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Lördagens förhandlingar den 30 maj
Kongressen öppnades klockan 08.45.
Kongressen ajournerades för kaffe klockan 10.30.
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 10.45.
Kongressen ajournerades klockan 12.36.
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 13.30.
Kongressens ajournerades klockan 18.40.
Parentation
Partiordförande Stefan Löfven inledde kongressen med en parentation och påföljande tyst minut.
Sång Arbetets söner klockan 08.56
Internationella gäster
Anförande hölls av Nabeel Shaath, Fatha, klockan 09.01
Anförande hölls av Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet talade klockan 16.11.
Gäster
Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin talade klockan 11.01.
Anförande hölls av TCO:s ordförande Eva Nordmark, talade klockan 12.20.
Avtackningar
Stefan Löfven tackade av de avgående ledamöterna Urban Ahlin, verkställande utskottet och Karin
Åström, partistyrelsen.
Beslut om streck i debatten
Kongressen beslutade att införa streck i debatten under punkt 8.1 - 8.3 klockan 11.20.
Kongressen beslutade att införa streck i debatten under punkt 9.1 och 9.2 klockan 13.45
Kongressen beslutade att införa streck i debatten under 10.1 och 10.2 klockan 16.50
Permission
Presidiet beviljade följande permission: Gert Andersson, Göteborg, från klockan 15:40 till
kongressens avslutning.
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Dagordningens punkt 8
Beslut på område A – Framtidens folkrörelse:
Ordförande: Elvy Söderström och Luciano Astudillo
Sekreterare: Johan Rydstedt och Mia Nikali
Föredragande: Carin Jämtin, Therese Guovelin, Jonas Karlsson
Inledning Framtidens folkrörelse och tal av partisekreterare Carin Jämtin klockan 09.15
Dagordningens punkt 8.1
Partistyrelsens förslag: Handslag för ett framtidsparti
Partistyrelsens förslag till ny skrivning:

Handslag för ett framtidsparti
Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att
jämlika människor tillsammans kan förändra och förbättra samhället. Den visionen är bara möjlig att nå om Socialdemokraterna är en stark och
närvarande folkrörelse, eftersom det är en förutsättning för att kunna fånga upp engagemang och hitta lösningar på de samhällsproblem som
människor ser omkring sig i vardagen. Socialdemokraternas historia visar tydligt att när människor går samman för att förändra, når vi också framgång
i att bygga och utveckla ett jämlikt samhälle. Vårt partis styrka är att vara många i en gemenskap som delar viljan att förändra samhället och förverkliga
vår vision. Men också andra fria sammanslutningar, folkrörelser, ideella föreningar, bildningsorganisationer, miljörörelser, konsumentorganisationer
och kooperativa föreningar är viktiga för att bredda och fördjupa demokratin.
Ska vi vara en stark folkrörelse även i framtiden krävs det att vi fortsätter utveckla vår organisation. Det är ett ansvar som vilar på oss som
medlemmar. Det är vi tillsammans som är Socialdemokraterna.
Det här är ett handslag mellan oss som medlemmar, och mellan våra föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt och partistyrelsen. Det är en
överenskommelse om att tillsammans utveckla Socialdemokraterna som folkrörelseparti fram till 2020.
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Ett parti där människors engagemang växer
Socialdemokratins idé om ett solidariskt samhälle där alla människor får möjlighet att utvecklas och ta sin del av ansvaret återspeglas i synen på vår
egen organisation. Ska vi förändra samhället behöver vi vara ett parti där människors engagemang växer. I vårt parti ska alla ha möjlighet att växa
tillsammans med andra, forma politiken, forma organisationen och utveckla arbetsformerna. organisationen.

