”I en tid med fler otrygga jobb och försämrad arbetsmiljö
ligger det även i samhällets intresse att stärka arbetstagarorganisationerna. Därför ska staten vara
delaktig i finansieringen av de förtroendevaldas utbildning – detta för att den svenska modellen
ska kunna fortleva.”
För övrigt vill jag uppmana alla att ansluta till ringkampanjen i rummet Byggaren och hjälpa Falun
att vinna ett val!
Tjänstgörande ordförande: Vi borde nu justera de yrkanden vi har men vi har inte fått in alla än till
oss, så vi kan inte göra det. Därmed kan vi egentligen inte heller sätta streck i debatten. Men jag
hoppas ändå att ni kan hålla er lite nu så att bara det allra nödvändigaste tillkommer på listan, så
fortsätter vi och jag hoppas att yrkandena kommer in till oss.
Zelal-Sara Yesildeniz, Skaraborg: Vi kallar oss för framtidspartiet och därför tycker vi från
Skaraborg att det är viktigt att vi använder oss av ett modernt och jämställt språk. När vi läser
yrkestiteln ”banktjänstemannen” på sidan 7 rad 19 tycker inte vi från Skaraborg att det här är ett
modernt och jämställt språk. Därför yrkar vi bifall till vårt yrkande 541, att ”banktjänstemannen”
ändras till ”banktjänstepersonen”. Vi från Skaraborg hoppas att partistyrelsen tar till sig detta och
står upp för ett modern och jämställt språk i våra programtexter.
Joakim Hagberg, Göteborg: Jag yrkar bifall till yrkande 543 om korttidsstudiestödet. Jag tycker att
det finns mycket i det här programmet som är mycket bra, men det finns också saker som saknas.
Vi vill ha en skrivning om korttidsstudiestöd och detta innebär att man kan gå ner i arbetstid,
kanske en dag i veckan, mot en viss ersättning för att kunna läsa in missade gymnasiebetyg eller
läsa in en YH-utbildning.
Denna fantastiska möjlighet hade vi fram till 2006. Det var ett av de första besluten som den då
högerstyrda regeringen tog, när de i ett beslut avskaffade denna möjlighet. Denna fråga har varit
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uppe senare; bland annat har den drivits av Mikael Damberg som i dag är en av partistyrelsens
föredragande. Det är säkert någon som tycker att det i programmet redan finns möjligheter till
studier och lån, men de som går ner en arbetsdag i veckan kommer inte att vara berättigade till
CSN. Dessutom är de flesta som är mitt i livet och har ett arbete inte beredda att gå ner så
mycket i inkomst eller ta ett lån för att vara anställningsbar till sitt eget arbete.
De sista åren fram till 2006 var det ungefär 10 000 som tog och fick denna möjlighet, skaffade sig
behörighet till högre studier, blev anställningsbara till sitt eget arbete, utjämnade skillnader i vårt
samhälle, gjorde en livsresa, en klassresa. Eller som vår statsminister sade i dag: Det är en dörr
som är för fin och vacker att vägras någon. Jag vill öppna denna möjlighet, denna dörr. Kunskap
är makt och ska delas av alla. Stöd vår skrivning om korttidsstudiestöd, stöd yrkande 543.
Ebba Östlin, Stockholms län: Jag vill börja med att yrka bifall till två yrkanden som jag har lagt
från Stockholms läns partidistrikt – yrkande 548 och yrkande 551. Nyckeln till det svenska
samhället är ett gott språk och att man kan uttrycka sig och göra sig begriplig på svenska. Därför
har vi ett helt stycke som handlar om omställning till ett nytt land. Vi från Stockholms län saknar
dock i denna del av programmet ett stycke om gymnasieskolan, för vi anser och ser att det är en
så enormt viktig del – framför allt när du kommer sent till det svenska skolsystemet.
Språkintroduktionen är i dag en inlåsningsfaktor, för det krävs att du är godkänd och att du har
betyg i det svenska språket för att läsa andra kurser, och det är få rektorer som har modet att låta
elever gå in och börja läsa kurserna parallellt med deras språkintroduktion. Detta behöver
åtgärdas för att man ska använda tiden mycket bättre.
Sedan yrkar vi på att man i det här stycket ska ta bort skrivningen om ”särskilt utsatta områden”.
Jag leder en kommun där vi har särskilt utsatta områden, men jag möter ingen som vill bo i ett
sådant eller att ens område ska beskrivas på det sättet. Jag tycker att vi har köpt borgarnas
beskrivning av vad som är problemet, att det är områdena – inte fattigdomen, inte arbetslösheten,
inte alla de frågor som vi har en aktiv politik för att föra. Därför bör vi inte använda det
begreppet om det inte är absolut nödvändigt.
Sven Britton, Stockholm: Ni glömmer väl inte det livsviktiga valet om två månader. Där kan
Europas demokrati och fred stå på spel. Jag vill i det här sammanhanget påminna om EU:s
viktiga roll i att stödja forskning. Svenska forskare och svenska universitet får stora forskningspengar från EU. Jag vill också påminna om Erasmusstipendierna, som låter svenska studenter
studera i Europa och motsvarande i Sverige. Det här utbytet förhindras att blomma av vår dåliga
kunskap om det indoeuropeiska språken, förutom engelska. Europas rikedom är ju dess många
kulturer och språk. Det är annat det, än den amerikanska monokulturen!
Om jag frågar här i salen tror jag att det är 350 delegater som talar en mer eller mindre knackig
engelska, men möjligen är det 35 som kan tala en hyfsat tyska. Det här måste vi ändra på. Jawohl,
wir können. Verstanden? Danke! Det här, även om osvuret är bäst, torde förresten vara min sista
kongress, så jag tackar för mig!
196

Britta Flinkfeldt, Norrbotten: Akademisk kunskap måste kunna vara tillgänglig för alla. Vi har fått
ett nytt stycke på sidan 8 där partistyrelsen lyfter fram glesbygd. Men samtidigt har vi lite längre
ner ett stycke där man talar om MOOC – men ursäkta, där tjorvar partistyrelsen till det. Ambitionen är riktig men peka inte ut ett enskilt verktyg. Glöm dessutom inte att prata om alla andra
distansutbildningar. Det är viktigt att vi slår fast att utbildning ska vara tillgänglig i hela landet.
I stycket Akademisk kunskap ska göras tillgänglig för alla, sidan 9 rad 17 eller 26 beroende på
upplaga, vill Norrbotten, med stöd av Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, ändra enligt
yrkande 584: ”Människor ska ha möjlighet att ta del av akademisk kunskap under hela livet och i
hela landet. Lärosätenas utbud och omfattning av både distansutbildningar och öppna
nätbaserade utbildningar ska öka. Folkbildningens aktörer och de arenor som folkbildningen
skapar behöver också användas för att kunskap och bildning kan växa med samtal och diskussion
som redskap. För att utbildning ska vara möjlig i hela landet är en fortsatt bredbandsutbyggnad
nödvändig.”
Malin Malm, Västerbotten: Innan socialdemokrater byggde ut den svenska högskolan och
tillgängliggjorde den för arbetarklassen kunde man tala om en stor begåvningsreserv. Det var den
sortens arbetarklassungar som hade läshuvud och potential att växa i den miljö som högre
utbildning innebar men som inte fick tillgång till den. Det var ett system som inte bara var
orättvist utan också oförnuftigt. Att få tillgång till högre utbildning befriade individerna, ökade
produktiviteten och möjliggjorde den sortens innovationer som partistyrelsen, men också
ombuden, lyfter upp som bidragande lösningar till samhällsutmaningarna vi ser i Sverige i dag.
Vi har en annan stor begåvningsreserv i Sverige i dag och det är de högutbildade nyanlända.
Därför ser vi med glädje på partistyrelsens förslag som innehåller skrivningar om validering av
utländska högskolestudier. Men vi vill gå längre. Validering är inte en lätt sak; det är en tuff match
där man ska jämka väldigt olika studiesystem, och det kräver skarpa förslag. Därför yrkar vi från
Västerbottensdelegationen på yrkande 596, ett nytt stycke om validering, sidan 10 rad 19: ”För
den som i behov av validering av akademiska examina och/eller ansöka om yrkeslegitimationer
behöver systemet omarbetas grundligt. Vi behöver en gemensam ansats i hela landet och hos
samtliga berörda myndigheter för att snabba upp processerna utan att för den skull tumma på
rättssäkerheten eller legitimiteten hos arbetsmarknadens partier för vårt valideringssystem.”
Vi vill också bifall till yrkande 746 om att möjliggöra spårbytning där asylsökande kan omvandlas
till arbetskraftsinvandrare i regioner med stora kompetensförsörjningsbehov.
Katrin Stagnell, Kalmar län: Vilka är det som ska jobba i vården? Vilka ska jobba i skolan? Och
vilka är det som ska bli medlemmar i vårt parti? Det är frågor som har ställts här både i går och i
dag. Jag har svaret. Det är naturligtvis nyanlända och för det behövs det språk och en fantastiskt
bra språkutbildning till våra nyanlända. I programmet finns mycket bra skrivningar om språk som
erbjuds, språk som krävs och så vidare. Däremot vill vi freda föräldraförsäkring. Vi tycker att den
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som är ledig med små barn har rätt att fokusera på barnen, så vi från Kalmar län stödjer Ulrika
Lorenzi, yrkande 696, på sidan 9 rad 15.
Roger Jönsson, Skåne: Jag vill börja med att yrkan bifall till yrkandena 765 och 766. Det avsnitt som
vi jobbar med nu visar på ett program som ska ge människor nya möjligheter i livet, speciellt i
arbetslivet, och det är mycket glädjande. Mikael Damberg förde fram att alla inte får kompetensutveckling, och det gäller att stärka anställdas möjligheter till att ha detta. Jag vill därmed lägga till
en ny mening på sidan 8 rad 24, efter meningen som avslutas med ”det ansvaret”: ”Den som är
anställd ska ha rätt till kompetensutveckling.”
Nästa yrkande gäller sidan 9 rad 38. Det är mycket bra att vi som är anställda ska få möjlighet till
stärkt studie- och yrkesvägledning. Det ger större kunskaper om vilken framtid som finns. På rad
38 vill jag att punkt sätts efter ”arbetsmarknad”, för vad studie- och yrkesvägledningen sedan gör
i det fördjupade är upp till den enskilde och studie- och yrkesvägledningen, om man tittar på det
lokala, regionala, nationella eller internationella. Avslutningsvis vill jag föra fram att det inte ska
finnas några marknadsmekanismer i skolan.
Eva-Lena Jansson, Örebro län: Jag vill börja med att yrka bifall till Ulrika Lorenzis yrkande 696.
Det skulle vara direkt diskriminerande att ha olika användning av föräldraförsäkringen och skulle
förmodligen fällas av Diskrimineringsombudsmannen. På sidan 8 rad 6 har jag ett yrkande:
”Studiemedelsystemet övre åldersgräns ska ses över för att anpassas till ett livslångt lärande.” Det
är alltså den övre åldersgränsen. Om man som jag har jobbat länge på Posten, har lämnat
riksdagen och är 55 år, så finns det ingen möjlighet att få ersättning om man inte har
inkomstgaranti.
Själv läser jag nu på komvux men det är fler än jag som har problem med både knän och
allvarliga sjukdomar och som behöver gå vidare. Om det inte finns ett system för oss att plugga
vidare så är det där livslånga lärandet bara tomma ord. Därför yrkar jag på att man tar med det
här, för det som står när det gäller studiemedelssystemet är att det ska anpassas till yrkesverksamma. Om man nu inte har ett yrke – räknas man då som yrkesverksam? Detta är ett förtydligande av er text, och jag yrkar bifall.
Martina Aronsson, Kalmar län: Vi från Kalmar läns delegation vill yrka bifall till Katarina Bosettis
yrkande om att delade turer ska upphöra. Men jag skulle vilja göra en ändring, för jag tycker att
den meningen är jätteviktig men den står på fel ställe i dokumentet. Den står under kapitlet
Trygga jobb, men delade turer har inget med anställningsformen att göra. Den finns dessvärre i
alla anställningsformer, och därmed yrkar jag att den meningen bör flyttas till Attraktiva
arbetsvillkor i välfärden, sidan 17 rad 22.
Jag skulle också vilja göra ett tillägg om hur vi kan använda den här reformen att ta bort delade
turer. Då vill jag yrka på ett tillägg efter Katarina Bosettis förslag: ”Genom nytänkande och med
fler arbetskamrater och översyn av arbetstiden kan delade turer tas bort och tid skapas både för
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handledning av blivande arbetskamrater och det egna fortsatta lärandet, vilket ger en dubbelt
effektiv effekt på våra välfärdsyrken.”
Vi har pratat om vikten av att växla och växa i det yrke man har, och därför är det viktigt att det
frigörs tid för dem som jobbar i välfärden. Det saknas i dag. Vi kan aldrig lösa problemen med
delade turer med mindre än att det blir fler personer som jobbar. Det här är en satsning vi måste
göra – en satsning som kommer att löna sig på många sätt. Det kommer att skapa förutsättningar
för utvecklingen och välfärden och för dem som jobbar i den, de som är våra vardagshjältar. 1919
beslutade Sveriges riksdag om åtta timmars arbetsdag. Låt oss nu fatta beslut om att det faktiskt
blir så också!
Anna Lundberg, Norrbotten: Statsministern fick med all rätt rejäla applåder och stående ovationer.
Jag kan inte förvänta mig att ni reser er och jublar, men jag uppmanar er att spetsa öronen för nu
ska en premiärtalare leverera något himla klokt! Det gäller yrkande 612 på sidan 5 rad 8 och
yrkande 618 på sidan 8 rad 3, som båda handlar om införande av en inkomstkopplad socialförsäkring för studier mitt i livet.
När jag valde att studera på universitet hade jag varit föräldraledig i fem år och det lockade inte
direkt att börja springvikariera med tre barn i åldrarna 5, 3 och 2 år. Jag tog de lån som var
möjliga och minns att jag häpnade när studiemedlet kom – flera tusen i månaden! Efter år av
snålande med föräldradagarna så var det kanske inte en förmögenhet men det var ett rejält
tillskott för vår familj. I går pratade både Saco och TCO om vikten av politiska beslut som
möjliggör till omställning och studier mitt i livet, och vi måste rusta för det snarast. Nu är jag mitt
i livet, med huslån och studielån. Jag har jobbat som LSS-handläggare och chef inom
socialtjänsten i drygt tio år och jag är tämligen säker på att jag inte skulle jubla lika mycket om jag
skulle sätta mig i skolbänken i dag, när studiemedlet kom in på kontot.
I stycket på sidan 8, Studiemedelssystemet ska passa yrkesverksamma, visar partistyrelsen en viljeinriktning men om vi ska få fler människor att faktiskt byta yrke, börja studera till ett bristyrke,
menar Norrbottensdelegationen att det behövs något mer konkret – en ökad ekonomisk trygghet
för att möjliggöra att även mitt-i-livet-människor ska vilja, våga och ekonomiskt faktiskt ta steget.
Därför vill vi ha en inkomstkopplad socialförsäkring.
Leif Andersson, Västerbotten: Det här är min första kongress, så tack för applåderna! Mycket har
kommit under broarna, så mitt yrkande blir ett bifallsyrkande till Ulrika Lorenzi om föräldraförsäkringen, yrkande 696. Bifall också till Kadir Kasingas inlägg om tillfälliga anställningar,
yrkande 554.
Teres Lindberg, Stockholm: I går lade jag in ett antal yrkanden som rör folkbildning och bildning,
så jag skulle först och främst vilja tacka partistyrelsen och de föredragande för att de, so far i alla
fall, ganska långt har tillgodosett mina yrkanden, så jag drar tillbaka dem.
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Jag skulle också vilja tacka Stefan Löfven, vår partiordförande. Wow, vilket tal som lyfter
folkbildningen och bildningen här i dag! Arbetarrörelsens bildningsideal är ju en av grunderna i
den svenska modellen. När den fungerar som allra bäst, i verkligheten, så löser både arbetaren,
ingenjören och vd:n tillsammans utmaningarna och gör vårt land konkurrenskraftigt, och det
kräver att vi har ett bildningsideal där allas kunskaper tas tillvara.
För att lyfta detta föreslår jag i enlighet med mitt yrkande 757, att rubriken för hela dokumentet
ändras från Kunskap för framtiden till Kunskap och bildning för framtiden, för jag är inte bara
kongressombud och sprungen ur fackföreningsrörelsen. Jag är också ordförande i Sveriges största
ABF-avdelning – ABF Stockholm. Och genom koppardörrarna på Sveavägen passerar varje dag
1 500 personer. I studiecirklar, i vuxenutbildning, i sfi, i vår folkhögskola och inte minst i vårt
viktiga seminarieprogram, har tusentals och åter tusentals individer tagit del av arbetarrörelsens
bildningsfyr ABF-huset i Stockholm.
Därför passar jag på att välkomna alla er när ni har vägarna förbi Stockholm, och hela svenska
folket, att slinka in, ta en kaffe och varför inte uppleva vardaglig folkbildning på riktigt. Den
pågår dag in och dag ut, i stort och smått, så som sann folkbildning måste fortgå.
Martin Berglund, Västerbotten: Jag yrkar bifall till yrkande 774, som gäller ett tillägg av ett nytt
stycke sidan 12 rad 37. Utredningen om korttidsarbete som Anders Ferbe har lett ligger till grund
för partistyrelsens skrivelse om omställning. Där talar man också om vikten av validering. Av den
anledningen skulle vi önska att följande stycke läggs in under rubriken Kraft att rusta i sämre
tider: ”Validering för att tillvarata människors kompetenser. Att kartlägga personers kunskaper
och kompetenser, som inte dokumenterats i betyg eller intyg, på ett strukturerat sätt är viktigt för
att snabbare kunna ge människor möjlighet att komma vidare i jobb. Ett effektivt sätt att kunna
möta arbetsmarknadens behov av kompetens.”
Peter Vigren, Västerbotten: Vi har från Västerbotten ett yrkande som heter 645, sidan 5 rad 18. Vi
vill stryka meningen ”Ett regionalt planeringsansvar ska införas för gymnasiet och vuxenutbildningen” och ersätta med följande: ”Kommuner i samma region ska samverka om gymnasieplaneringen. Vuxenutbildningarna bör planeras med regionala behov i åtanke.”
Skälet till det här är att åtminstone vi i Västerbotten, och mig veterligen de allra flesta andra
gymnasiehuvudmännen i hela Sverige, ingår i någon typ av gymnasiesamverkan på kommunal
nivå. Det finns inga goda argument för att plocka makt från kommunerna där det inte är alldeles
nödvändigt. För övrigt är det så att våra gymnasiebehov utgår från behov i arbetsmarknadsregionen och som en del av er känner till är Västerbotten ett väldigt stort län med ganska många
olika arbetsmarknadsregioner. Vi är större än ett antal europeiska länder, och vi har inte samma
förutsättningar ute vid kusten som vi har vid fjällen. Det finns inga vettiga skäl för att de här
grejerna ska påverka varandra på det sättet.
Samverkan på kommunernas villkor är alltid att föredra framför att staten eller regionen kommer
med storhammaren. Dessutom är det så att det finns ett problem med gymnasiet – att det är
200

svårplanerat redan i dag. Detta beror naturligtvis på att vi har en fri etableringsrätt av fristående
skolor och att det är barn i högstadieskolor som bestämmer vilka kurser och program de vill välja.
Därför blir det så att det att lösa planeringsproblemet med gymnasiet, för det finns ett problem
med det, genom att regionalisera alltihop är som att slå in en spik med en vattenballong. Det är
fel verktyg och kommer inte att få förväntad effekt. Bifall till mitt yrkande.
Kristina Johansson, Halland: Jag instämmer med den som säger att det här programmet är efterlängtat och i många delar är det riktigt bra. Det spänner över mycket. Det handlar om
kompetensförsörjning och hur människor ska kunna växa och växla i utbildning och arbetsliv.
Det är bra. Jag blev också glad och lugn när partistyrelsens föredragande Mikael Damberg
poängterade att detta program inte heller ersätter det skolprogram som vi fastslog på förra
partikongressen utan att det skolprogrammet som klubbades då ligger fast.
Från Halland har vi dock ett förslag som handlar om sfi-utbildningen, för språket är nyckeln till
mycket. Det gäller ett tillägg i det avsnitt som behandlas nu, som handlar om att sfi-utbildningen
ska reformeras och hålla hög kvalitet. Där vill vi ha ett tillägg och yrkar därför på sidan 11 rad 17
att den fylls på till följande: ”Därför ska upphandlingssystemet ses över och med inriktningen att
utföraransvaret till större del ska ligga hos kommunen.”
Maria Fägersten, Stockholms län: Det här är min första kongress som ombud! Från Stockholms län
vill vi yrka på ett tillägg i den text som beskriver att nyanlända ska lära sig svenska snabbare;
yrkandet heter 651 och är på sidan 11 rad 8, där vi tror att den här inledningen synliggör mer av
vår politik och hur vi tänker. Det lyder så här:
”Språket är en nyckel till den svenska arbetsmarknaden. Goda språkkunskaper underlättar för
nyanlända att få en första anställning i Sverige. Egen försörjning ger individer makt att bestämma
över sina egna liv. Den friheten ska alla ha. I dag ser vi tyvärr att allt för många nyanlända
kvinnor saknar denna frihet. För att åtgärda det måste samhället ta ett större ansvar.”
Vi vill att samhället ska ta ett större ansvar för att möjliggöra utbildning och integration för dem
som står längst från arbetsmarknad och social inkludering, och vi är överens med partistyrelsen
om att det behövs stora möjligheter för föräldralediga att delta i olika språklyftande aktiviteter.
Men vi anser inte att vi ska öppna upp för att det ska kunna ske genom tvång under föräldraledigheten för vissa grupper. Därför kommer vi att stå bakom yrkandena 696 och 688 från Ulrika
Lorenzi i Stockholm och Malin Lauber i Kronoberg som väldigt förtjänstfullt har argumenterat
för detta.
Anna-Lena Andersson, Dalarna: Jag drar tillbaka mina yrkanden och bifaller i stället yrkande 690.
Delade turer finns i flera yrken, på något vis. Inom lokalvård, inom busstrafiken och, kanske mest
känt, inom vården. För mer än 60 år sedan konstaterades det att det var ohälsosamt med delade
turer och ingen senare forskning har visat något annat vad jag vet. Det finns inga frivilliga delade
turer. De kommer till i så fall för att fixa ett omöjligt schema på jobbet eller kanske för att ta över
ansvar hemma, och då är jag fördomsfull nog att tro att det från en man.
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Vi måste ha en skarp skrivning om vad vi egentligen vill. Ta bort delade turer. Vi är inte vilket
parti som helst – vi är Socialdemokraterna. Då kan heller inte vår vilja vara att det är så slätstruket
att vilket parti som helst hade kunnat skriva det.
Jytte Guteland, Stockholm: Jag vill yrka bifall till Stockholms yrkande 720. Det här handlar om att
välfärden, liksom övriga samhället, ska göras klimatneutralt och det handlar om vikten av att
säkra en kompetensförsörjning för att all den innovation och den teknikkraft som finns ska
komma samhället till del. Anna Lindh sade redan på partikongressen 1997: ”Hållbara Sverige är
ett mycket större projekt än att bara skapa en bra miljö lokalt till våra barn. Det handlar också om
en bra miljö globalt och den utvecklingen kan svensk kompetens och svenska produkter komma
en väldigt stor roll i.” Hon hade så rätt och det visar också att vi i vår historia har haft många
debatter om hur vi ska ligga på för en omställning som också är smart för våra jobb och för
innovation.
Den globala uppvärmningen hotar oss men klimatpolitiken innebär en möjlighet för oss. Den
innebär att vi har chansen att komma före med den teknik som i morgon kommer att generera
fler jobb. Det är inte bara jag som säger det. EU-kommissionen säger det också. Europa kommer
att vinna i den här omställningen. Mot bakgrund av det måste jag säga att det här programmet
behöver fler texter om hur vi ska säkra kompetensförsörjningen, så att vi har personer som kan
precis det som kommer att leda till att omställningen blir framgångsrik.
Rösta på Stockholms yrkande 720. Jag vill avsluta med miljökämpen och barnboksförfattaren
Astrid Lindgren: ”Jag vill inte skriva för vuxna. Jag vill skriva för en läsekrets som skapar
mirakel.” Jag känner samma sak, jag vill skapa en framtid för den unga generation som är ute och
demonstrerar nu.
Åsa Hååkman Feldt, Värmland: Jag yrkar på sidan 8 rad 5 en strykning av ”vara generöst för
kortutbildade”, samt lägga till ”samt flytta till glesbygd, genom att modeller för avskrivning av
studielån införs”. I Värmland bor en tredjedel i glesbygden och vi ser hur kommuner som
arbetsgivare under en lång tid haft stora problem med att hitta kompetent arbetskraft. Det har i
sig varit ett gissel som skapat problem för många samtidigt som det kanske påverkar som mest
ute på glesbygden.
Värmland består av 16 kommuner som behöver fler verktyg för att bemöta dessa utmaningar.
Det görs bland annat genom att ge möjligheter för avskrivningar i dessa olika former för
människor i glesbygd. Helene Hellmark Knutsson, du sade att systemet skulle konkurrera med
grannkommunen och bara flytta problemet. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att det
skulle möjliggöra för människor att ta steget och flytta till glesbygden och samtidigt öka
kompetensen. Som Stefan sade i sitt fantastiska tal, så är det så Sverige ska möta framtiden.
Partivänner, det är dags att vi sätter glesbygden i första rummet så att vi kan säkra jobben för de
många – inte för de få.
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Lars El Hayek, Halland: När jag som skolpolitiker träffar elever vid olika verksamhetsbesök ser
jag till att ställa en väldigt enkel men ändå väldigt viktig fråga: ”Varför går du i skolan?” Svaret är
inte för att det råder skolplikt utan svaret är allt som oftast: ”För att få ett bra jobb i framtiden.”
Kvalitativa studier visar också att gymnasieelever och universitetsstudenter tenderar att ge ett
liknande svar, och det är inte fel på det svaret på något sätt – men är det verkligen hela svaret?
Det måste finnas något djupare med utbildning, något viktigare och mer vitalt med vårt utbildningssystem. Det västerländska utbildningssystemet har sedan 1970–1980-talet gått i en riktning
som har gjort att det viktiga bildningsidealet hamnat i skuggan av ett nyliberalt utbildningssystem,
där utbildning ses som en tillväxtmotor, där målet är att senare stå till arbetsmarknadens
förfogande. Men detta måste vara sekundärt, för vi ser att vårt utbildningssystem för hur vi väljer
att utveckla och förändra samhället.
Därför yrkar vi på följande skrivning på sidan 3 rad 11: ”Det svenska skolsystemet ska utgå från
idén om ett utbildningsideal som fokuserar på viktiga, demokratiska värden. Estetisk kunskap,
humaniora och förmågan till kritiskt tänkande är hörnstenar, likväl kompetenser i sådant som
förmågan att känna solidaritet och empati inför omvärlden och medmänniskor.” Kära vänner,
barn och elever ska inte ses som potentiella bnp-skapare.
Elin Hellqvist, Skåne: Jag vill börja med att yrka på följande tillägg, yrkande 689, sidan 3 rad 10
efter ”rätten till jämlik”: ”och kompensatorisk” så att slutet på den meningen blir ”rätten till
jämlik och kompensatorisk kunskapsskola”.
Sedan vill jag yrka bifall till yrkandena 709 och 698, och det gör jag eftersom jag är stolt S-student
och stolt socialdemokrat, och jag anser precis som mina kamrater som tidigare varit uppe att
detta är mycket viktigt för vår framtid. Det får aldrig vara en klassfråga om du ska klara din
vardag som studerande, och vi måste vara ett land där vem som helst – oavsett hur någon är eller
var någon bor – ska kunna skaffa sig den utbildning som denne vill, i glesbygd eller storstad.
Jag vill även yrka bifall till Maria Nerpins anförande, vilket jag tycker var väldigt bra; det är också
ett steg till en bättre framtid att man kan byta yrkeslinje senare i livet.
Eriwan Waysi, Värmland: Värmland yrkar på att stryka ”Delade turer ska minimeras” samt på att
”Delade turer ska tas bort och strejkrätten försvaras” läggs till på sidan 9 rad 10. Vi Grumsbor i
arbetarepartiet knackade dörr, delade ut pappersblad, fanns på sociala medier, anordnade grillfest,
stod på torg, kampanjade i Liljedal, Segmon, Borgvik, Värmskog – ja, hela Grums kommun. Vi
kunde inte ha klarat detta utan våra fackliga kamrater. Vi tog kampen om idealen och det var det
som drev Grums framåt och gav oss en valvinst på hela 56 procent i Grums kommun. Framtidshoppet var stort och människor var engagerade, och Grums kommun sattes främst.
Det var just arbetarepartiet som gjorde detta, som det politiska värn som sätter arbetstagares
trygghet främst i alla lägen. Arbetarepartiet heter vi, inte arbetsgivarnas parti. Låt mig därför vara
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tydlig: Strejkrätten ska försvaras, inte nedmonteras. Strejkrätten ska utvecklas, inte avvecklas.
Strejkrätten ska säkras, inte röras. Vi tog inte kampen för att högerkrafter ska få möjlighet att pilla
i strejkrätten, utan den rätt och det vapen som ger löntagare trygghet i den borgerliga tid vi nu
lever måste säkras. Låt oss försvara den strejkrätt som arbetare förlorat sina liv för. Säg ifrån! Låt
oss försvara strejkrätten!
Albert Lindell, Östergötland: Jag vill prata med er om det livslånga lärandet, eller rättare sagt hur vi
praktiskt kan underlätta det livslånga lärandet. Men först vill jag yrka bifall till yrkande 687, sidan
8 rad 7: ”Högskolor och universitet ska redovisa statistik över det senaste årets lärarledda timmar
via antagning.se tillsammans med information om undervisningsform och studietakt.”
Detta yrkar vi på för att bättre kunna matcha individens möjligheter och behov. Vi alla har olika
möjligheter och behov. Genom att redovisa antalet lärarledda timmar kan vi underlätta för
individer att tillgodose sina behov och möjligheter. Har du det tufft i skolan väljer du en skola
och ett program som har mycket lärarledd tid. Har du ett jobb, småbarn eller en livssituation som
är svår att få att gå ihop så väljer du ett universitet eller ett program med mindre lärarledd tid, för
att kunna prioritera din tid bättre. Förslaget skulle också innebära att högskolor och universitet
lättare skulle kunna konkurrera med varandra genom att visa upp vilka som kan erbjuda mest
lärarledd tid.
Sabina Lindberg, Uppsala län: Jag yrkar på yrkande 763 sidan 12 rad 8. Detta är ett kunskapsprogram, men vi i Uppsaladelegationen anser inte att rubriken Ett digitalt språng i välfärden ger
uttryck för det. Det digitala språnget behöver inte nischas, utan bredda i stället rubriken till Den
digitala utvecklingen för kunskap och välfärd och förstärk det som redan finns i programmet
under densamma.
Vi får inte glömma informationssäkerheten. Vi har flera exempel på uppmärksammade skandaler
kopplade till våra informationssystem inom den digitala tekniken, exempelvis de läckta samtalen
från Vårdguiden i år. Vi har lagar och förordningar som ställer krav på oss om hur informationstjänster ska skötas, men vi är för dåliga på att följa upp dem. Vi pratar gärna om ojämlikhet och
ökade klyftor i vårt parti, men klyftorna i och med digitaliseringens framfart glömmer vi bort. I
dag står 1,1 miljoner svenskar utanför dagens it-samhälle och detta måste vi motverka så att
Sverige inkluderar alla.
Tamam Abou-Hamidan, Blekinge: I dag kommer jag att prata om något jag brinner för – etablering
av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Vi vet att det största tillväxthindret för företag i
Sverige är bristen på rätt kompetens, samtidigt som allt för många upplever arbetslöshet och
utanförskap. Det handlar om att vi behöver rusta människor för att de ska vara jobbredo, och när
det handlar om våra nyanlända har vi en stor utmaning – särskilt när det gäller dem som har kort
utbildningsbakgrund. För att vi ska ta tag i problemet har vi infört utbildningsplikt för att alla
nyanlända som är analfabeter och som har kort utbildningsbakgrund ska kunna utbilda sig vidare
och får gymnasiekompetens. Men vi vill att det ska utvecklas ännu mer.
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Kära partikamrater, vi måste satsa på att möta människor där de befinner sig. Alla kanske inte
kommer att vara klara med gymnasiet och ha gymnasiekompetens men alla kan göra något och
alla kan bidra till samhället på sitt eget sätt. Därför vill vi att utbildningsplikten ska utvecklas. Den
ska vara mycket mer individanpassad och fokus ska vara på att utbilda dem som har utbildningsplikt till olika yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden, för att de snabbt ska kunna komma ut
och arbeta. Därför yrkar jag och Blekinge på att ändra meningen på sidan 11 rad 2: ”Därför vill vi
fortsätta att utveckla en individanpassad utbildningsplikt.”
Therése Mancini, Fyrbodal: Jag vill yrka på följande ändring av text, och det är att delade turer ska
upphöra, på sidan 9 rad 9. Delade turer med obetalda håltimmar måste bort. Man får varken mer
eller mindre arbetstid och det är svårt att använda tiden mellan passen till något vettigt. Det
stressar upp medarbetarna och binder upp dem under en lång arbetsdag utan att man får betalt
under håltimmarna. Delade turer ska upphöra, inte minimeras.
Jag vill även yrka på följande tillägg på sidan 10 rad 35: ”Kollektivavtal ska vara norm vid etableringsjobb.” Varför ska de inte tjäna lika mycket pengar som oss andra? Är alla inte lika mycket
värda? Kollektivavtal är det finaste vi har i Sverige. Där står det vad den fackliga organisationen
och arbetsgivaren har kommit överens om. Vi har ingen minimilön i lagen utan den är reglerad i
kollektivavtalet och det är viktigt att även etableringsjobb kräver kollektivavtal. Som kommunalare ser jag att detta är oerhört viktigt frågor.
Ann-Christin Wendpaap, Halland: Jag fortsätter på föregående talares ämne. Sidan 9 rad 9, jag yrkar
bifall till yrkandena 690 och även 737 som handlar om samma, och till Martinas tilläggsyrkande
från Kalmar län att flytta stycket till sidan 17. Delade turer ska bort, inte minimeras, men jag vill
även poängtera att det inte får ersättas med tätare helgtjänstgöring. Inte mycket har hänt på 30 år.
När jag började arbeta på 1980-talet var det inte tal om delade turer men det kom efter några år
när arbetsgivaren skulle spara pengar. De gav oss ett val mellan kolera och pest: ”Vill ni ha delade
turer eller varannan helg?”
Delade turer ökade och utnyttjas fortfarande av arbetsgivaren, så att personal får jobba när det är
som intensivast på arbetsplatsen. De får ledigt ett par timmar mitt på dagen, som inte är till någon
nytta för arbetaren och som leder till att många inte orkar jobba heltid. Försök har gjorts under
många år att minska detta otyg, men långt ifrån tillräckligt. För det första: Vi måste skapa bra
arbetsmiljö och möjlighet till rimlig fritid. För det andra: Vi måste skapa en attraktiv arbetsplats.
För det tredje: Vi måste skapa förutsättningar för personal att orka jobba heltid. Vi måste
poängtera att avvecklingen av delade turer inte får bekostas av tätare helgtjänstgöring.
Lina Ahl, Skaraborg: Jag vill yrka bifall till yrkande 731 från Jämtlands län, vilket innebär ett
tillägg på sidan 8 rad 6 enligt följande: ”samt stimulera kompetensförsörjning i glesbygd genom
modeller för nedskrivning av studielån införs”. Partistyrelsen inledde debatten med att säga att
det här är ett förslag som kan få oanade konsekvenser. Jag skulle i så fall vilja uppmana till att ta
del av den norska landsbygdspolitiken, där just avskrivning av studielån har varit en viktig del i att
skapa en levande och växande landsbygd, vilket man också har lyckats med i Norge.
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Vi ska inte diskutera detaljer i dag. Vi behöver inte veta exakt vilka kommuner som skulle omfattas av avskrivning eller hur stor avskrivningen skulle vara. Men partikongressen har chansen att
sätta upp ett mål, en riktning, genom ett konkret beslut. Det beslutet tycker jag att vi ska fatta.
Det vi behöver göra är att ta tydlig ställning för att hela landet ska kunna leva och växa Då kräver
det att vi stimulerar kompetensförsörjning även på lands- och glesbygd. Bifall till yrkande 731.
Daniel Arthursson, Skaraborg: Jag ska yrka på yrkande 761, sidan 8 rad 21, och jag yrkar på ett
tillägg efter meningen som avslutas med ”främjas”: Yrkesverksamma som på hel- eller deltid tar
ledigt för kompetensutveckling i enlighet med arbetsmarknadens behov bör ges ersättning som
ligger i nivå med inkomstbortfallsprincipen i arbetslöshetsförsäkringen.” Jag vet inte om någon
har lagt något liknande yrkande, för jag var ute och tog en bild med Göran Persson; det kan
Anders Ygeman intyga. Självklart ställer man ju upp för en gammal statsminister!
Men det är just det som Anders Ygeman gjorde – han hade möjligheten, och det är det som det
här handlar om. Man ska ha möjligheten att kunna skola om sig med en rimlig ersättning. Jag
själv är 31 år och funderar väldigt mycket på ett bristyrke inom psykiatrin, och det är psykolog.
Det skulle underlätta väldigt mycket när man är mitt i livet och har familj med en liten kotte därhemma som springer och trallar. Men Socialdemokraterna är möjligheternas parti, och jag säger
som jag gjorde i går: Vi vill, vi kan och vi ska göra det tillsammans!
Martin Berglund, Västerbotten: Jag är priviligierad, fruktansvärt priviligierad – 39-årig vit man med
fantastiska familjeförhållanden. Alla har inte samma förutsättningar som jag. Jag har möjlighet att
göra min röst hörd och jag tänkte göra mitt bästa i dag. Jag är också ombudsman för IF Metall
Höga kusten och har faktiskt förmånen att ha Stefan Löfvens gamla kontor!
Men sju av tio IF Metallmedlemmar har inte fått någon som helst kompetensutveckling det
senaste året. Det här är jätteallvarligt. Därför behöver vi ett nytt stycke om arbetsgivarens roll. Jag
yrkar bifall till yrkande 644, sidan 7 rad 29: ”Arbetsgivarens eget ansvar för kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen behöver understrykas. En fungerande yrkesutbildning
kräver en aktiv arbetsgivarpart. Arbetsgivarna behöver vara behjälpliga i att erbjuda kvalitetssäkrade APL:er, vara en aktiv part i branschråd och även direkt i kontakt med elever och lärare.
Arbetsgivarens ansvar att kompetensutveckla egen personal skapar ett samhälle bättre rustat för
omställning. Dessutom behöver arbetsgivarna försäkra sig om att kvalificerad personal har
kvalificerade arbetsuppgifter. Vi kommer inte som samhälle att klara kompetensförsörjningen
utan arbetsgivarnas medverkan.”
Tjänstgörande ordförande: Kan vi anse att debatten är avslutad?
Svar ja.
Behandlingen av dagordningens punkt 9.1 fortsätter på sidan 211.
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Information
Tjänstgörande ordförande: Valberedningens förslag finns nu i era Ipads, som ni kan titta på. Likaså
finns gårdagens protokoll där.
Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades klockan 12.11.
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LÖRDAGEN DEN 23 MARS
Eftermiddagens förhandlingar
Eftermiddagens förhandlingar inleddes klockan 13.03.
Ordförande: Agnetha Blom och Åsa Lindestam
Sekreterare: Joakim Edhborg och Karolina Filipsson
Permission
Tjänstgörande ordförande: Permission har beviljats för Rose-Marie Carlsson, Skåne från klockan 13.00–
återstoden av lördagens förhandlingar.
Talartidsbegränsning
Kongressen beslöt:
att
begränsa talartiden till 1 minut.

