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Fredagens förhandlingar den 29 maj
Kongressen inleddes 16:05
Kongressen öppnades 16:24
Kongressen ajournerades för dagen 17:40
Ordförande: Elvy Söderström och Elisabeth Brandt Ygeman
Sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén
Inledningsanförande av Stefan Löfven, partiordförande, klockan 16:24 - 17:07.
Välkomstanförande av Olle Thorell, distriktsordförande Västmanland, klockan 17:24 - 17:28.
Videohälsning
Risa Hontiveros, Akbayan Citizens' Action Party, Filippinerna, klockan 17:29-17:34
Temagrupper
Efter kongressens ajournering hölls temagrupper
Dagordningens punkt 1
Partikongressens öppnande
Partiordförande Stefan Löfven öppnade Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie
partikongress onsdagen den 29 maj klockan 16:24 i Aros Congress Center i Västerås.
Dagordningens punkt 2
Fastställande av ombudsförteckning
Dagordningens punkt 2.1
Fullmaktsgranskningskommitténs rapport
Föredragning
Håkan Bystedt, fullmaktsgranskningskommitténs ordförande, föredrog
fullmaktsgranskningskommitténs rapport.
Beslut
Partikongressen beslutade:
att godkänna fullmaktsgranskningskommitténs rapport.
Dagordningens punkt 2.2
Upprop
Föredragning och förslag
Håkan Bystedt, fullmaktsgranskningskommitténs ordförande, föreslog att uppropet anses fastställd
genom den kontroll av ombudens närvaro som distriktsombudsmännen gjort enligt
ombudsförteckningen.
348 valda ombud fanns närvarande, Gävleborg har två vakanta platser, Kristina Edlund,
Östergötland anländer senare i kväll.

2

Beslut
Partikongressen beslutade:
att med utgångspunkt i uppropet fastställa ombudsförteckningen enligt förslag.
Dagordningens punkt 3
Fastställande av dagordning
Föredragning
Carin Jämtin, partisekreterare, yrkade bifall till partistyrelsens förelagda förslag till dagordning:
Förslag
Följande av partistyrelsen utarbetade förslag till dagordning förelåg:
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.

Kongressens öppnande

2.

Fastställande av ombudsförteckning:
2.1
Fullmaktsgranskningskommitténs rapport
2.2
Upprop

3.

Fastställande av dagordning

4.

Val av kongressfunktionärer:
4.1
Sex ordförande
4.2
Sex sekreterare
4.3
Elva rösträknare
4.4
Nio ledamöter i rösträkningskommittén
4.5
Sex protokolljusterare
4.6
15 ledamöter i program- och redaktionsutskott
Beslut om kongressens offentlighet

5.
6.

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

7.

Val av partiorgan:
7.1
En suppleant i verkställande utskottet (fyllnadsval)
7.2
En ledamot i partistyrelsen (fyllnadsval)
7.3
En suppleant i partistyrelsen (fyllnadsval)
7.4
Elva ledamöter i valberedningen
7.5
Sex suppleanter i valberedningen
7.6
Nio ledamöter i granskningsutskottet
7.7
Fyra suppleanter i granskningsutskottet
Beslut på område A - Framtidens folkrörelse:
8.1
Partistyrelsens förslag: Handslag för ett framtidsparti
8.2
Motioner och partistyrelsens utlåtande på område A:
Ett parti där människors engagemang växer

8.
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8.3

Motioner och utlåtanden som rör ett parti där människors engagemang växer.
(UA1)
Motioner och partistyrelsens utlåtande på område A:
Ideella sektorn
Motioner och utlåtanden som rör ideella sektorn. (UA2)

9.

Beslut på område B - Framtidens jobb:
9.1
Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb
Investeringar för framtiden (sid. 4 - 7)
9.2
Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B:
Investeringar för framtiden
Motioner och utlåtande som rör investeringar för framtiden. (UB1)

10.

Beslut på område C - Framtidens jobb:
10.1 Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb
En aktiv näringspolitik för fler och växande företag (sid. 7 - 9)
10.2 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område C:
En aktiv näringspolitik för fler och växande företag
Motioner och utlåtanden som rör en aktiv näringspolitik för fler och växande
företag. (UC1)

11.