Löfte mellan medlemmar
Det är vår gemensamma vilja att var och ens engagemang kan växa och komma till uttryck i Socialdemokraterna. Ansvaret vilar på var och en av oss.
Medlemskapet innebär både rättigheter och ansvar. Därför ger vi varandra ett löfte. Ett löfte om att alla som är och vill bli medlemmar ska bli väl
mottagna. Att göra det enkelt, givande och roligt att delta i verksamheten. Tillsammans strävar vi efter att alla medlemmar känner sig nöjda med sitt
ska finna sitt medlemskap meningsfullt så att. Då vi vill vi rekommendera vänner och bekanta att bli medlemmar. Alla medlemmar som vill ska ha
möjlighet att påverka politiken och samhället. Trösklarna för att vara med och påverka ska vara låga. Det är vårt ansvar att tillsammans skapa
verksamhet och beslutsprocesser som gör detta möjligt.
För att påverka politiken behövs kunskap, och för att förändra samhället behövs styrka. En viktig del av Socialdemokraternas verksamhet är att
medlemmar bildar ny kunskap, växer och utvecklas som människa tillsammans med andra. Folkbildningens studier i gemenskap är en del av vår
folkrörelse, och gör oss starkare. Vi prioriterar därför studieverksamheten så att alla har möjlighet att inspireras, lära och utvecklas.
Handslagets mål till 2020
• Alla nya medlemmar blir personligt kontaktade.
• Medlemmarna känner att medlemskapet lever upp till deras förväntningar.
• 90 procent av medlemmarna anser att de är nöjda med sitt medlemskap.

•

Alla medlemmar har möjlighet att delta i medlemsutbildningar och annan studieverksamhet.

Vår organisationskultur
Organisationskulturen handlar om hur vi behandlar varandra i partiet. De värderingar och synsätt som vi vill ska prägla samhället i stort ska också
prägla oss som organisation. Vi är en rörelse där vi ser varandra och låter varandras engagemang växa. Vi tar tillvara på varandras idéer, erfarenheter
och kunskaper. Det är vår samlade kunskap och vårt engagemang som gör att Socialdemokraterna kan förändra samhället.
Vår organisationskultur ska stödja utveckling och idéutbyte i alla dess former. Samarbete och respekt ska prägla hur vi behandlar varandra. Vi ska vara
öppna för nya tankar och idéer, och forma och utveckla politiken genom en levande idédebatt. Ju fler som är med, desto bättre blir besluten. De blir
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också bättre förankrade i verkligheten. Gemensamt tar vi ansvar för att genomföra de fattade besluten. I vår organisation kan var och en engagera sig
utifrån sina förutsättningar och vilja. Den socialdemokratiska föreningen och arbetarekommunen öppnar fler möjligheter för alla som vill engagera sig
mer. Vi är ett feministiskt och antirasistiskt parti och det genomsyrar vår organisationskultur.
Vår ledarskapsidé ska genomsyra vår organisation och organisationskultur. Därför ska Hhela partiorganisationen ska arbeta med att utveckla
organisationskulturen. Ledarskapet är avgörande för hur organisationskulturen är.
Handslagets mål till 2020
• Socialdemokraterna präglas av samarbete och respekt för varandra.
• Medlemmarna anser att deras engagemang kommer till utlopp och tas tillvara.
• Medlemmarna anser att nya idéer uppskattas.

Ett öppet och växande parti
Socialdemokraterna ska genomsyras av öppenhet och nyfikenhet, och partiet ska spegla samhället. Fler ska ha möjlighet att bli aktiva i
Socialdemokraterna. För att nå dit behöver vi prioritera verksamhetsutveckling.
Vi välkomnar nya människor till vårt parti genom att alltid erbjuda medlemskap vid alla våra aktiviteter. Vi tar ett gemensamt ansvar för att nya
medlemmar som vill bli aktiva också har möjlighet att bli det.
Människor med olika erfarenheter utvecklar vår organisation och vår politik och därmed i förlängningen samhället. Den medvetenheten bär vi med oss
när vi tillsätter uppdrag och väljer representanter.
Socialdemokraterna stannar inte vid opinionsbildning och deltagande i politiska beslut. Vi vill vara en förändrande kraft i samhället och ett närvarande
parti i människors vardag. Samverkan och samarbete med fackföreningsrörelsen är en viktig del för att uppnå önskvärda samhällsförändringar. Den
facklig-politiska samverkan har varit och är en viktig grundbult för att utvecklas som framtidsparti.
Öppenhet gör Socialdemokraterna starkare och mer framgångsrikt. Det finns en styrka i att människor kan tycka till och påverka utvecklingen lokalt,
regionalt, nationellt och globalt. Det ställer krav på oss som politisk folkrörelse att utveckla och anpassa våra arbetsmetoder för att möjliggöra samtal
med medborgare som en del av vår politikutveckling.
Det finns ett stort värde i att människor engagerar sig aktivt i föreningar och organisationer utifrån en vilja att ta ansvar för samhället. Det ger starkare
samhällsmedborgare. Dialog och kunskapsinhämtning från andra delar av civilsamhället utvecklar vår politik och organisation.
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Handslagets mål till 2020
• Vi är i ständig relation med medborgare människor. Vi har nära kontakt med andra folkrörelser i samhället.
• Medlemskåren och våra förtroendevalda speglar samhället.
• Vi ska årligen öka i medlemsantal.