Hälsning från SSU

Stefan Löfven, partiordförande: Nu, kära partivänner, är det dags för en av kongressens höjdpunkter. Jag kan lova er att jag blir alltid lika glad, lika inspirerad, lika engagerad och lika tänd när
jag träffar SSU:are runt om i vårt land, vårt kära SSU; jag kan säga att de 1,7 miljoner samtal som
vi genomförde hade aldrig varit möjliga utan SSU.
Vi vet samtidigt att SSU tycker att de får för lite erkännande för det i form av representation, och
det är något vi får se till att jobba med. Det är också så att SSU är en inspiration i det politiska,
och det vill jag ha sagt till dig Philip. De idéer och de policyförslag som ni lägger fram – om det
så är boendet eller arbetsmarknadspolitik, eller klimatet, eller den psykiska ohälsan för ungdomar
så är det alltid lika engagerande och det är nyttigt för oss att få del av era uppfattningar. En varm
applåd till SSU:s ordförande Philip Botström!
Philip Botström, SSU: Tack så mycket, Stefan för de värmande orden! ”En människas bakgrund ska
aldrig vara viktigare än hennes mål och ambitioner i livet.” Det är en mening som jag ofta återkommer till i mitt politiska engagemang, för det är själva kärnan i min ideologiska övertygelse och
i mitt politiska engagemang sedan de tio år tillbaka, när jag blev aktiv i SSU.
Den jämlika skolan har också alltid varit både medel och målet för SSU, för kunskap om sig själv
och världen runt omkring oss ger var och en makt över sitt eget liv. Det ger tillit mellan människor, mellan kulturer och mellan samhällen. Och det är ingen underdrift att påstå att skolan är
vårt viktigaste och mest avgörande verktyg för att skapa demokrati i vårt land. SSU är dessutom
helt övertygande om att det är i skolan som vi kommer att lösa vår tids kanske största
framtidsutmaningar.
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Partivänner, jag brinner så klart lite extra just för skolan, för den påverkar mina SSU-medlemmar
direkt i deras vardag, för mina medlemmar är de bristande skolresultaten, den ökande segregationen, stöket och trakasserierna i klassrummet, stress och psykisk press inte bara rubriker i
någon tidning. Det är inte bara någon skrivning och något styrdokument, eller någon käck fras i
något förstamajtal. För mina medlemmar, och för alldeles för många av Sveriges unga, är det här
en krass verklighet och vardag.
Tänk efter själva. Hur ska man kunna få en jämlik möjlighet att klara skolan när ens lärare tvingas
ägna mer tid åt att få lugn i klassrummet än åt att lära ut? Hur ska man kunna få chans att nå sin
fulla potential när man, liksom många andra i ens skola, mår allt sämre och lider psykiskt? Och
hur ska alla nya barn och unga som kommit till Sverige kunna komma in i samhället och bli
samhällsmedborgare som kan höja sina röster när inte en enda kamrat i klassrummet under
skolgången har svenska som modersmål?
Faktum är, och det måste sägas på en partikongress: Dagens utbildningssystem i vårt land
förstärker ojämlikheten och segregationen och gör det svårare för unga SSU:are och alla andra
som finns i vårt samhälle att nå sin fulla potential. Det här får naturligtvis inte bara konsekvenser
för den enskilda individen som drabbas här och nu. Det får naturligtvis också minst lika stora
konsekvenser för samhället på sikt.
Kongressdeltagare, därför är det bra att vi är så rörande överens i vår rörelse – här inne, i
partistyrelsen och runt omkring i landet – om att det här är viktigt och att det är angeläget att vi
skapar en skola där alla elever med olika bakgrunder får möjlighet att mötas. Men vet ni? Det här
var vi också överens om på förra kongressen. Om exakt samma sak. Och även om mycket har
gjorts de senaste åren för att bryta utvecklingen, så kommer ännu mer att behöva göras den
kommande tiden framöver.
Vi socialdemokrater måste nu på riktigt orka våga ta tag i skolans systemfel. De där systemfelen
som vi inte bara kan skylla borgarna för. Systemfel som funnits under alldeles för lång tid och
som också vårt parti bär ett historiskt ansvar för. Vi brukar säga att ingen är fri innan alla är fria,
eller hur? Men hur kan vi då kalla det för det fria skolvalet, när skolvalet i praktiken inskränker
och begränsar livschanserna för så många barn och unga i vårt land? När det i dag finns skolor i
Sverige där uppemot 98 procent av eleverna har invandrarbakgrund och där nästan hälften är
nyanlända? När vi varit med och skapat ett system där språngbrädan ut till lika livschanser, till
egenmakt och till bildningstörst, blivit svagare för arbetarklassens barn?
Det här, mina vänner, är en orättvisa som finns. Ja, det är faktiskt en elefant i rummet, skulle jag
vilja säga, som vi inte från politiskt håll talar och gör tillräckligt mycket åt för att lösa.
SSU har länge drivit på frågan om att vi behöver ha ett skolval, ett nytt och modernt skolval, som
integrerar men som inte segregerar, som ger alla barn i vårt avlånga land lika möjligheter och
chans att lyckas i livet. Om vi socialdemokrater nu efter den här kongressen med trovärdighet ska
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kunna prata om framtidens kompetensförsörjning måste vi också ta tag i den kanske viktigaste
komponenten för att klara just framtidens kompetensförsörjning, nämligen vår grund- och
gymnasieskola, och då måste vi orka erkänna att det finns systemfel som är svåra, som är
komplicerade men som vi måste kavla upp ärmarna och ta tag i.
Nu är det också så att den problematik vi ser i skolan bidrar också till att släcka drömmar och
framtidshopp för elever varje dag. Jag och SSU:arna träffar dem ofta när vi är ute på fritidsgårdar
och skolbesök. Det här måste vi naturligtvis ändra på, för precis som Stefan Löfven tidigare sade:
Det finns inget farligare för ett samhälle än unga människor som slutar att drömma. Och därför,
partivänner, blir det vår förbannade plikt och skyldighet de kommande åren framöver att göra allt
som står i vår makt för att finnas på elevernas sida och se till att alla barn och unga klarar skolan!
Jag är övertygad, jag är hoppfull, om att vi faktiskt som parti och rörelse har lagt grunden, men
nu räcker inte det. Nu har grunden lagts, så nu måste vi börja bygga en jämlik skola på riktigt.
SSU:s roll är, och har alltid varit, att vara en fackla i baken på partiledning, på riksdagsgrupp, på
kommunalråd, på alla i partiet faktiskt. Men vi tycker också, tro det eller ej, att kredd ska ges när
kredd förtjänas. Och ni här inne har hittills i alla fall förtjänat en hel del av det. För under den här
kongressen försöker vi faktiskt ta nästa steg, ta nästa kliv framåt, i frågan om omställning och
kompetensutveckling – hur vi ska kunna växa och växla under hela vårt arbetsliv. Det tycker vi i
SSU är väldigt bra, för vi tillhör en ungdomsgeneration som kommer att behöva byta jobb 7–8
gånger under vårt yrkesverksamma liv.
Och precis som Eva Nordmark från TCO sade i går, så är också det här en fråga som vi, och jag
tror kanske IF Metall, var ganska ensamma om att driva på föregående partikongress, så det är
kul att vi har varit lite trendsetters åt partistyrelsen också den här gången. Jag hoppas också att vi
under kongressens gång kan komma överens om att utveckla ett av SSU:s allra käraste hjärtebarn,
nämligen CSN-lånet för körkort, så att den här framgångsrika och uppskattade satsningen bland
unga också kan vidgas till fler grupper och till fler typer av yrkeskörkort, så att den faktiskt kan
utnyttjas och användas bättre. Det vore i så fall väldigt klokt av kongressen.
Vi har också under gårdagen – sent inpå kvällen, nästan inpå natten – hjälpt varandra att förstå
att omställning och kompetensutveckling inte bara är viktigt ute i arbetslivet. Det är också viktigt
med omställning och kompetensförsörjning i vårt fantastiska parti.
Avslutningsvis: Det finns en gammal SSU-affisch som jag ofta tar med mig. Ni har sett mig
använda den förut. Jag tar ofta med mig den ut på SSU-möten. Den är från 1948. [Visar upp
affischen.] Ser ni vad det står på den? ”Begåvad men fattig. Ge honom lika chans.” Den här
affischen har blivit ikonisk för att den sätter fingret på vad som är, menar jag, vår viktigaste
uppgift som socialdemokrater – att ge oss unga, att ge Sveriges alla barn och unga, lika chans att
lyckas i livet, oavsett vilka våra föräldrar är, oavsett var vi råkar växa upp.
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Den här affischen är lika aktuell och relevant för oss att ta till oss i dag. Vi socialdemokrater har
nu en historisk uppgift – att göra upp med de systemfel som under alldeles för många år har
skapat segregation och klyftor mellan Sveriges elever. Jag vet, och SSU är övertygade och
kommer att fortsätta att påminna er om, att om vi investerar i en jämlik utbildning i dag så får vi
trygghet och sammanhållning i morgon. Så skapar vi kunskap för framtiden på riktigt. Tack så
mycket!
Tjänstgörande ordförande: Vi ska snart ta beslut på punkt 9.1 och jag vill bara informera om att
sidorna 1–6 tar vi beslut om under punkt 9.3.

Dagordningens punkt 9
Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program:
Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för
Sverige, fortsatt behandling
Dagordningens punkt 9.1, fortsatt behandling
Kapitel 1. Utbildning för att växa och växla – politiskt program (sidan 7–12)
Ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman och Andrea Törnestam
Sekreterare: Malin Axelsson och Peter Lindh
Fortsatt debatt
Ylva Johansson, partistyrelsens föredragande: Det är häftigt att lyssna på den här debatten, och jag
känner att jag älskar det här partiet! Vilka otroligt kloka ombud vi har och vad rätt det var att vi
valde det här temat för kongressprogrammet. Så många kloka förändringsförslag som har
kommit, och ni argumenterar väldigt väl om varför man behöver ett nytt stycke, eller ett bättre
stycke, eller bygga ut meningar. Jag önskar jag kunde bifalla det allra mesta av det, men då skulle
vårt program bli alldeles för långt. Därför blir det så att när partistyrelsen har tittat på förslaget så
har vi försökt hålla så att det inte bara sväller och sväller. Det betyder att en del förbättringar,
nyanser och tillägget inte kommer med för att det inte ska bli för långt.
Vi ska också försöka hålla fokus på just kompetensutveckling och kompetensförsörjning och
hålla nere resonemangen och de frågor som inte precis handlar om detta. Sedan har man alltid att
väga in att om man säger ja till en textändring på ett ställe, så får det konsekvenser på andra
ställen och då har vi oftast avstått från att göra förändringen.
Jag vill börja med att kommentera två av de förslag som varit uppe väldigt mycket. Det ena gäller
förslaget om avskrivningar av studieskuld när man flyttar till landsbygdskommun. Det var väldigt
goda argument för detta och jag förstår känslan av att man vill ha ett konkret förslag, för det här
är en så viktig fråga: Hur ska vi säkerställa kompetensen i de landsbygdskommuner som i dag har
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väldigt svårt att rekrytera och locka till sig personer, och står där med vakanser i skolan, vården,
omsorgen och socialtjänsten?
Partistyrelsen har föreslagit ett nytt stycke, och anledningen till att vi inte bifaller detta med att
avskriva just studieskulden är att det innehåller en hel del väldigt svåra avvägningar som vi
faktiskt inte har haft tid att diskutera. En sådan är ju detta att vi vill underlätta för individer att
läsa sin utbildning hemma med lärcentrum, med distansutbildning. Ska vi få en situation där
någon säger: ”Nej, men om jag skriver mig i Uppsala kan jag få avskrivning på studieskulden när
jag flyttar tillbaka” medan den som stannar kvar hemma och studerar inte får det.
En annan svår avgränsning är att det är Landsbygdskommitténs förslag, så det är 23 kommuner
som omfattas. Det betyder att Torsby skulle omfattas men inte Sunne eller Grums. Det är inte
alldeles lätt att se de här gränsdragningarna, och därför säger partistyrelsen inte nej till det
förslaget. Vi säger ja till incitament för att klara den här försörjningen, men vi tror att vi ska titta
lite närmare på de här delarna innan vi tar ställning för just förslaget om avskrivning – även om
jag förstår viljan att vara konkret. Därför föreslår vi avslag på de yrkandena och bifall till den nya
texten som partistyrelsen föreslog i morse.
En annan fråga som varit uppe med stort engagemang är delade turer. Jag tror att alla socialdemokrater delar att vi inte ska ha delade turer. Det är ett gammeldags sätt att organisera arbetet
som bara den enskilda individen betalar, och det är till allra största del lågbetalda kvinnor som
betalar det priset. Och man betalar det med sin möjlighet att styra över sitt liv och med sin kropp
och hälsa. Men det som också påpekas här är att när man ska avskaffa delade turer måste man
säkerställa att det inte ligger till orimligt många helger i stället eller att det blir en orimlig
bemanningssituation. Det betyder att man också måste tänka på att vi måste ha fler anställda i
välfärden och också ta in detta med helgerna. Då känner vi att det här kanske går lite utanför vad
det här programmet egentligen handlar om. Med den motiveringen håller vi fast vid den
formulering vi har i förslaget.
När det gäller yrkande 696, om krav på föräldralediga, tycker vi att argumentationen är mycket
klok, så vi föreslår bifall till det.
Många har haft yrkanden på att specificera vad som ska hända i studiemedelssystemet, vilket vi
säger att vi ska förändra, göra mer generöst för lågutbildade och anpassa till yrkesverksamma. Vi
vill inte gå så långt att vi specificerar alla de delarna – om det ska vara korttidsstudiestöd eller
annat – men yrkande 617 som talar om åldersgränserna i studiemedelssystemet vill vi yrka bifall
till. Vi vill också yrka bifall till yrkande 727 om etableringsjobben – att man ska säga bland annat
nyanlända och dem som har behov av det, så att vi inte drar alla nyanlända över en kam.
Bifall också till 551 – om att stryka ”särskilt utsatta områden”. När det gäller yrkande 538, en
ganska lång text om diskriminering, har jag pratat med den som har lagt yrkandet och vi föreslår
en förändring i texten längst ner på sidan 10 i den nya versionen. I dag är sista meningen så här:
”Diskriminering på arbetsmarknaden ska motverkas.” Partistyrelsen föreslår att den meningen
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inleds så här: ”Den som har rätt kompetens ska inte hindras av fördomar, diskriminering på
arbetsmarknaden ska motverkas.” Därmed menar vi att den är besvarad.
I övrigt vill jag säga om folkbildningen att där finns väldigt många bra formuleringar; vi skulle
kunna skriva jättemycket om det! Nu har vi föreslagit ett nytt avsnitt om folkbildningen och
därför har vi hållit igen för fler ändringar, även om ni argumenterar väl för dem. Det har också
varit förslag om ännu mer utökade skrivningar om arbetskraftsinvandring, mer specificeringar
och språkliga förändringar, men där håller vi också fast vid den förändrade text som vi lade fram i
morse och som redan är ganska omfattande.
Sedan har det kommit upp förslag om spårbyte i migrationspolitiken, särskilt regionalt. Där vill vi
hålla fast vid att migrationspolitiken är nationell och ska inte ha olika regler regionalt, så det yrkar
vi avslag på. Det har även kommit en hel del förslag som gäller att man skriver in flera saker om
utbildning, till exempel gymnasieutbildning, som mer hör hemma på nästa avsnitt eller det tredje
avsnittet. De bifaller vi inte heller.
Det kom förslag om att vi ska skriva in att vi ska värna strejkrätten. Partivänner, det är klart att vi
ska värna strejkrätten! Vi är ett av de länder som har den mest generösa konflikträtten – och det
ska vi ha, för det är själva grunden för att fackliga organisationer ska kunna ta strid för sina
medlemmars intressen och uppnå den välfärd och den balans på arbetsmarknaden som vi har.
Och vi har en av de mest tillåtande konflikträtterna i världen, och vi är ett av de länder som har
minst dagar förlorade i konflikt, för ansvar och makt hänger ihop. Vi ska självklart bevara en
stark konflikträtt men vi ska också, och jag kommer att lägga ett sådant förslag till riksdagen,
säkerställa att alla fackliga organisationer omfattas av samma regelverk oavsett om man är med i
en centralorganisation eller inte. Det bör vara samma regelverk som gäller. Dock menar jag att
frågan om strejkrätten inte hör hemma i ett program om kompetensutveckling och föreslår
därför avslag på det.
Alltså: Bifall till 696, 617, 727, 551 och till en ändrad mening om diskriminering. Avslag på övriga
yrkanden.
Tjänstgörande ordförande: Kan debatten anses avslutad?
Svar ja.
Efter justering kvarstod följande förslag:
Sida

Rad

7

19

7

25

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

Zelal-Sara
Yesildeniz
Jasmin Cosic

Skaraborg

Ändring: Byt ”banktjänsteman”
mot ”banktjänsteperson”.
Tillägg: ”Stärka möjligheten för
personer med funktionsvariationer

Östergötland
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Föredragandes
förslag
Avslag
Avslag

7

25

Alf Karlsson

Östergötland

7

28

Joakim Hagberg

Göteborg

7

29-34

Birgitta Nesterud

Göteborg

7

29

Henrik Samdahl

Dalarna

7

29

Martin Berglund

Västerbotten
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att vara en del av arbetsmarknaden
och samhället.”
Tillägg: ”Möjligheten för personer
med funktionsvariationer att vara
en del av arbetsmarknaden och
samhället ska stärkas.”
Tillägg: ”Det ska finnas möjlighet
att söka ett bidrag som ekonomiskt
ökar möjligheten att gå ner i
arbetstid. Det kan handla om att
läsa in behörighet till gymnasieeller till högre studier. Det kan
också handla om att läsa en YHutbildning.”
Tillägg, nytt stycke: ”Arbetarrörelsen bär med sig många
erfarenheter av hur breda insatser
för att öka människors kunskap
och kompetens kan genomföras.
Det räcker inte att kraftigt bygga ut
antalet utbildningsplatser. Det
krävs genomtänkta reformer av
studiemedelssystemet, men också
uppsökande och studiemotiverande verksamhet där inte minst
de fackliga organisationerna spelar
en nyckelroll för att nå medlemmar
på arbetsplatserna.”
Tillägg: ”I en tid med fler otrygga
jobb och försämrad arbetsmiljö
ligger det även i samhällets intresse
att stärka arbetstagarorganisationerna. Därför ska staten vara
delaktig i finansieringen av de
förtroendevaldas utbildning. Detta
för att den svenska modellen ska
kunna fortleva.”
Tillägg: ”Arbetsgivarens eget
ansvar för kompetensutvecklingen
och kompetensförsörjningen
behöver understrykas. En
fungerande yrkesutbildning kräver
en aktiv arbetsgivarpart.

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

8

1

Liss Jonasson

Västernorrland

8

2

Maria Nerpin

Jämtlands län

8

3

Anna Lundberg

Norrbotten

8

5

Nasra Ali

S-studenter

8

5

Nasra Ali

S-studenter

8

6

Birgitta Nesterud

Göteborg
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Arbetsgivarna behöver vara
behjälpliga i att erbjuda kvalitetssäkrade APL:er, vara en aktiv
samtalspart i branschråd och även
direkt i kontakt med elever och
lärare. Arbetsgivarens ansvar att
kompetensutveckla egen personal
skapar ett samhälle bättre rustat
för omställning. Dessutom
behöver arbetsgivarna försäkra sig
om att kvalificerad personal har
kvalificerade arbetsuppgifter. Vi
kommer inte som samhälle att
klara kompetensförsörjningen utan
arbetsgivarnas medverkan.”
Ändring: Ersätt rubriken/första
meningen med ”Studiemedelssystemet ska bli mer generöst och
passa yrkesverksamma.”
Tillägg efter första punkten av ny
mening: ”Åldersgränsen för
möjlighet till studielån och studiebidrag förändras och höjs.”
Tillägg: ”En inkomstkopplad
socialförsäkring införs för studier
som syftar till omställning till ett
bristyrke.”
Tillägg av ny mening efter ”andra
nivåer”: ”Antal veckor med studiemedel ska utökas och andelen
studiebidrag ska på sikt motsvara
hälften av det totala studiemedlet.”
Ändring: ”Studiemedelssystemet
ska vara generöst för kortutbildade
och skapa drivkrafter att
vidareutbilda sig till vissa bristyrken samt stimulera kompetensförsörjning i glesbygd, genom att
modeller för nedskrivning av
studielån införs.”
Tillägg: ”Korttidsstudiestöd och
anslag för uppsökande verksamhet
ger förutsättningar för det civila

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

8

6

Mona Modin
Tjulin

Jämtlands län

8

6

Eva-Lena Jansson

Örebro län

8

7

Albert Lindell

Östergötland

8

21

Daniel Arthursson

Skaraborg

8

24

Roger Jönsson

Skåne

8
8

32
40

Peter Holkko
Martina Aronsson

Jönköpings län
Kalmar län

8

40

Åsa Hååkman
Feldt

Värmland
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samhället att delta i arbetet för att
motivera fler yrkesverksamma att
prova att studera mitt i livet.”
Tillägg i sista meningen: ”samt
stimulera kompetensförsörjning i
glesbygd genom att modeller för
nedskrivning av studielån införs.”
Tillägg: ”Studiestödssystemets
övre åldersgränser ska ses över i
syfte att bättre stödja ett livslångt
lärande.”
Tillägg: ”Högskolor och universitet ska redovisa statistik över det
senaste årets lärarledda timmar via
antagning.se tillsammans med
information om undervisningsform och studietakt, för att bättre
matcha individens möjligheter och
behov.”
Tillägg efter meningen som
avslutas med ”främjas”:
”Yrkesverksamma som på heleller deltid tar ledigt för kompetensutveckling i enlighet med
arbetsmarknadens behov bör ges
ersättning som ligger i nivå med
inkomstbortfallsprincipen i
arbetslöshetsförsäkringen.”
Tillägg efter meningen som slutar
med ”det ansvaret”: ”Den som är
anställd ska ha rätt till kompetensutveckling.”
Tillägg: ”folkbildningen”.
Ändring: Flytta avsnittet om
delade turer till annat kapitel.
Strykning: ”Delade turer ska
minimeras.”
Strykning: ”vara generöst för kortutbildade och”. Tillägg: ”samt
flytta till glesbygden genom att
modeller för avskrivning av studielån införs.”

Avslag

Bifall

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag
Avslag

Avslag

9

9

Katarina Bosetti
Kristoffersson

Göteborg

9
9

9
10

Magnus Olofsson
Eriwan Waysi

Älvsborg södra
Värmland

9

24

Jeanette Qvist

Halland

9

24

Magnus Olofsson

Älvsborg Södra

9

26

Britta Flinkfeldt

Norrbotten

9

28-32

Peter Holkko

Jönköpings län

10

32

Elina Backlund
Arab

Västernorrland
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Ändring: ”Delade turer ska
minimeras.” ändras till ”Delade
turer ska upphöra.”
Tillägg: ”Strejkrätten ska värnas.”
Strykning: ”Delade turer ska minimeras.” tas bort. Tillägg: ”Delade
turer ska tas bort. Strejkrätten ska
försvaras.”
Tillägg efter ”yrkesutbildning”:
”eller annan utbildning.”
Tillägg: ”AFA-försäkringen AGB
ska gälla även vid uppsägning av
hälsoskäl.”
Ändring: Ändra stycket ”Akademisk kunskap ska vara tillgänglig
för alla” till: ”Människor ska ha
möjlighet att ta del av akademisk
kunskap under hela livet och i hela
landet. Lärosätenas utbud och
omfattning av både
distansutbildningar och öppna
nätbaserade utbildningar ska öka.
Folkbildningens aktörer och de
arenor som folkbildningen skapar
behöver också användas för att
kunskap och bildning kan växa
med samtala och diskussioner som
redskap. För att utbildning ska
vara möjlig i hela landet är en
fortsatt bredbandsutbyggnad
nödvändig.”
Tillägg efter ”Alla ska därför ges
tillgång till”: ”såväl uppsökande
som”.
Ändring: Meningen ”Etableringsjobb ska införas tillsammans med
arbetsmarknadens parter för att ge
nyanlända och långtidsarbetslösa
möjlighet att jobba och samtidigt
skaffa sig de kunskaper och
erfarenheter som behövs på
arbetsmarknaden – det stärker
etableringen samtidigt som

Avslag

Avslag
Avslag

Avslag
Avslag

Avslag

Avslag

Bifall

9

38

Roger Jönsson

Skåne

10

1

Ulf Engström

Värmland

10

31

Ebba Östlin

Stockholms län

10

25

Ebba Östlin

Stockholms län

10

19

Malin Malm

Västerbotten
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arbetsgivarnas kompetensförsörjning underlättas.” byts ut till
”Etableringsjobb ska införas
tillsammans med arbetsmarknadens parter för att ge bland annat
de nyanlända som behöver möjlighet att jobba och samtidigt
skaffa sig de kunskaper och
erfarenheter som behövs på
arbetsmarknaden – det stärker
etableringen samtidigt som
arbetsgivarnas kompetensförsörjning underlättas.”
Strykning efter ”arbetsmarknad”
av ”lokalt och regionalt”.
Ändring: Rubriken Omställning till
ett nytt land byts till Omställning i ett
nytt land.
Strykning av ”särskilt utsatta
områden”.
Tillägg av nytt stycke: ”Gymnasieskolan behöver reformeras i syfte
att skapa ökade möjligheter för
nyanlända att parallellt med sina
studier i svenska kunna läsa kurser
som ingår i det gymnasieprogram
de vill ta examen i. När ett
regionalt planeringsansvar
genomförs möjliggörs även samordning så att gymnasieprogram
kan erbjudas på fler språk än
svenska, förslagsvis engelska. En
betydande del nyanlända ungdomar talar engelska och bör
således snabbt erbjudas möjlighet
att läsa in gymnasiebehörighet vid
sidan av sina studier i svenska.”
Ersätt: ”Det skall gå snabbt att få
en utländsk utbildning granskad
och ansöka om legitimation som
kräver det.” med ”För den som är
i behov av en validering av akademiska examina och/eller att

Avslag
Avslag

Bifall
Avslag

Avslag

10

25

Therése Mancini

10

20

Partistyrelsen

11

23

Per Nylén

Västernorrland

11

15

Ulrika Lorenzi

Stockholm

Fyrbodal
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ansöka om yrkeslegitimation,
behöver systemet omarbetas
grundligt. Vi behöver en gemensam ansats i hela landet och
samtliga berörda myndigheter för
att snabba upp processerna, utan
att för den skull tumma på rättssäkerheten eller legitimiteten hos
arbetsmarknadens parter för
valideringssystemet. Det skulle
kunna vara en gemensam
myndighet för samtliga valideringsfrågor, offentligt processtöd
för den sökande eller någon annan
lösning.”
Tillägg: ”Kollektivavtal skall vara
norm vid etableringsjobb.”
Tillägg i meningen som slutar
”diskriminering på arbetsmarknaden ska motverkas.” så att den
lyder ”Den som har rätt kompetens ska inte hindras av fördomar,
diskriminering på arbetsmarknaden ska motverkas.”
Tillägg: ”Målet med den digitala
transformationen är att stärka
välfärden för individen, i hela
landet. Genom ett digitalt språng
ska eleven ges de allra bästa
förutsättningarna i skolan. Där
modern teknik kan göra störst
nytta ska den användas kostnadseffektivt. På det sättet frigör vi
resurser så att till exempel
specialpedagoger kan fokusera på
sitt uppdrag att stärka individen.
Sverige ska ta kontrollen över
välfärdens digitala utveckling –
inifrån bygger vi det digitala
folkhemmet.”
Stryk ”och kunna ställa krav på
den som är föräldraledig att delta.”

Avslag
Bifall

Avslag

Bifall

11

35

Mattias Persson

Skåne

11

15

Malin Lauber

Kronoberg

11

18

Malin Lauber

Kronoberg

11

36

Julia Crafoord
Liljeqvist

Södermanland

11

39

Viktor Nordström

Dalarna

11

1

Sara Lindberg

Jönköpings län

11

8

Samuel Carlén

Värmland
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Tillägg: ”Ett digitalt språng för alla.
Våra arbetsplatser och myndigheter digitaliseras i hög fart, detta
är bra och vårt land har höga mål
när det gäller digitaliseringen. Det
är även viktigt att alla, även de som
står utanför arbetsmarknaden och
utbildningsväsendet, är med på
denna digitala resa och får
möjligheter att fortbilda sig.
Folkbildningen och studieförbunden har en viktig roll att
erbjuda alla en möjlighet att få
bättre kunskaper i digitaliseringens
möjligheter, verktyg och metoder.
Vi ska folkbilda bort den digitala
klyftan.”
Ersätt med ”Kommunerna
ansvarar för att göra det möjligt
för föräldralediga att ta del av
språkinlärning.”
Ersätt med ”Undervisningen ska
bättre anpassas utifrån deltagarnas
förutsättningar så att progression
kan ske, både vad gäller kunskaper
i svenska språket och vana att
lära.”
Ersätt den inledande meningen
med: ”Arbetskraftsinvandring av
kvalificerad arbetskraft med
spetskompetens ska underlättas.”
Stryk ”talang” i ”talangvisum” så
att enbart ”visum” blir kvar.
Ändra lydelsen av första meningen
”Fler ska kunna kombinera SFI
med arbetspraktik eller annan
utbildning i så kallad yrkes-SFI
som stärker chanserna till jobb.”
Tillägg: ”anordnad av folkbildningen” i slutet av meningen som
lyder ”En språkplikt ska införas så
att det blir obligatoriskt för

Avslag

Bifall

Avslag

Avslag

Avslag
Avslag

Avslag

Ulrika Tollgren
Malin Malm

Skåne
Västerbotten

17

Kristina Johansson

Halland

11

8

Maria Fägersten

Stockholms län

11

2

Tamam AbouHamidan

Blekinge

12

20

Ulrika Lorenzi

Stockholm

11
11

36-40
22

11
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asylsökande att delta i språkundervisning.”
Strykning av raderna 36–40.
Tillägg: ”I regioner med extrema
kompetensförsörjningsbehov, i
synnerhet i offentlig sektor, bör
processen för så kallade spårbyten
underlättas, det vill säga att
konvertera asylsökande som täcker
ett kompetensbehov till
arbetskraftsinvandrare.”
Förlängd mening ”Därför ska
upphandlingssystemet ses över och
med inriktningen att utföraransvaret till större del ska ligga hos
kommunen.”
Tillägg: ”Språket är en nyckel till
den svenska arbetsmarknaden.
Goda språkkunskaper underlättar
för nyanlända att få en första
anställning i Sverige. Egen försörjning ger individer makt att
bestämma över sina egna liv. Den
friheten ska alla ha. I dag ser vi
tyvärr att allt för många nyanlända
kvinnor saknar denna frihet. För
att åtgärda det måste samhället ta
ett större ansvar.”
Ändring: ”därför har en utbildningsplikt införts” ändras till
”Därför vill vi fortsätta att utveckla
en individanpassad
utbildningsplikt.”
Stryk sidan 12 rad 20–24 och rad
30–35 och ersätt med följande:
”Förbättrat stöd vid konjunkturnedgång. För att säkra kompetens och
konkurrenskraft vid kraftig lågkonjunktur behövs ett bättre
statligt stöd som gör det möjligt att
undvika omfattande uppsägningar
och samtidigt rusta arbetstagarna i
verksamheter som kommer

Avslag
Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

12

27

Jeanette Qvist

Halland

12

12

Anton César

Göteborgsområdet

12

35

Magnus Olofsson

Älvsborg södra
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behöva arbetskraft när
konjunkturen vänder. Det behövs
också ett bättre stöd för arbetstagare vars jobb inte kan förväntas
komma tillbaka och som behöver
ny kompetens. Arbetsmarknadsutbildningar och det
reguljära utbildningssystemet ska
svara mot regionala kompetensbehov och arbetsmarknadens
parter ska vara med i beslut om
dimensionering av utbildningar.
Arbetslösa ska snabbt kunna skaffa
sig de kunskaper och färdigheter
som efterfrågas.
Arbetsförmedlingen ska kunna
hänvisa till reguljär yrkesutbildning
i bristyrken så att arbetslösa kan
bibehålla aktivitetsstöd under
studierna.”
Tillägg: ”under hela ersättningsAvslag
perioden.”
Tillägg: ”I syfte att möta vårdens
Avslag
snabba tekniska kliv, som ofta
kräver multikompetent personal,
bör nya kombinerade yrkeskategorier införas och hybridutbildningar testas. Som en sidovinst kan
nya yrken såsom hälften sjuksköterska, hälften civilingenjör
även bryta könstereotypa utbildningar och yrken.”
Tillägg: ”ArbetsmarknadsutbildAvslag
ningen ska tillgodose tillväxtpolitiska, stabiliseringspolitiska och
fördelningspolitiska mål.
Arbetsförmedlingen fyller en
fortsatt viktig funktion för
omställning och bör ges resurser
att rusta och utbilda arbetslösa för
framtidens jobb, oavsett
konjunkturläge.”

12

37

Martin Berglund

Västerbotten

12

14

Jytte Guteland

Stockholm

12

3, 6,
8, 13
och
14

Sabina Lindberg

Uppsala län

Tillägg av nytt stycke: Validering för
att tillvarata människors kompetenser.
Att kartlägga personers kunskaper
och kompetenser, som inte
dokumenterats i betyg eller intyg,
på ett strukturerat sätt, är viktigt
för att snabbare kunna ge
människor möjlighet att komma
vidare i jobb. Ett effektivt sätt att
kunna möta arbetsmarknadens
behov av kompetens.”
Tillägg: ”Välfärden, såväl som hela
samhället, ska göras klimatneutralt
kommande årtionden. Det kräver
att alla verksamheter utvecklas för
att möta nya hållbarhetskrav.
Upphandlingar, transporter,
byggnader, livsmedel, allt måste
genomgå stora förändringar
kommande år och ny kommer att
krävas för att skapa nya processer
och tekniker som är hållbara. Det
krävs därför satsningar på
kompetensutveckling för
klimatsmart välfärd.”
Rad 3, ny rubrik: Digital utveckling
för kunskap och välfärd.
Rad 6: Ändra till ”med företag,
anställda och brukare.”
Rad 8: Ändra rubrik: ”genomföras
en digital utveckling för
välfärdssamhället.”
Rad 13 tillägg: ”möjligheter, utan
avkall på informationssäkerheten.”
Rad 14 nytt stycke: ”En digital
utveckling för ökad kunskap. För att
alla ska kunna ta del av digitaliseringen kopplat mot utbildning och
kunskap måste bredbandsutbyggandet fortsätta. Nätbaserad
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akademisk utbildning ska vara
tillgängligt för alla. Vi ska ha en
nätbaserad studievägledning för
yrkesverksamma och införa nya
digitala verktyg för en individanpassad språkträning för nyanlända. En satsning på kompetensutveckling inom digital teknik med
fokus på att minska de digitala
klyftorna och förenkla vardagen
för anställda, företag och brukare.”

Beslut
Sidan 7
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Zelal-Sara Yesildeniz förslag på sidan 7 rad 19
att
efter försöksvotering avslå Joakim Hagbergs förslag på sidan 7 rad 28
att
efter försöksvotering avslå Henrik Samdahls förslag på sidan 7 rad 29
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 7.
Sidan 8
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Maria Nerpins förslag på sidan 8 rad 2
att
bifalla Eva-Lena Janssons, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 8 rad 6
att
efter försöksvotering avslå Birgitta Nesteruds förslag på sidan 8 rad 6
att
efter försöksvotering avslå Mona Modin Tjulins förslag på sidan 8 rad 6
att
efter försöksvotering avslå Albert Lindells förslag på sidan 8 rad 7
att
efter försöksvotering avslå Peter Holkkos förslag på sidan 8 rad 32
att
efter försöksvotering avslå Martina Aronssons förslag på sidan 8 rad 40
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 8.
Sidan 9
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Katarina Bosetti Kristofferssons förslag på sidan 9 rad 9
att
efter försöksvotering avslå Magnus Olofssons förslag på sidan 9 rad 24
att
efter försöksvotering avslå Britta Flinkfeldts förslag på sidan 9 rad 26
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 9.
Sidan 10
Kongressen beslöt:
att
bifalla partistyrelsens reviderade förslag på sidan 10 rad 20
att
efter votering med röstsiffrorna 184–159 avslå Ebba Östlins förslag på sidan 10 rad 25
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att
att
att
att

efter försöksvotering avslå Therése Mancinis förslag på sidan 10 rad 25
bifalla Ebba Östlins, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 10 rad 31
bifalla Elia Backlund Arabs, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 10 rad
32
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 10.

Sidan 11
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering Maria Fägerstens förslag på sidan 11 rad 8
att
bifalla Ulrika Lorenzis, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 11 rad 15
att
bifalla Malin Laubers, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 11 rad 15
att
efter försöksvotering avslå Kristina Johanssons förslag på sidan 11 rad 17
att
efter försöksvotering avslå Mattias Perssons förslag på sidan 11 rad 35
att
efter försöksvotering avslå Viktor Nordströms förslag på sidan 11 rad 39
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 11.
Sidan 12
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Jytte Gutelands förslag på sidan 12 rad 14
att
efter försöksvotering avslå Ulrika Lorenzis förslag på sidan 12 rad 20
att
efter försöksvotering avslå Jeanette Qvists förslag på sidan 12 rad 27
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 12 och därmed
fastställa kapitel 1 i dess helhet.
Ordningsfråga
Magnus Johansson, Västmanland: Jag vill tacka presidiet och partistyrelsens kansli för allt stöd,
eftersom vi har haft tekniska problem – speciellt till dig Andrea. Det har varit ovärderligt!
Jag har lämnat in ett yrkande tre gånger i min Ipad. Första gången blev det tekniskt problem.
Andra gången fick jag ett välmenat råd som gjorde det värre, och yrkandet ligger nu under del tre
men vi måste ta det under 9.1. Annars blir det tokigt om det försvinner. Jag ska inte uppehålla
mig längre än så – det gäller sidan 5 rad 27, ett tilläggsyrkande: ”Vi ska bryta normer och
strukturer som påverkar människors val av yrke.” Jag ber om ursäkt för krånglet.
Tjänstgörande ordförande: Det gäller inledningen så det kommer under 9.3 när vi behandlar sidorna
1–6. Kan vi därmed anse kapitel 1 avslutat?
Svar ja.
Behandlingen av dagordningens punkt 9.1 var därmed avslutad.
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Besök av Miljöpartiets språkrör

Nina Wadensjö, moderator: Som ni har sett har vi fått nya gäster i salen. Jag heter Nina Wadensjö
och jag ska leda ett kort samtal med de två gäster som har kommit nyss till Örebro – Gustav
Fridolin och Isabella Löwin. Välkomna upp på scenen! Och som ni ser kommer de upp på
scenen tillsammans med Stefan Löfven och Magdalena Andersson.
Jag tänkte börja med dig Isabella, hur har det varit de här åren som har gått? Vad känner du att
du tar med dig av det som har varit?
Isabella Löwin: Oj, det har varit en väldigt lång resa. Det känns nästan overkligt att vara på sitt
femte år som minister i en regering där Miljöpartiet sitter och att vi har rott hem det här under
hela den här långa resan. Det är faktiskt ganska fantastiskt och svindlande. Vad jag är mest stolt
över? Jag har blivit ombedd att inte prata klimat, men jag måste säga att jag är väldigt stolt över
att vi har världens mest ambitiösa klimatlag och att vi har lyckats göra det tillsammans. Sverige
har nu det mest ambitiösa målet i världen, att vi ska vara nere på netto nollutsläpp 2045, alltså om
25 år. Det är jag väldigt stolt över.
Jag minns också när jag blev språkrör för snart tre år sedan. I den första Agendadebatten där jag
var med fick jag ett underlag med lite siffror för att ha bra argument för att vi i Sverige är på rätt
väg. Då var jag väldigt stolt över att kunna säga att sedan regeringen tillträdde är 100 000 fler
människor i arbete. Nästa gång, året därpå, när jag skulle stå där i debatten var vi uppe i 200 000
fler i arbete, och i dag är det 350 000 fler i arbete mot när regeringen tillträdde! Trenden är
bruten, nyanlända kommer i arbete tidigare än förut. Inte minst utrikesfödda kvinnor har i dag en
sysselsättningsgrad som faktiskt är bättre än medelsysselsättningsgraden inom EU, så här har vi
gjort ett fantastiskt arbete tillsammans!
Den sista punkt som jag vill lyfta fram och som jag är oerhört stolt över är att vi står här i dag
efter valet 2018 och att vi tillsammans har bildat en regering som håller de rasistiska och
främlingsfientliga krafterna borta från makten – att vi mäktade med det och att vi tillsammans
står upp för medmänsklighet mot rasism och mot de populistiska krafter som härjar i världen.
Det är jag enormt stolt över.
Nina Wadensjö: Gustav, du har en lite annan situation nu; du har hunnit lägga lite tid emellan dig
och det som har varit, även om du fortfarande är språkrör. Hur ser du tillbaka på den tid som
varit?
Gustav Fridolin: Det vi trivs allra bäst i är när vi tillsammans får jobba för solidaritet, alltså arbetet
för att barn i Sverige inte ska växa upp i fattigdom, för bättre a-kassa, avskaffad fas 3, en jämlik
skola, mindre barngrupper i förskolan. Tack alla ni som slitit på Kommunal för det, för det är så
oerhört viktigt när grunden läggs för det livslånga lärandet. Men det handlar också såklart om den
globala solidariteten, om bistånd, om att ge en fristad till människor på flykt.
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Och kanske särskilt om det vi kan göra framåt, det som finns i Januariavtalet, med bättre
pensioner och att laga revorna i LSS. Här binds vi ihop, i solidaritetspolitiken – en politik som
bygger på solidaritet och som ger utrymme för människors kraft att vara solidariska och att växa.
Mot ojämlikhet, klyftor och murar – det som andra ropar efter.
Om man då så här sista gången som jag får möta er på det här sättet får säga något som är viktigt
för mig, så är det just detta. När det blåser snålt måste vi klara att stå pall mot de politiska krafter
som bygger hela sin idé på uppfattningen att människan är egoistisk och inget mer. Men också
när det dyker upp hos oss själva, som det så lätt gör – den där tanken att man måste följa tidsandan och ge människor det människor vill höra. Vi måste tro mer på människor än så. Man kan
vinna en röst någon gång, men matar vi egoismen förlorar vi framtiden. Där är jag stolt, att vi har
fått kämpa för solidaritet, för ett land som håller ihop och för ett land som kan växa, och fått
kämpa ihop med er för det.
Nina Wadensjö: Magdalena, det är inte alltid det är en dans på rosor att vara finansminister, men
hur har det varit de här åren?
Magdalena Andersson: Det är klart att det var ett väldigt tufft läge när vi klev in för 4,5 år sedan
med de största underskotten som Sverige har haft sedan nittiotalskrisen och budgetsaneringen.
Här har vi visat genom det samarbete vi har haft att Miljöpartiet är ett parti som tar ansvar för
framtiden – inte bara i klimatfrågan utan också i att vi inte ska skuldsätta oss, belåna och lämna
över skulder till framtida generationer i statsfinanserna. Här har vi tillsammans kunnat ta ansvar
under de här fyra åren och det gör att vi har kunnat lägga fram en mycket ambitiös reformpolitik
både i slutet av förra mandatperioden och nu också under den här mandatperioden. Där visar ni
att ni tar ansvar för framtiden i den delen.
Men det är klart att även den miljöpolitik vi har kunnat bedriva de här fyra åren är vårt sätt att ta
ansvar för kommande generationer eftersom vi har alla fakta på bordet. Vi vet vad som händer
här och nu. Vi vet vad vi ska göra. Och vi har varit en regering, och kommer att vara en regering,
som tar de helt nödvändigt kliven för att göra Sverige ledande i klimatomställningen. Där har vi
haft fantastiska åtgärder som vi har kunnat göra. Vi har mer än fördubblat klimatbudgeten, vi är
världens största biståndsgivare vad gäller klimatbistånd, för det är inte bara Sverige som behöver
ställa om utan hela världen behöver ställa om.
Det här arbetet kommer vi att fortsätta, och där är det fantastiskt att se det otroliga engagemang
som har skapats runt om i hela världen tack vare vår svenska Greta! Det är ett arbete som vi
kommer att kunna fortsätta och jag tycker att det arbete vi har gjort har varit en väldigt bra
inledning. Att ta ansvar också för framtida generationer är något som den här regeringen står för.
Nina Wadensjö: Då lämnar jag över ordet till dig, Stefan. Det här är både en socialdemokratisk
partikongress där du är partiordförande men du är också statsminister och precis har börjat en ny
mandatperiod. Vad väntar?
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Stefan Löfven: Hårt arbete – och så ska det vara. Den politiska dynamiken är ju annorlunda nu. Vi
två partier sitter kvar i regeringen och jag ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet. Men i
och med Januariavtalet har vi en annan politisk dynamik i att förhandla och fortsätta att ta det här
framåt tillsammans med Liberalerna och Centern. I ytterligare andra frågor kommer det att vara
ännu bredare överenskommelser, i sådant som ligger utanför Januariavtalet.
Det här ger oss en enorm möjlighet, och kopplat till det handlar det om sakfrågor. Precis som
Isabella var inne på, så ger det här oss möjlighet att fortsätta vår reformpolitik men det ger oss
framför allt möjlighet att fortsätta stå upp för ett solidariskt samhälle byggt på jämlikhet. Det är
det som vi står upp för och det är ett ideologiskt vägval som vi har gjort. Sedan ska vi leverera
politik i vardagen och se till att vi tar hand om de utmaningar som människor upplever i sin
vardag, om det så är för långa sjukvårdsköer, att skolorna inte fungerar tillräckligt bra eller att
vägar och järnvägar behöver bli bättre. Det är precis det som ska levereras, det är det som ger
legitimitet åt demokratin.
Och allra sist, att koppla ihop det. Det som har varit våra partiers gemensamma projekt. Det
handlar om att förstå att klimatomställningen måste till, den ska till – det är det vi jobbar för.
Men vi gör det på ett sådant sätt som skapar utveckling och som skapar framtidstro hos
människor. Det här är inget ok utan det är en gigantisk möjlighet för oss att se till att skapa de
nya jobben och de schysta jobben, för det är det som räknas.
Vi pratade om det innan vi gick hit, att vi nog pratar för lite om det tillsammans. Vi vet vad vi har
gett oss in på och det finns en riktning i detta, men vi behöver oftare prata om det. Vi ska
leverera politik och se till att klimatomställningen blir av och görs på ett solidariskt sätt, och vi
ska stå upp för ett solidariskt samhälle där alla människors lika värde är nummer ett på
dagordningen. Det är det vi håller på med och det är det vi ska göra.
Nina Wadensjö: Stort tack! Det känns tydligt att det är mer som förenar än som skiljer, och det
känns som att klimatfrågan är ett band som går igenom er och genom hela kongressen. Det är
mycket om klimat och det är mycket om att hålla samman Sverige. Tack!
Ordförande: Per Tenggren och Niklas Nordström
Sekreterare: Malin Axelsson och Peter Lindh
Tjänstgörande ordförande: Vi har två punkter kvar på dagordningen som vi från presidiets sida gärna
vill hinna med i dag. Huruvida vi kommer att göra det, och i vad mån det sker i god eller något
mer stressig ordning, är ett gemensamt uppdrag mellan oss i presidiet och er som är ombud. Vi
har redan en minuts talartid, det innebär att det är orimligt att begränsa den ytterligare. Där finns
inte mycket tid att tjäna.
Det finns några saker som är er rättighet att göra men det är givetvis också parat med en skyldighet att överväga nödvändigheten av exempelvis att gå upp i talarstolen och yrka på mindre icke
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principiella ändringar. Vi kommer absolut inte att ha några synpunkter på om ni gör detta, men
det är också viktigt att ni verkligen överväger om det är just det yrkandet som är jätteviktigt just
nu. Men självklart ska ni ägna tid och argumentera för saker ni uppfattar vara av principiell natur
och självklart ska vi ha den diskussionen.
Jag skulle också vilja be er att överväga det vi brukar säga, det vill säga: ”De vackraste orden är
votering är begärd och ska verkställas.” Det är förvisso på det sättet, men det är också så att en
votering där ni på förhand kan gissa er till utgången kanske inte alltid är det absolut mest
nödvändiga. Återigen – detta är er rättighet, vi kommer aldrig någonsin att ifrågasätta en votering,
självklart inte. Men det är också en skyldighet för er ombud att tillsammans med oss i presidiet
försöka hantera de återstående punkterna så att de ombud som har yrkanden kan lägga dem i
talarstolen.
Vi kommer framför allt under eftermiddagen att återkomma med ytterligare bedömningar av
läget. Vi har nu en minuts talartidbegränsning, och jag kommer från och med nu att vara extremt
hård på detta. När en minut gått kommer jag att banka klubban i bordet och ge ordet till nästa
talare. Ingen pardon, ingen mannamån, lika för alla. Här är det Karl-Bertil Jonsson som rular!
Slutligen: För att vi ska kunna skynda på det hela när det är dags för beslut skulle vi vilja att ni
börjar med att berätta vilken sida ert yrkande ligger på, för det gör att vi sedan kan sortera bort
eventuella yrkanden som inte läggs. Sedan håller vi koll på vilka som talar, och vill ni ta bort er
från talarlistan kan ni komma fram till presidiet.

