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1. Kongressens öppnande 

2. Fastställande av ombudsförteckning: 

2.1 Revisorernas rapport 

2.2 Upprop 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av kongressfunktionärer: 

4.1 Sex ordförande 

4.2 Sex sekreterare 

4.3 15 rösträknare tillika ledamöter i rösträkningskommittén 

4.4 Tio protokolljusterare 

4.5 15 ledamöter i redaktionsutskottet 

5. Beslut om kongressens offentlighet 

6. Kongressens arbetsformer: 

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

och kongressprotokoll) 

6.2 Fastställande av arbetsordning (inklusive föredragande) 

7. Berättelser och fråga om ansvarsfrihet: 

7.1 Partistyrelsens berättelser 

7.2 Revisorernas berättelser 

7.3 Granskningsutskottets berättelse 

7.4 Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen 

8. Val av partiorgan: 

8.1 Partiordförande 

8.2 Partisekreterare 

8.3 Fem ledamöter i verkställande utskottet 

8.4 Sju ersättare i verkställande utskottet1 

8.5 26 ledamöter i partistyrelsen 

8.6 15 ersättare i partistyrelsen1 

8.7 Tre revisorer 

8.8 Tre revisorsersättare1 

8.9 Fem ledamöter i programkommissionen 

8.10 Fem ersättare i programkommissionen1 

8.11 Elva ledamöter i valberedningen1 

8.12 Sex ersättare i valberedningen1 

8.13 Nio ledamöter i granskningsutskottet1 

8.14 Fyra ersättare i granskningsutskottet1 

                                                 
1 I enlighet med partistyrelsens förslag till nya partistadgar 
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9. Behandling av motioner och stadgar på område F: VI BYGGER EN STARK 

ORGANISATION TILLSAMMANS 

9.1 Partistyrelsens förslag till nya partistadgar:  

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

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

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

10.1 Behandling av område D: Vi bygger landet tryggt 

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

(s. 12–13). 

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

10.2 Behandling av område D: Vi bygger landet tryggt 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt: Vård efter behov (s. 13–15) 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D: (UD107, UD157, UD172, UD180). 

10.3 Behandling av område D: Vi bygger landet tryggt 

Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer - kapitel 2 Vi bygger landet tryggt: Högre pensioner (s. 15),  

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

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D: (UD137, UD155, UD177, UD178, D185). 

10.4 Behandling av område C: Vi bygger landet med kunskap 

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

möjligheter växer (s. 17–20). 

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

10.5 Behandling av område C: Vi bygger landet med kunskap 

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

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

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

10.6 Behandling av område C: Vi bygger landet med kunskap 

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

öppnar dörrar (s. 21–22). 

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

UB116, UB149, UB150, UB151). 

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

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

gemensamma ansvar (s. 23). 

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

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

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

och brottens orsaker (s. 24–25). 

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

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

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

hem (s. 25–26). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B: (UB146). 
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10.10 Behandling av område B: Vi bygger ett land som håller ihop 

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

rättssäker invandring (s. 26–28). 

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

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

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

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

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: (UA112, UA117, UA130, UA152, UA153, 

UA164). 

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

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

gröna jobb (s.4–7). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: (UA114, UA167, UA168, UA169, UA170, 

UA173, UA175, UA179). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

byggas (s. 11–12). 

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: (UA129, UA131, UA132, UA133, UA134). 

10.16 Behandling av område E: Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans 

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

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

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

UE184). 

10.17 Behandling av område E: Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans 

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

och folkligt försvar (s. 31–32). 

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

11. Behandling av redaktionsutskottets förslag 

12. Protokolljustering 

13. Kongressens avslutning 