Beslut på område D - Framtidens jobb:
11.1 Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet (sid. 9 - 13)
11.2 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D:
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet: Utbildning och matchning
Motioner och utlåtanden som rör utbildning och matchning. (UD1)
11.3 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D:
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet: På arbetsplatsen
Motioner och utlåtanden som rör arbetsmiljö och arbetsorganisation. (UD2)
11.4 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D:
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet: Ordning och reda på
arbetsmarknaden
Motioner och utlåtanden som rör schyssta villkor, a-kassa och lönebildning.
(UD3)

12.

Beslut på område B, C och D - Framtidens jobb:
12.1 Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb:
Inledning och slutord (sid. 2 - 3 och 13)

13.

Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område E: Kongress 2017
13.1 Motioner som hänskjuts till partikongressen 2017
Motioner och utlåtande som rör områden som partistyrelsen föreslår ska
behandlas vid nästa ordinarie partikongress 2017. (UE1)

14.

Beslut om partistyrelsens förslag till stadgeändringar
14.1 Förslag om enhetlig medlemsavgift
Partistyrelsens förslag till ny enhetlig medlemsavgift.
14.2 Förslag till stadgeändringar
Partistyrelsens förslag till stadgeändringar.
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15.

Protokolljustering

16.

Kongressens avslutning

Beslut
Partikongressen beslutade:
att

bifalla partistyrelsens förslag till dagordning.

Dagordningens punkt 4
Val av kongressfunktionärer
Dagordningens punkt 4.1
Val av sex ordförande
Föredragning och förslag
Valberedningens ordförande, Ilmar Reepalu, föreslog partikongressen att välja Björn Sundin, Elvy
Söderström, Elisabeth Brandt Ygeman, Laila Naraghi, Anders Teljebäck och Luciano Astudillo.
Beslut
Partikongressen beslutade:
att

välja ordförande för partikongressen i enlighet med valberedningens förslag.

Carin Jämtin överlämnade klubban till det nyvalda kongresspresidiet.
Dagordningens punkt 4.2
Val av sex sekreterare
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog partikongressen att välja Joakim Edhborg,
Maria Eklund, Mia Nikali, Johan Rydstedt, Jeanette Svensson och Ann-Charlotte Visén.
Beslut
Partikongressen beslutade:
att välja sekreterare för partikongressen i enlighet med valberedningens förslag.
Dagordningens punkt 4.3
Val av elva rösträknare
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog partikongressen att välja.
Mikael Fallemo
Emma Johansson
Stefan Skoglund
Jenny Bjerkås

Stockholms län
Kronoberg
Bohuslän
Västernorrland
5

Björn Karlsson
Maria-Elsa Salvo
Fatmir Azemi
Sofia Andersson
Robert Savela
Laila Olsen
Dan Mattson

Uppsala län
Stockholm
Skåne
Norra Älvsborg
Norrbotten
Skåne
Jönköpings län

Beslut
Partikongressen beslutade:
att

välja elva rösträknare i enlighet med valberedningens förslag.

Dagordningens punkt 4.4
Val av nio ledamöter i rösträkningskommittén
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog partikongressen att välja.
Jonas Attenius
Sofia Amloh
Salar Rashid
Catrin Tufvesson
Bo Olofzon
Annika Andersson Ribbing
Joakim Pohlman
Elin Norén
Arne Lundberg

Göteborg
Södermanland
Stockholm
Skåne
Norrbotten
Stockholms län
Kronoberg
Dalarna
Södermanland

Beslut
Partikongressen beslutade:
att

välja nio ledamöter i rösträkningskommitté i enlighet med valberedningens förslag.

Dagordningens punkt 4.5
Val av sex protokolljusterare
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog partikongressen att välja.
Johan Pettersson
Harriet Hedlund
Magnus Andersson
Alexandra Völker
Jonas Magnusson
Hans Hahn

Skåne
Västerbotten
Örebro län
Stockholms län
Jönköpings län
Göteborg

Beslut
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Partikongressen beslutade:
att

välja sex protokolljusterare i enlighet med valberedningens förslag.

Dagordningens punkt 4.6
Val av 15 ledamöter i program- och redaktionsutskott
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog partikongressen att välja.
Stefan Löfven
Carin Jämtin
Mikael Damberg
Nanna Wikholm
Johan Rocklind
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Glenn Nordlund
Jeanette Kvist
Ola Gustavsson
AnnSofie Andersson
Niklas Karlsson
Caroline Andersson
Dan Gabrielsson
Hanna Westerén
Lars Bryntesson

partistyrelsen
partistyrelsen
partistyrelsen
Stockholm
Södermanland
Skåne
Västernorrland
Halland
Kronoberg
Jämtlands län
Skåne
Uppsala län
Skaraborg
Gotland
Stockholms län

Beslut
Partikongressen beslutade:
att

välja 15 ledamöter i program- och redaktionsutskott i enlighet med valberedningens förslag.