Dagordningens punkt 9
Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program:
Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för
Sverige, fortsatt behandling
Dagordningens punkt 9.2
Kapitel 2. Utbildning som leder till jobb – politiskt program (sidan 13–18)
Föredragande: Mikael Damberg, Ylva Johansson, Matilda Ernkrans, Ulf Olsson och Helene Hellmark
Knutsson
Föredragning
Matilda Ernkrans, partistyrelsens föredragande: Vilket härligt gäng vi är, när vi samlas i det
socialdemokratiska partiet och ägnar timme ut och timme in till att ge vårt engagemang och i
sann reformistisk anda, steg för steg, i en långsam process, ändå bygga något riktigt bra som ska
ta Sverige och det vi kämpar för – jämlikhet, rättvisa och kunskapsreformer som återigen ska
sätta människor i den situation att oavsett var du befinner dig i livet så ska du alltid kunna känna
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att du har en möjlighet att få det där jobbet som du så väl behöver för att kunna bygga ett starkt
och tryggt liv. Det här är riktigt häftigt att göra, och jag är så glad att få vara en del av detta!
Men eftersom vi vet att man under oss här redan dukar fram inför kvällens kongressfest så ska
jag nu med rask hand kliva rakt in på det som är kapitel 2 – Utbildning som leder till jobb – och
nämna några delar där vi från partistyrelsen har försökt att lyssna in några av de kloka tankar som
ni ombud redan har spelat in i processen, och där vi har försökt att jämka och fånga in olika delar
av era yrkanden i den nya text som har presenterats till er. Jag ska bara lyfta några saker där det
har varit extra viktigt och bra att vi har kunnat ändra texten, innan vi drar igång debatten.
På sidan 15, i den nya texten vill jag bara understryka att partistyrelsens förslag numera är att
kongressen ska gå på det som inte minst SSU:arna så framgångsrikt har kampanjat för, nämligen
att vi öppnar upp för utökad möjlighet att med studiemedel genomgå en utbildning som leder till
yrkeskörkort.
På sidan 16 lagt vi in en ny mening som ska svara upp mot de yrkandens om handlar om att
återinföra 25:4-regeln, och det handlar om att man ska få bättre nytta av sin arbetslivserfarenhet
när man söker vidare till eftergymnasial utbildning, och här har vi lagt in en mening där vi säger:
”Bättre möjlighet att använda arbetslivserfarenhet för att få behörighet till eftergymnasial
utbildning.” Det är bra att kongressens ombud då vet om att det där kan ske med validering som
vi jobbar hårt med, och det finns också på gång ett ganska väl underbyggt arbete som handlar om
behörighetsprov, som är det moderna sättet att få användning av sin arbetslivserfarenhet. Den
här meningen fångar, menar partistyrelsen, mycket väl in alla de yrkanden som så klokt har sagt
att vi behöver bli bättre på detta i svenskt utbildningsväsende.
När det gäller sidan 16 har vi velat gå bland annat S-studenter till mötes och gör en starkare
skrivning när det gäller studenthälsan – att studenthälsan ska bli bättre på att möta psykisk ohälsa.
Det känns väldigt bra att kunna föreslå det.
När det gäller sidan 17 har vi fått in kloka synpunkter som handlar om en rakare skrivning om
forskningsmedel och jämställdhet. Forskningsmedel ska fördelas mer jämställt, och vi lägger till
att andelen kvinnliga professorer ska öka.
På sidan 17–18 har SKL fört fram att man vill ha en del förändringar i texten, där vi fortfarande
ska vara tydliga om att vi naturligtvis vill se fler specialistsjuksköterskor utbildas, också på
avancerad nivå, men att vi här gör en del förändringar som förhoppningsvis gör texten bättre när
det gäller sjukvårdens professioner. Då har vi breddat det till att vårdens medarbetare ska ha
möjlighet att vidareutbilda sig och göra karriär. Då får vi se om det här svarar upp mot SKL:s
önskemål eller om vi får göra ytterligare justeringar.
Med det vill jag debatten och ordet till er ombud för ett nytt fantastiskt och klokt engagemang för
nya kunskapsreformer. Jag yrkar bifall till partistyrelsens förslag.
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Följande förslag förelåg:
Kapitel 2. Utbildning som leder till jobb
Trots att det fortfarande är många som inget hellre vill än att jobba har arbetsgivare svårt att hitta
rätt kompetens. Bilmekaniker, bagare, ingenjörer, elektriker, svetsare, undersköterskor och sjuksköterskor – listan på bristyrken är lång. Det finns i dag omkring 120 000 lediga jobb som inte
tillsätts, samtidigt som omkring 350 000 människor är arbetslösa.
Bristen på rätt kompetens är i dag det största tillväxthindret för företag i Sverige. Den bromsar
möjligheterna att utveckla välfärden. Den håller människor tillbaka. Utbildningssystemet måste bli
bättre på att rusta människor med de kunskaper och färdigheter som efterfrågas av välfärden och
näringslivet.
Allt för många saknar en gymnasieutbildning och har därför mycket svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden. Det fallande intresset för yrkesprogrammen efter 2011 års gymnasiereform har
kraftigt försvagat skolans förmåga att förse näringsliv och välfärd med utbildad arbetskraft.
Under senare år har trenden vänt, men fortfarande är det för få elever som väljer en yrkesutbildning. I stället väljer en stor andel ett högskoleförberedande program, för att sedan välja bort
högre studier och utan yrkesfärdigheter försöka etablera sig på arbetsmarknaden.
Det är också för få som läser vidare på yrkeshögskola eller högskola och väljer en utbildning mot
ett bristyrke. En stor grupp som har föräldrar med kort utbildning väljer fortfarande bort vidare
studier, även om de har höga betyg från gymnasieskolan. Betydligt färre studerar vidare på
landsbygden och ojämställdheten är stor. Bland 30–34-åringarna är det bara 45 procent av
männen jämfört med 58 procent av kvinnorna som slutfört en eftergymnasial utbildning. Männen
halkar efter. Klyftan mellan stad och landsbygd vidgas.
Genom 100 000 nya platser inom ramen för kunskapslyftet förbättras utbildningsmöjligheterna i
hela landet. Men dagens utbildningsutbud möter ändå inte arbetsmarknadens behov. Varken
utbildningsutbud eller arbetsmarknadspolitik är i tillräcklig utsträckning planerad utifrån regionala
behov. Det saknas en sammanhållen offentlig planering och styrning och ett likvärdigt
utbildningsutbud över hela landet.
Därmed säkras inte nödvändiga bristyrkesutbildningar, varken regionalt eller nationellt. De gymnasiala yrkesutbildningarna är för få, elevunderlaget för litet och kostnaderna för dyra program är
många gånger en för stor ekonomisk risk att ta för enskilda huvudmän. Vuxenutbildningens
system med ständiga entreprenadupphandlingar fungerar dåligt och skapar en ryckighet i verksamhetens förutsättningar och planering. Arbetsmarknadsutbildningen fyller inte den roll den ska
– att rusta arbetslösa för att snabbt kunna möta kompetenskraven hos lokala arbetsgivare som
behöver anställa. Yrkeshögskolan kan i dag inte möta permanenta kompetensförsörjningsbehov
och högskolan dimensioneras inte tillräckligt utifrån vilka akademiker som behövs på
arbetsmarknaden. Sverige behöver en rad reformer för att utbildning som leder till jobb ska bli
tillgängligt för fler. Att säkra bristyrkesutbildningar är också ett arbetsgivaransvar.
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Fler skickliga yrkesarbetare kräver attraktiva yrkesprogram
Gymnasieskolans yrkesprogram utgör basen i kompetensförsörjningen. Fler ska välja en
yrkesutbildning på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Fler ska vilja välja och känna stolthet
i en yrkeskarriär. Yrkesarbete ska uppvärderas och yrkesskicklighet synliggöras.
Yrkesprogrammen ska bli mer attraktiva. Alla gymnasieprogram ska leda till grundläggande högskolebehörighet. Samverkan mellan staten, huvudmännen och arbetsmarknadens parter ska fördjupas.
Lärlingsutbildningarna ska stärkas och yrkescollege ska fortsätta utvecklas. De nationella branschråden ska
göras om så att arbetsmarknadens parter ges ett större inflytande över yrkesprogrammens
utformning. Kvaliteten i och tillgången på det arbetsplatsförlagda lärandet behöver säkras och fler
ska ges möjlighet att läsa ett relevant yrkespaket på väg mot en fullständig gymnasieexamen.
Ett brett utbildningsutbud i hela landet som möter arbetsmarknadens behov
Den offentliga styrningen och planeringen av utbildningsutbud ska stärkas så att de lokala,
regionala och nationella arbetsmarknadsbehoven kan mötas. Ett brett och likvärdigt utbud av
utbildningar av hög kvalitet ska finnas att välja på – oavsett var i landet du bor och var i livet du
befinner dig.
Utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar ska finnas i varje arbetsmarknadsregion. Ett regionalt
planeringsansvar för gymnasial utbildning ska införas så att ett brett utbud av gymnasieprogram
och yrkesvuxutbildningar säkras i hela landet. Den offentliga styrningen av etableringar ska öka,
liksom arbetsmarknadsanknytning för att säkra kvaliteten på alla utbildningar. För vissa små
yrkesområden behöver staten ta ett särskilt ansvar, exempelvis genom att utveckla branschskolor.
Arbetsmarknadsutbildningen ska reformeras så att den återfår sin roll att snabbt kunna svara mot
tillfälliga regionala kompetensbehov. En del av Yrkeshögskolans utbildningsutbud ska ingå i en
permanent regional struktur för att säkra stadigvarande efterfrågan på kvalificerad
yrkeskompetens. Högskolans utbildningsutbud ska i högre utsträckning styras och dimensioneras
i samverkan med arbetsgivare för att säkra kompetensförsörjningen av bristyrken.
Det regionala arbetet med kompetensförsörjning ska utvecklas. Den regionala samordning och den ökade
samverkan som de regionala kompetensplattformarna har skapat på flera håll i landet ska tas
tillvara och utvecklas. För att arbetet med kompetensförsörjning ska vara framgångsrikt krävs ett
nära samspel mellan nationella, regionala och lokala satsningar där mål och insatser samordnas
och kompletterar varandra. De skillnader som finns mellan regioner vad gäller förutsättningar att
driva och finansiera arbetet med kompetensförsörjning behöver mötas från nationell nivå.
Yrkesvux ska utvecklas till en brygga för vuxna att yrkesväxla till ett bristyrke. När ett brett utbildningsutbud säkrats utifrån det regionala arbetsmarknadsbehovet behöver fler ges möjlighet att studera
inom den gymnasiala yrkesutbildningen. För att klara kompetensförsörjningen måste yrkesvux
rikta sig till bredare grupper än i dag, inte bara de med kortast utbildning. Trots ett tidigare beslut
i livet om att läsa ett högskoleförberedande gymnasieprogram eller att studera på universitetet ska
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det vara möjligt att yrkesväxla till exempelvis elektriker eller undersköterska. Vid konkurrens om
platserna ska den som har störst behov av utbildning prioriteras.
Yrkesvux ska göras möjlig att läsa nätbaserat. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter ska
det bli enklare att välja en yrkesutbildning. Yrkesvux teoretiska delar ska kunna läsas nätbaserat
och vara öppet för den som vill skaffa sig en yrkesutbildning.
Alla utbildningar ska leda vidare till arbete eller studier. Utbildning får aldrig leda människor in i återvändsgränder. Möjligheten till arbete och vidare studier ska stärkas för elever som gått
gymnasiesärskolan och särvux.
Körkortslån för fler. Ett körkort kan vara avgörande för att kunna ta ett jobb. Den möjlighet till
CSN-lån för körkortsutbildning som införts och som många sökt ska vidgas till fler grupper.
Möjligheterna att med studiemedel genomgå en utbildning som leder till yrkeskörkort ska utökas.
Fler ska studera vidare
Vi socialdemokrater har satt upp målet att år 2020 ska minst hälften av 30–34-åringarna ha
slutfört en minst tvåårig eftergymnasial utbildning. Det målet har vi nått. Men arbetsmarknadens
efterfrågan på yrkeshögskole- och högskoleutbildade är fortsatt mycket stor.
Utbyggnaden av yrkeshögskolan och högskolan ska fortsätta i hela landet. Fler ska ges möjlighet att studera.
Minst 30 000 nya utbildningsplatser på yrkeshögskola och högskola ska inrättas till år 2025.
Högskolor och universitet ska bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet i hela landet. Det
är av avgörande betydelse för regional och lokal kompetensförsörjning och tillväxt.
Snedrekryteringen ska brytas. Konkreta mål om ökad jämställdhet, minskade geografiska utbildningsklyftor och minskade socioekonomiska skillnader i övergången till eftergymnasiala studier ska tas
fram. För att kunna nå målen behöver en rad insatser göras genom hela utbildningssystemet, inte
minst att fler pojkar klarar skolan, att studie- och yrkesvägledningen förbättras och att högskolans
syn på kompetens utvecklas, oavsett om den förvärvats i arbetslivet eller genom utbildning. Det
ska finnas bättre möjlighet att använda arbetslivserfarenhet för att få behörighet till
eftergymnasial utbildning.
Yrkeshögskolan ska byggas ut och utvecklas. Fler ska ges möjlighet att läsa en yrkeshögskoleutbildning
genom fortsätt utbyggnad av antalet platser. Nya kombinationsutbildningar, där såväl högskolesom yrkeshögskolestudier ingår, ska skapas. Fler ska kunna röra sig i vardera riktningen, dels
genom att fler yrkeshögskoleutbildningar görs relevanta för akademiker och dels genom att
validering och tillgodoräknande av yrkeshögskoleutbildning förbättras för den som vill söka sig
till högskolan. De kvalificerade yrkesutbildningarna ska bli fler och progressionen säkerhetsställas
inom och mellan olika kvalifikationsnivåer (SeQF), vilket också underlättar samverkan mellan
yrkeshögskolan och högskolan.
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Lärcentrum i hela landet ska öka tillgången till högre utbildning. Det ska fortsatt satsas på lärcentrum,
som är en öppen fysisk lärmiljö där de studerande kan få hjälp med studierna av lärare och annan
personal, så att yrkeshögskole- och högskoleutbildningar blir tillgänglig för fler. Samverkan
mellan kommuner, yrkeshögskolan och lärosäten ska stärkas så att fler utbildningsplatser kopplas
till lärcentrum och den digitala pedagogiken utvecklas för att säkra kvaliteten i utbildningarna.
Distansutbildningen behöver utvecklas och ta hänsyn till landsbygdens behov.
Högre kvalitet i högskolan. Ett nytt styr- och resurstilldelningssystem är centralt för kvalitetsutvecklingen i svensk högskola och för att säkerställa att arbetsmarknadens behov tillgodoses.
Samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor behöver öka, inte minst för att säkra
upp tillgången på verksamhetsförlagd utbildning och arbetslivsanknytning i utbildningarna.
Lärosäten som samverkar med det omgivande samhället kring forskning och utbildning ska
premieras ekonomiskt i ökad utsträckning.
Högskolan ska kunna möta studenter med olika bakgrund. Därför ska högskolepedagogiken och den
lärarledda tiden öka, framförallt inom humaniora, samhälls- och utbildningsvetenskap. Steg ska
tas mot ett treterminssystem genom att antalet relevanta sommarkurser fortsätter att öka. På så
vis kan fler studenter ta en examen snabbare. Studenthälsan ska bli bättre på att möta psykisk
ohälsa. Studie- och yrkesvägledningen på högskolan ska förbättras och samtliga högskoleutbildningar ska förbereda studenterna för en allt mer digitaliserad och automatiserad arbetsmarknad.
Internationaliseringen av högskolan ska öka. I en allt mer globaliserad värld behöver Sverige i högre
grad dra nytta av och lära av andra länder. Mobilitetsprogram för svenska studenter ska införas
och vägar att stimulera fler utländska studenter som tar examen att sedan välja att stanna och
arbeta i Sverige ska ses över. Sverige ska ha ett nationellt mobilitetsmål: 25 procent av de svenska
studenterna ska ha studerat eller praktiserat utomlands. Norden ska stärkas som ledande
forskningsregion och samverkan med våra grannländer öka.
Fler ska disputera och villkoren för unga forskare ska fortsätta att förbättras. Forskningsanslagen ska fördelas jämställt och det ska bli mer attraktivt och meriterande att undervisa. Andelen kvinnliga
professorer ska öka. Alla lärosätenas professorer ska undervisa på grund-, avancerad- och
forskarnivå. Vi ska öka investeringarna i forskning, stärka den fria forskningen genom större
basanslag och öka samverkan för att möta de stora samhällsutmaningarna såsom klimat,
digitalisering och hälsa. Andelen av EU:s budget som går till forskning ska öka.
Våra välfärdsyrken ska bli mer attraktiva
Många av de bristyrken som det är störst efterfrågan på finns inom välfärden. Ska välfärden
fortsätta att utvecklas behöver attraktiviteten i välfärdsyrkena öka.
Attraktiva arbetsvillkor i välfärden. Socialdemokratin ska vara den politiska kraft som garanterar att
välfärdens professioner stärks, får bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och större möjligheter till
fortsatt lärande. Det ska märkas för de anställda i välfärden när Socialdemokraterna styr.
Byråkratisering, marknadsstyrning och de negativa effekterna av new public management ska
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motverkas. Tillitsbaserad styrning ska utvecklas. Professionernas ansvar ska renodlas, ledarskapet
utvecklas och mer stödjande personal anställas. Upphandlingsregelverket ska användas för att
kräva trygga heltidsjobb, schyssta villkor och kollektivavtal. Privata välfärdsföretag ska också ta
ansvar för att säkra framtidens kompetensförsörjning.
Kompetensutvecklingen inom välfärden ska öka. Möjligheterna att utvecklas inom yrket och fylla på med
ny kunskap ska förbättras. Den som arbetar inom välfärden ska ha möjlighet att använda sin egen
kompetens och påverka hur arbetet kan utföras smartare. Välfärdens proffs ska ha inflytande
över sin arbetssituation och kompetensutveckling.
Utbildningarna för sjukvårdens professioner ska förbättras. Läkarutbildningen ska förändras i påbörjad
riktning så att det går snabbare till färdig specialisering. Dimensionering av specialiseringstjänstgöringsplatserna (ST) för läkare ska samordnas nationellt för att säkerställa att det utbildas
tillräckligt också när det gäller mer ovanliga läkarspecialiteter. Resurser ska riktas till ST-platser
för specialistläkare i allmänmedicin då fler behöver utbildas.
Vårdens medarbetare ska ha möjlighet att vidareutbilda sig och göra karriär. För att komma till rätta med
bristen på specialistsjuksköterskor och minska operationsköerna ska steg tas för att reglera
sjuksköterskors specialistutbildning på ett liknande sätt som läkares – det vill säga att
utbildningen sker som en del av en anställning i stället för en helt fristående högskoleutbildning.
Därmed blir den enskilde garanterad lön under specialistutbildningen, vilket också kan få fler att
vidareutbilda sig. Staten har ett särskilt ansvar för att säkra kvaliteten i den verksamhetsförlagda
utbildningen. För att möta undersköterskebristen behöver yrket göras mer attraktivt. Likvärdighet
i undersköterskeutbildningen ska säkerställas och yrket regleras, exempelvis genom legitimation
eller en skyddad yrkestitel. Det ska vara lätt att kombinera utbildning till undersköterska med SFI
eller påbörja utbildning på annat modersmål än svenska. Nya och bättre möjligheter till
kompetensutveckling och specialisering ska skapas.
Debatt
Elin Backlund Arab, Västernorrland: Vi i Västernorrland yrkar, yrkande 254, att sidan 13 rad 21–
22 ändras till ”Betydligt färre studerar vidare på landsbygden och ojämställdheten ur ett intersektionellt perspektiv är stor.” Vi yrkar också bifall till yrkande 759, att på sidan 16 rad 1-3 ändra
till ”Konkreta mål om ökad jämställdhet utifrån intersektionellt perspektiv, minskade geografiska
utbildningsklyftor och minskade socioekonomiska skillnader i övergången av eftergymnasiala
studier ska tas fram.”
Det intersektionella perspektivet är att se på hur olika maktstrukturer påverkar varandra, som i
sin tur leder till olika typer av diskriminering. Till exempel möter arbetarklassens och medelklassens kvinnor olika typer av diskriminering inte bara utifrån genus, som att unga kvinnor från
arbetarklassen får råd av arbetsförmedlare om att skaffa barn och arbeta inom vården medan
medelklassens kvinnor rekommenderas att studera vidare.
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Peter Holkko, Jönköpings län: Jag yrkar på att följande ska in på sidan 14: ”Högskolans utbildningsbehov ska i högre utsträckning styras och dimensioneras i samverkan med arbetsgivare och
andra viktiga aktörer för att få en helhetsbild, för att säkra kompetensförsörjning”. I vår kommun
hade vi ett vuxenutbildningsråd och vi hade ett kompetensråd och det första som borgarna
gjorde var att avveckla detta. Där satt bland annat LO. Det här var för att vi skulle ge vår bild av
hur arbetskraftsbehovet såg ut.
När LO respektive arbetsgivarna var på Arbetsförmedlingen gav vi två helt fundamentalt olika
bilder av hur läget såg ut på arbetsmarknaden, men detta betyder inte att någon talade osanning,
men att ha flera aktörer som ger bilden av utbildningsbehovet gör bilden av behovet mer pricksäker, så att det inte bara blir arbetsgivarnas bild. Sedan, mitt eget favoritcitat: ”För övrigt
vidhåller jag det jag redan sagt.”
Anton César, Göteborgsområdet: Jag yrkar på sidan 16 rad 7, att vi ska ersätta partistyrelsens
tillägg som kom under natten med ” Därför ska 25:4-regeln återinföras som ett verktyg att ge
möjlighet för personer med arbetslivserfarenhet att uppnå grundläggande behörighet till
högskolestudier.”
Jag är en av dem som Stefan talade om i morse, som är uppvuxen i bruksorter och i miljöer med
studieovana, där de flesta inte studerar vidare. 25:4-regeln infördes 1977 och innebar att den som
är över 25 år och har jobbat 4 år kunde få grundläggande behörighet till att söka högskola. Det
ger alltså fler vägar in i jobb, och det är otroligt välbehövligt. Den här regeln togs bort 2008 av
borgarna. Det ska alltid vara så att de slår undan fötterna för vanligt folk och ökar klassklyftorna.
Jag tycker visserligen att partistyrelsens skrivning är bra men det här är en konkret grej. Vi måste
återinföra det här.
Cecilia Dahl Andersson, Skåne: På sidan 15, rad 9, 12, 33 och 34 vill jag att ordet ”folkhögskola” ska
in. Varje dag åker jag till mitt arbete på en av Sveriges 156 folkhögskolor, nämligen Albins
folkskola, så klart namngiven efter vår egen Per Albin Hansson. Folkhögskola är en unik utbildningsform där vi varje dag ser människor växa. Visst handlar det ibland om att lära sig matte och
svenska men det är fokus på det livslånga lärandet, på att se hela människan så att vi tillsammans
blir rustade för framtiden i både studiemotiverande utbildningar, yrkesutbildningar och såklart
ibland fackliga utbildningar. Kamrater, vi står inför ett vägval: Vill vi vara ett parti som sätter
folkbildningen på undantag? Bifall.
Anna-Lena Hogerud, Skåne: Vi har ett förslag till tillägg på sidan 16 rad 8: ”Det ska aldrig vara för
sent att byta riktning eller att utbilda sig vidare. Det måste finnas en möjlighet för den som vill
komplettera sina kunskaper eller betyg.” Kunskap ger nämligen makt att ifrågasätta och vi tror att
kunskap och utbildning, och tillgång till det, är centralt i byggandet av ett mer jämlikt samhälle.
Därför tänker vi att om man inte lyckades så bra på gymnasiet eller valde fel så måste man också
få en möjlighet att komplettera eller att välja om.
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Vi har också ett förslag på sidan 17 rad 26 som är att ta bort ordet ”stödjande” framför ordet
”personal”. Vi menar att all personal i vård och omsorg har en egen funktion och ingen personal
bör ses som stödjande till en annan. ”Mer personal” räcker gott. I övrigt tycker vi att det stycket
har blivit riktigt bra!
Caroline Hoffstedt, Uppsala län: Jag vill uppmärksamma er på en olycklig formulering på sidan 14,
rad 35. Där tycker jag att partistyrelsen har ätit lite för mycket kanelbullar med Svenskt
Näringsliv. Jag föreslår att ”Högskolans utbildningsutbud ska i högre utsträckning styras och
dimensioneras i samverkan med arbetsgivaren för att säkra kompetensförsörjningen av bristyrken.” stryks och att vi i stället i enlighet med yrkande 741 föreslår att det ska formuleras: ”Vid
sidan av högskolans breda utbildningsutbud ska aktiv samverkan ske med arbetsgivaren för att
säkra kompetensförsörjningen av bristyrken.”
Jag tycker att det är viktigt att värna det breda utbildningsutbud som finns på våra lärosäten i dag
och att vi också som parti måste vara lite mer ödmjuka för att arbetsmarknadens behov av
utbildningar är föränderligt och faktiskt kan uppstå i en annan process än att bara följa arbetsmarknadens statistik och prognoser. Jag vill också yrka bifall till yrkande 734 på sidan 15, rad 37.
Jan Zetterqvist, Örebro län: Jag är Janne Z och jag har jobbat i välfärden. Jag har fått avstå kompetensutveckling för att rädda regionens ekonomi. Det finns nog fler kommunalare här som
känner igen sig.
Jag yrkar på ett tillägg sidan 17 i slutet av rad 30, yrkande 386: ”Ekonomiska styrsystem ska
utvecklas för att stimulera kompetensutveckling. Att ha ekonomin i balans är inte tillräckligt.”
Min erfarenhet är att chefer faktiskt försöker göra som politiken säger, och under många år har vi
nu signalerat att det som är viktigast av allt är att hålla i ekonomin. Och om det är allt annat
överskuggat får väldigt ofta kompetensutvecklingen stryka på foten när det kärvar till sig. Därför
borde det införas siffror som tar hänsyn till kompetensutveckling, och hur det har gått, i
personalboksluten.
Tommy Augustsson, Skåne: På sidan 14 rad 31 yrkar jag på följande: ”För vissa yrkesområden
behöver staten ta ett särskilt ansvar, till exempel genom att utveckla branschskolor i samarbete
med kommunerna och arbetsmarknadens parter.” Det är kommunerna som vet vilka behov som
finns i regionen och arbetsmarknadens parter har full koll på vilka behov som är i just den
branschen. För övrigt anser jag att marknadskrafterna i skolväsendet ska tas bort.
Åsa Larsson, Skåne: Det här gäller yrkande 412 på sidan 13 rad 7. Rad 7 börjar väldigt bra med
texten ”Bristen på kompetens är i dag det största tillväxthindret för företag i Sverige.” Mitt
yrkande är att vi stryker meningen efter som lyder: ”Den bromsar möjligheten att utveckla
välfärd.” Varför vill jag stryka det? Jo, meningen kan misstolkas. Är det tillväxten eller bristen på
kompetens som bromsar möjligheten att utveckla välfärden? Och är det inte så att utveckling av
välfärd bidrar till tillväxten? Då blir ju den meningen helt fel.
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Johan Lindman, Skåne: Det här gäller yrkande 574, sidan 14 rad 28–29. I nuvarande text finner vi
meningen om regionalt planeringsansvar, men vad innebär ett regionalt planeringsansvar? Ska ett
sådant ansvar handla om att kommunerna samordnar sig i sin planering inom en region eller
handlar det om att planeringen för gymnasial utbildning hamnar på en regional nivå?
Den utredning som nu ser över detta kommer säkert att definiera vad planeringsansvaret innebär,
och då finns det en modell att ta ställning till, men innan vi vet vad planeringsansvaret innebär
bör texten uttrycka sig försiktigare. Jag yrkar att meningen stryks och ersätts med: ”Kommunerna
ska ha ett regionalt samordningsansvar för gymnasial utbildning, så att ett brett utbud av
gymnasieprogram och yrkesutbildningar säkras i hela landet.” Som en konsekvens yrkar jag även
att ordet ”planeringsansvar” på sidan 5 rad 18 ändras till ”samordningsansvar”. Jag stannar där
och delar med mig av tiden.
Andreas Persson, Jönköpings län: Yrkande 467, sidan 17 rad 24 någonstans – där yrkar jag att
stycket i stället ska lyda: ”Byråkratisering och marknadsstyrning ska motverkas och new public
management ska avvecklas till förmån för tillitsbaserad styrning som ska utvecklas.”
Kamrater, hur lång tid en omsorgsinsats tar går att mäta, men hur den som fått omsorgen mår
eller hur personalen känner är omätbart. Fler beslut tas av chefer långt bort och ledarteorier
förutsätter att människor ständigt bara värnar sig själva och som bygger på en människosyn som
premierar egoism, baserat på idéer som vårt parti en gång i tiden bildades för att motverka.
Händer upp, ni som tror att de styrprinciperna kommer att göra det lättare för det offentliga
Sverige att rekrytera i framtiden! Nej partivänner, vi ska inte motverka de här effekterna, vi ska
avveckla new public management – bifall till mitt yrkande.
Viktor Nordström, Dalarna: Den digitala utvecklingen går allt snabbare framåt och det är något vi
måste ta vara på. Men vi i Dalarna känner att det finns en viss övertro på de digitala lösningarna i
det kunskapsprogram som ligger som förslag. Vi ställer oss också frågan i vilka delar av landet
dessa digitala lösningar ska gälla. Är det de anrika högskolorna och universiteten i storstäderna
eller är det vi som bor på landsbygden som kommer att få höja oss med digitala lösningar?
De fysiska högskolorna och dess utbildningar är med och utvecklas av näringsliv, engagemang
och samhället i de kommuner som har gott samarbete med dessa. Vi i Dalarna håller med
partistyrelsen om att utbyggnaden av yrkeshögskolorna och högskolan ska fortsätta i hela landet,
men vi vill säkerställa att de fysiska högskolorna blir kvar och att det inte bara blir digitalt. För att
hela Sverige ska kunna leva yrkar vi i Dalarna därför på ett tillägg på sidan 15 rad 39: ”De
regionala högskolorna måste ha en balans mellan fysiska och digitala utbildningar.”
Malin Sjunneborn, Göteborg: Jag är kommunalare och undersköterska. Under rubriken Utbildning
som leder till jobb finns en skrivning om undersköterskelegitimationen, på sidan 18 rad 10: ”Likvärdighet i undersköterskeutbildningen ska säkerställas och yrkes regleras, exempelvis genom
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legitimation eller skyddad yrkestitel. Jag yrkar i yrkande 681 att texten ändras till: ”Undersköterskeutbildningen ska säkerställas och yrkes regleras genom legitimation.” Jag vill även förtydliga att
yrkandet stöds av Skaraborgs, Hallands, Fyrbodals och Göteborgs delegationer.
På kongressen 2017 fattades beslutet att Socialdemokraterna skulle driva frågan om undersköterskelegitimation. Vi undersköterskor i Kommunal vill förtydliga den skrivningen genom den här
skrivningen som vi föreslår. Det är som statsminister Stefan Löfven sade i sitt inledningstal, så ge
undersköterskan den status vi förtjänar!
Mahtab Sayadi, Stockholm: Detta är min första partikongress! Stockholms yrkande 477 på sidan
13 rad 13 lyder ”Därför bör gymnasieskolan göra obligatorisk och alla elever få rätt till det stöd
de behöver för att klara utbildningen.”
Partivänner, i dagens kunskapssamhälle har gymnasieskolan en avgörande roll för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Var tredje elev i dag fullföljer inte sin gymnasieutbildning och i
samma takt minskar också antalet arbetsmöjligheter och trygga anställningar på svensk arbetsmarknad. Genom att göra gymnasieskolan obligatorisk sätter vi tryck på arbete med att höja
kvaliteten på samtliga utbildningar. Det är dags att ta ytterligare ett steg mot ett bättre rustad och
välutbildad arbetskraft och göra gymnasiet obligatoriskt. Jag vill slutligen citera vår partiordförande Stefan Löfven: ”Kunskap är makt och den ska delas av alla.”
Linus Fogel, Södermanland: Yrkande 700, sidan 14 rad 31: ”Förordningen om yrkesinriktad
vuxenutbildning bör ses över för att underlätta för kommunerna att anordna uppdragsutbildningar som av arbetsmarknadsskäl behövs och som mot avgift enligt kostnadstäckningsprincipen ska kunna efterfrågas av företag och andra juridiska personer.” Jag anser helt
enkelt att företag och samhälle bidrar ekonomiskt tillsammans för att få ut människor på
arbetsmarknaden.
Therése Björklund, Älvsborgs södra: Vi yrkar bifall till yrkande 751, sidan 16 rad 33, att
likvärdigheten på högskoleutbildningar ska öka. Det ska inte spela roll var i landet studenter
studerar. Kvaliteten ska vara lika hög överallt. Vi yrkar även bifall till yrkande 756, 758 och 760,
som handlar om att öka utbildningsplatserna för vårdyrken. Ingen ska nekas att studera till
exempelvis läkare för att utbildningsplatserna är för få. Det är på sidan 17, rad 30 någonting, om
att skriva till att utbildningsplatserna ska bli fler.
Abdon Ronsten, Dalarna: Jag vill yrka bifall till yrkande 613 på sidan 14 rad 4. Där vill vi lägga till
en ny rad: ”I detta arbete kommer kommunerna att behöva en av aktörerna.” Delegationen från
Dalarna tycker att kommunernas viktiga roll i arbetskraftsförsörjningen och inom de reformer för
utbildning för fler som finns programmet, behöver förstärkas ytterligare med den här textraden.
Det blir dessutom speciellt angeläget i orter där kommunen troligen är den enda möjliga aktören.
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Sedan kan vi också konstatera att i spåren av den M- och KD-budget som vi lever med, och de
förändringar inom Arbetsförmedlingen som nu pågår, så känns det som att relationen mellan
kommunerna och staten behöver stärkas ytterligare i de här frågorna.
Martin Hallingström Skoglund, Skåne: Jag vill yrka bifall till yrkande 486, sidan 17 rad 28 i den nya
versionen. Vi vill stryka den avslutande meningen i stycket om attraktiva arbetsvillkor i välfärden:
”Privata välfärdsföretag ska också ta ansvar för att säkra framtidens kompetensförsörjning.” Vi
tycker inte att den meningen tillför något tydligt och skapar mest en onödig möjlighet att låsa in
sig på att vi socialdemokrater inte vill ta ansvaret för kompetensförsörjningen. Vi tror på den
svenska modellen och tycker generellt att det är en progressiv socialdemokrati tillsammans med
starka fackförbund som säkrar kompetensförsörjningen i välfärden framåt. För övrigt anser jag
att marknadskrafterna ska avvecklas från skolan.
Melisa Nilsson, Göteborgsområdet Jag har två yrkanden. På sidan 13 rad 28 vill jag byta ut
”planerad utifrån regionala behov” mot ”planerad utifrån arbetsmarknadsregionala behov.” På
sidan 14 rad 28 vill jag byta ut: ”ett regionalt planeringsansvar för gymnasial utbildning ska
införas” mot ”ett kommunövergripande planeringsansvar för gymnasial utbildning ska införas.”
Det är otydligt att använda ”regionala behov” då detta lätt kan missförstås till att mena den
politiska beslutsnivån region. I många fall, till exempel i Västra Götaland, är det inte relevant att
utgå från den regionala nivån, då området innehåller flera arbetsmarknadsregioner med olika
struktur och behov. Därför är det viktigt att tydliggöra att det är de arbetsmarknadsregionala
behoven som ska vara vägledande.
När det gäller gymnasieskolan är det ett kommunalt ansvar – inte ett regionalt. Det blir helt
orimligt att en annan politisk beslutsnivå ska överpröva den politiska nivå som har ansvaret.
Elpida Georgitsi, Göteborgsområdet: Vi yrkar bifall till yrkande 681. Vi måste se till att det blir fler
som utbildar sig till undersköterskor. Vi måste se till att undersköterskor får högre status. Jag är
undersköterska och kommunalare. Det behövs legitimation för undersköterskor.
Viktor Eriksson, Skåne: Yrkande 808 sidan 17 rad 24, stryk meningen ”Byråkratisering, marknadsstyrning och de negativa effekterna av new public management ska motverkas.” Ersätt med
”Marknadsstyrning och new public management ska avvecklas.” Det är positivt att partistyrelsen
pekar på problemen med marknadsstyrning och new public management. Marknadsstyrning är
inte något nytt och fräscht inslag i den svenska skolan utan något vi allt mer kan se de långsiktiga
effekterna av. Den marknadsstyrda skolan skapar och befäster ojämlikhet.
Är det så att den marknadsstyrda skolan fungerar dåligt? Nej, det skulle jag inte säga. Den
fungerar precis som väntat. Och att högern prioriterar kapitalägares vinster framför barns rätt till
en jämlik utbildning är knappast en överraskning för någon här inne. Efter en helg som denna
ska vårt budskap vara tydligt: Vi prioriterar annorlunda. Skolan är ingen marknad.
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Kikki Liljeblad, Östergötland: Jag har ett yrkande på sidan 13 rad 10: ”Därför ska ett treterminssystem på universitet och högskolor införas. Ett första steg mot det är att studenter erbjuds
tillgång till fler för sin utbildning relevanta sommarkurser för att ges möjlighet att snabbare
genomföra sin högskoleutbildning. Det skulle även möjliggöra samhällsekonomiska och privatekonomiska vinster genom att studenter snabbare kan komma ut i arbetslivet.”
Det handlar egentligen om att göra högskole- och universitetsutbildningar lite mer likt så som det
ser ut i arbetslivet. Det skulle kunna vara ett sätt att locka personer som står mitt i livet, att inte
ha det här långa sommarlovet mitt i, utan man kan ha en snabbare genomströmning på sin
utbildning. Det är många som kommer från studieovana hem, som jag till exempel, som faktiskt
kan skrämmas lite av att utbildningar är väldigt långa. Bifall till yrkande 792.
Cecilia Hallberg Berndtsson, Skåne: 712: Jag yrkar bifall till yrkande 681 på sidan 18 rad 10. Jag är
stolt kommunalare och lika stolt undersköterska. Kommunal och SKL är överens om att skapa
ordning och reda i yrkesroller och innehållet i utbildningar för vårdbiträden, undersköterskor och
specialistundersköterskor. Genom legitimation för undersköterskor skulle jag och många
undersköterskor med mig känna oss tryggare med vilket ansvar, vilka befogenheter vi har och
vilka arbetsuppgifter vi förväntas göra när vi kommer till jobbet.
På vissa arbetsplatser utför i dag undersköterskor endast omvårdnadsuppgifter. På andra, så som
på min, tar vi blodprover, ger injektioner, lägger om bensår – listan kan göras lång. Ska vi
verkligen ha det så här? Nej, ge oss undersköterskor legitimation så att våra roller, vårt ansvar och
våra befogenheter blir tydliga. Så – nu har jag gjort mitt första anförande på min första kongress!
Meeri Wasberg, Stockholms län: Vi vet att en bra utbildning är av stor betydelse för hur bra
förankring på arbetsmarknaden man får, Därför, sidan 15 rad 37, yrkande 511: ”Hälften av en
årskull ska beredas plats på högskolan. Fler ska uppmuntras att färdigställa och ta ut sin examen
efter högskolestudier.” Dessutom sidan 17 rad 12 eller möjligen den nya rad 16, yrkande 515:
”Sveriges satsningar och position inom life science ska fortsätta att stärkas. Det positiva
sambandet mellan utbildning, forskning, industri och innovation ska vårdas och utvecklas.”
Vi är också positivt inställda till lite starkare skrivningar om treterminssystem men har inget
särskilt yrkande på det. För övrigt anser jag att Arbetsförmedlingen ska utvecklas, inte avvecklas.
Nasra Ali, S-studenter: I går var Sebastian Rasmussen från Västernorrland uppe och pratade så
klokt om den psykiska ohälsan som ökar bland unga i dag. De senaste 30 åren har andelen unga
med psykisk ohälsa fördubblats, och psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsoutmaning.
Fler och fler unga mår dåligt i dag, och det vet vi. Vi har sett att den här trenden länge ökar, och
när unga tar studenten och avslutar sina gymnasiestudier mår de också dåligt. I dag vet vi att var
tredje student någon gång under sin studietid har upplevt någon form av psykisk ohälsa. En
högre andel har dessa är kvinnor och studenter med funktionsnedsättning. Ska vi prata om
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omställning och trygghet behöver vi också prata om den psykiska ohälsan. Vi riskerar att en hel
generation går förlorad innan de ens hunnit göra sitt intåg i vuxenlivet och på arbetsmarknaden.
Jag vill därför tacka partistyrelsen som ser det här problemet och vi jämkar oss med förslaget i det
nya programmet.
Moa Sahlin, Stockholm: Jag vill yrka bifall till yrkande 537, sidan 17 rad 2. Där vill jag lägga till:
”Därför ska studieavgifterna för utländska studenter avskaffas och deras rättigheter stärkas.” Vi
är glada över att partistyrelsen lyfter fram vikten av internationella utbyten på våra högskolor och
att internationella studenter får möjlighet att komma hit. Men 2011 infördes studieavgifter för
utländska studenter utanför EES-området och det gjorde att vi tappade en himla massa utländska
studenter som vi borde ha haft här. Därför tycker jag att det är dags att ändra på det här, när vi
faktiskt vill ha hit fler.
I snitt kostar det en utländsk student 125 000 kronor per läsår att plugga i Sverige. Det är ett
jättehinder. Tycker man att det kan finnas problem med att det kan bli för många kan man
begränsa antalet platser som man kan söka.
Peter Vigren, Västerbotten: Vi från Västerbotten vill slå ett slag för att bildningen är en viktig grej.
Statsministern pratade mycket bra och fint om detta, så jag tänker inte förlänga argumentationen.
Vi har ett väldigt fint och bra stycke som vi vill lägga in, som handlar om bildningsperspektivet i
högre utbildning. Det är yrkande 563 och det ska in på sidan 13 rad 25; jag tänker inte läsa upp
det; det är ett litet stycke men det är himla bra så ni får lita på mig.
Den andra grejen som jag tänkte hinna lyfta är yrkande 624 på sidan 17 rad 7, där det finns en
mening som handlar om att professorerna ska undervisa på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå. Vi tycker att det ska strykas och ersättas med: ”All undervisande personal på
universiteten ska genomgå en pedagogisk utbildning.” Det finns inget vettigt skäl att utsätta
studenter för folk som ibland kan vara till skada för folks utbildning.
Niklas Rohdin, Jämtlands län: Jag vill yrka följande på sidan 16 rad 27, som då ersätter nuvarande
skrivning om treterminerssystem, yrkande 811: ”Ett treterminssystem på högskolor och
universitet ska införas. Ett första steg mot det är att studenter erbjuds tillgång till fler för sin
utbildning relevanta sommarkurser för att snabbare genomföra sin högskoleutbildning. Det skulle
möjliggöra både samhällsekonomiska och privatekonomiska vinster genom att studenter
snabbare kan komma ut i arbete.”
En av de största utmaningar vi står inför är att vi ska klara kompetensförsörjningen i hela landet i
framtiden. Fler och fler jobb kommer i digitaliseringens tidsålder att bli automatiserade. För att
möta detta behöver vi öka vidareutbildningen, ombildningen och fortbildningen. Vi behöver
snabba på genomströmningen på våra högskolor och universitet. En tredje termin på läsåret
skulle tillgodose studentens behov av sysselsättning under sommarmånaderna.