Ansvar
Vi har alla ett ansvar att se varandra som värdefulla tillgångar i partiet, hjälpa nya medlemmar att hitta sin bästa form av politiskt engagemang och
medverka till en positiv och inkluderande organisationskultur. Förtroendevalda har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel.
Varje medlem har ett ansvar för att partiet kan växa, genom att bjuda in till medlemskap. Arbetarekommunen säkerställer att möjligheten att gå med i
Socialdemokraterna finns vid alla partiaktiviteter. Partistyrelsen ansvarar för att samordna värvningsarbetet.
Socialdemokratiska föreningen och arbetarekommunen ansvarar för att nya medlemmar blir väl mottagna, har möjlighet att vara med och forma
politiken och att alla ges möjlighet att delta i studieverksamhet. Partidistriktet har i sin tur ansvaret för att stötta arbetarekommunerna i arbetet med
medlemsmottagande, studier och utvecklande av verksamheten. Partistyrelsen ansvarar för att stödja partiorganisationen i arbetet med att stärka
medlemskapets värde och har ett övergripande ansvar för att leda, stödja och vara uppmuntrande i arbetet med att utveckla organisationskulturen.
Arbetarekommunen, partidistriktet och partistyrelsen ansvarar för att säkerställa att vi har en medlemskår och förtroendevalda som speglar samhället.
Arbetarekommunen, partidistriktet och partistyrelsen säkerställer att samtal med medborgare är en prioriterad och naturlig del i verksamheten och
politikutvecklingen.
I det här handslaget har varje organisationsled sina ansvarsområden, men vi har också ett ansvar att hjälpas åt när något organisationsled inte kan
fullfölja sina åtaganden. Tillsammans tar vi ansvar för att vara ett parti där människors engagemang växer.

Enhetlig medlemsavgift
Partikongressen 2013 beslutade att Socialdemokraterna med början efter kongressen 2015 ska införa en gemensam medlemsavgift. En gemensam
medlemsavgift ger en tydlighet i förhållande till nya och befintliga medlemmar kring vad ett medlemskap i partiet kostar. Kongressen beslutade också
att medlemsavgift inte ska erläggas retroaktivt om man återinträder som medlem.
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Hur den gemensamma medlemsavgiften ska utformas ska beslutas på kongressen 2015 och organisationsutskottet har fått partisekreterarens uppdrag
att föreslå hur en sådan avgift ska utformas.
Den gemensamma medlemsavgiften
En gemensam avgift innehåller naturligtvis flera utmaningar. Dels utmaningen i sig att varje nivå inte kan fastställa sin avgift. Den frågan har redan
behandlats av partikongressen. Den stora utmaningen är de stora skillnader i medlemsavgift som finns idag. Skillnaderna finns på alla nivåer i
organisation under partistyrelsen vilket innebär att samtliga organisationsled och alla delar av landet berörs av en förändring.
En genomsnittlig medlemsavgift är idag 211 kr/år och medianen är 205 kr/år.
47 442 medlemmar i 1 348 S-föreningar har en avgift som är mindre än 211 kr/år.
42 741 medlemmar i 1 131 S-föreningar har idag 211 kr/år eller mer.