Dagordningens punkt 5
Beslut om kongressens offentlighet
Föredragning och förslag
Elvy Söderström kongressordförande, föredrog partistyrelsens förslag om att partikongressen ska
vara offentlig.
Beslut
Partikongressen beslutade:
att partikongressen ska vara offentlig.
Dagordningens punkt 6
Kongressens arbetsformer
Dagordningens punkt 6.1
Fastställande av diskussionsordning (inkl. regler för temagrupper, omröstningar
och kongressprotokoll)
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Förslag
Följande av partistyrelsen uppgjorda förslag till diskussionsordning förelåg:
FÖRSLAG TILL DISKUSSIONSORDNING
1)

För pågående ärende (dagordningspunkt/er) kan ordet begäras via egen dator, läsplatta,
smartmobil 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 egen dator, läsplatta eller smartmobil.

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 och Sveriges socialdemokratiska studentförbund 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 två minuter, när inte kortare tid har beslutats. Talare
har rätt till replik, om de 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 område disponerar de föredragande för
respektive område tillsammans sammanlagt högst fem minuter. För slutplädering inom
respektive område disponerar de föredragande sammanlagt högst tio minuter.
Tjänstgörande ordförande kan vid behov ge föredragande möjlighet till ytterligare inlägg
samt förlänga föredragandens tid för slutplädering.

5)

För varje dagordningspunkt gäller den tid, som anges i arbetsordningen som en ram,
vilken inte ska överskridas. När antalet anmälda talares inlägg tidsmässigt överstiger den
fastlagda tidsramen, ska tjänstgörande ordförande omedelbart meddela detta och fråga,
vilka som ytterligare önskar anmäla sig, innan streck sätts i debatten. Efter det att streck
satts i debatten, begränsas taletiden till den tid som kongressen, efter förslag från
kongressordföranden, beslutar.
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6)

Förslag om streck i debatten och tidsbegränsning för talarna kan framställas av
ordföranden och kongressens ombud.

7)

Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska hen överlåta platsen åt någon av
de andra ordförandena.

8)

Reservationer ska avges skriftligt. Anmälan om reservation ska göras i omedelbar
anslutning till beslutet. Skriftlig reservation ska därefter lämnas till presidiet.

9)

Kongressombud, som av någon orsak önskar ledighet (permission) från någon del av
kongressens förhandlingar, ska skriftligen anmäla detta till tjänstgörande ordföranden,
som kan bevilja ledighet. Samtliga ledigheter meddelas sekreteraren för anteckning i
protokollet.

ARBETSFORMER FÖR TEMAGRUPPERNA
Arbetet i temagrupper sker genom att ombud och andra kongressdeltagare med yttrande- och
förslagsrätt (till exempel partistyrelse och riksdagsgruppens ombud) i förväg har delats in i
temagrupper. Temagrupperna leds av partistyrelsens föredragande.
Syftet med temagrupperna är framför allt att ge kongressdeltagarna möjlighet att diskutera och
argumentera för sina förslag i en mindre grupp, och utan de strikta talartidsbegränsningar som
gäller i plenum. Detaljfrågor, oklarheter och olika sätt att tolka kongressdokumentens skrivningar
kan där klaras ut. Samtliga politiska frågor ska dock diskuteras av hela kongressen och alla beslut
som gäller motioner, Handslag för ett framtidsparti och de politiska riktlinjerna: Framtidens jobb
ska slutgiltigt fattas av kongressen. De föredragande kan dock, efter diskussionen i de olika
temagrupperna, föreslå ändringar i texterna.
Beslut om eventuella ändringar i partistyrelsens förslag fattas av en grupp utsedda av
partistyrelsen bestående av Stefan Löfven, Carin Jämtin, Karl-Petter Thorwaldsson, Magdalena
Andersson, Mikael Damberg, Ilan de Basso, Therese Guovelin, Ylva Johansson, Jonas Karlsson
och Marita Ulvskog. Om ändringar sker görs nya versioner av de ändrade texterna som görs
tillgängliga på kongressens webbplats före debatten i aktuell fråga.
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, med slutna sedlar. Övriga ärenden avgörs genom öppen
omröstning. Om rösträkning begärs kommer den elektroniska voteringsanläggningen att
9