242

Britta Flinkfeldt, Norrbotten: Jag vill yrka på yrkande 592 där Norrbotten, med stöd av
Västerbotten, Västernorrland, Jämtlands län och Dalarna, vill föreslå att vi fyller på meningen i
slutet av stycket på sidan 16 rad 33 med: ”Särskild premiering ska även utgå till lärosäten som
framgångsrikt stärker den geografiskt oberoende närvaron i landet.”
Det är bra att man har pekat på premiering av lärosäten som bidrar till samhällsutveckling genom
forskning och utveckling i samklang med det omgivande samhället. Men man måste även
premiera lärosäten som ser till att finnas överallt. Min erfarenhet tyvärr är att money talks – det
som premieras händer, särskilt inom områden som upplevs som lite jobbiga.
Stefan Johansson, Stockholm: Jag kommer att gå in på sidan 14 och yrkesutbildningen. Jag vill börja
med att tacka partistyrelsen för de kloka synpunkter om förändringar som har skett under gårdagsnatten, men jag hade fortfarande velat se något mer. Jag ska börja med att ta mina egna
erfarenheter kring yrkesutbildningen de senaste 15 åren på alla nivåer – från att själv ha gått
yrkesutbildning till de olika program och yrkesråden, och sett det som behövs. Framför allt har
jag försökt lyssna på arbetsmarknaden om vad den behöver för att få ut människor i arbete. Vi
måste kunna ge parterna större betydelse, så jag vill yrka bifall till yrkandena 770 och 771, att vi
måste öka med nationell standard och vi måste se till att vi över tid kan få bättre anpassning.
Sara Lindberg, Jönköpings län: Jag har tre yrkanden kring yrkeshögskolan. Det är först yrkande
609, ett tillägg på sidan 14 rad 35. Vi behöver se över hur yrkeshögskoleutbildningarna fördelas
och yrkandet lyder: ”Bedömningskriterierna för ansökningar om att få starta yrkeshögskoleutbildningar ska ses över, så att lokala aktörer kan konkurrera på samma villkor som större
aktörer.”
Yrkande 620 är ett tillägg på sidan 15 rad 37, där det står att antal utbildningsplatser på
yrkeshögskolor och högskola ska öka med minst 30 000 till år 2025. Jag yrkar på ett tillägg där:
”Minst en tredjedel av platserna ska tilldelas vardera skolformen.” Det tredje och sista yrkandet är
618, sidan 5 rad 19-24, där jag lyfter fram vikten av den lokala förankringen av yrkeshögskolan.
Martina Aronsson, Kalmar län: Jag vill be om bifall för yrkande 794, sidan 17 rad 23. Det är inget
nytt yrkande utan det är samma som jag drog förra gången – att vi tillför ”Genom nytänkande
fler arbetskamrater, översyn av arbetstiden kan delade turer tas bort och tid skapas till både handledning av blivande arbetskamrater och det fortsätta egna lärandet, vilket ger en dubbel effekt.”
Jag fick inte bifall på att flytta det och det köper jag, men vi kan inte ha ett avsnitt om attraktiva
arbetsvillkor i välfärden där vi inte nämner att vi ska slopa de delade turerna. Därför vill jag ha
bifall till det här tillägget.
Johan Söderberg, Södermanland: Jag har ett yrkande på sidan rad 14 rad 28, yrkande 748, om ett
tillägg i en mening: ”med tydlig lokal förankring”. Meningen lyder då ”Ett regionalt planeringsansvar för gymnasial utbildning med tydlig lokal förankring ska införas så att ett brett utbud
av gymnasieprogram och yrkesvuxutbildningar säkras i hela landet.”
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Det är viktigt att vi tar tillvara den lokala kunskapen om arbetsmarknadens behov och också
tillgodoser de lokala förutsättningarna och låter det få en stark inverkan på den regionala
planeringen. Vi behöver också betänka att även om gymnasieungdomar är mer rörliga än yngre
ungdomar i skolåldern så finns det också en begränsad rörlighet för gymnasieungdomar. Och inte
minst: Vi behöver begränsa den fria etableringsrätten för fristående skolor, åtminstone utifrån en
analys av arbetsmarknadens behov.
Carina Gullberg, Skaraborg: Få unga att studera vidare på landsbygden – ja, men de flyttar ju, och
inte undra på när statliga jobb flyttas från landsbygden. Gissa vilka statliga jobb som finns kvar i
Gullspång! Vi behöver underlätta för fler att förflytta sig i arbetslivet. Det är positiva skrivelser
om det här med undersköterska till sjuksköterska men det behövs inom fler yrkesområden. Då
måste utbildningarna anpassas till 35-åringen och 52-åringen.
Ta med validering, arbetslivserfarenhet och livserfarenhet. Lärcentra behöver utvecklas i hela
landet. Det behövs ett flexibelt studiestödssystem, inför 25:4 igen, ha verksamhetsförlagd utbildning i hela landet, förändra arbetsmarknadsutbildningen. Utbildningen för sjukvårdens professioner ska förbättras men det finns fler: psykologer, farmaceuter, sjukgymnaster. Och snälla:
Montera inte ner Arbetsförmedlingen. Ta dialogen med oss ute i kommunerna. Vi vill, vi kan,
privatisering är inte lösningen.
Eva Ballovarre, Kronoberg: Jag vill börja med att tacka partistyrelsen för fokus på utbildning.
Utbildning är vägen till ett mer jämlikt Sverige. Vi har några yrkanden från Kronoberg. Yrkande
659, sidan 13 rad 4, ändra till: ”Listan på bristyrken kan göras lång.” med motiveringen att
dokumentet ska hålla över tid och då kan förutsättningarna ändra sig.
Yrkande 660 sidan 13 rad 11–17: Stryk hela stycket, med motiveringen att innehållet kan finnas
längre fram och hela stycket har en mycket negativ klang. Vi vill se framtidstro! Yrkande 661,
sidan 15 rad 15: Ändra till ”Urvalsprinciperna behöver ses över för att göra det mer jämlikt.” Till
sist yrkande 662, sidan 25 rad 24 gällande personer med funktionsvariationers möjlighet att
arbeta: Lägg till: ”Här behöver den offentliga sektorn vara en förebild.” Allt börjar med en bra
förskola och grundskola – där måste vi satsa.
Malin Wadman, Skaraborg: I morse talade Stefan Löfven om öppna dörrar, men Skaraborgsdelegationen yrkar på att man ska slå upp porten för våra studenter till hela landet. Kommunpolitiker, vi kan underlätta och skapa lite bättre förutsättningar att fixa kompetensförsörjning i
alla kommuner genom vårt yrkande 814, ett tillägg på sidan 16 rad 30: ”Alla lärocenter ska tillåta
verksamhetsförlagd utbildning i hela landet och fråntas rätten att begränsa studenters utbildning
geografiskt.” Studenter ska kunna få en VFU utanför ett lärocenters partnerområde. Många
tillåter det men inte alla, och detta ofog behöver motverkas så det inte sprids.

244

Carina Svensson, Skåne: Bifall till yrkande 681, sidan 18 rad 10. För 42 år sedan blev jag skötare och
min bästis blev undersköterska – båda med skyddade yrkestitlar. Vi var en viktig kugge i vårdlaget. Åren gick och skyddet togs bort. I dag kallas vi ”övrig personal” som sätts in för att ersätta
bristen på händer – inte för att tillföra kunskap och kompetens. Skyddad yrkestitel har prövats.
Nu möter vi undersköterskornas och Kommunals kamp, använder facklig-politisk samverkan och
säger ja till undersköterskelegitimationen. För övrigt anser jag att vinster i välfärden är ett ofog.
Per Ågren, Västmanland: Bifall till yrkande 682, sidan 17 rad 11. Vikten av ett livslångt lärande och
möjligheten att utbilda sig på hög nivå är av stor vikt, inte minst för ett län som Västmanland. Vi
är en region som har många stora exportberoende industriföretag och de behöver ständigt fylla
på med kompetens. För att lyckas kommer vi att behöva kompetenta lärare. Från förskoleklass till
universitet ska de bästa pedagogerna undervisa.
På sidan 17 rad 11 finns en mening som lyder ”Alla lärosätens professorer ska undervisa på
grund-, avancerad och forskningsnivå.” Nu är det så att alla professorer inte är lysande pedagoger
men ska naturligtvis bidra med sitt kunnande i undervisningen. Vi föreslår därför att meningen
görs om och i stället lyder: ”Alla lärosätens professorer ska bida med sin kunskap och delta i
undervisning på grund-, avancerad och forskningsnivå.” Det här är för övrigt min första gång på
en kongress!
Anna Skarsjö, Göteborg: Jag yrkar på att vi stryker ”exempelvis genom” och ”skyddad titel” på
sidan 18 rad 11. Meningen i programmet kommer då att lyda: ”Likvärdighet i undersköterskeutbildningen ska säkerställas och yrket regleras genom legitimation.”
De senaste veckorna har jag flera gånger fått svara på frågan: ”Vad är Socialdemokraternas största
utmaning?” Mitt svar har blivit ”Att visa att vi är partiet som skapar bäst politik för Sveriges arbetare, att vi är relevanta för medlemmarna i fackföreningen.” Och just det vill jag påminna om nu.
På den här kongressen skapar vi socialdemokratisk politik – inte den politik som vi ibland tvingas
föra på grund av att vi är partiet som tar ansvar för Sverige i alla lägen. Sveriges största yrkesgrupp är undersköterskorna. Vi ska ha en legitimation för undersköterskorna.
Anette Pettersson, Stockholm: Vi i Stockholmsdelegationen, tillsammans med Västmanland,
Dalarna, Västerbotten och Sörmland, har ett yrkande om behovet av en utbildning för en specifik
grupp: specialistsjuksköterskorna. Det är yrkande 813 om att en mening behövs läggas till på
sidan 18 rad 2: ”Det ska finnas avancerade specialistsjuksköterskeutbildningar för att klara
vårdens framtida behov.”
Jag vill också nämna att jag är kommunalare och säga att jag är glad, det ger mig hopp för
framtiden, när vi talar om trygga jobb och schysta villkor på arbetsmarknaden, men också om de
negativa effekter som new public management och marknadsstyrning ger. Detta otyg gör arbetsvillkoren sämre för mina kollegor och det måste få ett slut. Som kommunalare och socialdemokrat är jag glad men inte nöjd ännu.
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Michael Ländin, Kalmar län: På grund av formalia lämnar jag in mitt yrkande igen; det är ett tillägg
på sidan 16 rad 34, yrkande 776. Jag pratade tidigare om att det är många som hoppar av högskolan, vilket innebär att våra 30 000 platser bara blir hälften på riktigt. Det är verkligt slöseri, och
i dag finns inget sådant uppdrag. Vårt yrkande är: ”Lärosätena ska ta ansvar för att en större andel
än i dag tar examen.” Jag hoppas verkligen att kongressen och partistyrelsen kan stödja detta så
att fler kan ta examen, så att våra 30 000 i det här programmet verkligen blir 30 000.
Abdullahi Warsame, Älvsborgs södra: Jag yrkar bifall till yrkande 628, 751, 753, 754, 756, 758 och
760.
Caroline Hoffstedt, Uppsala län: Jag är väldigt glad att partistyrelsen föreslår en utökning av platser
på våra universitet och högskolor. Inte minst jag som företrädare för Uppsala kommun är väldigt
glad över att kunna välkomna fler studenter till vår stad. Men jag tycker att vi måste se målkonflikten mellan kvantitet och kvalitet. Det är oroväckande, precis som Michael var inne på, att 35
procent hoppar av några av de utbildningar som vi har som mest behov av.
Därför vill jag ha en mening i texten som stärker kvalitetsperspektivet och jag yrkar bifall till
yrkande 734 på sidan 15 rad 37: ”Utbildningsplatserna ska utökas i en takt som möjliggör stärkt
kvalitet i undervisningen och möjlighet till särskilt stöd till de studenter som behöver det.” Tack
också för den här spännande snabba debatten!
Matilda Ernkrans, partistyrelsens föredragande: Tack så jättemycket för en bra debatt och tydliga
anföranden. Då tänkte jag göra så att jag först berättar vad partistyrelsen tänker ge för bifall,
sedan ge några kommentarer på en del yrkanden som flera har varit uppe om, och avslutningsvis
ta resterande yrkanden.
Jag börjar med yrkande 513 på sidan 17. Där vill man stryka ”stödjande” så att det bara blir ”mer
personal” utifrån argumentationen att all personal faktiskt är stödjande. Det yrkar partistyrelsen
bifall till. I yrkande 748 på sidan 14, yrkas på ett tillägg – att vi ska lägga in ”tydlig lokal förankring”. Det är flera som har varit uppe och pratat om det här med regional planering och
dimensionering när det gäller utbildning. Då vill jag vara väldigt tydlig från partistyrelsen att det
som vi gör i det här dokumentet är att hålla i det som kongressen redan 2017 tog beslut om. Det
är precis det som också står här och som vi har jobbat vidare med – att vi vill ha en regional
planering och dimensionering, med just det uttrycket och de orden. Men vi förstår behovet från
ombuden att man naturligtvis också måste ha en lokal förankring. Därför tycker vi att det här
yrkandet, där man lägger in ”tydlig lokal förankring” i meningen, är ett klokt sätt att hitta den här
balansen – bifall till yrkande 748.
Avslutningsvis har vi ett bifall till yrkande 813 på sidan 18. Det handlar om specialistsjuksköterskeutbildningen. Där visar det sig att utifrån lite mer diskussion, inte minst från SKLgänget själva, att det kan vara bra att inte bara rakt av stryka det som stod utan hitta en variant
som fångar in det vi tycker, även om det är lite mjukare än det som stod tidigare. Det är bättre än
att stryka helt, och därför yrkar vi bifall till att vi lägger till meningen: ”Det ska finnas avancerad
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akademisk specialistsjuksköterskeutbildning för att klara vårdens framtida behov.” Det var de
bifall som partistyrelsen föreslår.
Då skulle jag vilja säga några ord om de yrkanden som handlar om att vi ska införa 25:4-regeln,
bland annat yrkande 803. Det yrkar vi fortsatt avslag på, och det är helt enkelt som jag sade i min
inledning att vi tycker att vi har lagt in en förstärkande mening som visar på att vi vill jobba
vidare med att ta hänsyn till arbetslivserfarenhet. Men det var ju faktiskt så att 25:4-regeln var ett
ganska trubbigt instrument. Du skulle ha kommit över en viss ålder, du skulle ha fyllt 25 år, och
du skulle ha jobbat i 4 år. Då kom du in. Men när vi nu jobbar med en modernare form för att ta
tillvara på arbetslivs- eller livserfarenhet för att kunna tas in på eftergymnasial utbildning, så tittar
vi på det här med behörighetsprov. Där kan man ju faktiskt lägga in andra saker. Har du till
exempel varit ledare lång tid i en fotbollsförening och skaffat dig erfarenhet av ledarskap och
annat – det kanske är en bra grund som du skulle kunna meritera dig på och kunna komma in på
en utbildning. Det blir ett bättre sätt att hantera det som jag tror att vi alla vill. Partistyrelsen står
kvar vid sitt avslag till förmån för den mening som är framjobbat och som finns i det dokument
som ligger.
Jag vill också säga några ord om yrkande 681 på sidan 18 som flera har varit uppe och talat om,
som handlar om legitimation för undersköterskor. Här yrkar partistyrelsen avslag, men det gör vi
för att det gjordes ett mycket stort jobba på förra partikongressen och det gjordes en överenskommelse då mellan partistyrelsen och Kommunal. Denna överenskommelse har vårdats och i
regeringsställning har vi tillsatt en utredning som helt och hållet följer det beslut som kongressen
tog 2017. Den utredningen är ännu klar ännu utan den ska jobba fram till den sista april. Här
tycker vi från partistyrelsen att det måste kunna vara så att när vi gör överenskommelser i så här
viktiga frågor, så måste de kunna leva från en kongress till en annan. Vi måste ju få leverera på
det som vi faktiskt har kommit överens om så sent som 2017. Av den anledningen yrkar vi avslag
på yrkande 681.
Jag vill avsluta med att kommentera detta med treterminssystem som flera har varit uppe och
talat om. Också dessa yrkanden är jag rädd att partistyrelsen yrkar avslag på, men då vill jag att
ombuden ska vara medvetna om att det som redan står i partistyrelsens förslag är att steg ska tas
mot ett treterminerssystem genom att antalet relevanta sommarkurser fortsätter att öka. Vi har
också lagt in en förstärkande mening som handlar om att på så vis kan fler studenter ta en
examen snabbare. Vi tycker faktiskt att det här täcks in i de skrivningar som finns, och så har vi
förstärkt upp med att syftet är att man ska ta sin examen snabbare.
I övrigt är det så, fantastiska partivänner med många kloka idéer och engagerande anföranden, att
partistyrelsen yrkar avslag på samtliga yrkanden. Det kan handla om språkliga korrigeringar som
vi inte har möjlighet att göra eller där vi kanske inte gör samma bedömning. Ibland är det helt
enkelt så att det kan vara väldigt bra grejer men lite för långa stycken och lite för svårhanterligt
för alla ombud att ta till sig vad en sådan förändring skulle kunna innebära.
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Jag känner mig väldigt glad över att tillhöra ett parti med så många kloka idéer och tankar och ett
sådant engagemang, för svensk kompetensförsörjning och kunskapsreformer. Men det – tack!
Tjänstgörande ordförande: Kan debatten anses avslutad?
Svar ja.
Ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman och Andrea Törnestam
Efter justering kvarstod följande förslag:
Sida

Rad

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

13

4

Eva Ballovarre

Kronoberg

13

7

Åsa Larsson

Skåne

13

7

Therése Björklund

Älvsborgs
södra

13
13

11-17
13

Eva Ballovarre
Mahtab Sayadi

Kronoberg
Stockholm

Ersätt ”Bilmekaniker, bagare,
ingenjörer, elektriker, svetsare,
undersköterskor, och
sjuksköterskor – listan på
bristyrken kan göras lång” med
”Listan på bristyrken kan göras
lång.”
Strykning av meningen: ”Den
bromsar möjligheten att utveckla
välfärden.”
Ersätt ”Bristen på rätt kompetens
är det största tillväxthindret för
företag i Sverige. Den bromsar
möjligheterna att utveckla
välfärden. Den håller människor
tillbaka” med ”Bristen på rätt
kompetens håller människor i
arbetslöshet och bromsar
möjligheterna att bemanna och
utveckla välfärden. Den är också
det största tillväxthindret för
företag i Sverige.”
Stryk hela stycket.
Tillägg efter ”Allt för många
saknar en gymnasieutbildning och
har därför mycket svårt att ta sig in
på arbetsmarknaden.”: ”Därför
bör gymnasieskolan göras
obligatorisk och alla elever få rätt
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Föredragandes
förslag
Avslag

Avslag

Avslag

Avslag
Avslag

Elina Backlund
Arab

Västernorrland

25

Peter Vigren

Västerbotten

13

28

Melisa Nilsson

Göteborgsområdet

14

4

Abdon Ronsten

Dalarna

14

14

Ulf Engström

Värmland

13

21-22

13
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till det stöd de behöver för att
klara utbildningen.”
Ersätt ”Betydligt färre studerar
vidare på landsbygden och ojämställdheten är stor.” med
”Betydligt färre studerar vidare på
landsbygden och ojämställdheten
ur ett intersektionellt perspektiv är
stor.”
Tillägg: ”Sveriges system för högre
studier vilar på en växelverkan
mellan utbildning och skapandet
av ny kunskap. Att
arbetsmarknaden vill ha
akademiskt utbildad personal på
vissa positionerar är ett sätt säkra
kontakten med forskningen, och
forskningen behöver spridas via
utbildandet av studenter och utåtriktad verksamhet. Utöver dessa
uppdrag har universiteten
ytterligare en samhällsviktig
uppgift – att säkra bildningsvärden
i befolkningen och att berika
människors liv genom att erbjuda
bredare och djupare perspektiv på
tillvaron. Vi socialdemokrater ser
akademin som spjutspetsen i ett
kunskapssamhälle, såväl ur ett
forsknings- och kompetensförsörjningsperspektiv som ur ett
bildningsperspektiv. Därför är det
djupt problematiskt om inte
universiteten upplevs vara
tillgängliga för hela befolkningen.”
Ersätt ”planerad utifrån regionala
behov” med ”planerad utifrån
arbetsmarknadsregionala behov.”
Tillägg: ”I detta arbete kommer
kommunerna att behöva vara en
av aktörerna.”
Ändra ”Fler skickliga yrkesarbetare
kräver attraktiva yrkesprogram” till

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

14

14

Stefan Johansson

Stockholm

14

17

Stefan Johansson

Stockholm

14

27-28

Johan Lindman

Skåne

14

28

Melisa Nilsson

Göteborgsområdet

14

28

Johan Söderberg

Södermanland

14

31

Tommy Augustsson

Skåne

14

31

Linus Fogel

Södermanland
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”Fler attraktiva yrkesprogram leder
till fler skickliga yrkesarbetare.”
Tillägg så att meningen avslutas
med ”arbetsmarknadens parter ska
fördjupas för att säkerställa en
nationell standard”.
Tillägg som avslutning på mening:
”yrkesprogrammens utformning
över tid, för en snabbare och
bättre anpassning”.
Stryk meningen och ersätt med
”Kommunerna ska ha ett regionalt
samordningsansvar för gymnasial
utbildning så att ett brett utbud av
gymnasieprogram och yrkesutbildningar säkras i hela programmet.”
Ersätt ”ett regionalt planeringsansvar för gymnasial utbildning ska
införas” med ”ett kommunövergripande planeringsansvar för
gymnasial utbildning ska införas”.
Tillägg av ”med tydlig lokal förankring” så att meningen lyder
”Ett regionalt planeringsansvar för
gymnasial utbildning, med tydlig
lokal förankring, ska införas så att
ett brett utbud av
gymnasieprogram och
yrkesvuxutbildningar säkras i hela
landet.”
Tillägg efter: ”För vissa små yrkesområden behöver staten ta ett
särskilt ansvar”: ”till exempel
genom att utveckla branschskolor i
samarbete med kommunerna och
arbetsmarknadens parter.”
Tillägg efter ”utbildning.”:
”Förordningen om yrkesinriktad
vuxenutbildning bör ses över för
att underlätta för kommunerna att
anordna uppdragsutbildning som
av arbetsmarknadsskäl behövs och
som mot avgift, enligt

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Bifall

Avslag

Avslag

14

32

Ulf Engström

Värmland

14

34-35

Peter Holkko

Jönköpings län

14

35

Sara Lindberg

Jönköpings län

14

35

Caroline Hoffstedt

Uppsala län

15

9

Skåne

15

15

Cecilia Dahl
Andersson
Eva Ballovarre

Kronoberg
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kostnadstäckningsprincipen, ska
kunna efterfrågas av företag och
juridiska personer.”
Ersätt meningen som inleds ”Men
arbetsmarknadens efterfrågan:
”Det målet har vi nått och nu
satsar vi vidare för att möta
arbetsmarknadens fortsatta
efterfrågan på yrkeshögskole- och
högskoleutbildade.”
Tillägg i texten som börjar med
”högskolans utbildningsutbud skall
i högre utsträckning styras och
dimensioneras i samverkan med
arbetsgivare”: ”och andra aktörer
för att få en helhetsbild.”
Tillägg efter ”på kvalificerad
yrkeskompetens.”: ”Bedömningskriterierna för ansökningar för att
få starta yrkeshögskoleutbildningar
ska ses över så att lokala aktörer
kan konkurrera på samma villkor
som större aktörer.”
Ersätt ”Högskolans utbildningsutbud ska i högre utsträckning
styras och dimensioneras i
samverkan med arbetsgivare för att
säkra kompetensförsörjningen av
bristyrken.” med ”Vid sidan av
högskolans breda utbildningsutbud
ska aktiv samverkan ske med
arbetsgivare för att säkra
kompetensförsörjningen av
bristyrken.”
Tillägg efter ”yrkesvux”: ”och
folkhögskola.”
Ersätt ”Vid konkurrens om platser
ska den som har störst behov av
utbildning prioriteras.” med
”Urvalsprincipen behöver ses över
för att göras mer jämlik.”

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag
Avslag

15

24

Eva Ballovarre

Kronoberg

15

32

Ulf Engström

Värmland

15

33

Skåne

15

37

Cecilia Dahl
Andersson
Meeri Wasberg

Stockholms län

15

37

Sara Lindberg

Jönköpings län

15

37

Caroline Hoffstedt

Uppsala län

15

39

Viktor Nordström

Dalarna

16

1-3

Elina Backlund
Arab

Västernorrland
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Tillägg av ny mening: ”Här
behöver den offentliga sektorn
vara en förebild.”
Andra meningen ersätts med: ”Det
målet har vi nått och nu satsar vi
vidare för att möta arbetsmarknadens fortsatta behov på yrkeshögskole- och högskoleutbildade.”
Tillägg: ”yrkeshögskola, högskola
och folkhögskola”.
Tillägg: ”Hälften av en årskurs ska
beredas plats på högskolan. Fler
ska uppmuntras att färdigställa och
ta ut sin examen efter
högskolestudier.”
Tillägg efter ”Minst 30 000 nya
utbildningsplatser på
yrkeshögskola och högskola ska
inrättas till år 2025.”: ”Minst en
tredjedel av platserna ska tilldelas
vardera skolformen.”
Tillägg efter ”minst 30 000 nya
utbildningsplatser”: ”Utbildningsplatserna ska utökas i en takt som
möjliggör stärkt kvalitet i undervisningen och möjlighet till särskilt
stöd till de studenter som behöver
det.”
Tillägg: ”De regionala högskolorna
måste ha en balans mellan fysiska
och digitala utbildningar.”
Ersätt: ”Konkreta mål om ökad
jämställdhet, minskade geografiska
utbildningsklyftor och minskade
socioekonomiska skillnader i övergången till eftergymnasiala studier
ska tas fram.” med: ”Konkreta mål
om ökad jämställdhet utifrån ett
intersektionellt perspektiv,
minskade geografiska utbildningsklyftor och minskade
socioekonomiska skillnader i

Avslag

Avslag

Avslag
Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

16

6

Anton César

Göteborgsområdet

16

6

Anna-Lena
Hogerud

Skåne

16

30

Malin Wadman

Skaraborg

16

33

Therése Björklund

Älvsborgs
södra

16

33

Britta Flinkfeldt

Norrbotten

16

34

Michael Ländin

Kalmar län

16

37

Niklas Rhodin

Jämtlands län
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övergången till eftergymnasiala
studier ska tas fram.”
Tillägg ”Därför ska 25:4 regeln
återinföras som ett verktyg att ge
möjlighet för personer med dokumenterad arbetslivserfarenhet att
uppnå grundläggande behörighet
till högskolestudier.”
Tillägg: ”Det ska aldrig vara för
sent att byta riktning eller utbilda
sig vidare. Det måste finnas
möjlighet till
konkurrenskomplettering för den
som vill komplettera sina
kunskaper eller betyg.”
Tillägg: ”Alla lärcenter ska tillåta
verksamhetsförlagd utbildning i
hela landet och fråntas rätten att
begränsa studenters utbildning
geografiskt.”
Tillägg: ”Likvärdigheten på
högskoleutbildningar ska öka. Det
ska inte spela någon roll var i
landet studenten studerar,
kvaliteten ska vara lika hög
överallt.”
Ändra sista meningen i stycket till
”Lärosäten som samverkar med
det omgivande samhället kring
forskning och utbildning premieras
ekonomiskt i ökad utsträckning.
Särskild premiering ska även utgå
till lärosäten som framgångsrikt
stärker den geografiskt oberoende
närvaron i landet.”
Tillägg: ”Lärosätena ska ta ansvar
för att en större andel än i dag av
de som påbörjar en utbildning
också tar sin examen.”
Ersätt texten om treterminssystem
med: ”Ett treterminssystem på
högskolor och universitet ska
införas. Ett första steg mot det är

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

17

2

Moa Sahlin

Stockholm

17

7

Peter Vigren

Västerbotten

17

11

Per Ågren

Västmanland

17

12

Meeri Wasberg

Stockholms län

17

19

Therése Björklund

Älvsborgs
södra

17

20

Andreas Persson

Jönköpings län
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att studenter erbjuds tillgång till
fler, för sin utbildning, relevanta
sommarkurser för att ges möjlighet
att snabbare genomföra sin
högskoleutbildning. Det skulle
möjliggöra både
samhällsekonomiska och
privatekonomiska vinster genom
att studenter snabbare kan komma
ut i arbetslivet.”
Tillägg: ”Därför ska
studieavgifterna för utländska
studenter avskaffas och deras
rättigheter stärkas.”
Stryk meningen om lärosätenas
professorer och ändra till: ”All
undervisande personal på universiteten ska genomgå en pedagogisk
utbildning.”
Tillägg i meningen som börjar med
”Alla lärosätens professorer” så att
den lyder ”Alla lärosätenas professorer ska bidra med sin kunskap
och delta i undervisningen på
grund-, avancerad och
forskarnivå.”
Tillägg: ”Sveriges satsningar och
position inom life science ska fortsätta stärkas. Det positiva sambandet mellan utbildning,
forskning och innovation ska
vårdas och utvecklas.”
Tillägg efter ”attraktiviteten i
välfärdsyrkena ska öka”: ”och
utbildningsplatserna bli fler.”
Ersätt ”Byråkratisering,
marknadsstyrning och de negativa
effekterna av new public
management skall motverkas.
Tillitsbaserad styrning skall
utvecklas.” med ”Byråkratisering
och marknadsstyrning skall
motverkas, new public managent

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

17

20

Viktor Eriksson

Dalarna

17

22

Skåne

17

23

Anna-Lena
Hogerud
Martina Aronsson

17

28

Skåne

17

34

Martin
Hallingström
Skoglund
Jan Zetterqvist

17

36

Therése Björklund

Älvsborgs
södra

17

36

Therése Björklund

Älvsborgs
södra

skall avvecklas, till förmån för
tillitsbaserad styrning som skall
utvecklas.”
Ersätt ”Byråkratisering, marknadsstyrning och de negativa effekterna
av new public management ska
motverkas.” med: ”Marknadsstyrning och new public management ska avvecklas.”
Strykning av ordet ”stödjande”.

Kalmar län

Tillägg: ”Genom nytänkande, fler
arbetskamrater och översyn av
arbetstiden kan delade turer tas
bort och tid skapas både till
handledning av blivande
arbetskamrater och det egna
fortsatta lärandet, vilket ger en
dubbelt positiv effekt på våra
välfärdsyrken.”
Strykning: ”Privata välfärdsföretag
ska också ta ansvar för att säkra
framtidens kompetensförsörjning.”
Tillägg: ”Ekonomiska styrsystem
skall utvecklas i offentlig sektor för
att stimulera kompetens- och kunskapsutvecklingen. Att ha
ekonomin i balans är inte
tillräckligt.”
Tillägg efter ”Utbildningarna för
sjukvårdens professioner ska förbättras”: ”och utbildningsplatserna
ska bli fler.”
Ändra meningen ”Läkarutbildningen ska förändras i påbörjad
riktning så att det går snabbare till
färdig specialisering” till ”Läkarutbildningen ska utökas för att
möta behovet av läkare i välfärden
och ska förändras i påbörjad
riktning så att det går snabbare till
färdig specialisering.”

Örebro län
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Avslag

Bifall
Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

18

2

Anette Pettersson

Stockholm

18

10

Malin Sjunneborn

Göteborg

Tillägg: ”Det ska finnas avancerade Bifall
akademiska specialistsjuksköterskeutbildningar för att klara
vårdens framtida behov.”
Strykning av ”exempelvis genom” Avslag
och ”skyddad arbetstitel” så att
meningen lyder ”Undersköterskeutbildningen ska säkerställas och
yrket regleras genom legitimation.”

Beslut
Sidan 13
Kongressen beslöt:
att
fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 13.
Sidan 14
Kongressen beslöt:
att
efter försökvotering avslå Abdon Ronstens förslag på sidan 14 rad 4
att
bifalla Johan Söderbergs, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 14 rad 28
att
efter försökvotering avslå Tommy Augustssons förslag på sidan 14 rad 31
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan14.
Sidan 15
Kongressen beslöt:
att
efter försökvotering avslå Cecilia Dahl Anderssons förslag på sidan 15 rad 9
att
efter försökvotering avslå Cecilia Dahl Anderssons förslag på sidan 15 rad 33
att
bifalla Meeri Wasbergs förslag på sidan 15 rad 37
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 15.
Sidan 16
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Anna-Lena Hogeruds förslag på sidan 16 rad 6
att
efter försöksvotering avslå Malin Wadmans förslag på sidan 16 rad 30
att
efter försökvotering avslå Britta Flinkfeldts förslag på sidan 16 rad 33
att
efter försöksvotering bifalla Michael Ländins förslag på sidan 16 rad 34
att
efter votering med röstsiffrorna 180–159 bifalla Niklas Rhodins förslag på sidan 16 rad
37
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 16.
Sidan 17
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Moa Sahlins förslag på sidan 17 rad 2
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att
att
att
att

efter försöksvotering avslå Viktor Erikssons förslag på sidan 17 rad 20
bifalla Anna-Lena Hogeruds, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 15 rad
22
efter försöksvotering avslå Martina Anderssons förslag på sidan 17 rad 23
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 17.

Sidan 18
Kongressen beslöt:
att
efter votering med röstsiffrorna 189–154 avslå Malin Sjunneborns förslag på sidan 18
rad 10
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 18 och därmed
fastställa kapitel 2 i dess helhet.
Behandlingen av dagordningens punkt 9.2 var därmed avslutad.

Hälsning från LO
Stefan Löfven, partiordförande: Nu kommer vi till ytterligare en av höjdpunkterna på kongressen.
Jag ska börja med ett citat: ”Jag var halvdyslektiker men när min lärare upptäckte hur intresserad
jag var av kunskap gav han mig hundratals stenciler om blommor, geografi och samhällsfrågor
som jag tvingades fylla i. På så vis fick jag både bildning och tränade upp mitt skrivande.”
Det här är ett citat från kongressens näste talare. Det är också ett väldigt fint exempel på när
skolan är som bäst och ger alla barn den stöttning de behöver för att nå sin fulla potential. Jag
kan också säga att i samma intervju sade den här talaren att pengar är fantastiska – men det kan vi
diskutera en annan gång! Vi har ett långt och tätt samarbete mellan Landsorganisationen och
Socialdemokratiska Arbetarepartiet, Karl-Petter Thorwaldsson och jag har ett långt, tätt
samarbete – vi har känt varandra i 35 år. Det är egentligen ofattbart – om man är 40 år och har
känt varandra i 35 år förstår ni att vi började tidigt. En varm applåd till LO:s ordförande KarlPetter Thorwaldsson!
Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande: Tack så mycket, Stefan. Jag sade till Stefan att han inte
ska läsa hela intervjun; den där meningen om pengar kom i slutet. Det var ju det första som var
det viktiga!
Tack så mycket, kära partikongress, för möjligheten att komma och tala på den här viktiga
kongressen. För några år sedan beskrev en ledarsida mig som ”den obotlige optimisten”. Jag tror
kanske inte att det var menat som beröm men vet ni vad? Att kalla mig för optimist blir jag
väldigt glad av. Och jag tror, partikamrater, att är det något vi behöver de kommande åren så är
det en oerhörd optimism. Det är det som driver Sverige framåt, eller hur?
Jag tror att det är viktigt att konstatera att vi har ett väldigt svårt läge. Vi gjorde ett dåligt val förra
året – jag tror att vi ska erkänna det. Jag tror att vi ska se det som det är: Vi fick bara 28 procent
av väljarna i valet. Och det är viktigt för oss som jobbar facklig-politiskt inom LO-förbunden att
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också säga: ”Visst, vi gjorde det väldigt bra i valrörelsen, men vi kan aldrig var nöjda med att bara
42 procent av LO-medlemmarna röstade på Socialdemokraterna. Vi vill mer. Det här är starten
på ett återtag av facklig-politisk samverkan de kommande åren!”
Även om det är svårt måste man ändå upprätthålla sig kring vad vi lyckades med, och jag är
väldigt stolt över att den samtalskampanj vi hade i LO förra året bar frukt. Ni vet säkert hur läget
var under hela mandatperioden från 2015 och fram till valet. Det såg ut som om det skulle bli
jämt skägg bland LO-medlemmar mellan Socialdemokrater och Sverigedemokrater. Ni vet att det
är väldigt allvarligt för oss i LO när så många av våra medlemmar lyssnar till den bruna högerns
argument.
Vi hade målet att prata med 500 000 LO-medlemmar inför valet och på valkvällen kunde vi
summera till 640 000 gjorda samtal. Vi gjorde allt vi kunde för att övertyga LO-medlemmar att
välja S före SD, och till slut lyckades vi faktiskt få en stor majoritet för Socialdemokraterna. Det
är det som är bottenplattan för när vi nu går vidare. För det som hände efter, och efter hösten –
där har vi samma uppfattning inom den fackliga rörelsen som Stefan Löfven redovisade innan i
dag. Naturligtvis ska Socialdemokraterna söka makt och inflytande. Naturligtvis ska vi göra allt
för att isolera de bruna och fascistiska partierna som finns också i vårt land.
Och det är faktiskt inte första gången vi har stått inför det här valet. Det här valet hade den unga
arbetarrörelsen också efter demokratins införande för drygt 100 år sedan. Jag läste för lite sedan
Olle Svennings biografi om Hjalmar Branting, och man kan säga att Hjalmar förutsåg JA eller
JÖK redan på 1920-talet. Olle Svenning skriver att Hjalmar Branting sammanfattade sin politiska
strategi ungefär så här: ”Vinn den demokratiska centern. Avskilj bolsjevikerna och de extrema
nationalisterna. Så kan fred och demokrati skyddas.” Exakt det gjorde Stefan Löfven 100 år efter
att Branting gjorde det första gången.
Om någon tvivlar så gjordes inte detta utan dialog mellan Socialdemokraterna och LO. Jag kan
säga också att vi faktiskt träffades timmarna innan Stefan Löfven så småningom kom ut och
berättade att vi var beredda att träffa överenskommelsen, och när vi hade möte i LO-styrelsen
den lördagsmorgonen var det en enhällig LO-styrelse som tyckte att det var rätt av Stefan Löfven
och Socialdemokraterna att ingå samarbete också över blockgränserna.
Det vi gjorde var ändå väldigt historiskt. I land efter land i Europa har de främlingsfientliga
lyckats att fånga också de borgerliga partierna. Vi har fått en blå–brun röra i fler och fler länder.
Men i Sverige gjorde vi faktiskt det unika att de två mittenpartierna valde att gå vänsterut för
makten i stället för högerut för makten. Det är därför vi i dag har Sveriges statsminister vid
namnet Löfven. Det gjorde vi jäkligt bra, hör ni!
Det här är också en oerhört viktig signal ut till Europa, för de partier i mitten som nu står och
väger mellan om de ska ansluta sig till den blå–bruna högern eller om de ska söka samarbete med
Socialdemokraterna. Och det är inte givet var det slutar. Vi vet inför Europaparlamentsvalet i maj
att det inte är givet vad utgången blir. Men jag måste ändå säga – och jag tror aldrig att det har
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sagts av en LO-ordförande på en partikongress förut – att jag tycker att vi också ska erkänna att
Centern och Liberalerna gjorde ett modigt val. Det är inte enkelt för dem att göra det ställningstagande de gjorde. Så nu berömmer vi C och L. Den du, Annie, den hade du inte väntat dig!
Så ja, vi ställde oss bakom den överenskommelse som gjordes, men vi kommer även i framtiden
att staka ut en väg som är viktigast för Sveriges löntagare. Det är vår roll som facklig organisation.
När det gäller innehållet i den överenskommelse vi gjorde – det finns många bra saker där: mer
resurser till kommun och landsting, en rejäl satsning på klimatet som är väldigt viktig för vår
framtid, mer infrastruktur och att vi ska ha kvar stödet till att bygga bostäder, för att bara nämna
några. Det är bra inslag.
Men ni vet också att det finns saker som vi kritiserar. Att vi inte kan fortsätta att lika aktivt driva
att vi ska ha bort vinst ur välfärd. Det är inte bra; naturligtvis ska vi ha vinstförbud i välfärden. Vi
tvingades acceptera delar om marknadshyror i nybyggen. Nej, vi gillar inte marknadshyror – vi är
emot det i Socialdemokraterna! Att Arbetsförmedlingen ska privatiseras. Det är inte bra. Den är
bättre statlig, runt om i landet. Eller skatteförslaget – det är inte färdigt ännu, men det första som
överenskommelsen ska genomföra nästa år är en skattesänkning på lite över 6 miljarder kronor;
det kallas värnskattesänkning, Men känns det inte lite 1880 att vi ger 5 av 6 miljarder kronor till
rika män i vår första skattesänkning? Det finns bättre behov än att ge det till rika män.
Det här är inte socialdemokratisk politik. Det vet alla vi som är här inne. Det här är resultatet av
en kompromiss. Och vi på den fackliga sidan är vana vid kompromisser; det är hela vårt arbetssätt. Vi går in i en förhandling med vår motpart, vilken bransch det än gäller. Vi har stolta mål
och krav när vi går in där, och arbetsgivaren har stolta mål och krav. Men det är klart att när vi
går ut på andra sidan så går vi ut med en kompromiss som båda parter måste vara överens om,
och så måste vi naturligtvis se på de kommande åren.
Vi behöver använda mycket, mycket mer politik för att åstadkomma det som är socialdemokratisk politik, och jag tror också att C och L är intresserade av jämlika samhällen. Vi måste alla här
inne, fackligt och politiskt, hjälpas åt för opinionsbildning för att minska skillnaderna i Sverige. Vi
måste hjälpas åt de kommande åren. Vi behöver inte acceptera att klyftorna ska fortsätta att växa i
Sverige, för det ser förfärligt ut med de klyftor vi har i Sverige i dag. Vi mäter sedan flera år i LO
något som kallas för makteliten. Vet ni att en toppdirektör i de största företagen i Sverige tjänar
lika mycket som 59,2 industriarbetare i samma företag? Det är den största skillnaden som uppmätts sedan startåret 1950. Klyftorna har aldrig varit större.
Lösningen på det, kära partikamrater, är mer socialdemokratisk politik – inte blå–brun röra. Det
måste vi lösa de kommande åren!
Vi ska fortsätta att vara en kritisk röst till det som inte är politik som står upp för våra medlemmar. Vi ska fortsätta att var en radikal, progressiv röst i arbetarrörelsen. Och vi ska göra det
på ett sätt så att vi också väcker intresse ute på våra arbetsplatser, vilket vi märkte under
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valrörelsen förra året att det funkar. Och det här är ju inte enkelt – det här är svårt på riktigt. Vi
har tampats med det här ända sedan valkvällen om hur det här ska gå till.
Men problemet är litegrann att nu har vi en ny regering och det första de gör är inte att ringa till
LO-borgen och fråga hur den ska förankra sin politik. Och det måste vara så. Det första samtalet
de tar är naturligtvis med sin regeringskollega Miljöpartiet. Det fattar vem som helst – det är klart
att de måste vara överens inom regeringen. Numera, sedan i januari, måste man därefter börja
förhandla med C och L om innehållet i nästa vårändringsbudget eller budgeten i höst.
Och när det är färdigt är det säkert någon som tänker: ”Vi kanske borde ringa till LO-borgen
också och se vad de tycker om de här förslagen.”
Och jag kan väl säga som en hint: Hade det ringt någon i januari och sagt att vi tänker göra en
skattesänkning som ger 5 av 6 miljarder till rika män, så hade vårt svar varit: ”Nej, det är ingen
bra idé.” Men tror ni att vi hade haft någon möjlighet att påverka det, när de var färdigförhandlade först med Miljöpartiet och sedan med C och L? Nej, självklart inte. Det här har vi
tampats med sedan valkvällen och framför allt sedan Januariavtalet togs.
Jag är väldigt glad att vi har tagit det seriöst, både inom LO och också i socialdemokratiska verkställande utskottet; vi har pratat mycket om detta. Så egentligen tänkte jag berätta lite om ett
kanske delvis hemligt samtal – nu får väl Stefan hålla för öronen lite – som vi hade i onsdags. Jag
ska inte läsa dina sms Stefan, det lovar jag, utan jag ska läsa en annans. Vi träffades helt öppet,
helt seriöst i onsdags kväll mellan partiledning och LO-ledning. Vi käkade middag ihop och jag
kan säga att det bara var druvjuice. Vi var alltså helt seriösa hela kvällen! Då pratade vi om just
det här problemet: Hur i tusan ska vi känna att vi kan vara med och påverka hur politiken ska
utformas, när ni gör upp politiken med flera andra partier?
Vi vägrar att vara ett rundningsmärke. Det är inte vår roll. Då tycker vi att det är tråkigt och då
kommer vi att bli förbannade hela tiden, och det vill inte ni heller – jag lovar. Vi måste i stället
hitta ett nytt sätt att göra politik mellan Socialdemokraterna och LO i den situation vi har nu. Så
vi bestämde helt enkelt att göra något så ovanligt som att börja bereda frågor innan de kommer
till beslut. Vi ska börja diskutera framtidsfrågor gemensamt mellan Socialdemokraterna och LO.
Vi har ännu inte bestämt oss exakt vilka frågor det ska vara, och jag skulle gärna vilja bjuda in alla
er som sitter här inne, för här tror jag vår gemensamma kunskap, våra gemensamma frågeställningar i arbetarrörelsen, är så viktiga att vi själva måste fundera över vilken väg vi ska välja.
Och dessutom tror jag faktiskt genuint att det är bättre om vi diskuterar det ute i arbetarekommuner, lokala LO-fack och lokala avdelningar inom fackförbunden, än att vi tror att vi kan
göra upp det på ett möte mellan LO-borgen och Sveavägen. Det fordrar mycket mer än så.
Vi är inte färdiga exakt med vilka områden det ska vara, men morgon efter fick jag ett sms från
vår finansminister Magdalena Andersson, och det är ungefär så här vi skriver till varandra. Det
var skickat till mig och till partisekreteraren Lena och det stod: ”Jag har funderat och resonerat
260