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 11.00 - 13.00 på lördagen och söndagen kommer förslag till beslutsprotokoll från
föregående dag att vara tillgängligt på Socialdemokraternas webbplats. Ombuden har då möjlighet
att granska protokollsförslaget och framföra eventuella erinringar mot detta. Justering av
beslutsprotokollet görs därefter av två valda justerare i förening samt tjänstgörande ordföranden.
Protokollet från den avslutande kongressdagen justeras av två justerare i förening samt
tjänstgörande ordföranden i samband med kongressavslutningen.
Det fullständiga protokollet, som omfattar alla inlägg under kongressen (diskussionsprotokollet),
utarbetas efter kongressen. Detta protokoll justeras av de kongressvalda protokolljusterarna och
ordförandena.
Beslut
Partikongressen beslutade:
att

bifalla partistyrelsens förslag till diskussionsordning, inklusive regler för temagrupper,
förslag, omröstningar och kongressprotokoll.

Dagordningens punkt 6.2
Fastställande av arbetsordning
Förslag
Följande av partistyrelsen utarbetade förslag till arbetsordning förelåg:
FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING

Fredagen den 29 maj
16.00

Öppningsprogram
Öppningsanförande av partiordförande Stefan Löfven
Formalia
1. Kongressens öppnande
2. Fastställande av ombudsförteckning:
2.1 Fullmaktsgranskningskommitténs rapport
2.2 Upprop
3. Fastställande av dagordning
4. Val av kongressfunktionärer:
4.1 Sex ordförande
4.2 Sex sekreterare
4.3 Elva rösträknare
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17.45

18.00
18.30
20.00
22.00

4.4 Nio ledamöter i rösträkningskommittén
4.5 Sex protokolljusterare
4.6 15 ledamöter i program- och redaktionsutskott
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)
Behandling av motioner och partistyrelsens utlåtanden
13. Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område E - Kongress 2017
13.1 Motioner som hänskjuts till partikongressen 2017
Motioner och utlåtande som rör områden som föreslås behandlas på nästa
ordinarie partikongress 2017. (UE1)
Föredragande: Carin Jämtin
Temagrupper
Middagspaus (temagrupperna avgör när man tar paus)
Temagrupper
Temagrupper avslutas

Lördagen den 30 maj
08.30
08.50
09.00

10.30
11.00
11.15

Parentation
Sång
Internationell gäst Nabeel Shaath, Fatah
Inledning Framtidens folkrörelse och tal av partisekreterare Carin Jämtin
Behandling av partistyrelsens förslag samt motionsbehandling - område A
Framtidens folkrörelse
8. Beslut på område A - Framtidens folkrörelse:
8.1 Partistyrelsens förslag: Handslag för ett framtidsparti
Föredragande: Carin Jämtin, Therese Guovelin, Jonas Karlsson
8.2 Motioner och partistyrelsens utlåtande på område A:
Ett parti där människors engagemang växer
Motioner och utlåtanden som rör ett parti där människors engagemang växer.
(UA1)
Föredragande: Carin Jämtin, Therese Guovelin, Jonas Karlsson
8.3 Motioner och partistyrelsens utlåtande på område A:
Ideella sektorn
Motioner och utlåtanden som rör ideella sektorn (UA2)
Föredragande: Carin Jämtin, Therese Guovelin, Jonas Karlsson
Kaffepaus Kaffe serveras i utställningshallen
Gästtal Åsa Romson och Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Behandling av partistyrelsens förslag samt motionsbehandling - område A
Framtidens folkrörelse, forts.
8. Beslut på område A - Framtidens folkrörelse:
8.1 Partistyrelsens förslag: Handslag för ett framtidsparti
8.2 Motioner och partistyrelsens utlåtande på område A:
Ett parti där människors engagemang växer
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11.50