med mitt folk och vi har kommit fram till att vi tycker att det är en bra idé att ha en arbetsgrupp
om grön omställning für alle – gärna rätt smal och snabb, i ett första steg om grön skatteväxling.
Vänliga hälsningar Magda.” Det är ett ganska bra första exempel där vi kan göra upp om en
omställning gemensamt mellan parti och fack.
Nästa goda idé fick jag faktiskt när jag tog mig en dag i Värmland i torsdags. Jag stod mitt i ett
anförande och märkte ingenting, och så var det någon som kom upp bakifrån och ställde sig
bakom mig. Jag tänkte inte mer på det utan fortsatte att prata; man är ju ganska uppgiftsinriktad.
Sedan tog de en massa bilder och så tittade jag ner. Då visade det sig att de hängt på mig en
Färjestadhalsduk! Jag bytte alltså hockeylag där i torsdags också, så nu säger alla att de ska vinna
SM-guld, så jag satsar säkert på en vinnare nu också!
Men i vilket fall som helst ägnade jag dagen åt att prata med näringsliv och med framgångsrika
socialdemokratiska kommunalråd, och det var faktiskt i de mest framgångsrika val vi gjorde över
huvud taget. Jag tror att den ena sade att de fick 63 procent – det skulle vi ha allihop, för då hade
jag inte behövt stå här och snacka om problemen. Men de sade en sak som jag tror, och jag
tycker att jag har fått det bekräftat de här dagarna på partikongressen: En sak som är väldigt stor
och växande i arbetarrörelsen är den här misstänksamheten mellan stad och land, att vi inte alla är
med på resan. Jag har hört det i en massa tal här inne.
Låt oss ta det. Finns det en bättre fråga att börja med mellan arbetarekommuner och lokala fack,
mellan partidistrikt och LO-distrikt och mellan Socialdemokraterna och LO i hela Sverige? Låt
oss en gång för alla sätta oss ner och ordentligt fundera igenom: Varför växer klyftorna mellan
stad och land och vad har vi för gemensam idé för att sluta det gapet? Hela Sverige ska leva, låt
oss hitta metoderna för det gemensamt. Egentligen är det här det jag kanske saknar mest av allt:
traditionellt folkrörelsearbete.
Och ibland ska man ha lite tur också, och det känns så intensivt att Socialdemokraterna har
maximal tur den här helgen. Den här kongressen kom verkligen exakt vid rätt tillfälle. Den är ju
bestämd för länge sedan, så det är en slump att den ligger just den här helgen – men tänk att få
träffas just efter en sådan avgörande kompromiss, just när frågorna om framtiden är som allra
störst och kanske allra värst, när vi pratar mer om varandra i det här partiet än med varandra. Jag
har suttit nästan hela tiden här framme och lyssnat – det handlar ju om politik, hör ni? Alla är
uppe och driver sin egen fråga. Man slår inte ihjäl varandra, vi voterar och ibland får partistyrelsen stryk, även om jag i min roll som VU-ledamot är emot att vi får stryk – självklart. Man
är ju lojal med laget.
Men bara att vi pratar politik, vi får en normaliserad stämning i vårt parti och vår rörelse. Det
handlar ju om att vi här inne tycker så mycket om varandra. Vi är med i den här rörelsen för att vi
vill framåt. Att vara på kongress i det här läget och vilja framåt är en bra start på vår nya väg mot
en bättre framtid. Den skapar vi ihop i vårt parti. Och bara så att ni vet – vi har nog aldrig haft
bättre förutsättningar att lyckas. Jag vet att ni drev på partikongressen, och jag var själv uppe och
pratade – jag har debatterat det mycket – om att vi ska öka investeringarna. Kommer ni ihåg när
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jag sade att vi skulle öka investeringarna med 70 miljarder kronor om året? Magda var väl inte
helt glad på mig en stund där, men nu har hon ökat investeringarna med 76 miljarder om året, så
jag får väl omformulera mina krav framgent.
Men vet ni att varje dag går nu 83 procent av alla vuxna till jobbet? Det är bäst i hela Europa,
kanske bäst i hela världen! Sverige har aldrig haft större bnp än vi har nu. Vi är rika som troll i det
här landet, hör ni! Kolla på Magdalena Andersson när hon jämför Sverige med andra länder. Vi
har nu bland de lägsta statsskulderna i hela världen. Det finns massor med drömmar vi kan lösa
med politik när vi har gott om resurser, och när 83 procent går till jobbet får vi ju skatteintäkter
för att kunna göra nya reformer. Det är så enkelt, det hänger ihop. Det är vi socialdemokrater
som har uppfunnit det här, eller hur?
Vi har problem, för Magdalena Andersson har så stora överskott i statens budget att omvärlden
börjar undra om det är något fel med Sverige när man har en skuldkvot på under 30 procent. Jag
tror att vi kan lösa det med infrastruktur och miljösatsningar, tror ni inte det? Låt oss spendera
för en bättre framtid! Vi har den lägsta statsskulden på 40 år, och vi är bäst i världen på grön
omställning. Har vi någonsin haft bättre möjligheter att skapa en bra framtid för människor i vårt
land? Nej, det är nu vi gör det. Det är nu vi börjar med normalt folkrörelsearbete ute på våra
arbetsplatser, i era s-föreningar, i arbetarekommunen, att vi möts och träffar varandra.
Intresset för politik är väldigt stort. Kolla bara på hur många som kommer på föreläsningsverksamhet i ABF. När jag var kvar på ABF började vi försiktigt med föreläsningsverksamhet. Vi var
jättestolta för det kom 22 000 människor första året vi satsade på det. Förrförra året var det
22 000 arrangemang med över 1 miljon deltagare. Överallt vill folk komma och lära sig. Utanför
riksdagen varje fredag står unga människor som säger att vi är bockarna Bruse, att vi måste ta
hand om problemet och inte skicka det på framtiden. Vi behöver lite hopp i den här rörelsen, och
jag tror hellre att man röstar på någon som faktiskt är optimistisk om framtiden. Vi har grävt ner
oss alldeles för länge – vi ju för f-n bäst i världen!
Vi åker från en kongress, vi har kongress vid rätt tillfälle – även om det är sorgligt att se att vi
måste skära talartiden till 1 minut för det är inte bra, det är lättare att ha 20, man blir lite bättre då
– men det är ju för att så många har anmält sig på talarlistan för ni har något att säga. Ni vill göra
något bättre. Det är underbart! Ibland får ni stryk också, och det kanske är lika bra det. Tänk om
ni hade vunnit allt? Jag ska sluta med en dikt. Det här är en superhoppfull dikt och den är skriven
av Jenny Wrangborg; hon fick LO:s kulturpris 2012 och hon har skrivit dikten Möteslokalen:
Vi träffas för att planera lite ljus i ett mörkt decennium, lite hopp i hopplösheten.
I parken står tre barn och försöker skotta fram gungorna.
Tunna armar lyfter tung snö. Envist, tålmodigt, beslutsamt.
Vi skulle behöva göra som barnen i parken
som med snö upp till midjan lyfter sina spadar och hackar sig fram.
Mot gungställningarna – ett spadtag åt gången.
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När det börjar snöa vet de att det enda sättet att nå fram
ar att skotta fortare, mer beslutsamt, för de ger aldrig upp.
För ger de upp får de aldrig flyga tyngdlöst genom luften.
Tack, partikamrater!
Tjänstgörande ordförande: Tack så mycket Karl-Petter; jag antar att ni alla har sett hur vi har tänkt
lägga upp det – Kålle är ju det bästa förbandet till en fest man kan ha! Men nu har vi lite tid att ta
igen, så vi kommer att gå in på kapitel 3 och avsluta här klockan 18.00.
Ordförande: Per Tenggren och Niklas Nordström

Dagordningens punkt 9
Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program:
Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för
Sverige, fortsatt behandling
Dagordningens punkt 9.3
Kapitel 3. En gedigen grund att stå på – politiskt program (sidan 19–22), inledning (sidan
3–4) samt avslutande ord (sidan 23)
Föredragande: Mikael Damberg, Ylva Johansson, Matilda Ernkrans, Ulf Olsson och Helene Hellmark
Knutsson
Föredragning
Ulf Olsson, partistyrelsens föredragande: Då är vi inne på kapitel 3 på sidan 19, och jag ska bara
göra några korta kommentarer kring det förändringar som partistyrelsen har föreslagit och som ni
har fått utdelat i morse.
I det stycke som berör skolsegregationen som ska brytas slår vi fast principen om att skolvalet
måste moderniseras, så att det blir fritt och rättvist för alla elever. Det är viktigt är att kötid inte
ska vara ett urvalskriterium. Inom samma område gör vi det mycket viktiga ställningstagandet att
kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetablering av friskolor.
Längre ner går vi in på skolpengen som behöver reformeras, bland annat så att resurser fördelas
mer efter behov. Vi har också lyft fram skolbibliotekens viktiga funktion när det gäller att klara
elevernas måluppfyllelse. Jag vill också nämna det som återfinns när det gäller vår stora gemensamma utmaning för att få fler behöriga lärare runt om i landet, och där pekar vi särskilt på att
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behoven är stora på landsbygden. Där vill vi också lägga till att vi ser samma problematik i de
socioekonomiskt utsatta områdena.
Det var kort partistyrelsens kommentarer, och jag yrkar bifall till partistyrelsens förslag.
Följande förslag förelåg:
Kapitel 3. En gedigen grund att stå på
Kunskap och bildning är grunden för varje människas frihet. Den öppnar dörrar för att aktivt
delta i samhällslivet och göra egna livsval. Den rustar oss för arbete och bygger vårt lands
välstånd. Varje ny generation ska därför nå längre än sin föregående. Då behöver kunskapsresultaten fortsätta höjas och fler lära sig mer.
Det livslånga lärandet startar i förskolan. Genom en bra och jämlik förskola tas det första steget för
att jämna ut förutsättningarna för barn med olika familjebakgrund. Alla barn ska få gå en förskola
av hög kvalitet med små barngrupper, där behörig och kunnig personal har tid att se var och en.
Fler utbildade barnskötare och förskollärare ska anställas och förskolans språkutvecklande
uppdrag prioriteras.
Skolsegregationen ska brytas. Sverige har tidigare haft det mest jämlika och högpresterande
skolsystemet i världen. Dit ska vi ta oss igen. Ett första steg är att Skolkommissionens arbete
fullföljs, genom ökat stöd och tydligare styrning. Staten har det yttersta ansvaret för att skolan är
jämlik och skolans kompensatoriska uppdrag uppfylls. Mer resurser ska gå till de skolor som
behöver det bäst. Barn ska aldrig delas upp utifrån föräldrarnas inkomst och utbildning. En skola
där barn med olika erfarenheter och bakgrund möts är en grundbult i en livskraftig demokrati.
Därför behöver skolvalet moderniseras så att det blir fritt och rättvist för alla elever. Kötid ska
inte vara ett urvalskriterium. Marknadsmekanismerna i skolsystemet behöver kraftigt begränsas
och vinstjakten i skolan stoppas. Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid
nyetableringar av friskolor.
Alla skolor ska vara bra skolor. Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning. Där ska ordning
och studiero gälla för alla elever. Skolans kompensatoriska uppdrag ska stärkas genom att
skolpengen reformeras, bland annat så att resurser fördelas mer efter behov. Läsa-skriva-räknagarantin ska tillsammans med fler speciallärare och stärkt specialpedagogisk kompetens göra att
alla elever ges rätt stöd i tid. Möjligheten till fjärrundervisning ska öka så att skolor i hela landet
kan erbjuda undervisning av behöriga lärare. Skolbiblioteken fyller en viktig funktion i att öka
elevernas måluppfyllelse. En läxhjälpsgaranti ska införas och fritidshemmen ska utvecklas för att
öka jämlikheten i skolan och se till att alla barn har möjlighet att ta del av stimulerande
fritidsaktiviteter.
Elevhälsan ska fortsätta utvecklas. Elevhälsan ska ha mer personal och ett sammanhållet uppdrag att
bidra till elevernas lärande. Krafttag ska tas för att bryta den psykiska ohälsan. Då blir skolan en
tryggare plats och fler elever når kunskapsmålen.
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Det ska vara lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp och genom digitala hjälpmedel.
Genom nya arbetssätt och en av professionen driven digitalisering kan undervisningen utvecklas
och möta fler elever utifrån deras förutsättningar. Särskilda satsningar ska göras för att skolan
bättre ska nå elever med hög skolfrånvaro, så kallade hemmasittare.
Alla elever ska ges goda förutsättningar att göra kloka yrkes- och utbildningsval. Återinförandet av obligatorisk prao i grundskolan ska följas av stärkt kvalitet och likvärdighet i studie- och yrkesvägledningen. Studie- och yrkesvägledningen ska ha ett tydligare kompensatoriskt uppdrag och aktivt
arbeta för att bryta stereotypa studieval baserat på kön, social eller kulturell bakgrund. Fler elever
måste ges verktyg att fatta kloka studie- och yrkesval som bryter med skolans förväntade normer
om att högskolestudier är den bästa vägen. Vägledningen ska ges tydligare nationella målsättningar och föras in i grundskolans timplan. En nationell digital vägledningsplattform för elever
och personal ska tas fram.
Alla ska nå gymnasiekompetens
Alla som växer upp i vårt land eller kommer hit senare ska kunna skaffa sig en gymnasieexamen
eller sådan gymnasiekompetens som leder till arbete. Det är den grund som krävs för att etablera
sig på arbetsmarknaden eller studera vidare.
Gymnasieskolan ska rustas som bildningsinstitution. Den ska utbilda unga att bli aktiva medborgare
men också förbereda eleverna för arbetsmarknaden och vidare studier. Kraven på språkliga,
matematiska, digitala och sociala kompetenser ökar i de flesta yrken. Därför ska alla
gymnasieprogram ge grundläggande högskolebehörighet. Av samma skäl ska gymnasieskolan
omfattas av skolplikten, och därmed bli obligatorisk. Jämlikheten och måluppfyllelsen ska öka
genom att resursfördelningen i gymnasiet till skillnad från i dag tar hänsyn till elevernas olika
förutsättningar och viktas socioekonomiskt. Ämnesbetyg ska ersätta de nuvarande kursbetygen
för att öka kunskapsprogressionen och minska elevernas stress.
Introduktionsprogrammen ska göras om. Introduktionsprogrammen har misslyckats med att sluta
klyftan mellan grund- och gymnasieskolan. Det ska därför utvecklas helt nya och mer flexibla
vägar till en gymnasieexamen. Elever ska inom ramen för gymnasieskolan kunna läsa upp
grundskolekurser. Alla elever ska nå en gymnasieexamen, men resan dit ska tydligare utgå från
varje elevs förutsättningar och behov.
Mer folkbildning för fler möjligheter att skaffa sig en kunskapsgrund att stå på. Den miljö och den pedagogik som erbjuds inom folkbildningen har en unik förmåga att möta individen där den står.
Studieförbunden ska stärkas så att fler vuxna ges möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen och
drivkrafter. Folkhögskolan ska utvecklas med mer resurser och utbildningsplatser i hela landet.
Det ska finnas möjlighet att redan efter avslutad grundskola söka de allmänna kurserna på
folkhögskola inom ramen för gymnasievalet. För att folkhögskolorna ska kunna ge alla deltagarna
stöd i undervisningen behöver den specialpedagogiska kompetensen utvecklas.
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En vuxenutbildning som möter nya grupper. Vuxenutbildningens dörrar ska stå öppna för alla – oavsett
om man behöver läsa in en hel gymnasieutbildning eller ställa om senare i livet. Det har införts en
rätt till komvux så att vuxenutbildningen nu finns för alla som vill komplettera med det som
krävs för att studera vidare. Samtidigt ser vi att fler deltagare i vuxenutbildningen har en mycket
svag utbildningsbakgrund och otillräckliga kunskaper i svenska. Därför behöver särskilda
stödinsatser och språkutvecklande arbetssätt utvecklas inom vuxenutbildningen.
Det finns också ett stort behov av att arbeta uppsökande mot grupper som har ett stort behov av
utbildning eller har svaga kunskaper i svenska språket. Folkbildningen och civilsamhället har
historiskt lyckats möta individer utifrån sina förutsättningar som annars kanske inte nåtts av de
offentligas insatser. Vuxenutbildningens samverkan med folkbildning och civilsamhälle ska därför
öka så att fler vuxna kan hitta sin väg för det livslånga lärandet och växa som människor.
Sverige behöver fler kunniga lärare
Att klara lärarförsörjningen är en förutsättning för allt annat. Den lärarbrist som i dag råder
sänker kvaliteten i skolan, förstärker ojämlikheten och försvårar nödvändiga satsningar på
utbildning.
Alla barn ska möta behöriga lärare oavsett var i landet man bor. Samtidigt vet vi att lärarbristen är
allvarlig, inte minst på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden, och att vi under de
närmaste åren kommer ha en lärarbrist som märks på många skolor. Därför måste samhällets
kraft riktas mot att hitta lösningar på lärarbristen. Under vår tid i regeringsställning har vi anställt
mer personal i skolan, höjt lärarlönerna, utbildat fler lärare, förbättrat kompetensutvecklingen och
lärarutbildningarna samt minskat lärarnas administration. Men mer behöver göras.
Mer makt ska flyttas till lärarna och skolledarna att besluta om kompetensutveckling och vad man
behöver för att utveckla sin undervisning och sitt ledarskap. Nationella professionsprogram ska
införas för lärare och skolledare med tydliga kvalifikationsnivåer och garanterad kompetensutveckling. Då kan alla lärare utvecklas och växa i sin yrkesroll samtidigt som karriär- och
löneutveckling blir mer transparent och rättvis. Lärarnas behöver få kunskaper för att möta elever
med neuropsykiatriska diagnoser och mer av digital kompetensutveckling, inte minst utifrån att
programmering och digital kompetens införts i läroplanerna.
Läraryrket ska renodlas. Lärarna ska få ägna sin tid åt att planera, genomföra och följa upp sin
undervisning. Skolan ska anställa en rad yrkeskategorier som kan avlasta lärarna, till exempel
lärarassistenter, klassmentorer, it-tekniker, skolkuratorer och socialpedagoger. Lärarassistenter ska
ha den kunskap som krävs för att kunna avlasta lärarna.
Lärare ska utbildas och anställas i hela landet. Staten behöver ta ett större ansvar för lärarutbildningarnas dimensionering och den regionala kompetensförsörjningen. Vi vill öka den lärarledda
tiden på lärarutbildningarna och införa särskilda antagningsprov. Fler universitetsutbildningar ska
kunna ge dubbel examen, exempelvis både civilingenjör och gymnasielärare. En ny nationell
utbildningsform ska införas så att läraraspiranter kan anställas på deltid i skolan med lön från dag
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ett, samtidigt som de studerar på deltid till lärare. Personer som kan läsa en kortare lärarutbildning för att bli behörig lärare ska prioriteras.
Fler ska kunna bli lärare senare i livet. Akademiker ska ännu enklare kunna bli lärare genom att en
akademisk examen och tidigare yrkeserfarenhet som regel ska kunna ligga till grund för ämnesbehörighet. Den i dag tre terminer långa kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) ska
erbjudas även för andra lärarexamina och kortas till ett år, genom en kombination av ökad
studietakt och kortare sommarlov. En utbildningsgaranti ska införas på KPU – ingen behörig
akademiker ska nekas att läsa till lärare för att det saknas utbildningsplatser.
En rad riktade insatser för att lösa lärarbristen. Bryggutbildningar mellan olika lärarbehörigheter ska
finnas. Ett karriärväxlarspår mot förskolläraryrket ska införas för barnskötare och andra relevanta
yrkesgrupper. Fler behöriga folkhögskollärare ska utbildas och anställas för att värna folkbildningens unika särart. Speciallärar- och specialpedagogutbildningen ska fortsätta byggas ut.
Särskilda insatser ska göras för att attrahera fler lärare att ta steget och läsa en påbyggnadsutbildning.
Fler behöriga yrkeslärare. Det är en förutsättning för attraktiva yrkesutbildningar. För att kunna
locka dem med en yrkeskarriär som facklärda arbetare till läraryrket behöver studiefinansieringsmöjligheterna stärkas och möjligheten att kombinera arbete med studier förbättras. Det ska
fortsatt finnas behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare som ger möjlighet att kombinera
studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.
Inledning
Kunskap för framtiden
Sverige är ett av världens mest fria, jämlika, innovativa och konkurrenskraftiga länder. Vår
framgång har byggts av en arbetarrörelse som förstår vikten av kunskap och bildning och som
välkomnar förändring. Socialdemokratins strävan har alltid varit att göra det möjligt för var och
en att få en bra start i livet, att utvecklas som människa och att kunna hitta nya vägar när jobben
förändras, så att alla kan vara med och bygga vårt samhälle.
Kunskap och bildning har aldrig varit viktigare än nu. I en tid när demokratin utmanas av
extremism och falsk propaganda utgör den varje människas bästa försvar och vårt fria samhälles
främsta värn. När klyftor cementeras redan i barndomen är rätten till en jämlik kunskapsskola
den starkaste murbräckan mot klassamhället. I en orolig värld behöver den som kommer till
Sverige lära sig svenska och ges goda möjligheter att snabbt skaffa sig den kunskap som krävs för
att komma i arbete och bli en del av samhället. När klimatförändringarna riskerar att förändra allt
behövs ökad kunskap för att begränsa uppvärmningen och förändra vår livsstil. Utbildning ska
bidra till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.
I en tid av stora förändringar krävs mer kunskap. När digitalisering och automatisering skapar nya
möjligheter förändras jobben i snabb takt. Då krävs ökad kompetens för alla att kunna utvecklas
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och ta nya kliv i arbetslivet. När kraven på välfärden ökar i hela landet behövs nya färdigheter för
att ta tillvara ny teknik och utveckla mer effektiva arbetssätt. När den globala konkurrensen
hårdnar ska Sverige kliva fram för att fortsätta konkurrera med kunskap och innovation.
Sverige ska vara ett land i framkant av utvecklingen. Ett modernt land där välstånd och jämlikhet
går sida vid sida. Därför har vi socialdemokrater genom tiderna kämpat för att den styrka och de
möjligheter som följer av utbildning ska komma alla till del. Det är en politisk kamp som förts
mot den politiska höger som tvärtom velat göra bildning till ett privilegium för ett fåtal. Det är i
grunden en kamp som handlar om klyftorna i vårt samhälle – där vi socialdemokrater tar strid för
att bekämpa dem när andra vill låta dem bestå eller till och med växa.
Det handlar också om Sveriges styrka. Utan investeringar i utbildning sätts vår produktivitet och
vår förmåga till innovationer på spel. Vår styrka riskerar att försämras i den internationella
konkurrens som blir allt hårdare. Människor riskerar att fastna i jobb som inte erbjuder vare sig
utveckling eller trygghet. Utan gemensamma satsningar på utbildning får vi ökad ojämlikhet och
förstärkt polarisering. En sådan utveckling ger bränsle åt populism och sätta tilltron till det
demokratiska samhället på spel.
För oss socialdemokrater är det självklart att 2020-talet ska mötas med jämlikhet och kunskap för
framtiden. Nya steg ska tas för att alla ska kunna lära nytt genom hela livet. Förändringar som kan
kännas skrämmande kan vändas till möjligheter och ökat välstånd för alla. Den som är beredd att
satsa och lära nytt ska mötas av möjligheter att göra det. Den som vill eller måste växla spår i
arbetslivet ska ges redskap för att klara det. Det krävs för att alla som kan jobba ska jobba, och
för att alla ska känna att de är en del av samhällsbygget.
Det kräver en gemensam kraftsamling. Möjligheter till utveckling och förändring ska tas tillvara.
Hinder som håller människor tillbaka ska rivas.
Kunskap är trygghet. Kunskap är styrka. Kunskap är makt. Den ska delas av oss alla.
Nya kunskapsreformer bygger Sverige starkt
Sverige behöver nya kunskapsreformer för att öka tryggheten och stärka jämlikheten i en tid av
stora och snabba förändringar. Vi vill göra en kraftsamling för att stärka kompetensförsörjningen.
Tio nya reformer är av särskild vikt för att bygga Sverige starkt:
1. Sverige behöver en växa- och växlareform – en bred reform för att stärka det livslånga
lärandet. Det ger människor möjlighet att växa och att utvecklas i arbetslivet.
Studiemedelssystemet ska förändras för att passa yrkesverksammas vidareutbildning.
Genom trepartssamtal vill vi gemensamt utveckla lösningar för att stärka kompetensutvecklingen och omställningsförmågan hos breda löntagargrupper.
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2. Särskilda omställningsuppdrag ska ges till yrkeshögskola och högskola med krav på att
erbjuda relevanta kurser och program till yrkesverksamma, som anpassas utifrån deras
behov och förutsättningar för kompetensutveckling.
3. Ett nationellt samverkansprogram om lärande i arbetslivet ska inrättas. Det ska utveckla
lärandet på arbetsplatsen och ta tillvara digitaliseringens möjligheter för kompetensutveckling.
4. Det ska finnas ett brett och likvärdigt utbildningsutbud i hela landet anpassat till
arbetsmarknadens behov. Ett regionalt planeringsansvar ska införas för gymnasiet och
vuxenutbildningen. Arbetsmarknadsutbildningen och utbildning på yrkeshögskola och
högskola ska i högre utsträckning dimensioneras efter arbetsmarknadens behov,
nationellt, regionalt och lokalt. En del av yrkeshögskolans utbud ska ges en permanent
struktur för att möta långsiktiga regionala utbildningsbehov.
5. Antalet utbildningsplatser på yrkeshögskola och högskola ska öka med minst 30 000 till år
2025. Den könsmässiga, sociala och geografiska snedrekryteringen till högre studier ska
brytas. Fler lärcentrum ska inrättas så att utbildning på yrkeshögskola och högskola blir
tillgänglig för fler.
6. Yrkesvux ska utvecklas till en brygga för vuxna att yrkesväxla till ett bristyrke. Även den
som tidigare läst ett högskoleförberedande program eller som studerat på universitet ska
kunna yrkesväxla genom yrkesvux. De teoretiska delarna av yrkesvux ska gå att läsa
nätbaserat, öppet för alla, och det ska bli möjligt att läsa yrkesvux på fler språk än svenska
eller med förstärkt språkstöd för att snabba på nyanländas etablering.
7. Ett digitalt språng i välfärden ska tas – en satsning på kompetensutveckling inom digital
teknik och annan välfärdsteknik anpassat för de anställda inom respektive välfärdsverksamhet.
8. Studie- och yrkesvägledningen ska finnas genom hela livet, bland annat genom att det
förs in i timplanen för grundskolan och att vuxna ska ha tillgång till modern nätbaserad
studie- och yrkesvägledning.
9. Gymnasieskolans ska rustas som bildningsinstitution och se till att alla unga förbereds för
arbetsmarknaden och vidare studier. Introduktionsprogrammen ska göras om från
grunden, yrkesutbildningarna uppvärderas och ämnesbetyg införas. Gymnasieskolans
finansiering ska viktas så att mest resurser går till de skolor som behöver det bäst.
10. Läraraspiranter, en ny nationell utbildningsform, ska införas så att läraraspiranter kan
anställas på deltid i skolan med lön från dag ett samtidigt som de studerar på deltid till
lärare.
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Socialdemokraterna presenterar i detta program reformer för kompetensförsörjning i en tid av
snabb förändring. Programmets första kapitel fokuserar på det livslånga lärandet och där
presenteras reformer för att göra det lättare att växa inom sitt yrke eller växla yrkesbana. Det
andra kapitlet fokuserar på reformer för att komma åt de stora kompetensbrister som i dag håller
Sverige tillbaka, och reformer för en välutbildad befolkning i hela landet som har rätt kompetens
för jobben. Programmet avslutas med ett tredje kapitel med fokus på att alla ska ha en gedigen
kunskapsgrund att stå på inför vuxenlivet samt lösningar på lärarbristen – en grundförutsättning.

Avslutning
Avslutande ord
Genom kunskap byggs ett starkt demokratiskt samhälle. När alla ges tillgång till kunskap läggs
grund för att människor ska kunna vara aktiva och jämlika medborgare. Genom kunskap rustas
var och en att navigera i ett snabbt flöde av information, och att kritisk granska avsändare och
innehåll. Kunskap är samhällets bästa försvar – mot klyftor och intolerans, mot extremism,
populism och faktaresistens.
Med kunskap läggs grund för innovation och konkurrenskraft. Genom förmåga och mod att
bejaka förändring och ställa om har Sverige blivit ett av världens mest innovativa och
konkurrenskraftiga länder. Vi har mött förändring genom att skapa trygghet och rusta med ny
kompetens. Så har människor kunnat hitta nya vägar vidare när yrken, företag och ibland hela
industrier har lagts ner. Så har svensk konkurrenskraft byggts stark och så har människor kunnat
växa. Det är den svenska modellen.
Vi vet att jobben kommer fortsätta förändras. Det kommer att ske i en snabbare takt och mer
genomgripande än vi tidigare sett. Det skapar möjligheter och nya vägar framåt för fler. Men det
betyder också att människor behöver stå beredda att möta framtiden genom att ta sig an nya
arbetsuppgifter och nya jobb. Det gäller den som kliver ut i arbete direkt från gymnasieskolan
likväl som den som pluggat vidare. Det gäller den som befinner sig mitt i arbetslivet och den som
kommer till Sverige mitt i livet.
Vi socialdemokrater vet att trygghet bygger Sverige starkt, och att trygghet i framtiden allt mer
kommer att handla om kunskap och kompetens. Därför ska vi möta 2020-talet med ökad
kunskap. Med ökade möjligheter för människor att växa och växla i arbetslivet, och med nya
politiska reformer för kunskap för framtiden.
Debatt
Elina Backlund Arab, Västernorrland: Vi i delegationen från Västernorrland yrkar följande,
yrkande 777, sidan 21 rad 30–31: ”Lärarna behöver få kunskaper för att möta alla elever utifrån
deras behov.” Det kan inte bara handla om neuropsykiatriska diagnoser för det riskerar att leda
till en överdiagnostisering för att barn ska få rätt hjälp. Inget barn – diagnos eller ej – ska
misslyckas i skolan, för varje misslyckande i skolan är ett misslyckande av hela samhället och
vuxenvärlden. Vi måste ta ansvar för alla barn, oavsett behov.
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Sebastian Rasmusson, Västernorrland: Det går att konstatera att vi västnorrlänningar är snabba på
bollen. Jag yrkar bifall till mitt yrkande 739 om att meningen ”Religiösa friskolor ska förbjudas”
läggs till på sidan 18 rad 22, efter sista meningen i stycket om skolsegregation. Jag har själv gått i
en religiös friskola. Indoktrinering var ett dagligt inslag i undervisningen. Det är inte ok.
Dessutom kan man konstatera att så länge det finns religiösa friskolor i Sverige kommer den
oacceptabla skolsegregationen att finnas kvar. Själva affärsidén med religiösa friskolor är just att
segregera elever efter religiös tro.
Vidare yrkar jag bifall till mitt yrkande 742, om att meningen ”Det ska i elevhälsan finnas
screeningprogram för psykisk hälsa” läggs till på sidan 18 rad 35. I dag får alla elever gå
regelbundet till elevhälsan och kolla den fysiska hälsan. Man får kolla att man växer ordentligt och
så vidare. På samma sätt ska man även få gå och kolla den psykiska hälsan. Man ska kunna få
sätta sig med en skolpsykolog och kurator och kolla att man mår bra psykiskt, och få prata om
det. Det var ett vallöfte från Socialdemokraterna och det är på tiden att det genomförs, helst i går.
Diana Laitinen Karlsson, Jönköpings län: Jönköpingsdelegationen har yrkande 242, sidan 19 rad 33,
ett nytt stycke som lyder ”Det är viktigt att alla elever mår bra och känner sig trygga i skolan.
Elever som behöver hjälp och stöd med sin vardagssituation och sin psykiska hälsa ska också
våga be om hjälp. Därför ska elevhälsan också ha ett särskilt uppdrag och ansvar i att samordna
och utveckla arbetet med utbildning och riktlinjer gällande arbetet mot hedersvåld och förtryck
över kommunens förvaltningar.”
Jag och Jönköpingsdelegationen vädjade i går om hjälp i frågan. Så många i våra verksamheter
känner sig vilsna och vet inte hur de ska hantera hedersproblematiken. Nu kan ni hjälpa oss att
hjälpa elever att kunna fullgöra skolgång och välja sin egen framtid. Avslutningsvis: Du har
lämnat lokalen Stefan, men någonstans i huset är du: Tack, varmt tack!
Olle Burell, Stockholm: Rakt på sak: Det svenska skolpengssystemet är dysfunktionellt. Det måste
förändras i grunden, inte bara ses över. I dag läcker kommunernas utbildningsbudgetar resurser,
ungefär som vatten som strilar ur en rostig hink. Vi häller i mer och mer, men nivån höjs inte
som den borde. Nej, hålen måste täppas till så att pengarna stannar kvar i skolan och används till
nytta för eleverna – inte till kostnaden för den High Chaparall-artade framväxten av skolor utan
mak för kommunerna att planera hållbart, utan möjlighet att också stoppa att skolkoncerner gör
vinst på ett ställe och expanderar på ett annat, där det är som mest lönsamt.
Därför föreslår Stockholmsdelegationen, med stöd av bland annat Västerbotten och Dalarna, att
skattemedel som avsatts till grundskolan inte ska kunna flyttas från en kommun till en annan av
fristående skolhuvudmän med verksamhet i olika delar av landet. Skolan är inte till för vuxna
företagare utan för barnen.
Paula Örn, Göteborgsområdet: Jag vill lyfta yrkande 815, sidan 19 rad 11, där jag vill lägga till:
”Mer tid i förskola och fritidshem för barn till arbetslösa och föräldralediga är betydelsefullt för
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barns utveckling och en central jämlikhetsfråga.” För oss socialdemokrater är det självklart att
våra politiska reformer ska utjämna människors livschanser. Överallt präglas den socialdemokratiska utbildningspolitiken av ökad tillgång till utbildning – överallt utom när det gäller
förskolan och fritidshemmet.
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har i dag bara rätt att delta i verksamheten 15
timmar per vecka eller inte alls – detta trots att vi vet att arbetslösheten är väsentligt högre bland
utrikes födda som inte har svenska som förstaspråk och bland dem med låg utbildning. Vi vet
också att föräldrars utbildningsnivå fortfarande är den viktigaste faktorn för framtida
skolframgång. Det måste vi driva en politik som ändrar på. Därför är det i mitt tycke helt orimligt
att vi begränsar rätten till förskolan och fritidshemmen för de barn som behöver detta mest, och
jag är glad att denna viktiga fråga lyfts.
Charlotte Malmborg, Skåne: Det är samhällets bästa, inte marknadens, som ska styra utvecklingen i
svensk skola. Därför yrkar vi i Skåne på yrkande 446, sidan 3 rad 11, yrkande 450, sidan 19 rad
20. Det får aldrig råda något tvivel över var socialdemokraterna står i kampen för ett jämlikt,
solidariskt och rättvist samhälle. Vi har idag ett systemfel i skolan som förstärker ojämlikhet,
förstärker orättvisor och spär på klassklyftor.
I en tid där vi ibland anklagas för att inte vara tillräckligt ideologiska och tillräckligt tydliga duger
det bara inte att vi har med detta i sista delen av programmet och att vi nämner det i en mening.
Vi måste vilja mer än att begränsa marknadskrafterna. Självklart ska inte marknaden styra skolan.
Självklart ska inte riskkapitalister sko sig på barns utbildning och allas våra skattepengar. Bifall till
Skånes yrkande.
Catrin Tufvesson, Skåne: Detta gäller yrkande 791, sidan 19 rad 37, där jag vill göra ett tillägg efter
”i mindre undervisningsgrupper och genom digitala hjälpmedel”: ”utifrån barns och elevers olika
förutsättningar och behov.”
När det gäller våra barn och elever med särskilda behov så tenderar de att inte vilka kategorisera
sig så lätt. Det är även så att inom vissa diagnoser finns det behov av olika lösningar och jag
tycker att professionen kan ta den ställningen. Men vi måste visa som parti att vi faktiskt förstår
den här skillnaden, så jag yrkar bifall till detta tillägg och hoppas att kongressen och partistyrelsen
också kan stå bakom det.
Ewa Carlsson Hallberg, Stockholm: Mitt tilläggsyrkande har nummer 388, sidan 19 rad 29: ”Olika
konst- och kulturyttringar ska vara en självklar del av elevernas skolgång.” Undersökningar visar
att ungdomar som har fått höra sagor lästa för sig varje dag som liten, och som sedan själv läst
böcker eller lyssnat på texter, har ett ordförråd på mellan 50 000 och 70 000 ord. Ungdomar som
inte läser har ett ordförråd på cirka 15 000–17 000 ord. För att klara ett vanligt vuxenliv med
nyhetssändningar, förstå en tidningsartikel och kunna följa instruktioner krävs 50 000 ord.
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Förutom ordförståelse är det också viktigt att kunna tolka och förstå bildspråk, bland annat för
att inte bli manipulerad och lurad. Vem berättar våra berättelser? Det är klassfråga. Har alla barn
tillgång till konst och kultur får vi verksamma kulturutövare med olika och fler perspektiv.
Tony Willner, Älvsborgs södra: Det här är inte min första kongress, då jag som så många andra här
blivit skolad i Unga Örnar, men det är min första partikongress. Jag yrkar bifall till yrkande 600 på
sidorna 19–22. Hela programområdet handlar om lärarna och om hur viktigt det är med
utbildning. Kunskap och bildning är grunden för varje människas frihet.
I morse hörde vi partiledare Löfven som var tydlig med att utbildning är grunden för nästan allt,
och även minister Damberg började detta programområde med att säga att det viktigaste just nu
är att alla har en gedigen grund att stå på. De två hade en längre talartid än jag har så jag anknyter
mig till deras kloka anförande. Jag yrkar på att det tredje avsnittet, En gedigen grund att stå på,
flyttas till att vara första del i programmet. Och kamrater, marknadsmekanismer har inget med
skolan att göra, så jag hoppas att ni håller med mig om att även dessa ska stoppas genom att
stryka orden ”behöver kraftigt begränsas” på sidan 19.
Karin Åkersten, Stockholm: Stockholm vill göra ett tillägg i stycket om elevhälsa, yrkande 460
sidan 19 rad 33: ”Vi vill garantera att alla elever får den hjälp de behöver. Det ska finnas ett
fullödigt elevhälsoteam på alla grundskolor och gymnasieskolor. Elevhälsoteamen ska alltid
inbegripa sjuksköterska, skolkurator, psykolog, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger.”
Det finns nämnt redan om elevhälsan i texten och det är jättebra. Men vi vill gärna trycka lite
extra på att det kommer in i texten, för elevhälsoteamen och en fungerande elevhälsa på alla
skolor kan vara den skillnad som gör att ett barn får en fungerande skola och en bra och trygg
skolgång.
Jan Zetterqvist, Örebro län: Jag skulle vilja att alla var lika optimistiska om framtiden som allas vår
vän Kålle, som vi hade här förut. Därför yrkar jag på att lägga till ett stycke på sidan 3 rad 30,
yrkande 508: ” ”En förutsättning är att människor vill utveckling. Att de känner sig delaktiga och
upplever fördelar. Viktiga delar är studiefinansiering som gör det möjligt att utbilda sig genom
livet, såväl som en stabil arbetslöshetsförsäkring om olyckan är framme. Det är avgörande att
människor inte känner sig frånåkta och hänvisade till utanförskap. De ska känna trygghet i
förändring.”
Det är yrkandet. De ska känna att de styr själva och att de till och med rider på en framgångsvåg,
för de ska känna sig delaktiga, känna fördelar och känna trygghet i förändring.
Amani Loubani, Skåne: Vi gör rätt i att satsa på utbildning, för kunskap är makt. Som Stefan
Löfven sade i morse är det inte några duktiga få som ska utbildas utan det är alla. Det finns
många utbildningar redan i dag, ändå når de inte alla – inte för att man inte vill men man kanske
inte har förutsättningar att ta till sig utbildningens innehåll. Det kan handla om personer som har
gått i särskola, är nyanlända eller kanske inte har suttit i skolbänken på länge.
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Här är folkhögskolornas roll avgörande. På folkhögskolor anpassas utbildningens innehåll efter
deltagarnas behov och förkunskaper. Utbildningen blir tillgänglig för alla. Därför ska vi satsa på
folkhögskolor och jag yrkar bifall till yrkande 507, sidan 22 rad 26 i det nya förslaget. Kan vi satsa
på yrkeslärare kan vi väl också satsa på folkhögskollärare!
Elin Gustafsson, Skåne: Om vi ska lägga en gedigen grund och nå en jämlik skola som möter varje
barns behov krävs högre ambitioner än att endast reformera skolpengen. Skolpeng är inte ett
verktyg för jämlikhet. Det är ett i grunden liberalt system som utgår från att alla barn skulle ha
samma förutsättningar och behov. Så är det inte. Vi måste i stället ha ett resursfördelningssystem
som fördelar resurser helt efter barnens behov.
Därför yrkar jag, yrkande 775, att sidan 19 rad 25–26 ändras så det lyder: ”Skolans kompensatoriska uppdrag ska stärkas genom att resurser fördelas efter behov.” Jag vill även instämma i
Skånes tidigare yrkanden 446 och 450, rörande att skolan inte ska vara del av en marknad utan fri
från marknadsmekanismer. Skrivningen om att marknadsmekanismerna kraftigt ska begränsas är
långt ifrån tillräcklig. Skolan ska inte vara en marknad och vinster hör inte hemma i välfärden.
Peter Hermansson, Östergötland: Vi yrkar på ett tillägg, yrkande 694, sidan 20 rad 19. Ska vi lyckas
med vår välfärd är det vi som måste göra jobbet, och vi måste vara både kloka och modiga när vi
gör det. Personal och kompetensförsörjning är två av våra stora avgörande utmaningar för att
kunna säkra vår välfärd. Vårt program är bra, men trots det vill vi förstärka det. Vi yrkar på att
lägga till ett stycke som lyder: ”En del i att säkra kompetensförsörjningen är att ge ett löfte om
anställning till alla gymnasieelever som slutför vård- och omsorgsprogrammet till undersköterska
samt barn- och fritidsprogrammet till barnskötare. De ska vara garanterade en tillsvidareanställning på heltid.” När vi genomför det kan vi kalla oss modiga.
Lowisa Anderzon, Stockholm: Jag hade de skälvande timmarna i går när systemet inte funkade
börjat förbereda mig med diagram, strukturer och AID-koder på alla anställda inom skolväsendet.
Det sket sig! Grejen är den att vi pratar om kunskap och lärande hela tiden, men frågan är vad det
är. Var lär vi oss saker? Sker det verkligen bara i ett klassrum? Eller sker det när du går genom
skolgården, över den där cykelbanan, förbi dem som mobbas, ner till vaktis för han är den enda
som är den trygga i hela kåken, och sedan till dem i matsalen för du har inte ätit något på hela
helgen och det är måndag? Alla dessa olika yrkeskategorier som vi har inom skolan måste vi värna
om, om vi är så många. Vi måste ta hand om varandra.
Zelal-Sara Yesildeniz, Skaraborg: Skaraborg yrkar bifall till yrkande 562, sidan 19 rad 37. Det ska
vara lättare att få särskilt stöd för både svaga och särbegåvade elever. Detta kan ske i undervisningsgrupp och genom digitala hjälpmedel.
Kamrater, jag är utbildad lärare från Schweiz och jag upplever att i svensk skolpolitik läggs
alldeles för lite fokus på elever som visar hög aktivitetsnivå, elever som lär sig nya saker snabbt
och elever som visar intresse för intellektuella utmaningar. Men skollagen föreskriver faktiskt
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tydligt att alla elever utveckling och lärande ska främjas. Jag upplever också att vi socialdemokrater i mindre utsträckning lyfter åtgärder och insatser som kan hjälpa och gynna särbegåvade
elever. Det är ett faktum att vi har lika många elever som ligger under snittet och ligger över
snittet. Vad händer med de särbegåvade eleverna?
Åsa-Märta Sjöström, Västmanland: Vi har två yrkanden. Först yrkande 693 sidan 19 rad 36, där vi
yrkar att vi vill se till tillägg, efter ”fler elever når kunskapsmålen”: ”Samverkan med andra myndigheter och huvudmän ska stärkas.” Sedan har vi yrkande 789, sidan 20 rad 4: Byt ut ”elever
med hög skolfrånvaro” till ”elever med problematisk skolfrånvaro” och stryk ”så kallade
hemmasittare”.
Elevhälsan ska fortsätta utvecklas. Skolan klarar inte det här själv. En väl fungerande samverkan
med socialtjänst, BoU-hälsan, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen är nödvändigt. Mitt
andra yrkande handlar om att vi inte tycker att man ska tillskriva elever ett epitet som är så stigmatiserande som begreppet hemmasittare. Då blir eleven problemet – inte beteendet.
Robert Rapakko, Kalmar län: Mitt inlägg här i dag handlar om ett utanförskap och rädslan att bli
lämnad utanför när resten av landet reser vidare, en rädsla som jag fick bekräftat i går finns hos
fler kommuner än Mönsterås.
Vi i Kalmar län delar uppfattningen att vi snabbt och resolut behöver sluta sår och klyftor som
finns i samhället. Det står i texten att barn inte ska delas upp utifrån föräldrarnas inkomst eller
utbildning. Kålles tal ger mig tröst. Er reaktion ger mig trygghet. Vi vill lägga till den faktor som
är så påtaglig på landsbygden – att vi inte ska begränsas av vår hemort, att resurser, styrande
direktiv och nyskapande digitalisering ska skapa möjligheter i en snabbt urbaniserande värld.
Först när tryggheten finns i en bra skola på landsbygden kan vi ärligt säga att hela Sverige ska
leva. Tack för att ni har tillgodosett mina yrkande på rad 24, sidan 19: ”Alla skolor ska vara bra
skolor.”
Katrin Stagnell, Kalmar län: Jag yrkar bifall på mitt yrkande på sidan 20 rad 35. Vi vill stryka
meningen som börjar ”Det ska finnas möjlighet att låta elever söka folkhögskola efter att de har
gått ut grundskolan.” Folkhögskola, folkbildning, folkrörelse – det är sådana ord som låter som
musik och som vi tycker om. Folkhögskola är en skola för vuxna. Det är fritt och frivilligt, utan
vårdnadshavares samtycke. Det är en skola för vuxna, en andra chans. Det är också så att folkhögskolan är snabb på att ställa om och möta samhällets krav. Vi kan skapa undervisning för nya
svenskar, för särskoleelever och vi föreslår att det ska vara ”för vuxna”.
Per Bengtsson, Skåne: jag ska prata om elevhälsa som är redan berört här; det är berört av partiledaren i sitt tal och det har varit uppe flera gånger. Ändå, när man läser texten, så berörs det i ett
stycke på 2,5 rad. Det tycker jag inte är tillräckligt. Jag yrkar på att stycket på sidan 19 rad 34–36
skrivs om med en ordentlig vision av vad elevhälsan ska innehålla: ”Elevhälsans uppdrag är att
främja hälsa och förebygga ohälsa – psykisk såväl som fysisk.” Stycket ska avslutas med ”Skolan
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ska vara en plats där alla elever mår bra.” Jag yrkar också bifall till yrkande 430 och 742, och mitt
eget yrkande är yrkande 630.
Ulrika Hammarström, Norrbotten: Norrbotten yrkar på yrkande 627, sidan 20 rad 29: ” ”Den
instans som ansvarar för regionala planeringen av gymnasieutbildning och vuxenutbildning får ett
särskilt ansvar att utforma dessa vägar.” Nästan 25 procent av de elever som gick ut årskurs 9
vårterminen 2018 saknade fullständiga betyg och 16 procent av eleverna saknade behörighet för
att söka till gymnasieskolans nationella program. Det är inte ok. Det skapar ett utanförskap redan
i ung ålder.
Alla våra unga har rätt till en utbildning utifrån sina förutsättningar och med sitt behov i fokus. Vi
vet alla vilka utmaningar vi ser framför oss inom kompetensförsörjningen. Därför måste vi se till
att alla unga har de bästa förutsättningarna för att komma fram och ha ett arbetsliv.
Peter Vigren, Västerbotten: Jag lyfte det här yrkandet tidigare och då fick jag på pälsen av presidiet
som sade att jag måste lyfta det på rätt ställe. Nu lyfter jag det på rätt ställe. Det är yrkande 812,
sidan 5 rad 18. Jag yrkar att ”ett regionalt planeringsansvar ska införas på gymnasiet och vuxenutbildningen” stryks och ersätts med ”kommuner i samma region ska samverka om gymnasieplaneringen. Vuxenutbildningarna bör planeras med regionala behov i åtanke.”
Som jag läser den här grejen, och som jag läser den förra kompromisslösningen som
partistyrelsen var beredd att köpa, så står inte de här mot varandra. Jag tycker alltså att det här
borde kunna prövas och därför lyfter jag det nu.
Anna-Carin Aaro, Norrbotten: Norrbottensdelegationen har identifierat möjligheten att bredda
begreppet lärarassistenter till att gälla även för andra yrkesgrupper – därav vårt yrkande. Jag yrkar
att programtexten ändras till en ny lydelse enligt följande: ”Aspirantutbildning, en ny nationell
utbildningsform, ska införas så att aspiranter kan anställas med lön från dag ett samtidigt som de
studerar på deltid till offentliga befattningar som kräver högskoleutbildning, det kan handla om
exempelvis läraraspiranter, sjuksköterskeaspiranter och socionomaspiranter.” Det här kan vara ett
verktyg för att brottas lite med kompetensförsörjningsproblemet.
Ulf Olsson, partistyrelsens föredragande: Jag tänkte att vi kan klara av de delar som är framme
hittills och göra det lite snabbt. Vi har några yrkanden som vi från partistyrelsen yrkar bifall till.
Det första är yrkande 739 som handlar om religiösa friskolor. Det beslutet finns med sedan
tidigare, så det tycker vi är bra. Det andra är yrkande 815 som handlar om att mer tid i förskola
och fritidshem för barn till arbetslösa och föräldralediga är betydelsefullt för barnets utveckling
och en central jämlikhetsfråga. Det instämmer vi helt i och det yrkar vi bifall till.
Dessutom yrkar vi bifall till yrkande 694. Det är en del av de vallöften som vi gick till val på.
Yrkandet lyder: ”En del av att säkra kompetensförsörjningen är att ge ett löfte om anställning till
alla gymnasieelever som slutför vård- och omsorgsprogrammet till undersköterska, samt barn-
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och fritidsprogrammet som barnskötare. De ska vara garanterade en tillsvidareanställning på
heltid.” I övrigt är det avslag.
Tjänstgörande ordförande: Då är vi klara med själva debatten och förslagsställandet, i och med att vi
gjorde den summeringen.
Information
Tjänstgörande ordförande: Klockan 19.30 öppnas dörrarna till kongressfesten och festligheterna
börjar klockan 20.00. Ni bör lämna byggnaden så fort som möjligt, men vi måste först städa runt
våra platser och ta med allt därifrån. Läktarna kommer nämligen att hissas upp i taket. Säkerhetskontrollerna öppnar 19.30. Ta med ert ombudskort för det är också festbiljetten.
Vi börjar klockan 08.00 i morgon.
Ajournering
Kongressförhandlingarna ajournerades klockan 17.59.
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SÖNDAGEN DEN 24 MARS
Förmiddagens förhandlingar
Förmiddagens förhandlingar inleddes klockan 08.01.
Ordförande: Per Tenggren och Niklas Nordström
Sekreterare: Joakim Edhborg och Karolina Filipsson

Dagordningens punkt 9
Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program: Kunskap
för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige,
fortsatt behandling
Dagordningens punkt 9.3, fortsatt behandling
Kapitel 3. En gedigen grund att stå på – politiskt program (sidan 19–22), inledning (sidan
3–4) samt avslutande ord (sidan 23)
Föredragande: Mikael Damberg, Ylva Johansson, Matilda Ernkrans, Ulf Olsson och Helene Hellmark
Knutsson
Fortsatt debatt
Kristina Johansson, Halland: God morgon! Micke Damberg grymtade i går om hur det känns att
komma upp i talarstolen efter vår partiordförande, men jag vidhåller att det är värre att komma
först på söndag morgon! Jag och delegationen från Halland yrkar att stycke 3 på sidan 19 förstärks i programmet med ett nytt stycke på rad 18: ”I dagens skolsystem är mångfald dock mer
knutet till utbudet av olika skolreformer och mindre till att elever med olika bakgrund möts på en
och samma skola. Skolan ska inte vara en marknad, utan ett samhällsuppdrag. För att bryta
skolsegregationen och öka likvärdigheten behöver systemet med skolpeng reformeras och
reglerna för etablering av fristående skolor ses över.”
För ni vet att när människor har mindre kontakt med varandra blir det också ökad polarisering.
Jag hade tänkt motivera det, men jag inser att jag nu får avsluta mitt anförande.
Joanna Abrahamsson, Stockholm: Jag vill göra ett tillägg i stycket Avslutande ord på sidan 23 från
rad 10. Kära Örebroare, vänner – det här är min premiär som ombud på en partikongress! Just
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nu när vi sitter här jobbar tusentals kvinnor och män i hela Sverige. Ett hotellrum städas i Härnösand, någon sliter i Visby hamn, en tradare kämpar mellan Kiruna och fjärran. Man sanerar
klotter på Skärholmens station. Nattskiftet lämnar på Österlen.
Men alla jobbar inte utifrån samma villkor. En del får ibland några sedlar i hand som lön, försäkring och pension saknas. Utbildning för att växa och växla finns inte på kartan. Otryggheten är
stor. Sverige riskerar att få ett parallellsamhälle där ”vi och dom” står mellan dem som har
schysta villkor med kollektivavtal och de som inte har det. Det är en tudelad arbetsmarknad där
klyftorna växer.
Carina Gullberg, Skaraborg: En nyutexad lärare, snart 25 år, har en klass på 25 elever i årskurs 3:
”Rektorn lovade mig ett tvålärarsystem, men ’Nej, vi har en assistent i klassen.’ Tre till fyra elever
borde gå i särskolan. Häromdagen lyckades jag ta mig in i klassrummet strax före lunch, två
elever bråkade i korridoren. Tyvärr, jag får hela tiden lösa konflikter. Detta är mitt första lärarjobb, jag funderar redan på om jag ska fortsätta. Jag känner mig ensam. Jag står här med 25 elever
som jag vill undervisa. Fredag kväll 19.30 – samtal med en orolig pappa. Det har varit bråk igen.”
Det är bra att utbilda fler lärare men stötta dem som redan utbildat sig. Vi sossar måste göra
något nu, så Anna minister, var du än är, så här säger 25-åringen: ”Lärarutbildningen måste
förbereda mer för verkligheten. VFU i hela landet. Inkludering – fundera på det. Ha
elevperspektivet. Stöd på första jobbet, handledning, mentor som har tid, rektor som lyssnar,
snabba på åtgärder. Låt mig få vara lärare.”
Mari Jonsson, Dalarna: Dalarna önskar bifall till yrkande 800 men vill också tacka partistyrelsen.
Oktober 2016 startade vi arbetet i Borlänge och Dalarna. Vi tog ansvar och satt inte och väntade
på att någon annan skulle fixa fler behöriga kollegor till våra lärare. Med stort engagemang och
tillit mellan berörda kommuner, högskolan och fackliga förstås, så började vår resa. När antagningsprocessen stängt våren 2017 hade vi drygt tre sökande per plats till lärarutbildningskontrakt
– en ny form av lärarutbildning i Dalarna. I dag har vi nästan fem sökande per plats, helt
fantastiska siffror!
Punkt 10 på sidan 6 är ett förslag till en ny nationell utbildningsform som följer vår idé –
läraraspiranter: Studera till lärare och anställas i skolan från dag 1. Tack partistyrelsen för stödet.
Vi i Dalarna vet att det fungerar. Välkommen ni andra att hänga på!
Kerstin Persson, Skåne: Jag vill yrka bifall till yrkande 654, sidan 19 rad 5, att följande mening skrivs
in i det inledande stycket under rubriken En gedigen grund att stå på: ”För att uppnå jämställdhet
i samhället måste genuspedagogiken genomsyra hela skolsystemet.”
Vi är två personer i den här lokalen som har samma bakgrund – Åsa Johansson från Hagfors och
jag. Vi har gått samma utbildning till slöjdlärare, och bara det faktum att rätt så många av er på
två sekunder tänker ”det är textilslöjd” säger en del. Vi har utbildat oss till trä- och metallslöjdlärare. Så genuspedagogik är i grunden hur viktigt som helst.
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Amalia Rud Petersen, Göteborg: Göteborgs delegation yrkar bifall till Josefin Helledays kommande
yrkande 779, om en mer moderniserad skola. Vänner, vi behöver inte konstatera det fler gånger:
Vi vet hur ojämlik svensk skola är i dag och vi vet också vilka som drabbas mest av det. Vi vet
också att en förutsättning för att klara av gymnasiet är att klara av grundskolan.
I Göteborg, där jag kommer från, går 97 procent av eleverna på Påvelundsskolan ur nian med
godkända betyg. På Bergsjöskolan är siffran 30 procent. I stället för att unga i dag får forma sin
framtid avgörs den beroende på vilken skola du väljer att gå på. Helt ärligt, vänner: Så här kan vi
inte ha det i Sverige. Om vi socialdemokrater på allvar menar med att alla elever oavsett bakgrund, vilken stad man bor i, om man bor i Bergsjön, Boden eller Malmö ska ha jämlika
förutsättningar i skolan.
Ulrika Tollgren, Skåne: Vi i Skåne vill yrka bifall till yrkande 666 på sidan 20 rad 35–36. Skåne
yrkar att följande mening måste bort: ”Det ska finnas möjlighet att redan efter avslutad grundskola de allmänna kurserna på folkhögskola inom ramen för gymnasievalet.” Denna mening vore
förödande för folkhögskolan som är en skolform för vuxna med deltagande under eget ansvar.
15–16-åringar är barn och elever, och för dessa krävs helt andra kontakter och tillstånd med deras
vårdnadshavare.
Möjligheten att vid speciella skäl göra undantag och skriva in ungdomar finns inom ramen för det
kommunala aktivitetsansvaret. Men detta kräver en överenskommelse mellan folkhögskolan och
vårdnadshavare, och detta utgår i så fall från en bedömning av den unges bästa.
Elin Hellqvist, Skåne: Jag yrkar på att följande skrivs in under rubriken En gedigen grund att stå
på, yrkande 680 sidan 19 rad 5: ”För att uppnå jämställdhet i samhället måste genuspedagogiken
genomsyra hela skolsystemet.” Jag tänker inte förlänga debatten mer än att det som min kollega
och kamrat Kerstin Persson sade stämmer om hur vårt samhälle kommer att se ut i framtiden.
Det är av yttersta vikt att jämställdhet präglar den framtid som Sverige har framför sig.
Theres Andersson, Örebro län: Jag yrkar på bifall till yrkande 697, sidan 20 rad 35. Där vill jag att
följande mening ska bort: ”Det ska finnas möjlighet att redan efter avslutad grundskola söka de
allmänna kurserna på folkhögskolor inom ramen för gymnasievalet.” Folkhögskolan är en egen
bildnings- och utbildningsform och har en unik förmåga att anpassa utbildningar efter den
enskildes behov. Jag tycker att det ska vara så. Tycker man då att den pedagogik som folkhögskolorna har är bra – se då till att få in den i gymnasieskolan. Jag yrkar bifall till mitt yrkande.
Lina Davidsson, Skaraborg: Jag kan tyvärr inte se mitt yrkandenummer men jag yrkar bifall till på
sidan 19 rad 26 att meningen som börjar ”Läsa, skriva räkna-garantin” stryks och ersätts med:
”Skolan behöver stärkas för att möta upp det behov som finns. Fler specialpedagoger behövs för
att tillsammans med personal i skolan arbeta förebyggande och inkluderande. Vi ska ha en jämlik
skola! Alla barn är unika. Skolan ska kunna ge alla elever förutsättningar att lyckas, därför ska fler
speciallärare anställas för att ge eleverna en mer likvärdig undervisning.”
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Vi i Skaraborgsdelegationen yrkar på detta för vi vill stärka specialpedagogernas och speciallärarnas uppdrag i programtexten.
Olov Westberg, Stockholms län: Folkhögskolevänner, svensk folkhögskola är en unik del i det
svenska utbildnings- och bildningssystemet för vuxna. Låt det förbi just då. Bifall därför till
yrkande 738 som innebär att vi styrker den mening på sidan 20 som öppnar upp för 16-åringar på
allmän kurs.
Folkhögskolan är också folkrörelsernas egen skolform. De ekonomiska villkoren är i dag
betydligt sämre för de rörelsedrivna skolorna. Så kan vi ju inte ha det. Bifall därför till yrkande
733 på sidan 20, ett tillägg i meningen som börjar på rad 34 och slutar ”i hela landet”: ”och med
likvärdiga förutsättningar oavsett huvudman.” Vi är populära bland Sveriges folkhögskolor som
sossar. Låt det förbli så. Därför bifaller ni mina yrkanden, för det tänker ni väl göra?
Daniel Färm, Stockholms län: Jag vill tacka partistyrelsen för en bra reviderad text, och eftersom
skolfrågorna ärligt talat inte står i huvudfokus den här gången har vi hållit igen på förslag. Vi ser
därför den här texten snarare som ett avstamp på en nödvändig förnyelse och i det behövs ett par
medskick.
För det första: Ojämlikheten i skolor i Sverige har flera olika dimensioner. Det finns allt för stora
skillnader mellan skolor i olika kommuner. Det finns stora skillnader mellan skolor i samma
kommun och det finns stora skillnader mellan elever i samma skola och samma klass. För det
andra: Skolpengssystemet behöver förändras på ett sätt som dämpar de marknadsmässiga drivkrafterna. För det tredje: Vår allra viktigaste uppgift i skolpolitiken behöver förtydligas, nämligen
att ge alla elever samma chans att nå höjda kunskapsresultat.
Därför vill jag yrka bifall till yrkande 805, 807 och 817 och även bifall till Paula Örns 815 om att
förskolan är till för barnen.
Josefin Helleday, Södermanland: Yrkande 779, ett starkt SSU och en lyhörd partistyrelse har enats
om en ändring på sidan 19 rad 19. Det lyder: ”Skolsegregation ska brytas. Sverige har haft det
mest jämlika och högpresterande skolsystemet i världen. Dit ska vi ta oss igen. Ett första steg är
att Skolkommissionens arbete fullföljs, genom ökat stöd och tydligare styrning. Staten har det
yttersta ansvaret för att skolan är jämlik och att skolans kompensatoriska uppdrag uppfylls. Mer
resurser ska gå till skolor som behöver det bäst. Barn ska aldrig delas upp utifrån föräldrarnas
inkomst och utbildning.
En skola där barn med olika erfarenheter och bakgrund möts är en grundbult i en livskraftig
demokrati. Skolvalet ska integrera, inte segregera. Därför behöver skolvalet moderniseras ...” Bla,
bla, bla, och så: ”… Kötid ska inte vara ett urvalskriterium. Ansvaret för nyanlända elever ska
spridas solidariskt mellan skolor. På så vis främjar vi en blandad elevsammansättning.”
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Sedan kan ni läsa resten i mitt yrkande. Tack – en seger för SSU!
Åsa Karlsson, Fyrbodal: Vi yrkar på yrkande 745, sidan 20 rad 35, om att meningen om att det ska
finns en möjlighet att redan efter avslutad grundskola söka de allmänna kurserna på folkhögskola
stryks. Varför ska vi flytta det problem som grundskolan har till folkhögskolorna? Det är horribelt. Vi måste klara av det på grundskolan. IM-programmet på gymnasiet är i dag det största
programmet. Vi måste lösa det, vi kan inte riskera att förstöra folkhögskolans unika skolform.
Sedan har vi yrkande 747 om ett tillägg på sidan 19 rad 5 om att utreda om ett treterminssystem i
grundskolan.
Magnus Andersson, Örebro län: Från Örebrodelegationen yrkar vi på en ändring på sidan 19 rad 34:
”Elevhälsan ska ha mer personal och samverkan med övrig hälso- och sjukvård ska vara obligatorisk för att skapa ett sammanhållet uppdrag att bidra till elevernas lärande.” Genom att göra
samverkan mellan elevhälsa och övrig hälso- och sjukvård obligatorisk säkerställer man att
eleverna ges goda förutsättningar att kunna genomföra sin skolgång. Vi vet att om man ger tidigt
stöd och tidiga insatser kring elever som har det svårt av en eller annan anledning, så lönar sig
detta – inte bara för eleverna utan för hela vårt samhälle. Jag önskar bifall till denna textändring,
yrkande 752.
Lisa Carlsson, Stockholm: Jag vill yrka till yrkande 772, sidan 1 rad 5–10: ”Det jämlika samhället
börjar redan i förskolan och arbetet följer genom hela skolgången via grundskolan, gymnasieskolan och högre utbildning. Alla elever har rätt till kompetent och utbildad personal men de har
också rätt till det stöd som behövs. Det särskilda stödet behöver komma i rätt tid och följa med
eleven så länge det behövs genom grundskolan. Skolor och lärandemiljöer behöver få resurser för
att klara av sina uppdrag med hög kvalitet.” Det här är för alla de barn som inte kan tala för sig
själva. Det är för elever i behov av särskilt stöd, för deras föräldrar som kämpar.
Zandra Michal, Stockholm: Jag vill yrka bifall till 778, som i går var 481. Jag tänker inte ta så
mycket mer tid än att kunskap är styrka, makt och trygghet. Kommer ni ihåg? Det är jättefint. Jag
sade det igår. Bifall till det yrkandet.
Lars El-Hayek, Halland: Jag hade ett yrkande under kapitel 1 som handlar om vår syn på utbildningssystemet. Det visade sig att det egentligen skulle yrkas på det här kapitlet, så jag lägger det
här. Det är följande tillägg: ”Det svenska skolsystemet ska utgå från idén om ett utbildningsideal
som fokuserar på viktiga demokratiska värden. Estetisk kunskap, humaniora och förmågan till
kritiskt tänkande är hörnstenar. Likväl kompentenser i sådant som förmågan att känna solidaritet
och empati inför omvärlden och medmänniskor.” Detta yrkar jag på sidan 3 rad 11.
Ingela Stefansson, Skåne: Vi vill ha en ny mening på sidan 19 rad 7, efter andra meningen: ”På sikt
vill vi se en avgiftsfri och allmän förskola från två års ålder.” Och varför vill jag det? Jo, för att
förskolan ska vara tillgänglig för alla barn. I förskolan börjar det livslånga lärandet och när lägger
vi grunden i utbildningskedjan. Forskning visar att de barn som går i en förskola får bättre
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resultat i skolan och för att nå ett jämlikt samhälle, vilket också Kommissionen för jämlikhet och
hälsa betonar, är förskolan viktig.
Magnus Johansson, Västmanland: Jag vill för ordningens skull yrka bifall till 788, sidan 5 rad 37, ett
tillägg: ”Vi ska bryta normer och strukturer som påverkar människors val av yrke.” I övrigt,
kamrater, delar jag med mig av min tid.
Ebba Östlin, Stockholms län: Om partistyrelsen yrkar avslag på ett förslag för att det ligger på fel
ställe måste man ju återkomma och yrka på rätt ställe. Därför vill jag yrka att en ny rad tillförs på
sidan 20 från rad 28: ”Nyanlända elever ska parallellt med studier i svenska kunna läsa kurser som
ingår i det gymnasieprogram de vill ta examen i. Möjligheterna att läsa ämneskurser på fler språk
än svenska måste öka för att korta vägen till en gymnasieexamen.”
Språkintroduktionen i dag har en inlåsningseffekt. Vi måste säkerställa att alla nyanlända svenskar
snabbt kan komma in både i det svenska språket och få en gymnasieexamen. Därför yrkar
Stockholms län på detta förslag.
Meit Fohlin, Gotland: Jag ställer mig bakom yrkande 602, om att skrivningen på sidan 20 rad 35,
om att folkhögskolorna ska göras möjliga att söka direkt efter grundskolan, ska strykas. Det
passar särskilt dåligt tillsammans med att gymnasieskolan ska bli pliktig. Låt oss då i stället säkra
gymnasieskolan, för där behövs insatserna väl. Folkhögskolan ska utvecklas och växa i hela
landet, och som folkhögskolerektor i det civila jublar jag såklart över det. Men folkhögskolans
hela idé bygger på fritt och frivilligt. Det är en egen och viktig utbildningsform, där utgångspunkten mer är bildning än utbildning, och det är viktigt. Det är viktigt att den får stå just där, lite
vid sidan om gör den viktiga folkbildningen faktiskt störst nytta. Låt den stå vid sidan om!
Anna Carlsson, Jönköpings län: Jag har ett tilläggsyrkande, yrkande 816 på sidan 19 rad 29. Där vill
jag att vi stryker ordet ”skolbiblioteken” och i stället skriver ”Ett skolbibliotek bemannat med
utbildad bibliotekarie”. Skolinspektionen har konstaterat att om skolbiblioteket ska kunna bidra
till att utveckla eleverna språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens, alltså öka
elevernas måluppfyllelse, krävs det tillgång till skolbibliotekarier. Den magiska ingrediensen i
skolbiblioteket är just tillgången till bibliotekarie. Det är hen som besitter den expertis och de
språkliga och digitala färdigheter som krävs för att skolbiblioteket ska fylla sitt syfte. Utan
bibliotekarien är skolbiblioteket inte så mycket mer än ett rum fyllt med olika typer av media.
Tomas Thornell, Kronoberg: Jag ska snabbt börja med att yrka bifall till yrkande 699, 666, 697, 602,
738, 701 och 745. Alla yrkanden utom ett är samma yrkande, och alla de är skrivningar som
handlar om att vi ska stryka saker, och om jag förstod det rätt ville partistyrelsen ha en kortare
text och då tycker jag att man kan godkänna dem.
På sidan 19 rad 19 vill vi ta bort ordet ”fritt”. Meningen lyder då: ”Därför behöver skolvalet
moderniseras så att det blir rättvist för alla.” Det blir en bättre och mer harmonisk mening. Mitt
sista yrkande handlar om folkhögskolorna, där vi vill ta bort den mening som många tidigare än
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jag har pratat om, alltså meningen: ”Det ska finnas möjlighet att redan efter avslutad grundskola
söka de allmänna kurserna på folkhögskolan inom ramen för gymnasievalet.” Det tycker vi är fel.
Vi tycker att folkhögskolorna ska få fortsätta utvecklas på det sätt de gör i dag. några Som sista
talare vill jag bara tacka för en bra kongress – tack partistyrelsen och tack alla partivänner!
Ulf Olsson, partistyrelsens föredragande: Jag ska börja med att säga att det har funnits några synpunkter på det inledande avsnittet och där har vi försökt att ha det här som en ideologisk
utgångspunkt för hela programmet och lyfta fram olika delar. Vi bedömer att det är ganska väl
avvägt, det som vi har skrivit. Man kan alltid ha funderingar kring olika ordval, men vår
utgångspunkt är att detta ska var ett ideologiskt avstamp för hela programmet. Där har vi inte
gått till mötes några av de synpunkterna.
Sedan har det varit en större diskussion om folkhögskolan och huruvida man ska kunna välja
folkhögskola efter genomförd grundskola. Man får ha respekt för att det finns olika uppfattningar
i den frågan, men folkhögskolan är en fantastisk utbildningsform som har gett stora möjligheter
för många runt om i Sverige, och det finns redan i dag folkhögskolor som tillämpar den här
principen.
Det vi säger från partistyrelsens sida är att det ska vara möjligt – inte att varje folkhögskola ska
arbeta på detta sätt. Men att stänga den möjligheten för de folkhögskolor som redan i dag ger så
många möjlighet skulle vara olyckligt. Därför tycker vi att formuleringen är klok, som innebär att
man även fortsättningsvis ger möjlighet för de folkhögskolor som så önskar att låta grundskoleelever kunna välja program på folkhögskolan efter att man har gått igenom grundskolan.
Sedan har vi ett antal yrkanden som vi skulle vilja bifalla. Det är yrkande 779, som är SSU:s
yrkande som vi tycker stärker texten kring segregationsdelen på skolan och gör den tydligare. Vi
vill också yrka bifall till yrkande 809, 816 och 817. Dessutom – för tydlighetens skull eftersom det
var strax före festen i går – ska vi återupprepa de yrkanden som vi biföll under gårdagen. Det var
yrkande 739, 815 och 694. I övrigt är det avslag.
Tjänstgörande ordförande: Ingen mer talare än anmäld. Kan vi anse debatten avslutad?
Svar ja.
Behandlingen av dagordningens punkt 9.3 fortsätter på sidan 291.
Information
Tjänstgörande ordförande: Ni vet att partivännerna i Falun behöver vårt stöd. I går genomfördes det
544 samtal och 2 nya medlemmar värvades! Vi kan från 9.30–11.00 hjälpa till om vi har möjlighet
att gå ifrån. Det är samma lokal som i går – Bryggaren.
Ordförande: Åsa Lindestam
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Dagordningens punkt 11
Val av partiorgan
Dagordningens punkt 11.3
Elva ledamöter i valberedningen
Föredragning och förslag
Fredrik Olovsson, föredragande: Kongressen ska ju välja en valberedning för fyra år. Nomineringsstoppet var satt till den 11 mars och distriktens förslag är Elvy Söderström, Västernorrland,
sammankallande, Andreas Svahn, Örebro län, Carina Ohlsson, Skaraborg, Kalle Sandström,
Blekinge, Agneta Gille, Uppsala län, Anders Karlsson, Skåne, Ann-Marie Johansson, Jämtlands
län, Jörgen Hellman, Fyrbodal, Katarina Berggren, Stockholms län, Leif Pettersson, Norrbotten,
Dag Larsson Stockholm till ordinarie ledamöter i valberedningen.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja Elvy Söderström, Västernorrland, sammankallande, Andreas Svahn, Örebro län,
Carina Ohlsson, Skaraborg, Kalle Sandström, Blekinge, Agneta Gille, Uppsala län,
Anders Karlsson, Skåne, Ann-Marie Johansson, Jämtlands län, Jörgen Hellman,
Fyrbodal, Katarina Berggren, Stockholms län, Leif Pettersson, Norrbotten, Dag Larsson
Stockholm till ordinarie ledamöter i valberedningen.
Dagordningens punkt 11.4
Sex suppleanter i valberedningen
Föredragning och förslag
Fredrik Olovsson, föredragande: Här föreslår distrikten Conny Kristensen Grahnström, Gotland,
Mathias Tegnér, Stockholms län, Caroline Helmersson-Olsson, Södermanland, Thomas Riste,
Värmland, Mirja Räihä, Stockholm, Johan Andersson, Östergötland till suppleanter i
valberedningen.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja Conny Kristensen Grahnström, Gotland, Mathias Tegnér, Stockholms län,
Caroline Helmersson-Olsson, Södermanland, Thomas Riste, Värmland, Mirja Räihä,
Stockholm, Johan Andersson, Östergötland till suppleanter i valberedningen.
Behandlingen av dagordningens punkt 11 fortsätter på sidan 289.
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Ordförande: Åsa Lindestam och Agneta Blom

Parentation
Stefan Löfven, partiordförande: Vänner, vi reser oss för att samlas till parentation. Vi ska hedra alla
partivänner som gått bort sedan den förra kongressen. Vi låter några livsöden tala för alla dem
som vi minns med sorg, saknad - och tacksamhet över deras gärning.
Det finns ett gammalt judiskt ordspråk: ”Den som räddar ett liv, räddar världen”. Och vill man
rädda liv så finns det nog få bättre vägar än den Lisbeth Palme valde. Hon arbetade ofta med de
barn som hade det allra svårast. I Stockholms barnverksamhet, i Unicef och FN:s barnrättskommittés globala arbete, i kampen för jämställdhet och unga flickors rätt till sitt eget liv. Och
den här passionen avtog aldrig, trots den tragedi hon fick genomleva. Tvärtom. Ett av våra sista
samtal handlade just om arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag. Hon var stolt.
Men självklart var det ändå bara ett steg på vägen. Vi tackar dig Lisbeth, för de liv du räddat, det
du gjort för Sverige och för vår värld.
Vi minns Europaparlamentarikern Jens Nilsson, som rycktes ifrån oss mitt uppe i sitt arbete.
Jens, omtyckt och respekterad i alla läger, som reste till Bryssel efter ett långt engagemang i
Jämtland, för att skapa det Europa han trodde på. Och få har jobbat så hårt och så ideologiskt
målmedvetet för löntagares rättigheter i EU som Jens. Hans kunskap och konstruktivitet gjorde
att hans förtroende ständigt växte, och 2017 blev han utsedd till Europaparlamentets
huvudförhandlare för att ta fram bättre regler för EU:s transportarbetare. När Jens dog sänktes
många huvuden i sorg runt om i Europa. En rättvisans förkämpe har förlorats, och det är upp till
oss att föra hans arbete vidare.
Vi minns riksdagsledamoten Börje Vestlund, som även han dog mitt under sin gärning. Varma,
härliga, roliga Börje. Engagerad i näringslivsfrågor och fackliga rättigheter, i HBT-sossar, RFSL
och Svenska Epilepsiförbundet, och en av våra första öppet homosexuella riksdagsledamöter
som vigt sitt liv åt att bana väg för andra. Vid hans bortgång skrev hans vän Jon Voss: ”Börje
Vestlund är en av de HBT-kämpar som verkligen var med att skapa det samhälle vi i dag som
homo- och bisexuella och transpersoner kan njuta frukterna av. Om det ska vi berätta, För det är
vi dig ett evigt tack skyldig!”
Vi minns fler forna riksdagsledamöter, som Billy Gustafsson, Barbro Nilsson, Ingvar Björk,
Christer Nilsson och Thure Jadestig. Thure – som var solidarisk och verksam i vårt parti in i det
sista, och som gick ut för att plocka vårblommor för att dela ut dem till sina medboende på
ålderdomshemmet.
Vi minns många lokalpolitiska gärningar som gjorts sida vid sida med en feministisk kamp.
Som Mary Erixon i Uppsala, med en smittande glädje och ett engagemang som så ofta tog striden
för att bli den första: arbetarekommunens första kvinnliga ombudsman, landstingets första
kvinnliga landstingsråd och den första att fatta ordförandeklubban i landstinget. Att hon på 1950talet fick TBC gjorde bara att hon engagerade sig ännu mer för att andra hjärt- och lungsjuka
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skulle få det bättre. Som Siv Holm, landstingspolitiker i Kalmar, som fick sparka upp många
dörrar som hennes partisystrar sen dess ha kunnat gå igenom, och som stred för kvinnors rätt
inom sjukvården. Som Sigrid Hoffman, som byggde upp en kvinnojour i Visby som hjälper
utsatta kvinnor än i dag.
Vi minns Anders Nilsson, författare, idédebattör, och grundare av tankesmedjan Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg. Anders hade en intelligens som var lika skarp som hans
penna och var en uppskattad arbetskamrat på Kommunal, LO och i Göteborgs stadshus. Han
var också duktig på att leda och låta människor runt omkring sig växa genom värme, humor och
en aldrig sinande nyfikenhet inför andra människors tankar. Vi minns fler som älskade idédebatten, som Sören Mannheimer, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, styrelsemedlem i Volvo och ordförande i fjärde AP-fonden, genom hela livet nytänkande och
ifrågasättande.
Vi minns Helen Johansson Kokkonen, kommunalråd och ledare för studieverksamheten i
Valdemarsvik, som hade ett orubbligt engagemang för jämställdhet och rätten till bildning för
alla. Lars Hjalmarsson, bokförläggare, partiets informationschef och ordförande för
Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening, som var lika generös med sin personliga värme
som handfasta hjälp till dem som behövde den.
Leif Andersson, en gång i tiden en av Tage Erlanders unga tänkare, som också arbetade som
kanslichef på riksdagsgruppen. Anders Arnesson, som dedikerade sitt liv åt bildningen och
kulturen i Botkyrka, från sitt första uppdrag på ABF till rollen som kommunstyrelsens
ordförande, och var med och startade Botkyrka Big Band.
Villy Bergström från Dalarna, som med stor envishet hanterade både kulturen och kapitalet,
och var redaktör på Tiden och Dala-Demokraten, men även ordförande i Norrbärke sparbank
och vice riksbankschef. Thorsten W. Persson, som var kommunstyrelsens ordförande i Umeå
men också grundande en lokal ideologisk samtals- och tankesmedja och blev utnämnd till
filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet.
Vi minns alla dem som burit bygder på sina axlar och vigt sitt liv åt att förvalta och förtjäna de
uppdrag som vi partikamrater gett dem. Som Bert-Ove Bäcklund i Lycksele, Christina
Magnusson i Kalmar, Stig Wigren i Söderhamn, Håkan Löfstedt i Linköping, Lars-Olov Olsson i
Örnsköldsvik, Gully Löfgren och Ove Lindström på Gotland, Tommy Eliasson på Öland,
Göte Carlsson i Vellinge, Eva Kungsmark i Säter, Conny Andersson i Södertälje, Bengt
Christersson i Oskarshamn.
Som Håkan Rydbäck, försteombudsman och landstingsråd från Södra Älvsborg, som fick
Gunnar Sträng att öppna upp sig som aldrig förr i ett bandat samtal, vilket sågs som så ovanligt
att han själv fick köra runt i bygden och spela upp det.
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Som Ivar Johansson från Jämtland, som ledde både landstingsstyrelsen och Ragunda kommun,
känd för sin stora respekt mot sina politiska motståndare, alltid villig att berömma dem ärligt och
hjärtligt när han tyckte de gjort viktiga insatser. Ivar som jobbade sida vid sida med Pelle
Tjärnlund, en av alla dem som aldrig aspirerade på höga poster men alltid hjälpte fram andra,
alltid stod upp för vårt parti.
Som Viola Olsson från Skåne, som får representera alla nitiska revisorer i vår rörelse, som gillade
sin trädgård lika perfekt som sina protokoll.
Vi minns alla de som kom den fackliga vägen in i socialdemokratin och som stod starka och
trygga på arbetarrörelsens båda ben. Som Marie Lönn, ombudsman för IF Metall och förtroendevald i Region Värmland, med kanske Mälardalens största rättvisepatos. Som Per-Erik Kull,
rörmokaren från Stockholm, som såg sin yrkeskår som arvtagare till de gamla romare som byggde
akvedukterna. När S-kvinnor startade ett nätverk för genuina manliga feminister var Per-Erik en
av de första som de tog med.
Som Haldo Eriksson, industriarbetare i Robertsfors, som stred för rättvisa i kommunfullmäktige i
35 år, varav 10 år som ordförande. Såhär i efterhand har jag fått veta att han som gammal
metallare tyckte det var en högtidsstund att tacka av mig när jag talade i Robertsfors förra året.
Jag önskar att jag hade tackat honom mer då. Jag önskar att jag kunde tacka så många fler.
Vänner, vi låter minnet av dessa liv symbolisera alla dem som i dag saknas oss, i partimötena, i
samtalen, i arbetet för det vi tror på. Vi önskar dem den vila som Pär Lagerkvists beskriver i
diktsamlingen Aftonland:
En gång skall du vara en av dem
som levat för länge sedan.
Jorden skall minnas dig
så som den minns gräset och skogarna,
det multnade lövet, så som myllan minns,
Din frid skall vara oändlig – såsom havet.
Och vi hedrar dem, med en stunds tystnad.
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Dagordningens punkt 11
Val av partiorgan, fortsatt behandling
Dagordningens punkt 11.1
Ledamöter i partistyrelsen (fyllnadsval)
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande: Vi har att välja tre ordinarie till partistyrelsen.
Valberedningen föreslår Pia Nilsson, Västmanland, Ronny Löfquist, Halland och Anna-Lena
Sörenson, Östergötland till ledamöter i partistyrelsen.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja Pia Nilsson, Västmanland, Ronny Löfquist, Halland och Anna-Lena Sörenson till
ordinarie ledamöter i partistyrelsen.
Dagordningens punkt 11.2
Suppleanter i partistyrelsen (fyllnadsval)
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande. Vi har att utse två suppleanter till partistyrelsen och
valberedningens förslag är Yvonne Augustin, Skåne och Helena Stenberg, Norrbotten till
suppleanter i partistyrelsen.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja Yvonne Augustin, Skåne och Helena Stenberg, Norrbotten till suppleanter i
partistyrelsen.
Dagordningens punkt 11.5
Nio ledamöter i granskningsutskottet
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens sammankallande: Valberedningens förslag är Jens Sjöström,
Stockholms län, Marie Granlund, Skåne, Magnus Carlberg, Kronoberg, Anna Lundberg,
Norrbotten, Hans Aronsson¸ Göteborg, Mirja Räihä, Stockholm, Marino Wallsten, Västmanland,
Ulrika Truedsson¸ Södermanland och Ingemar Nilsson, Västernorrland.
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Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja Jens Sjöström, Stockholms län, Marie Granlund, Skåne, Magnus Carlberg,
Kronoberg, Anna Lundberg, Norrbotten, Hans Aronsson¸ Göteborg, Mirja Räihä,
Stockholm, Marino Wallsten, Västmanland, Ulrika Truedsson, Södermanland och
Ingemar Nilsson, Västernorrland.
Dagordningens punkt 11.6
Fyra suppleanter i granskningsutskottet
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens sammankallande: Valberedningens förslag är Anna Carlsson,
Jönköpings län, Dan Gabrielsson, Skaraborg, Frida Christensen, Kronoberg och Johan
Söderberg, Södermanland till suppleanter i granskningsutskottet.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
välja Anna Carlsson, Jönköpings län, Dan Gabrielsson, Skaraborg, Frida Christensen,
Kronoberg, Johan Söderberg, Södermanland till suppleanter i granskningsutskottet.
Behandlingen av dagordningens punkt 11 var därmed avslutad.
Ordförande Per Tenggren, Niklas Nordström, Elisabeth Brandt Ygeman och Andrea Törnestam
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Dagordningens punkt 9
Behandling av partistyrelsens förslag till politiskt program: Kunskap
för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige,
fortsatt behandling
Dagordningens punkt 9.3, fortsatt behandling
Kapitel 3. En gedigen grund att stå på – politiskt program (sidan 19–22), inledning (sidan
3–4) samt avslutande ord (sidan 23)
Efter justering kvarstod följande förslag:
Sida