12.20
12.30
13.30

15.30
16.00
16.10
16.20

Motioner och utlåtanden som rör ett parti där människors engagemang växer.
(UA1)
Föredragande: Carin Jämtin, Therese Guovelin, Jonas Karlsson
8.3 Motioner och partistyrelsens utlåtande på område A:
Ideella sektorn
Motioner och utlåtanden som rör ideella sektorn (UA2)
Föredragande: Carin Jämtin, Therese Guovelin, Jonas Karlsson
Behandling av partistyrelsens förslag om enhetlig medlemsavgift och till
stadgeändringar
14. Beslut om partistyrelsens förslag till stadgeändringar
14.1 Förslag om enhetlig medlemsavgift
Partistyrelsens förslag till ny enhetlig medlemsavgift.
Föredragande: Carin Jämtin, Therese Guovelin, Jonas Karlsson
14.2 Förslag till stadgeändringar
Partistyrelsens förslag till stadgeändringar.
Föredragande: Carin Jämtin, Therese Guovelin, Jonas Karlsson
Gästtal Eva Nordmark, TCO
Lunchpaus
Inledning Framtidens jobb
Behandling av partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb
samt motionsbehandling - område Framtidens jobb
9. Beslut på område B - Framtidens jobb:
9.1 Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb
Investeringar för framtiden (sid. 4 - 7)
9.2 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B:
Investeringar för framtiden
Motioner utlåtanden som rör investeringar för framtiden. (UB1)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
10. Beslut på område C - Framtidens jobb:
10.1 Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb
En aktiv näringspolitik för fler och växande företag (sid. 7 - 9)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
10.2 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område C:
En aktiv näringspolitik för fler och växande företag
Motioner och utlåtanden som rör en aktiv näringspolitik för fler och
växande företag. (UC1)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
Kaffepaus Kaffe serveras i utställningshallen
Avtackningar
Internationell gäst Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet
Behandling av partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb
samt motionsbehandling – område Framtidens jobb, forts.
11. Beslut på område D - Framtidens jobb:
11.1 Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb:
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet (sid. 9 - 13)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
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18.00
19.00

11.2 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D - Framtidens jobb
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet: Utbildning och matchning
Motioner och utlåtanden som rör utbildning och matchning. (UD1)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
11.3 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D - Framtidens jobb
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet: På arbetsplatsen
Motioner och utlåtanden som rör arbetsmiljö och arbetsorganisation.
(UD2)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
11.4 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D - Framtidens jobb
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet: Ordning
och reda på arbetsmarknaden
Motioner och utlåtanden som rör schyssta villkor, a-kassa och lönebildning. (UD3)
Ajournering
Mingel och kongressmiddag

Söndag den 31 maj
09.00
09.10

10.30
11.00

11.30
11.40

Tal av finansminister Magdalena Andersson
Behandling av partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb
samt motionsbehandling – område Framtidens jobb, forts.
11. Beslut på område D – Framtidens jobb:
11.1 Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb:
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet (sid. 9 - 13)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
11.2 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D - Framtidens jobb
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet: Utbildning och matchning
Motioner och utlåtanden som rör utbildning och matchning. (UD1)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
11.3 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D - Framtidens jobb
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet: På arbetsplatsen
Motioner och utlåtanden som rör arbetsmiljö och arbetsorganisation.
(UD2)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
11.4 Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D - Framtidens jobb
Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet: Ordning
och reda på arbetsmarknaden
Motioner och utlåtanden som rör schyssta villkor, a-kassa och lönebildning. (UD3)
Kaffepaus Kaffe serveras i utställningshallen
Behandling av partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb,
forts.
12. Beslut på område B, C och D - Framtidens jobb:
Inledning och slutord (sid. 2 – 4, 13)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
Gästtal Karl-Petter Thorwaldsson, LO
Val
7. Val av partiorgan:
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7.1 En suppleant i verkställande utskottet (fyllnadsval)
7.2 En ledamot i partistyrelsen (fyllnadsval)
7.3 En suppleant i partistyrelsen (fyllnadsval)
7.4 Elva ledamöter i valberedningen
7.5 Sex suppleanter i valberedningen
7.6 Nio ledamöter i granskningsutskottet
7.7 Fyra suppleanter i granskningsutskottet
Lunchpaus
Protokolljustering
15. Protokolljustering
Avslutningsprogram
16. Kongressens avslutning
Sång
Kongressen avslutas

12.00
13.00

14.00

Beslut
Partikongressen beslutade:
att

fastställa partistyrelsens förslag till arbetsordning.

Dagordningens punkt 13
Motioner och partistyrelsens utlåtande på område E: Kongress 2017
Föredragande: Carin Jämtin
Tjänstgörande ordförande: Elvy Söderström och Elisabeth Brandt Ygeman
Tjänstgörande sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén
Motioner som hänskjuts till partikongressen 2017 (UE1).
Föredragning och förslag
Carin Jämtin, partistyrelsen, föredrog partistyrelsens förslag om att hänskjuta behandlingen av
motionerna på område E till nästa ordinarie partikongress 2017.
Beslut
Partikongressen beslutade:
att

hänskjuta motionerna på område E till nästa ordinarie partikongress 2017.
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