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

Föredragandes
förslag

5

Elin Hellqvist

Skåne

Avslag

19

5

Åsa Karlsson

Fyrbodal

19

7

Ingela Stefansson

Skåne

19

15

Daniel Färm

Stockholms län

19

16

Daniel Färm

Stockholms län

19

18

Kristina Johansson

Halland

Tillägg: ”För att uppnå
jämställdhet i samhället måste
genuspedagogiken genomsyra hela
skolsystemet.”
Ny text ”Vi vill utreda om ett treterminssystem i grundskolan kan
vara ett sätt att möta de elever som
idag går ut grundskolan utan
fullständiga betyg.”
Tillägg ”På sikt vill vi se en
avgiftsfri och allmän förskola från
två års ålder.”
Tillägg: ”Ojämlikheten i skolor i
Sverige har flera dimensioner. Det
finns alltför stora skillnader mellan
skolor i olika kommuner, mellan
skolor i samma kommun och
mellan elever i samma skola och
klass.”
Tillägg: ”Vår viktigaste uppgift är
att ge alla elever samma chans att
nå höjda kunskapsresultat.”
Ny text efter meningen ”En skola
där barn med olika erfarenheter
och bakgrund möts är en
grundbult i en livskraftig

Kap. 3
19

Rad
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Avslag

Avslag

Avslag

Bifall

Avslag

19

19

Tony Willner

19

19

Tony Willner

19

19

Josefin Helleday

Älvsborgs
södra
Älvsborgs
södra
Södermanland
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demokrati.”: ”I dagens skolsystem
är mångfald dock mer knutet till
utbudet av olika skolreformer och
mindre till att elever med olika
bakgrund möts på en och samma
skola. Skolan ska inte vara en
marknad, utan ett
samhällsuppdrag. För att bryta
skolsegregationen och öka
likvärdigheten behöver systemet
med skolpeng reformeras och
reglerna för etablering av
fristående skolor ses över.”
Flytta avsnitt 3 En gedigen grund att
stå på så att det blir avsnitt 1.
Ersätt med ”Marknadsmekanismer
i skolsystemet och vinstjakten i
skolan stoppas.”
Stycket ska lyda: ”Skolsegregation ska
brytas. Sverige har haft det mest
jämlika och högpresterande skolsystemet i världen. Dit ska vi ta oss
igen. Ett första steg är att
Skolkommissionens arbete
fullföljs, genom ökat stöd och
tydligare styrning. Staten har det
yttersta ansvaret för att skolan är
jämlik och att skolans kompensatoriska uppdrag uppfylls. Mer
resurser ska gå till skolor som
behöver det bäst. Barn ska aldrig
delas upp utifrån föräldrarnas
inkomst och utbildning. En skola
där barn med olika erfarenheter
och bakgrund möts är en
grundbult i en livskraftig
demokrati. Skolvalet ska integrera,
inte segregera. Därför behöver
skolvalet moderniseras så att det
blir fritt och rättvist för alla elever.
Kötid ska inte vara ett
urvalskriterium. Ansvaret för
nyanlända elever ska spridas

Avslag
Avslag

Bifall

19

19

Tomas Thornell

Kronoberg

19

22

Sebastian
Rasmusson

Västernorrland

19

22

Olle Burell

Stockholm

19

26

Lina Davidsson

Skaraborg

19

26

Daniel Färm

Stockholms län

19

26

Elin Gustafsson

Skåne
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solidariskt mellan skolor. På så vis
främjar vi en blandad elevsammansättning. Marknadsmekanismerna i
skolsystemet behöver kraftigt
begränsas och vinstjakten i skolan
stoppas. Kommunerna ska ges ett
avgörande inflytande vid
nyetableringar av friskolor.”
Stryk ”fritt” så att meningen låter
”Därför behöver skolvalet
moderniseras så att det blir rättvist
för alla elever.”
Tillägg: ”Religiösa friskolor ska
förbjudas.” efter meningen ”Kommunerna ska ges ett avgörande
inflytande vid nyetableringar av
friskolor.”
Tillägg av ny sista mening:
”Skattemedel som avsatts till
grundskolan ska inte kunna flyttas
från en kommun till en annan av
fristående skolhuvudmän med
verksamhet i olika delar av landet.”
Ersätt meningen ”Läsa, skriva
räkna…” med ”Skolan behöver
stärkas för att möta upp det behov
som finns. Fler specialpedagoger
behövs för att tillsammans med
personal i skolan arbeta förebyggande och inkluderande. Vi ska ha
en jämlik skola! Alla barn är unika.
Skolan ska kunna ge alla elever
förutsättningar att lyckas, därför
ska fler speciallärare anställas för
att ge eleverna en mer likvärdig
undervisning.”
Tillägg i slutet av meningen som i
dag slutar ”fördelas mer efter
behov: ”och på ett sätt som
dämpar de marknadsmässiga
drivkrafterna.”
Stryk ”skolpengen reformeras
bland annat så att” och ”mer” så

Avslag

Bifall

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

19

29

Ewa Carlsson
Hallberg

Stockholm

19

29

Anna Carlsson

Jönköpings län

19

30

Per Bengtsson

Skåne

19

33

Karin Åkersten

Stockholm

19

33

Diana Laitinen
Karlsson

Jönköpings län
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att meningen blir ”Skolans
kompensatoriska uppdrag ska
stärkas genom att resurser fördelas
efter behov.”
Tillägg: ”Olika konst- och kulturyttringar ska vara en självklar del
av elevernas skolgång.”
Ändra meningen som börjar med
”Skolbiblioteken” så att den lyder
”Ett skolbibliotek bemannat med
utbildad bibliotekarie … fyller en
viktig funktion i att öka elevernas
måluppfyllelse.”
Stycket skrivs om med en visionsinriktad skrivelse där det framgår
att uppdraget för elevhälsa är att
främja hälsa och förebygga ohälsa,
såväl psykisk som fysisk. Stycket
avslutas med ”skolan ska vara en
plats där alla elever mår bra”.
Tillägg: ”Vi vill garantera att alla
elever får den hjälp de behöver.
Det ska finnas ett fullödigt
elevhälsoteam på alla grundskolor
och gymnasieskolor.
Elevhälsoteamen ska alltid
inbegripa sjuksköterska,
skolkurator, psykolog, studie- och
yrkesvägledare och
specialpedagoger.”
Tillägg: ”Det är viktigt att alla
elever mår bra och känner sig
trygga i skolan. Elever som
behöver hjälp och stöd med sin
vardagssituation och sin psykiska
hälsa ska också våga be om hjälp.
Därför ska elevhälsan också ha ett
särskilt uppdrag och ansvar i att
samordna och utveckla arbetet
med utbildning och riktlinjer
gällande arbetet mot hedersvåld
och förtryck över kommunens
förvaltningar.”

Avslag

Bifall

Avslag

Avslag

Avslag

19

34

Magnus Andersson

Örebro län

19

35

Zelal-Sara
Yesildeniz

Skaraborg

19

35

Sebastian
Rasmusson

Västernorrland

19

36

Åsa-Märta
Sjöström

Västmanland

19

37

Catrin Tufvesson

Skåne

20

4

Åsa-Märta
Sjöström

Västmanland

20

21

Peter Hermansson

Östergötland

20

27-29

Ulrica
Hammarström

Norrbotten

20

28

Ebba Östlin

Stockholms län
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Tillägg: ”Elevhälsan ska ha mer
personal och samverkan med övrig
hälso- och sjukvård ska vara
obligatorisk för att skapa ett
sammanhållet uppdrag att bidra till
elevernas lärande.”
Ändring till ”Det ska vara lättare
att få särskilt stöd för både svagoch särbegåvade elever. Detta kan
ske i mindre undervisningsgrupp
och genom digitala hjälpmedel.”
Tillägg: ”Det ska i elevhälsan
finnas screeningprogram för
psykisk hälsa.”
Tillägg: ”Samverkan med andra
myndigheter och huvudmän ska
stärkas.”
Tillägg efter ”i mindre undervisningsgrupp och genom digitala
hjälpmedel.”: ”utifrån barns och
elevers olika förutsättningar och
behov.”
Byt ut elever med ”hög” skolfrånvaro till elever med ”problematisk”
skolfrånvaro och stryk ”så kallade
hemmasittare.”
Tillägg: ”En del av att säkra kompetensförsörjningen är att ge ett
löfte om anställning till alla
gymnasieelever som slutför vårdoch omsorgsprogrammet till
undersköterska samt barn- och
fritidsprogrammet som
barnskötare. De ska vara
garanterade en tillsvidareanställning på heltid.”
Tillägg: ”Den instans som ansvarar
för regionala planeringen av
gymnasieutbildning och
vuxenutbildning får ett särskilt
ansvar att utforma dessa vägar.”
Tillägg: ”Nyanlända elever ska
parallellt med studier i svenska

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Bifall

Avslag

Bifall

20

35

Olov Westberg

Stockholms län

20

35

Katrin Stagnell med
flera

Kalmar län

21

15

Jessica Ekerbring

Örebro län

21

30-31

Elina Backlund
Arab

Västernorrland

22

1

Anna-Carin Aaro

Norrbotten

22

1

Anna-Carin Aaro

Norrbotten

22

22

Amani Loubani

Skåne
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kunna läsa kurser som ingår i det
gymnasieprogram de vill ta examen
i. Möjligheterna att läsa
ämneskurser på fler språk än
svenska måste öka för att korta
vägen till en gymnasieexamen.”
Tillägg efter ”i hela landet”: ”och
med likvärdiga förutsättningar
oavsett huvudman.”
Strykning av meningen: ”Det ska
finnas möjlighet att redan efter
avslutad grundskola söka de allmänna kurserna på folkhögskola
inom ramen för gymnasievalet.”
Tillägg på rad 15 efter ”inte minst
på landsbygden”: ”och i våra mer
socioekonomiskt mer utsatta
områden.”
Ersätt ”Lärarna behöver få
kunskap för att möta elever med
neuropsykiatriska diagnoser …”
med ”Lärarna behöver få kunskap
för att möta alla elever utifrån
deras behov.”
Tillägg: ”Aspirantutbildning, en ny
nationell utbildningsform, ska
införas så att aspiranter kan
anställas på deltid med lön från
dag ett samtidigt som de studerar
på deltid till offentliga befattningar
som kräver högskoleutbildning,
det kan handla om läraraspiranter,
sjuksköterskeaspiranter och
socionomaspiranter.”
Tillägg: ”Den nya nationella utbildningsformen för läraraspiranter
även ska omfatta andra
yrkeskategorier inom offentlig
sektor.”
Tillägg: ”Det ska finnas behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare och folkhögskollärare som
ger möjlighet att kombinera studier

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

och arbete. Utbildningen ska leda
till en yrkeslärarexamen respektive
folkhögskollärarexamen.”
Inledn.
3

5-10

Lisa Carlsson

Stockholm

3

33

Peter Holkko

Jönköpings län

3
3

33
1

Birgitta Nesterud
Teres Lindberg

Göteborg
Stockholm

3

11

Lars El-Hayek

Halland

3

11

Charlotte
Malmborg

Skåne

3

30

Jan Zetterqvist

Örebro län
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Tillägg efter ”så att alla kan vara
med och bygga vårt samhälle.”:
”Det jämlika samhället börjar
redan i förskolan och arbetet följer
genom hela skolgången via
grundskolan, gymnasieskolan och
högre utbildning. Alla elever har
rätt till kompetent och utbildad
personal men de har också rätt till
det stöd som behövs. Det särskilda
stödet behöver komma i rätt tid
och följa med eleven så länge det
behövs genom grundskolan.
Skolor och lärandemiljöer behöver
få resurser för att klara av sina
uppdrag med hög kvalitet.”
Tillägg: ”Bildning och uppsökande
verksamhet”.
Tillägg: ”och extremism”
Ändra rubriken till Kunskap och
bildning för framtiden.
Tillägg: ”Det svenska skolsystemet
ska utgå från idén om ett utbildningsideal som fokuserar på viktiga
demokratiska värden. Estetisk
kunskap, humaniora och förmågan
till kritiskt tänkande är hörnstenar.
Likväl kompentenser i sådant som
förmågan att känna solidaritet och
empati inför omvärlden och
medmänniskor.”
Tillägg: ”Därför behöver vi en
gemensamt finansierad skola utan
marknadsmekanismer.”
Tillägg: ”En förutsättning är att
människor vill utveckling. Att de
känner sig delaktiga och känner sig
delaktiga. Viktiga delar är
studiefinansiering som gör det

Avslag

Avslag
Avslag
Avslag
Avslag

Avslag

Avslag

4

9

Zandra Michal

Stockholm

4

37

Magnus Johansson

Västmanland

Avslutn.
23

10

Joanna
Abrahamsson

Stockholm

möjligt att utbilda sig genom livet,
såväl som en stabil
arbetslöshetsförsäkring om
olyckan är framme. Det är
avgörande att människor inte
känner sig frånåkta och hänvisade
till utanförskap. De ska känna
trygghet i förändring.”
Stryk raden och ersätt med
”Kunskap är styrka, makt och
trygghet. Kunskap är en mänsklig
rättighet och den ska vara fri för
den som söker den. Från förskola
till utbildning för vuxna, i alla våra
pedagogiska lärandemiljöer,
framför allt i det livslånga lärandet
ska alla välkomnas och alla ska ges
möjlighet att lyckas.”
Tillägg: ”Vi ska bryta normer och
strukturer som påverkar
människors val av yrke.”
Strykning: ”Så har människor
kunnat hitta nya vägar vidare när
yrken, företag och ibland hela
industrier har lagts ner”.
Tillägg: ”Genom kompentensutveckling, tillgång till kunskap och
en flexibel arbetsmarknad med
schyssta villkor. Så har svensk
konkurrenskraft byggts stark och
så har människor kunna växa. Det
är en viktig del av den svenska
modellen. Det är genom trygghet
vi bygger Sverige starkt, trygghet
genom att människor vet att
lösningar finns på de problem som
kan uppstå. Att möjligheten att få
börjar om, ändra sig och pröva
nytt är en del av det livslånga
lärandet och att politiska beslut
möjliggör för det. Eftersom
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Avslag

Avslag

Avslag

trygghet i framtiden allt mer
kommer att handla om kunskap
och kompetens görs
utbildningsreformer för att möta
behoven. Därför kan vi möta
2020-talet med ökad kunskap. Med
ökade möjligheter att växa och
växla i arbetslivet, och med nya
politiska reformer för framtiden
bygger vi framtidstro. Människor
ska både som samhällsmedborgare
och elever, känna att de alltid kan
lyckas oavsett vem hen är eller var
hen kommer ifrån. Vi ska öka
människors värde på
arbetsmarknaden istället för att
sänka deras pris.”

Beslut
Inledning
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Teres Lindbergs förslag på sidan 3 rad 1
att
efter försöksvotering avslå Charlotte Malmborgs förslag på sidan 3 rad 11
att
bifalla Magnus Johanssons förslag på sidan 4 rad 37
att
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till inledning (sidorna 3–4).
Sidan 19-22
Kongressen beslöt:
att
efter försöksvotering avslå Elin Hellqvists förslag på sidan 19 rad 5
att
bifalla Paula Örns, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 19 rad 11
att
efter försöksvotering avslå Daniel Färms förslag på sidan 19 rad 15
att
bifalla Daniel Färms, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 19 rad 16
att
efter försöksvotering avslå Kristina Johanssons förslag på sidan 19 rad 18
att
bifalla Josefin Helledays, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 19 rad 19
att
efter votering med röstsiffrorna 213–120 avslå Charlotte Malmborgs förslag på sidan 19
rad 19
att
efter försöksvotering bifalla Olle Burells förslag på sidan 19 rad 22
att
efter försöksvotering avslå Daniel Färms förslag på sidan 19 rad 26
att
efter försöksvotering avslå Elin Gustafssons förslag på sidan 19 rad 26
att
efter försöksvotering avslå Lina Davidssons förslag på sidan 19 rad 26
att
bifalla Anna Carlssons, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 19 rad 29
att
efter försöksvotering avslå Ewa Carlsson Hallbergs förslag på sidan 19 rad 29
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att
att
att
att
att
att
att
att
att

efter försöksvotering avslå Diana Laitinen Karlssons förslag på sidan 19 rad 33
efter försöksvotering avslå Magnus Anderssons förslag på sidan 19 rad 34
efter votering med röstsiffrorna 173–167 bifalla Sebastian Rasmussons förslag på sidan
19 rad 35
efter försöksvotering avslå Catrin Tufvessons förslag på sidan 19 rad 37
bifalla Peter Hermanssons, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 20 rad
21
bifalla Ebba Östlins, med instämmande av partistyrelsen, förslag på sidan 20 rad 28
efter försöksvotering bifalla Karin Stagnell med fleras, förslag på sidan 20 rad 35
efter försöksvotering avslå Olov Westbergs förslag på sidan 20 rad 35
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program sidan 19–22 och därmed
fastställa kapitel 3 i dess helhet.

Avslutande ord
Kongressen beslöt:
att
fastställa partistyrelsens förslag till avslutande ord (sidan 23).
Slutligt fastställande
Kongressen beslöt:
att
fastställa partistyrelsens förslag till politiskt program Kunskap för framtiden – trygghet för fler
och konkurrenskraft för Sverige i dess helhet.
Behandlingen av dagordningens punkt 9 var därmed avslutad.

Dagordningens punkt 12
EU-valupptakt
Johan Hassel, Socialdemokraternas internationelle sekreterare: Nu är det dags för vår EUvalkickoff. Den 26 maj är det inte bara vi i Sverige utan hela Europa som går till val. Vi
socialdemokrater går till val på fler jobb och en hållbar politik men också för att stå upp för våra
demokratiska värden. Det är ju en tid när det inte bara är den vanliga högern vi möter, det är inte
bara konservativ nyliberal politik vi ser där ute, utan det är också de högerextrema krafterna, de
auktoritära tendenserna, de fascistiska tendenserna. Och det är vi socialdemokrater och
progressiva krafter i Europa som ska stå upp mot detta.
Det ska vi göra i dag genom en valkickoff där vi ska få lyssna på vår gemensamma kandidat Frans
Timmermans, toppkandidaten för världens mest framgångsrika parti – Heléne Fritzon, och till tre
tedtalks, ni vet sådana där korta tal med en person, en scen. Det är känt från Youtube. Vi ska göra
det med tre S-kändisar – dels vår utrikes- och Europanestor, vår EU-minister Hans Dahlgren,
Johan Danielsson, LO:s man i Bryssel som praktiserar den facklig-politiska samverkan och med
vår klimatkämpe och klimatpolitiker Jytte Guteland.
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Vi ska även lyssna på vår partiordförande, som ska hålla ett linjetal kring Europa, som inte bara
Sverige kommer att lyssna på utan hela Europa, för det vi gör vad gäller den nordiska modellen,
vår välfärdsmodell – det inspirerar. Men också det vi gjorde med Januariavtalet och det ledarskap
som Stefan har visat och satt riktningen för.
Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen
Johan Hassel, Socialdemokraternas internationelle sekreterare: Det är ett Europaval den 26 maj
och liksom alla socialdemokratiska partier rör vi oss framåt. För en månad sedan var Stefan
Löfven i Madrid med sina kollegor – Pedro Sanchez, António Costa och Andrea Nahles – för att
bestämma riktningen på våra politiska budskap och för att välja vår gemensamma toppkandidat.
Det är ära att nu kunna presentera Nederländernas tidigare utrikesminister, den nuvarande vice
ordförande i EU-kommission, han som står i frontlinjen mot tendenserna i Polen och Ungern,
som kämpar för rättsstaten och för hållbarhet. Mannen bakom strategin att förbjuda plastpåsar
och mannen som lovat att ha en feministisk kommission.
Så alla i Sverige och Europa, för det här sänds ut till fler länder, det är en stor ära att presentera
Frans Timmermans, vår toppkandidat i Europa!
Frans Timmermans: God morgon! Jag har aldrig fått tala för så många personer på en söndag
morgon – vilken ära, och vilken ära att få lyssna till er entusiasm. Vilken ära för mig att få stå här,
på en kongress inför ett parti som jag beundrat hela mitt vuxna liv, och vilken ära att få möjlighet
att tala inför det parti som en gång leddes av Olof Palme – en man som var en enorm inspiration
för alla progressiva krafter i min generation.
Det var Olof Palme som fick mig att förstå det fruktansvärda apartheidsystemet. Han var den
enda politiker i Europa som talade om detta vid den tiden. Det var han som lärde mig ett namn
som jag inte hade hört tidigare: Nelson Mandela. Och det var han som ledde den internationella
fajten mot apartheid. Olof Palme var också den man som sade: ”Det finns inget vi och dem. Det
finns bara vi.”
Mina vänner, det är exakt det som valet till Europaparlamentet den 26 maj kommer att handla
om. Det finns politiska krafter runt om i EU, i varje medlemsland och även i Sverige, som
befäster bilden av vi mot dem, som anser att vi måste skydda oss och vara rädda för dem. Som
tror att vi bara klarar oss genom att bygga murar, genom att exkludera – inte utifrån vad de gör
utan utifrån vilka de är: deras religion, deras ursprung, deras kön, deras sexuella identitet, färgen
på deras hud. Och vår plikt om socialdemokrater är att säga nej till sådan politik!
Detta är vad valet handlar om. Det handlar om Europas själ. Låt oss vara ärliga. Som Primo Levi,
den italienska överlevaren från förintelsen, sade: ”Var och en av oss bär möjligheten att bli
skrämda av det som är annorlunda, att vi ser på andra med misstänksamhet för att de är
annorlunda. Det är en del av människans natur.” Men vår rörelse handlar om att ett civiliserat
samhälle förminskar och förstör detta virus. Detta virus gör människor till offer för sin egen
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rädsla och transformerar rädslan till hat gentemot andra. Det är vad vi ser, men det är något vi
aldrig kommer att acceptera. Det går dessutom helt emot de grundläggande värdena i EU.
Det handlar om demokrati baserad på att respekten för minoriteten är minst lika viktig som
majoritetens vilja. Redan USA:s president Adams konstaterade för länge sedan att demokratin
inte dämpas av lag utan av majoritetens tyranni, och Europa är en kontinent av minoriteter. Till
och med den största befolkningsgruppen, tyskarna, är en minoritet sett till hela Europa, så EU
kan inte existera utan respekt för minoriteterna.
Demokrati, rättsväsende och grundläggande rättigheter är lika viktiga delar, och man kan inte
styra demokratin. Men det är det regeringarna i Ungern och Polen försöker göra. De säger att de
har majoritet så de bestämmer vilka som ska döma och att rättsväsendet ska göra som de säger.
Detta går helt stick i stäv med den grundläggande uppfattningen i Europa. De tror också att de
kan styra vad pressen ska skriva. Nej, pressfriheten är grundläggande för det europeiska samhället
och vi ska stå upp för den och slåss för den.
De säger även att de står för kristna värden. Det gör även jag som kristen, men låt oss ha en ärlig
diskussion om kristna värderingar. Dessa värderingar handlar inte om att säga till kvinnor att de
ska tillbaka till spisen, föda barn och hålla tyst. Jag är en övertygad feminist och i många år har jag
varit väldigt öppen och tydlig med det i olika internationella sammanhang, till exempel i FN. I
början gjorde folk sig lustiga över det, men det gör de inte längre. Människor förstår nämligen att
den pågående reaktionära rörelsen handlar om att ta bort kvinnors rättigheter. Men vi kommer
aldrig låta det ske!
I början av min kamp för jämställdhet sade jag alltid att jag tar kampen för att jag har två söner
och två döttrar, och för att det är otänkbart och oacceptabelt för mig att mina söner och mina
döttrar inte skulle ha samma rättigheter; jag vill att mina döttrar ska ha samma möjligheter som
mina söner.
Men utifrån det som har hänt i samhället, så har jag gått ett steg till. Jag vill inte bara ha
jämställdhet för mina döttrar skull utan det handlar också om att jag faktiskt vill ha det för egen
del. Och jag hoppas att jag kommer att övertyga alla män i Europa om att även männen bör
kräva jämställdhet mellan män och kvinnor. Det handlar inte bara om kvinnorna utan det handlar
lika mycket om männen.
Olof Palme sade ”Politik är att vilja”. Men vad är det vi vill ha? Vi vill ge våra barn rätten att
drömma. Vi vill kunna fråga våra barn: ”Vad vill du bli när du blir stor?” och få positiva och
optimistiska svar, inte ”Jag vet inte, jag är rädd.”
Vi vill att fackföreningarna återigen får en roll där de kämpar för jobben och vi vill att människor
ska ha trygga jobb. De ska känna sig trygga med en bra lön och en lägstalön på europeisk nivå i
varje medlemsland, framförhandlad av facket. Det är vad vi vill ha. Vi vill skapa hållbara ekonomier, och här är det bråttom. Ju längre du väntar, desto svårare blir det och desto mer kommer
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det att kosta. Och vi vill visa att det kan göras ansvarsfullt med ekonomisk och ekologisk
hållbarhet.
Vi vill också – och detta skiljer oss från våra gröna vänner även om jag håller med dem om
mycket – börja med social hållbarhet, för den europeiska befolkningen kommer inte att stå upp
för vår hållbarhetsagenda om vi inte börjar med social hållbarhet som garanterar dem arbetsrätt,
en bra lön och stöd när de behöver det. Där måste vi börja med vår hållbarhetsagenda. Jag vill
också hylla den svenska regeringen och Stefan Löfven, för i vems händer är Olof Palmes arv
bättre förvaltat än i Stefan Löfvens?
Vi vill ha allt och vi vill ha det nu. Det är dags att stå upp för ett hållbart Europa. Det är dags att
stå upp för ett Europa baserat på värderingar. Det är dags att vi ger en röst åt den tysta majoriteten som inte vill ha konfrontation, som inte vill bli hatisk, som inte vill exkludera andra utan
vill samarbeta med andra. Det är dags att vi är deras röst. Det är dags att vi visar att det finns ett
alternativ till hatet. Det är dags att vi visar att vi kan skapa ett hållbart Europa och göra det
snabbt. Det är dags att vi lär våra barn att drömma igen. Det är dags att visa att tiden är inne för
jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är dags att sluta lönegapet och pensionsgapet.
Det är dags för socialdemokratin att leda Europa mot en ljusare framtid. Låt oss vinna valet!
Marita Ulvskog, Europaparlamentariker
Johan Hassel, Socialdemokraternas internationelle sekreterare: Vi socialdemokrater har kämpat hårt
de senaste fem åren i Europaparlamentet, under Marita Ulvskogs ledning. Jag vill nu välkomna
Marita Ulvskog upp på scenen för att hon ska kunna överlämna stafettpinnen inför framtiden.
Marita Ulvskog, avgående Europaparlamentariker: Hej allihop! Vilket tal Frans Timmermans höll –
nederländare kan också! Nu tänkte jag överlämna stafettpinnen till Heléne Fritzon, så välkommen
upp Heléne!
Vi fick en bra sammanfattning av Frans Timmermans om vad som har hänt den gångna
mandatperioden. Den har varit väldigt bra och viktig även utifrån svenska utgångspunkter. Det
har handlat om ordning och reda på arbetsmarknaden, och vi har haft stora framgångar. Det har
handlat om arbetsmiljö, och vi har kunnat driva de frågorna. Vi har kunnat driva
jämställdhetsfrågorna mellan kvinnor och män. Vi har kunnat driva de frågor som handlar om
miljö och klimat, som är så oerhört avgörande. Och vi har kunnat rensa upp en del när det gäller
hur banktjänster fungerar för oss som vanliga medborgare.
Det är ett jätteläge för oss att fortsätta vara väldigt framgångsrika, och jag tror att Heléne
kommer att göra det jobbet tillsammans med de andra på ett fantastiskt sätt – och med Frans
som kommissionsordförande förstås!
Marita Ulvskog, avgående Europaparlamentariker överlämnade en stafettpinne till Heléne Fritzon.
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Heléne Fritzon, kandidat till Europaparlamentet
Johan Hassel, Socialdemokraternas internationelle sekreterare: Då är det dags att lyssna till vår
toppkandidat till Europaparlamentet, tidigare kommunalrådet, VU-ledamoten, partidistriktsordföranden, migrationsministern, vår Europakandidat – Heléne Fritzon!
Heléne Fritzon, kandidat till Europaparlamentariker: Tack alla fantastiska partivänner, och tack så
väldigt mycket, Frans. Jag är väldigt stolt att driva valkampanjen tillsammans med dig!
Partivänner, vi har gjort något: Vi har ställt oss på rätt sida om historien. Min mamma fyller 83 år.
Hon växte upp på den skånska landsbygden, på en gård. De var tre systrar under kriget och de
fick turas om att dra ner mörkläggningsgardinerna när de tyska planen flög över det skånska
luftrummet. Det var krig i Europa. Det var en ledare som blev vald i ett demokratiskt val som
satte skräck i hela Europa, för även om Sverige klarade sig undan kriget, så hade vi barn som
växte upp med de rädslorna.
De berättelserna har jag med mig, mina barn har dem med sig, och det finns fortfarande de som
kan berätta. Vi behöver berättelserna och vi behöver både berättelser och drömmar. Vi behöver
berättelserna för att förstå vår historia, men vi behöver också drömmarna för att kunna drömma
om en framtid. Så jag håller med dig Frans – låt barnen drömma, låt dem drömma!
”Uppgivenhet är vår främsta fiende.” Så uttryckte Anna Lindh det i ett av sina starka tal för det
demokratiska samhället. Anna, som var en förebild för mig, alla andra SSU:are och många av oss,
och som fortfarande är det. Hennes kamp för allas rätt att leva i fred och frihet, och hennes kamp
mot intolerans, våld och förtryck, är nu vår kamp. En kamp som är precis lika aktuell i dag och
där vi ska lova, och kommer alltid att lova, att aldrig, aldrig ge upp den kampen!
2019 blir ett ödesval. I slutet av 1990-talet hade de högerextrema krafterna ett dussintal parlamentariker; i dag är det långt över 100 och de breder ut sig i Europa. Vi hör dem. Vi läser om
dem. I min tidigare roll har jag mött dem i ministerrådet. Jag vet att de menar vartenda ord de
säger. De är lätta att känna igen och de har mycket gemensamt. De ger sig alltid på kvinnors
rättigheter. De ger sig på rättsstatens principer. De vill begränsa pressen och civilsamhället. Och
så klart förnekar de klimathotet.
Vi har dem också i Sverige, och vi har högerpartier som har sagt att de kan tänka sig att samarbeta med dem. Vi har en kristdemokrat, en kandidat precis som jag, som i en intervju inte kan
välja mellan Orbán och Macron. Vi, partivänner, behöver sannerligen fler progressiva och
solidariska röster i EU.
1995, när Sverige gick till val allra första gången, hade vi ett annat läge. Vi hade 15 medlemsstater
och i en klar majoritet av dem, vi räknade till 13 vid ett tillfälle, hade vi socialdemokratiska ledningar. Jag var faktiskt kandidat i det valet; jag stod på plats 23. Jag tror att jag var Skånes ungdomskandidat; så kan det bli! Men vi har i dag en mörkare bild i Europa. Vi är nästan dubbelt så
många medlemsstater men vi finns bara i regeringsstyre i en handfull av Europas medlemsstater.
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Arbetarrörelsen i Sverige är nu den starkaste socialdemokratiska rörelsen i Europa och det som
Stefan har gjort, det som vi har gjort tillsammans, ska vi också kunna göra i Europa. Vi kan samarbeta och samverka för att hålla de högerextrema krafterna utanför, och det är avgörande att de
aldrig någonsin tar sig in i regeringsmakten. Tack Stefan för det, vi tar med oss det arbetet!
Vi behöver ett Europa där vi fokuserar på det viktigaste: ett Europa och ett EU som står upp för
freden, jobben och som tar klimathotet på allvar. Arbetarrörelsen kommer tillsammans att
fortsätta kampen för fler jobb i EU och så klart jobb med schysta villkor. Vi säger att den fria
rörligheten inom EU för att kunna röra sig fritt och kunna jobba är fantastisk, men en fri rätt för
arbetsgivare att utnyttja sina arbetstagare är på samma sätt alldeles förfärligt och ska bekämpas.
Det har bedrivits ett hårt arbete av Marita och kompisarna. Hon som tjänstgörande ordförande i
sysselsättningsutskottet, kommer att kommas ihåg för att vi fick ett nytt utstationeringsdirektiv.
Tack för det, nu ska svenska avtal gälla på svensk mark!
Nu ska vi också ta oss an arbetet med den sociala pelaren – att stärka rättigheterna för arbetstagarna, att stärka jämställdheten och att sätta arbetsmarknadspolitiken på EU:s dagordning. Och
i klimatfrågan, partivänner, ligger Sverige i topp i klimatpolitiken. Men vi är aldrig nöjda, för det
krävs mer. Vi har gjort enorma framsteg på EU-nivå och det behöver vi inte säga själva. Ekot
gjorde en mätning häromdagen där vi svenska socialdemokrater får högsta betyg i
klimatpolitiken. Och lika avslöjande är det för högerpartierna och Sverigedemokraterna i Sverige.
De har röstat emot i nästan varje fråga. Vi kommer att jobba vidare med Parisavtalet. Vi lovar
Greta och alla andra engagerade unga ute i världen att vi från svensk socialdemokrati tänker
fortsätta att ta täten i klimatutmaningen!
Partivänner, när vi nu ska ut i valrörelsen ska vi också lova S-kvinnor att vi tar jämställdhetsglasögonen på oss. Vi vet hur det ser ut i Europa och vi vet hur det ser ut i EU. Var tredje kvinna är
utan arbete. Lönegapet mellan kvinnors och mäns löner är 16 procent. En tredjedel av alla
kvinnor har upplevt våld. Vi behövs sannerligen för jämställdheten i Europa. Vi har kommit långt
i Sverige men vi är inte i mål, och vi är verkligen inte i mål i EU. Ta jämställdhetsglasögonen på
er i valkampen. Vi har ett jobb att göra!
Avslutningsvis, nu går vi ut i en valrörelse. Vi mobiliserar och det är faktiskt vår bästa gren – att
samtala med väljare. Om någon vecka åker jag till SSU och Bommersvik för att träffa de allra
bästa valarbetarna, och jag hoppas att alla ni andra gör som SSU:arna gör. Vi åker nu ut, vi tar
fajten mot högerkrafterna och de högerextrema krafterna, vi står upp för demokratin, vi kämpar
för fler jobb i EU och vi ska bedriva en mer offensiv och ambitiös klimatpolitik. Det är vi
skyldiga våra unga, våra barn och barnbarn.
Vi socialdemokrater går nu till val i Europa. Vi gör det för mer jämlikhet och ökad jämställdhet,
och vi gör det tillsammans. Tack!
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Tre korta anföranden
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren, EU-minister: Jag tänkte tala om Europa, om vad Europa är för någonting. Det är
vackra städer, sjöar, dalar, berg. En oförglömlig kultur. Det är massor av människor – 500
miljoner är vi, världens största marknad. Enligt de allra flesta en fantastiskt fin världsdel att bo i.
Men Europa för mig är så mycket mer än det här materiella. Europatanken är ju också en känsla,
en känsla som bottnar i några grundläggande värden. Demokratin – att majoriteten bestämmer
men med full respekt för minoriteten. Rättsstatligheten – att domare och åklagare är oberoende
av politiken. Mänskliga rättigheter – att vi erkänner alla människors lika värde. Frihet –
yttrandefrihet, mötesfrihet, tryckfrihet. Det här är våra värderingar. För socialdemokrater överallt
är de självklara, men de är också europeiska värderingar, grundläggande europeiska värden.
Det var efter två helt förödande världskrig som tanken föddes att försöka hindra att en sådan
katastrof någonsin igen skulle kunna upprepas. Tanken var att genom samarbete, genom
kontakter, genom utbyte, genom handel så skulle det knytas sådana band mellan folken i Europa
att ett krig dem emellan aldrig igen skulle kunna inträffa. Och samarbetet skulle bygga på den här
respekten för våra grundläggande värden – demokrati, frihet, rättvisa, jämlikhet, ansvar.
Några europeiska socialdemokrater minns man särskilt för att de vågat och gått före. Willy
Brandt, på knä i Warszawa, i en oförglömlig gest av försoning. Eller François Mitterrand hand i
hand med Helmut Kohl, ett tecken på förtroende så gott som något. Jacques Delors, arkitekten
bakom den inre marknaden som skapat så mycket välstånd och så många jobb för miljoner av
européer. Det var på en tydlig värdegrund som den här europeiska unionen kom till, och så ska
det vara också i framtiden.
Tittar man ut över Europa så lever vi i en avgörande tid. Det är allvarligt nu. De värden som hela
det här bygger på utmanas. De hotas, förhånas och förtalas. Hos några gör man skillnad på folk
och folk, och man säger att vissa inte alls ska känna sig välkomna i vår gemenskap. Hos några,
just här i vårt Europa, är det där med rättvisan inte så viktigt om man i stället kan gynna sina egna
intressen – politiska eller ekonomiska. Hos några går det bra att tala i egen sak samtidigt som man
ger sig på dem som ifrågasätter, kritiserar eller opponerar.
De här attityderna har fått spridning i alldeles för många av våra länder, så nu behöver vi bjuda
tydligt motstånd mot de här högerextremistiska krafterna som utmanar själva grunden för
samarbetet i Europa. Det som skapat fred och välstånd åt så många, och som vi måste fortsätta
att bygga vidare på.
Och vi saknar ju inte arbetsuppgifter framöver. Först kommer jobben, det vet vi. Det var jobben
som stod i centrum här i Göteborg för ett och ett halvt år sedan när Stefan Löfven ordnade ett
särskilt toppmöte om rättvisa jobb och hållbar tillväxt. Det var han som tillsammans med kristdemokraten Jean-Claude Juncker såg till att alla Europas ledare ställde upp på 20 viktiga principer
306

för hur arbetsliv, utbildning och omsorg ska organiseras i våra länder. Det var mycket rimliga och
rättvisa principer, och man kan inte förstå hur flera borgerliga partier här i Sverige blir så
engagerade mot det här som verkar så rimligt för oss andra.
För det är lika sant nu som då: Den fria rörligheten, den inre marknaden – det är ju inte bara till
för företagens bästa. Löntagarnas intressen, konsumenternas intressen och det allmännas
intressen måste också ha sin rättmätiga plats i det här. Den principen ska ligga fast och den ska vi
utveckla framöver. Jag vet hur pass angelägna man är ute i Europa att vi ska fortsätta att ta
ledningen i det arbetet, för ett socialt Europa som möter människors osäkerhet. Det är inte mer
populism som Europa behöver. Det är mer av klassisk nordisk socialdemokratisk politik.
En annan fråga handlar om vår planet. ”Räddar vi inte den från undergång är det ingen idé att
jobba för något annat heller, för då tar ändå alltid slut.” – så sade vi inte sällan förr om kärnvapenhotet, när det kalla kriget var som frostigast och det kändes som om civilisationens
undergång bara var några minuter iväg. Hotet mot vårt klimat är minst lika allvarligt. Det kan på
riktigt förstöra livsbetingelserna för våra barn och barnbarn. Det är inte heller något som vi här
kan hejda på egen hand; det kräver samarbete.
Och de här gemensamma insatserna för att rädda klimatet ser också de allra flesta svenskar som
den allra viktigaste EU-frågan, så det måste vara uppfordrande i vår valrörelse. Vi måste visa att
vi vill göra mer men också att vi kan göra mer tillsammans, för det kan vi.
Det gäller också arbetet för människors säkerhet och trygghet. Att bistå varandra i kampen mot
terrorismen. Att tillsammans bekämpa den organiserade brottsligheten. Att ta hjälp av andra för
att få bukt med gängkriminalitet och dödsskjutningar.
Och så migrationen. Vi ska inte ge upp. Att ge skydd åt människor på flykt från krig och förföljelse är ett gemensamt europeiskt ansvar och vi måste få ett system där alla tar det ansvaret. Gör
man inte det så måste det kosta, och det ska kosta en dyrt. Man kan ju ställa frågan: Varför ska ett
land som inte vill dela på ansvaret för asylsökande ändå få vara med i Schengen och få alla
passfrihetens fördelar?
Och så ska vi fortsätta kämpa för våra värderingar, inklusive förstås, jämställdhet mellan män och
kvinnor, där det finns så mycket mer att göra runt om i Europa.
Några av er vet att jag har haft förmånen att få jobba med europeiska frågor med flera av våra
tidigare partiordförande – Olof Palme, en otroligt engagerad Europapolitiker, även om Sverige då
var långt ifrån Europeiska unionen. Ingvar Carlsson, han som tog det historiska initiativet att föra
in Sverige i unionen och som lyckades och gjorde att vi nu är bland de mest aktiva i EU. Göran
Persson som ledde oss genom vårt första ordförandeskap i EU framgångsrikt.
Jag har också jobbat med Anna Lindh, denna modiga Anna. Utrikesminister under en alldeles för
kort tid, men hon hann ändå med så mycket, som att se till att det inte bröt ut krig i Makedonien
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– en riktig praktisk insats som hon gjorde under vårt EU-ordförandeskap. Hon visade i praktiken
hur vi kan arbeta för freden i Europa och i hela världen. Det kommer jag inte att glömma.
Och så förstås Stefan Löfven, som nu bland sina kollegor möts av en alldeles särskild respekt i
kretsen av stats- och regeringschefer. Han har visat, vårt parti har visat, och det svenska politiska
systemet har visat, att det går att leda ett land utan att behöva ge något som helst politiskt
inflytande åt högerextremistiska krafter.
Ute i Europa ska ni veta, har det beskedet och den signalen verkligen uppfattats, och den har
uppskattats i takt med att de högerextremistiska krafterna blivit mer högljudda. För det finns i
Europa, liksom här, en beslutsamhet inför framtiden och en mobilisering till stöd för våra
värderingar, till stöd för en kamp för allas lika värde.
Det finns inget finare än att få vara med i den kampen, tycker jag. Tillsammans med alla andra
socialdemokrater här i Sverige och Europa – för jobbens skull och för att hejda högerextremisterna. Den kampen ska vi vinna tillsammans, och vi börjar med att vinna valet den 26 maj!
Johan Danielsson, kandidat till Europaparlamentet
Johan Danielsson, kandidat till Europaparlamentet: Jag vill börja med att tacka det
socialdemokratiska partiets och LO:s 14 medlemsförbund för förtroendet att man vill ha mig
som kandidat och representant i Europaparlamentet. Jag har fått till uppgift att tala om hur vi kan
skapa en europeisk arbetsmarknad som skapar trygghet för vanligt folk, och jag tror att vi i det
här valet till Europaparlamentet kommer att behöva angripa den frågeställningen utifrån tre
perspektiv.
För det första handlar det just om ordning och reda på arbetsmarknaden och hur vi kan
säkerställa att alla som arbetar i Sverige faktiskt gör det på svenska kollektivavtal. För det andra
handlar det om hur vi ser till att använda EU-samarbetet för att skapa trygga och anständiga
arbetsvillkor för alla som arbetar i Europa – i Sverige och i andra länder. För det tredje kommer
det tyvärr att behöva handla om de antidemokratiska och högerextrema krafter som växer sig allt
starkare, som också attackerar löntagares rättigheter och fackliga organisationers rättigheter.
För er som kommer ihåg förra valet till Europaparlamentet, så var just frågan om ordning och
reda på arbetsmarknaden och hur vi ska kunna säkerställa att alla som arbetar i Sverige gör det på
svenska kollektivavtal en helt dominerande fråga – och det kommer det att behöva vara igen.
Men till att börja med kan det vara viktigt att komma ihåg att vi i svensk arbetarrörelse faktiskt
har åstadkommit något se senaste fem åren. Om vi går tillbaka till där vi var för fem år sedan: Då
hade svenska fackliga organisationer inte rätt att vidta stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag som tillfälligt skickar personal till Sverige. Sedan vann vi regeringsmakten i Sverige, vi ändrade lex Laval och nu har svenska fackliga organisationer alltid rätt att
vidta stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med de här utländska företagen.
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Och tack vare det arbete som bland andra Marita Ulvskog har varit ansvarig för i Europaparlamentet och Ylva Johansson i regeringen, så har vi nu också ändrat det så kallade utstationeringsdirektivet, för att minska skillnaden i de krav vi kan ställa på den här utländska företagen och de
krav vi kan ställa i svenska vanliga kollektivavtal – allt för att öka möjligheten att säkerställa
likabehandling på svensk arbetsmarknad. Socialdemokratisk politik gör skillnad!
Men anledningen till att det här ändå kommer att vara en prioriterad fråga även i den här valrörelsen är att problemen på arbetsmarknaden fortfarande finns kvar. Det vet ni lika väl som jag.
Det finns ett citat som jag fastnade jag för strax före jul i en av våra större morgontidningar:
”Man har stött på trashankar som inte ens haft strumpor i sina kängor, som sover på arbetsplatsen i nästan minusgrader, i ofärdiga bostäder på cementgolv. Det är modern slavhandel.” Det
är chefen vid Stockholmspolisen för den inre gränskontrollen som beskriver svensk byggbransch
2018. Om svensk polis beskriver en del av svensk arbetsmarknad 2018 som modern slavhandel
kommer det här att behöva vara en prioriterad fråga för svensk arbetarrörelse i valet till
Europaparlamentet 2019.
Och då kommer det att handla om flera saker. Då kommer det bland annat att handla om hur vi
ska få stopp på de olika typer av affärsupplägg på den europeiska arbetsmarknaden som enbart
existerar för att konkurrera just med löner och arbetsvillkor.
När Arbetsmiljöverket i höstas uppdaterade sitt register över utstationeringar i Sverige, företag
som skickar personal till Sverige måste ju registrera dem, var det ett tjeckiskt företag, ställningsbyggare, som hade näst flest registrerade utstationeringar i registret – 4 000 enskilda utstationeringar. När sajten Stoppa fusket granskade det företaget 2017 var siffran 3 000 i Sverige, där man
alltså har sin tillfälliga verksamhet. Hur många anställda tror ni att de hade i landet där man har
sin permanenta verksamhet, i Tjeckien? Bara 3. Så här kan det inte fungera. Man kan inte vara
tillfälligt i Sverige med 4 000 utstationeringar medan man har 3 anställda i landet där man har sin
permanenta verksamhet.
Den här typen av företag måste bli att betrakta som etablerade i Sverige. De ska betala skatt i
Sverige, de ska betala sociala avgifter i Sverige och de ska följa svenska kollektivavtal fullt ut!
Men ska vi lyckas med det här spelar det roll vilka Europaparlamentariker svenska valet skickar
till Bryssel den 26 maj, för i den här frågan är vi i grunden oense mellan svensk borgerlighet och
svensk arbetarrörelse. Christofer Fjellner, som sitter för Moderaterna i Europaparlamentet nu,
illustrerade det här på ett alldeles lysande sätt i en debatt mot Anders Ygeman. Han började med
att göra två observationer – och det får man ge honom att de är helt korrekta. Den första
observationen var att vi importerar kylskåp från Kina. Det är sant. Den andra observationen var
att kylskåpen produceras till lägre löner än vi har i Sverige. Det är också sant. Men då drar
Christofer Fjellner slutsatsen att då måste vi acceptera att vi importerar lastbilschaufförer, städare,
byggnadsarbetare och så vidare till lägre löner och sämre arbetsvillkor. Han ställer till och med
den retoriska frågan: Vad är det egentligen för skillnad?
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I grunden är det sjukt att han inte själv kan göra skillnad på en människa och ett kylskåp. Men i
praktiken är det ju detta konflikten handlar om. De vill likställa varuhandel och tjänstehandel, och
det kan vi inte göra. När tjänster rör sig över gränserna rör sig människor över gränserna, och då
kan vi inte behandla dem som varor. Sedan handlar naturligtvis om ordning och reda på arbetsmarknaden, inte bara om hur vi säkerställer att alla som ska arbeta i Sverige gör det på svenska
kollektivavtal. Det handlar också om hur vi gemensamt kan använda EU-samarbetet för att se till
att alla människor i Europa har trygga och anständiga arbetsvillkor. Det är där den sociala pelaren
kommer in.
När EU:s stats- och regeringschefer samlades i Göteborg i november 2017 var det ett uttryck för
en insikt om att jämlikhet inte står i motsats till, utan är en förutsättning för, stabila demokratier
och hållbar ekonomisk tillväxt. Man lovade varandra att nu ska vi garantera alla europeiska
medborgare grundläggande rättigheter utifrån 20 principer som kategoriseras brett i 3 områden:
Lika möjlighet och tillgång till arbetsmarknaden. Rättvisa och trygga arbetsvillkor. Rätten till
grundläggande social trygghet.
Det här är naturligtvis områden som medlemsstaterna har det primära ansvaret att genomföra,
där den politiska kompetensen ligger på nationalstaten. Men redan nu mäts medlemsstaterna inte
enbart efter snäva ekonomiska kriterier utan de utvärderas också efter de 20 sociala kriterierna.
Det är ett stort framsteg, mina vänner, och det är också helt grundläggande för att vi ska undvika
osund konkurrens och lönedumpning på svensk arbetsmarknad.
Trashankarna i polisens citat bor ju inte på svenska byggarbetsplatser för att det är så jävla roligt.
De gör det för att de är så pass utsatta där de kommer ifrån att företagen kan utnyttja dem på det
här sättet. Det är ju det svensk borgerlighet inte förstår, när moderater och kristdemokrater gör
den sociala pelaren till sin huvudmotståndare i den här valrörelsen. Men ska vi klara av att ha en
gemensam marknad med fri rörlighet i 27 medlemsstater måste vi arbeta för att höja levnads- och
arbetsvillkor för alla människor i Europa. Annars kommer vi inte att kunna ha fri rörlighet.
Moderaterna och kristdemokraternas oförmåga att se det här är det verkliga hotet mot europeiska
värderingar och vår möjlighet att röra oss fritt över gränserna i Europa.
Jag ska avslutningsvis bara säga något om hotet från antidemokratiska och högerextrema partier.
Det här är, som vi redan har hört flera gånger i dag, en existentiell fråga för hela EU-samarbetet,
men det är det också för löntagares rättigheter och för de fackliga organisationerna. Det är helt
omöjligt att tänka sig en stark och fri fackförening i den typen av illiberal demokrati som Viktor
Orbán säger sig företräda.
Och det här är ingen teoretisk diskussion för våra fackliga kamrater i de länderna. I Ungern har
man redan inskränkt strejkrätt, yttrandefrihet och föreningsrätt. Vet ni hur man måste gå till väga
i dag för att få vidta en strejk i Ungern? Det första man måste göra är att komma överens med
arbetsgivaren om hur stor strejken ska vara. Där kan man tänka sig att det uppstår ett potentiellt
problem – att arbetsgivaren önskar sig en lite mindre strejk just den här gången. Då måste man
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hitta ett system för att lösa konflikten och där har man naturligtvis skapat en domstol. Och i ett
land där rättsväsendet är politiserat innebär det i praktiken att ska du vidta en strejk i Ungern i
dag måste Viktor Orbán och hans parti godkänna dess omfattning. Då har man inte längre någon
strejkrätt.
Strax före jul genomförde man också det som man i media har kallat för slavlagen, som ger
arbetsgivaren ensidig rätt att lägga ut 400 timmar övertid utan någon möjlighet för de fackliga
organisationerna att resa invändningar. 400 timmar är en extra arbetsdag i veckan. Och det som
gör det riktigt sjukt, och som gör att media har döpt det till slavlagen, är att arbetsgivaren sedan
kan vänta i tre år med att betala ut ersättning för övertiden. Så om företaget inte finns kvar efter
tre år kan man i praktiken ha arbetat 1 200 timmar övertid utan att få någon ersättning för det.
Det här gäller Ungern, och Ungern lyfter vi ofta upp som skräckexempel när vi diskuterar
Europafrågor. Men det som gör det här riktigt otäckt för svensk och europeisk arbetarrörelse är
att det är detta den här typen av politiska rörelser gör i alla länder när de får chansen, när de
kommer till makten.
Ta ett land som Österrike, som ligger betydligt närmare Sverige och som känns mer som Sverige.
Förra året kom Jörg Haiders FPÖ, tillsammans med det traditionella konservativa partiet – precis
det som Moderaterna vill göra här i Sverige med Sverigedemokraterna. Vad var det första man
gjorde på arbetsmarknadsområdet? Jo, man utökade arbetsgivarens möjlighet att lägga ut övertid
– 416 timmar i fallet Österrike. Men här får man ändå betalt för övertiden.
Men vad händer i Wien? Jo 100 000-tals människor samlas för att demonstrera mot den nya
lagstiftningen. 100 000-tals vanliga LO-medlemmar i Österrike som samlas på gator och torg för
att demonstrera mot konsekvenserna av lagstiftningen. Men det otäcka, mina vänner, är att det
var samma LO-medlemmar som sex månader tidigare röstade fram just de här politiska partierna
till makten och som sex månader försent är på gatorna och demonstrerar mot konsekvenserna.
Det får inte hända den 27 maj – att vi vaknar upp dagen efter valet och de blå–bruna partierna
har fått någon typ av funktionell majoritet i Europaparlamentet. Nu, mina vänner, är det upp till
oss att göra vad vi kan för att mota bort de antidemokratiska och högerextrema partierna och i
stället säkerställa att vi får politisk majoritet för ordning och reda på arbetsmarknaden och som
garanterar alla arbetstagare i Europa trygga och anständiga arbetsvillkor.
Tack för att ni har lyssnat – vi ses i valrörelsen!
Jytte Guteland, Europaparlamentariker
Jytte Guteland, Europaparlamentariker: Jag vill börja med att säga att det har varit fantastiskt att
vara ombud med Stockholm på den här kongressen, men jag är ju inte bara ombud utan jag är ju
också kandidat och tredjenamn till Europaparlamentet och dessutom parlamentariker i dag.
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Jag tänkte prata med er om vikten av att skapa en hållbar framtid, och i det vill jag säga att den
unga generationen spelar en väldigt stor roll. Det handlar också om varför jag vill vara engagerad
och varför jag vill att valrörelsen ska bli så stark och ett så bra avstamp inför nästa mandatperiod.
Den unga generationen kräver av oss att vi gör mer. De är till och med villiga att gå ut och göra
jobbet, stanna hemma från skolan. Över hela världen i dag ser vi ett ramaskri från en ung generation, barn och ungdomar: ”Ni måste göra mer. Vi kräver från er politiker att ni agerar!” Men
det är inte bara ungdomarna som säger det. Forskarna är eniga, forskarsamhället står tydligt
tillsammans. Över 3 000 forskare samlades i den viktiga rapport som FN:s klimatpanel presenterade i oktober. Över 3 000 forskare säger unisont: ”Ni måste agera. Vi är på väg mot en global
uppvärmning på över tre grader om ni agerar och EU tar ett ledarskap.”
I rapporten fanns så tydliga markeringar av vad som händer med världen redan i dag, och jag
själv kände väldigt starkt för en sekvens där man beskrev en av världens rikaste platser, en av
världens rikaste städer och en av världens absolut största och viktiga aktörer. Man pratade om
Manhattan.
Även om man på Manhattan i dag börjar bygga broar och vattenvallar för att hindra de översvämningar som annars sker på grund av den globala uppvärmningen när vattennivåerna stiger,
så kommer man ändå inte att hinna rädda byggnader, rädda sin stadsdel, sin stad, från förödelsen
som klimatuppvärmningen innebär. För mig var det ett så tydligt skrik från forskarvärlden. Om
man inte ens där klarar av det – hur ser det då ut för Marshall Islands, en liten nation men en stor
vattennation i världen? Jag träffade handelsministern från Marshall Islands när jag var i London
och talade om hur sjöfarten borde få ner sina utsläpp. Han sade till mig, och till alla oss som var
där, att de har i dag fler stormar på våren än vad man normalt sett har under stormperioden på
hösten. Han sade: ”Vad det här gör för får befolkning, för vår möjlighet att försörja oss, för våra
bönder, för vår handel – det måste ni förstå. Världen måste hjälpa oss, för att vi ska kunna leva
våra liv i vårt land, för att vi ska ha en framtid.”
I Katowice i Polen träffade jag Hawaiiadministrationen som var övertygad om att USA inte bara
är Trump utan också regioner som vill mer. Från Hawaii var meddelandet tydligt: ”Om inte världen agerar finns inte frågan om det är en storm som kommer till oss, utan när och hur förödande
den blir.” Vi har inte gjort tillräckligt, och när jag säger ”vi” pratar jag om oss som parti men jag
pratar också om EU och om Europaparlamentet och vad Europaparlamentet behöver göra.
Om jag startar med oss som parti är vår uppgift självklar. Vi måste visa i valrörelsen, i samhällsdebatten, att det är vårt parti som har mycket av de verktyg som krävs i den tid vi lever. Vi är ett
parti av sociala ingenjörer. Vi är det parti som byggt folkhemmet. Men vi är också den rörelse,
med våra vänner i Europa, som hela tiden använder reform för reform för att bygga jämlika
samhällen. Vi måste använda den kraften och viljan till att bygga det goda samhället, till att
reformera, nu när världen behöver en hållbar framtid.
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Om vi inte gör det står vi inför samma situation som Macron stått inför: demonstrationer av
frustrerade arbetare som ser villkoren försämras, som permanentas i utanförskap och som har
svårt att få jobb eller dåliga villkor verkar vara en ändlös resa av försämringar. Mot ett sådant
ledarskap ser man ingen ljus framtid. Där vill man inte heller få ännu fler förslag om dyrare liv.
Då blir protesterna mot en stark klimatpolitik ett hinder mot det ansvar vi politiker behöver ta.
Vi socialdemokrater har nu en unik roll i att bygga det socialt hållbara samhället tillsammans med
det ekologiskt hållbara. Resan kan tyckas väldigt lång, men tar man den i etapper, steg för steg,
med reformer och tillsammans med andra, kommer vi att bli mer framgångsrika. Vi socialdemokrater förstår vikten av ”tillsammans”. EU förstår också vikten av ”tillsammans”. Och resultaten
är tydliga: EU är den region i världen som tre år efter Parisavtalet hade gjort mest, som har
kommit längst med lagstiftning, som i praktiken bryter ner avtalet till konkretion och gör det till
verklighet.
EU är precis tillräckligt stort för att göra skillnad i den globala debatten och pressa på världen att
ta sitt ansvar och få ner uppvärmningen som Parisavtalet säger: väl under 2 grader, närmare 1,5
grad. Men EU är också tillräckligt litet för att göra skillnad i lagstiftning. Det har vi märkt, vi som
har förhandlat lagstiftningen. Vi har kunnat göra skillnad den här mandatperioden. Vi har fått ner
utsläppen mer än EU:s egna mål i dag. Målet är 40 procent reduktion jämfört med 1990. Vi har
fått ner det till 45 procent, med lagstiftningar med konstiga namn som ETS, EED, RED med
flera. Dessa lagstiftningar gör tillsammans mer än EU:s mål.
Reduktionen är bra. Den ger oss kraft. Jag var med och förhandlade utsläppshandeln. Den
reducerar utsläppen mer än om Sverige skulle ha nollutsläpp i 50 år – det du Stefan! Jag är mallig
över det, men jag är inte nöjd.
Vi har ett stort arbete framför oss och det är det arbetet vi vill starta. Det är därför jag ska avsluta
med att säga att det här valet blir helt avgörande. Vi som parti behöver visa att vi förstår att vi
inte har gjort tillräckligt, att vi vill ta klimatfrågan och göra den till det socialt hållbara och det
ekologiskt hållbara tillsammans, för en hållbar framtid i Europa. Vi vet att vi har gjort mycket för
att reducera utsläppen, men nästa mandatperiod blir den verkligt avgörande för att leva upp till
Parisavtalet.
Vi behöver ner mer. Vi kräver 55 procents reduktion till 2030. Vi kräver att klimatet ska in i
handelsavtal med tredje land. Vi kräver att EU gör mycket mer när det gäller att reducera
plasterna; annars har vi mer plast i havet än vi har fiskar. Vi kräver att ambitionen blir tydlig i
varje lagstiftning när vi reviderar efter Parisavtalet.
Mot oss står Moderaterna som har röstat nej i alla viktiga omröstningar där det har handlat om
att höja ambitionen, och för att inte prata om dem här i dag säger jag bara: Gå in på vår egen
hemsida och på min Facebook och kolla på alla gånger Moderaterna har röstat mot att höja
ambitionen. Christofer Fjellner hävdade i en debatt alldeles nyligen att de har råkat rösta fel när
det gällde 55 procent till 2030 – men det är många fel och de är systematiska. Det har handlat om
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dieselbilar, om lastbilar, om personbilar, om utsläppshandeln, om luftutsläppen till 2025.
Christofer Fjellner – det blev mycket fel under dina 15 år i Europaparlamentet.
Den här valrörelsen gör vi klimatfrågan till vår. Vi lyfter upp den. Den handlar om social rättvisa.
Den handlar om att ta ansvar för Sverige. Den handlar om att ta ansvar för Europa. Den handlar
om att bli den verkligt starka kraften i världen. Det handlar om att lyssna på ungdomarnas krav:
Vi ser er och vi lovar att göra jobbet!
EU-anförande av Stefan Löfven
Stefan Löfven, partiordförande: Vilket parti, och vilka företrädare! Tidigare i dag mindes vi Jens
Nilssons gärning, men jag skulle också vilja passa på att tacka alla våra Europaparlamentariker
som har tjänstgjort under mandatperioden: Marita, Anna, Jytte, Olle och Aleksander – tack ska ni
ha! Ibland kan det nog kännas väldigt tufft där i Bryssel. När de största segrarna som vi nu har
fått beskrivna för oss görs där nere märks det alldeles för lite i media här hemma. Men vi vet hur
hårt ni har jobbat. Vi vet vilka segrar ni har vunnit. Så tack för allt ni uträttat för Sverige och för
Europa!
Och nu kommer Heléne Fritzon, Johan Davidsson, Jytte Guteland, Erik Bergkvist, Evin Incir,
Ilan de Basso – ett nytt gäng. Och ni ser vilken politik vi kommer att driva och vilken oerhörd
skillnad det kommer att göra. Nu är det viktigt att vi ser betydelsen av EU-valet, att vi ser
helheten, att vi ser den ideologiska dimensionen, djupet.
Vänner, för några år sedan reste jag till Yad Vashem. Det är en minnesplats över förintelsens
offer. Ett stort komplex på ett berg, byggt i vit sten. Vid slutet av vandringen där på berget
kommer man till en grotta uthuggen i stenen. Det är barnens minnesplats. Där inne är det mörkt
och stilla. Det enda som bryter tystnaden är namn som läses upp tillsammans med ett ljus som
tänds upp på samma gång som namnet läses upp, i vad som blir som en oändlig stjärnhimmel. Jag
kommer aldrig att glömma det. Alena Langweilová. Erik Zenker. Anina Eisnerová. Josef Laufer.
Ingeborg. Margit. Rafael. Jan.
Namn efter namn, efter namn, på de en och en halv miljon barn som mördades. Namn efter
namn, efter namn.
Och det finns de som säger att vi inte bör tala så mycket om 1930-talets fascism och nazism,
eftersom dagens extremism inte är lika farlig och inte lika stor. Då uppstår frågan: När ska vi då
reagera? Är det när nazister marscherar på våra gator? Det gör de redan. I Göteborg. I Nyköping.
I Boden. I Ludvika. När högerextremisterna mobiliserar för att skrämma meningsmotståndare till
tystnad? Det gör de redan, och det slår mot journalister, mot feminister, mot liberaler och mot
socialister. Eller när förintelsens överlevare kommer till oss och varnar för att det som de en gång
varit med om ser de börjar hända igen? Det gör de redan. Jag talar ofta med dem, och jag har
lovat att aldrig, aldrig vända bort blicken och att det som en gång hände aldrig får ske igen.
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Och ibland kan det kännas som om mörkret bara sluter sig, som i den där grottan i Yad Vashem,
och att allt som kvarstår är sorg och förtvivlan. Men den bilden är dess bättre inte sann. Visst är
det så att högerextremisterna mobiliserar runt om i Europa, och att de möts, sluter förbund och
talar om att ta över land efter land. Men jag ser också något annat. Jag ser motkrafterna i partier
och föreningar, journalister och debattörer, alla dem som vägrar låta högerextremisterna vinna.
Och vi, mina vänner, vårt parti ska vara en del av den motkraften. De som tänder ljus i mörkret,
de som tar striden för demokratin och människovärdet, ska veta att svensk socialdemokrati står
precis mitt i den samlingen, sida vid sida.
Det här är en helt avgörande fråga för EU:s framtid och för EU:s röst i världen. Vi är ett litet
land. Vi vet såväl betydelsen av det multilaterala samarbetet. För att förändra globalt behöver vi
gå ihop med andra för att skapa den kraften. Och i ett läge där Kina reser sig, där Ryssland bryter
och agerar i strid mot folkrätten och där USA vänder sig bort från multilaterala och internationella samarbeten, då måste EU kliva fram och stå upp för de värderingar som vi tror på.
Men hur ska EU kunna bli en röst för demokrati i världen om dess egna medlemsstater urholkar
demokratins och rättsstatens principer? Hur ska vi kunna stödja fria medier och starkare rättsstater i vårt närområde, om vi själva har medlemsstater som attackerar just det fria domstolsväsendet och fria medier? Därför måste EU nu stå upp för de värderingar som alla medlemsländer skrivit under på. Vi ska göra det utåt i vår omvärld, vi ska göra det inåt i vår union.
Visst, EU är byggt på kompromisser – det är sant. Men det finns ingen mellanväg när det gäller
människovärdet. Det finns ingen rimlig antisemitism, det finns ingen lagom rasism och det finns
ingen tolererad nivå av kvinnohat eller homofobi. Om de värdena kan vi aldrig kompromissa.
Därför kommer EU:s värderingar vara den viktigaste prioriteringen för regeringens EU-samarbete framöver. Vi kommer ta striden i budgetförhandlingarna, där de som bryter mot unionens
värderingar inte ska subventioneras utan sanktioneras. Vi kommer att fullt ut stödja kommissionens arbete med att frånta rättigheter från de medlemsstater som åsidosätter unionens
grundläggande värden.
Och i dag kan vi presentera ytterligare ett steg: Att upprätta en effektiv mekanism i EU för
rättstatsgranskning, där vi medlemsstater kan granska varandra inom ramen för EU:s regelverk,
systematiskt och återkommande, för att se till att rättsstatens principer följs av alla. Vi kan inte,
och ska inte, ha ett EU som bryr sig mer om ekonomin än om demokratin. Individens fri- och
rättigheter, oberoende domstolar. oberoende medier, likhet inför lagen – det, mina vänner, är
skyddsverk mot förtrycket, och det skyddsverket får aldrig falla.
Men kära vänner, nu vill jag ta vid där jag slutade igår: Kampen för demokratin är lika mycket
kampen för de ungas drömmar. Det är i samhällen som förlorat hoppet som både politisk och
religiös extremism kan växa som sig starkast. Därför ska EU:s främsta mål inte vara att gynna
marknaden. Den är bra, men det främsta målet för EU måste vara att gynna dess människor. Det
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är därför vi vill använda EU som ett gemensamt verktyg för att skapa nya, gröna jobb genom
innovation och progressiva handelsavtal, och mina vänner – det är precis därför som löntagare
inte ska ställas mot löntagare i vårt Europa.
Vi socialdemokrater har under hela vår tid i EU tagit striden just för löntagares rättigheter. Och
det är inte normalt att gå in EU-kommissionens hemsida som en högtidsstund, men nu är det
det. På EU-kommissionens hemsida kan man nämligen se hur de börjar bygga upp en sida med
rubriken Europeiska pelaren för sociala rättigheter. Och stoltheten förminskas inte av att det också står
att EU-ledarna grundade detta arbete på ett toppmöte hösten 2017 i den svenska staden
Göteborg!
Men då är det så med socialdemokratin att med stolthet kommer aldrig nöjdhet, utan på punkt
efter punkt kan vi se att konservativa krafter och högerextremister har satt emot. Men på punkt
efter punkt har vi vunnit: Lika lön för utstationerad arbetskraft. Starkare regler för transportsektorn. Högre krav på arbetsvillkor. Och på punkt efter punkt ska vi fortsätta att vinna, och nu
tar vi stöd av precis den här nybyggda pelaren och fortsätter framåt – för arbetsmiljön, för
kollektivavtalen, för ett stopp för fusket med regler och skatter, för jämställdheten och kvinnors
makt över sina arbetsliv.
Vi fortsätter framåt och så kan EU få en arbetsmarknad som inte krossar de ungas drömmar utan
tvärtom förverkligar dem. Så, mina vänner, tänds fler ljus i mörkret.
Det här är en princip som också gäller för många andra områden och det är egentligen ganska
enkel och tydlig: För att kunna känna hopp inför framtiden behöver man känna trygghet här och
nu. Är det någon som har kommit till den här byggnaden söderifrån? Såg ni någon skylt där? Där
finns skylten Olof Palmes Torg. Det är ett av många i världen, men det som ändå lever kvar starkast
är inte Olof Palmes namn på platser. Det är en väldigt fin symbolik i det, men det är hans idéer.
Jag anser att ett av Olof Palmes absolut största bidrag var tanken om gemensam säkerhet. Den
kom till på hösten 1980. Då hade nedrustningsförhandlingarna stannat upp och Ronald Reagan
gick till val på en kraftig upprustning. Precis i det läget samlade Olof Palme en kommission med
företrädare från hela världen, och så klargjorde han och visade på några enkla principer: Så länge
det finns kärnvapen är det omöjligt för stater att vinna säkerhet på varandras bekostnad. Därför
måste vi som stater, även om vi är ideologiska motståndare, söka gemensamma lösningar för att
nå gemensamma säkerhetsintressen, inte minst det mest grundläggande av alla gemensamma
intressen, nämligen det att överleva.
Det är inte så svårt att se likheterna med i dag. Jag menar att det är ett absurt faktum att länder
bygger sin yttersta säkerhet med ett vapen som har kraften att förgöra allt liv på jorden.
Nu måste vi samla fler för att få igång den breda nedrustningen igen, och det är precis det som
bland annat Margot Wallström gör. Och det kan bara lösas genom att arbeta för just gemensam

316

säkerhet, och för att nå resultat måste vi ha med oss så många som möjligt, och även kärnvapenmakterna måste delta i det nedrustningsarbetet. I en tid av aggressiv retorik och upprustning
behöver vi hitta gemensamma intressen, en gemensam väg framåt. I detta mörker är det vår
uppgift att se till att finna ljus.
Jag tror tanken om gemensam säkerhet och gemensamt ansvar kommer vara avgörande för EU:s
framtid. Ta migrationen. EU kan inte förlora kontrollen som vi gjorde under flyktingkrisen. En
kaosartad migration drabbar hela samhällets förtroende för flyktingmottagandet – men värst av
allt drabbas flyktingarna själva. De enda som vinner på det är högerextremisterna som kan
använda en sådan situation till att elda på hatet. EU:s gemensamma gränser kräver också ett
gemensamt ansvar för migrationen, ett gemensamt system där länder som gjort mycket får göra
mindre och de länder som gjort nästintill inget behöver göra betydligt mer. Det kommer vara
mycket svårt att avsluta ett sådant arbete i EU, men vi har börjat. Och vi gör det inte för att det
är lätt, utan vi gör det för att det är vårt ansvar och för att det är rätt.
Samma sak gäller för terrorismen. När IS-register nu börjar öppnas upp ser vi hur invånarna i det
blodsindränkta kalifatet stod registrerade med namn, med familj och med slavar. Unga yazidiska
flickor vittnar om hur de har sålts från familj till familj. Ofta tystnar man när man kommer till de
grymmaste berättelserna, men i går kunde vi läsa i Dagens Nyheter det mest vedervärdiga jag har
läst i svensk media över huvud taget – så fullständigt bortom det som har passerat humanitetens
gränser, så det är helt oförståeligt. Vilken ondska och vilken grymhet!
Det världen har bevittnat här är en ren och rituell ondska som världssamfundet måste göra allt i
sin makt för att bestraffa. Här kommer återigen tanken om gemensam säkerhet in. Vårt yttersta
mål kan inte vara att diskutera medborgarskap och skyffla runt dessa mördare mellan våra länder.
De ska inte vara i något juridiskt ingenmansland. De ska vara i fängelse!
Därför ser vi till att Säkerhetspolisen, polisen och hela vårt samhälle har de verktyg och de
resurser vi behöver här hemma för att fånga upp alla som begått brott eller kan utgöra ett hot.
Men det stora arbetet måste också ske på en global arena, med EU som pådrivande kraft, för att
finna och bestraffa dessa förövare, var de än befinner sig, och arbeta förebyggande så att cirkeln
bryts och att organisationer som Al-Qaida och IS inte återuppstår i nya skepnader utan krossas en
gång för alla.
Det är oerhört svårt, och det är bara möjligt med kraften från ett starkt EU och ett starkt och
samlat världssamfund. Vänner – vi ska se till att detta mörker aldrig kan segra!
Och gemensam säkerhet kommer vara lika avgörande för klimatet. Vi måste ena ideologiska och
politiska motståndare kring samma gemensamma mål: överlevnad. Och är det inte lite lustigt att
de konservativa krafter som så ofta pratar om personligt ansvar vägrar att ta ansvar när det
kommer till klimatet? Då är det någon annan som ska göra det. De säger att klimatet behöver
lösas på europeisk och internationell nivå, men sedan motarbetar de lösningarna på europeisk
och internationell nivå.
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Hur vågar de prata om att det här är någon annans ansvar, när det här är den största ansvarsfrågan av alla? Det här är vårt ansvar. Vi behöver både rädda vår livsmiljö från skadliga
kemikalier, hormonstörande ämnen, onödig plast och samtidigt se till att förverkliga Parisavtalet,
utan ”om”, utan ”men”, utan ”kanske”. Då kommer högern att säga att det är omöjligt – det
brukar de säga. De brukar börja i den änden. Och vi kan svara med antiapartheidrörelsen gamla
slogan: ”Det verkar bara omöjligt tills det är gjort!”
Så vänner, jag kommer aldrig att glömma Yad Vashem, och jag kommer med stor sannolikhet åka
dit igen, till den där känslan av mörker och maktlöshet. Det finns ingenting som kan få de
brotten ogjorda eller de barnen tillbaka. Vi har inte makten över det förflutna. Men kära vänner –
vi har makten över vår framtid. Vi kan försvara demokratin och ge dagens Alena, Erik, Anina och
Josef trygghet i vardagen, och därmed hopp om framtiden. Och om någon möjligtvis i skuggan
av brexit tycker att EU måste bevisa sin nytta är svaret det här: Ett EU som inte sätter
marknaden först utan människorna. Som möter högerextremismen, terrorismen, klimathotet,
utnyttjandet av löntagare. Det är en union, som försvarar demokratin och våra ungas drömmar.
Jag vet nu att vi alla här tillsammans, inte minst ni, lagt ett stort arbete under hösten bakom oss,
och ni har arbetat hårt. Men nu behövs din insats igen. Ta det ljus som du bär inom dig med dig,
så ska jag ta mitt, och så ska vi ställa oss sida vid sida med tiotusentals andra. Och då ska vi se att
mörker kan besegras. Det är ljuset som vinner. Tack!
Ordförande: Åsa Lindestam och Agneta Blom
Tjänstgörande ordförande: Vi närmar oss avslutningen och det har varit fantastiskt de här dagarna.
Det har varit precis som en bra kongress ska vara. Tekniken har krånglat – det gör den alltid.
Partistyrelsen har sagt nej ibland – det gör den alltid. Vi har hört fantastiska tal – både tal som
våra företrädare har hållit men också från er ombud. Vi har haft 361 yrkanden så långt, och då
har vi då inte räknat de som har dragits tillbaka. Det har varit nattmangling, jag har sett många
nya ansikten men jag har sett jättemånga gamla kamrater också – härligt! Och vi hade en
fantastisk fest.
Men det här är bara möjligt när vi alla hjälps åt tillsammans och det är mitt budskap: Ni ska ha ett
stort tack för det ni har gjort, för vi här i presidiet har haft jättekul, och vi har haft koll – och det
hade vi inte haft utan er. Från oss alla: Stort tack!

Dagordningens punkt 13
Protokolljustering
Tjänstgörande ordförande: Protokollen från fredag och lördag är justerade. När det gäller protokollet
för dagen är förslaget att vi beslutar enligt följande: Protokollet för söndagen den 24 mars 2019
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justeras av två av de justerade vi har valt i förening samt tjänstgörande ordförande i samband
med kongressavslutningen.
Beslut
Kongressen beslöt:
att
protokollet från söndagen den 24 mars 2019 justeras av två justerare i förening samt
tjänstgörande ordförande i samband med kongressavslutningen.
Tjänstgörande ordförande: Jag vill nämna att här finns en veteran som är en av mina största förebilder. Birgitta Dahl har varit på alla kongresser sedan 1960. Vi har ett uppdrag att fullfölja! Hon
var den som satte jämställdheten på kartan. Jag vill också tacka alla för att ni har varit i Örebro.
Det här är min hemstad i dag och det är fantastiskt roligt att ha haft er här.

Dagordningens punkt 14
Kongressens avslutning
Avslutningsprogram
Stefan Löfven, partiordförande: Jag hade glädjen i går att få upp Birgitta Dahl på scenen i går på
festen och vi sjöng tillsammans – det uppskattas väldigt mycket!
Vänner, jag ska fatta mig kort eftersom många har tåg att passa. Först vill jag tacka alla som gjort
kongressen möjlig. Funktionärerna, vårt fantastiska presidium – oj, vad ni är duktiga, alla ni som
har slitit och låt mig speciellt nämna alla volontärer. Ni möter dem runt om i lokalerna. Utan
volontärer – ingen kongress. Tack volontärerna, jag vet att vi har kallat det här för en liten
kongress, men det arbete ni alla har gjort är allt annat än litet. Känn vår tacksamhet och ta emot
den här applåden!
Sedan Johan, här kommer din absolut främsta förmån: Ge en varm applåd till vår
kongressgeneral Johan Öhrn!
Och så vill jag skicka med er det här som jag kom att tänka på. Jag vet inte om ni såg den där
intervjun med Colin Powell för en tid sedan; det var dessvärre i samband med mordet på Anna
Lindh. Han berättade att en gång när han träffade Anna Lindh sade han: ”För mig är Sverige
Björn Borg, Abba och Anna Lindh”. Och då sade Anna: ”Varför är jag bara på plats nummer
tre?” Så var det med Anna, ett alldeles underbart självförtroende och det är viktigt att ha det.
Det påminde mig om ett tal hon höll som SSU-ordförande för över 30 år sedan nu, på SSUkongressen 1987. Hon sa: ”När jag läst jubileumstalen har jag slagits av att varje decennium, från
1930-talet och framåt, har borgerliga debattörer hävdat att socialdemokratin nu har spelat ut sin
roll. Så har det varit och sådana debatter kommer vi att få också i framtiden. Men vi ska lika litet
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som tidigare generationer tro på dessa ödesbetraktelser. Tvärtom finns det för många uppgifter
för oss. Varje decennium har nya utmaningar kommit.”
Ser vi tillbaka på det senaste decenniet, så vet vi ju att Anna hade rätt. Jag minns bara hur det lät
dagarna kring när jag fick ta över ordförandeskapet i vårt parti. Då mina vänner tävlades det om
hur fort och hur hårt man skulle räkna ut socialdemokratin! Det var till och med vissa som sade:
”Ni kan hoppa över valet 2014; ni får möjligtvis sikta på 2018.”
Vi samlade oss, som inget annat parti kan göra. Vi fick regeringsmakten och började ändra
riktning för Sverige.
Nu går mer än 350 000 fler människor till jobbet än när vi tillträdde. Sysselsättningsgraden är den
högsta på ett kvarts sekel och den högsta som någonsin uppmätts i något EU-land. Andelen som
behöver leva på ersättningar och försäkringar är den lägsta sedan 1981. Vi har ökat satsningarna
på skolan och nu kan vi se att kunskapsmätningarna börjar gå i rätt riktning i skolan. Nu har vi
påbörjat massiva investeringar för att anställa tusentals och åter tusentals i sjukvården, i skolan, i
äldreomsorgen. Vi har stärkt polisen och försvaret, och vi har gjort den största klimatsatsningen
någonsin i vårt lands historia. Vi har lett landet genom en enorm flyktingkris, en rasistisk skolattack och ett avskyvärt terrordåd, och vi har slitit för att vårt samhälle ska hålla ihop.
Varje decennium har nya utmaningar. Vi har mött dem och vi kommer att möta dem alla i
framtiden, så låt tyckarna oja sig om socialdemokratins öde. Vi har fullt upp med att bygga landet!
Vi har ett svårt läge nu, det är ingen tvekan om det. Mandaten i riksdagen lutar faktiskt åt höger.
Konservativa och högerextremister mobiliserar med full kraft, så många undrar om vårt samhälle
kommer kunna möta de stora framtidsutmaningar som vi står inför och om vårt samhälle, och
vår kontinent, kommer klara att hålla ihop.
Det är upp till oss att svara. Det är upp till oss här i salen och alla våra partivänner runt om i
landet. Det är upp till oss att samla alla goda krafter vi kan inför den här uppgiften. Så vi ska
sträcka på oss. Vi ska låna inte så lite av Anna Lindhs självförtroende. Titta runt om er, titta till
höger, titta till vänster, så ser ni själva. Det är vi – en enorm kraft, och ingen annan kommer att
göra det här jobbet åt oss.
Så svårt det kommer bli, men därför också så utmanande och stimulerande! Kan det finnas något
värdigare syfte att ägna oss åt under vår stund på jorden?
Och vilken stolthet vi kommer kunna känna en dag över detta utförda arbete! Jag tänker på dig,
Sebastian Rasmusson. Med dina 16 år är du kongressens yngsta ombud. Du kanske inte tänker på
det nu men en dag kommer du att kunna berätta för dina barn och barnbarn, eller någon annan
som gärna vill lyssna på dig: ”Jag var med. Jag gjorde mitt. När vi motade tillbaka högerextremismen. När vi genomförde klimatomställningen. När vi tog kampen för jämlikheten, tryggheten
och bildningen för oss alla. Jag var med skapade det starkare samhälle som vi nu lever i!”
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Du kommer berätta för dina barn, barnbarn och andra det jag berättar för dig nu när jag formellt
avslutar den här kongressen: Socialdemokratin tillhör inte historien – vi skriver den!
Härmed förklarar jag kongressen avslutad.
Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 40:e ordinarie partikongress förklarades avslutad
klockan 11.51.
Internationalen sjöngs unisont.
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