Avgiftsnivå
Hur stor en ny medlemsavgift ska vara kan man ha många synpunkter på. Avgiften ska vara enkel, tydlig och uppfattas som rimlig. En ny gemensam
medlemsavgift måste innehålla en rimlig ersättning till respektive nivå. Alla organisationsled ska kunna finansiera en stor del av sin verksamhet genom
avgiften. Det är extra viktigt för S-föreningar men det är principiellt viktigt också för arbetarekommuner, partidistrikten och partistyrelsen även om
partistöd står för en stor del av det ekonomiska utrymmet. För några innebär en gemensam avgift mindre intäkter och för andra större intäkter än idag.
Förslag på ny gemensam medlemsavgift
Partistyrelse
Partidistrikt
Arbetarekommun
S-förening

75 60:-/år
75 60:-/år
75 60:-/år
75 60:-/s-förening/år

I de arbetarekommuner där S-föreningar saknas tillfaller även avgiften för S-förening arbetarekommunen.
300 240 kronor om året i medlemsavgift motsvarar 25 20 kronor per månad. Väljer man autogiro kan man dela upp medlemsavgiften och betala den
månadsvis. Avgiften är även fortsättningsvis en årsavgift.

När ska avgiften betalas
Vi föreslår att medlemsavgiften betalas löpande under året istället för per kalenderår som idag. Det innebär att en medlem som erlägger medlemsavgift
för ett år i september är medlem till september följande år. Vi kommer ifrån problematiken vid medlemsvärvning där man kan uppfattas att man måste
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erlägga en full medlemsavgift för att vara medlem under några månader. En löpande uppbörd innebär jämnare förändringar i medlemskåren. Istället
för att kontakta ett hundratal medlemmar, som av något skäl inte erlägger medlemsavgift, under februari och mars får man ett tiotal medlemmar att
kontakta varje månad.

Vem är medlem
Man är medlem till dess att man avsäger sig sitt medlemskap i Socialdemokraterna eller till tolv månader efter medlemsavgiften löpt ut. Det här
innebär att du är medlem från och med det att du fyller i en ansökan/intresseanmälan för medlemskap i Socialdemokraterna. För att vara
röstberättigad och ingå i underlaget för ombudsberäkning ska medlemsavgiften vara betald. Avgiften ska vara betald senast två veckor innan
medlemsomröstning inleds.

Ändring av avgiften
Partikongressen beslutar om ändring av medlemsavgiften.

Införande av
Organisationsutskottet föreslår att den gemensamma avgiften börjar tillämpas från och med 2016.

Partikongressen föreslås besluta:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
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den gemensamma medlemsavgiften är 300 kronor per år
avgiften fördelas lika mellan partistyrelsen/partidistrikt/arbetarekommun/förening
den gemensamma medlemsavgiften är 60 kronor per år till vardera partistyrelsen, partidistriktet och arbetarekommunen.
Samt att medlemsavgiften är 60 kronor per S-förening och år.
i de arbetarekommuner där S-föreningar saknas tillfaller även avgiften för S-förening arbetarekommunen
medlemskapet inleds i och med ansökan om medlemskap/intresseanmälan
medlemsavgiften ska vara betald senast två veckor före en omröstning för att man ska ha rösträtt
medlemsavgiften ska vara betald för att medlemmen ska ingå i underlaget för ombudsberäkning
medlemskapet avslutas genom avsägelse eller tolv månader efter att avgift ej erlagts
partikongressen beslutar om ändring av medlemsavgiften
tekniken (medlemssystemet) utvecklas så att det ger ett bra stöd i medlemshanteringen
den gemensamma avgiften börjar tillämpas från och med 1 januari 2016.
stadgarna justeras för att överensstämma med besluten

Förslag och beslut
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TO

Sida

Rad

1

4

1

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

30

Helena Stenberg

Norrbotten

5

4

Helena Stenberg

Norrbotten

2

5

5

Olof Nilsson

Uppsala län

3

3

26

Salar Rashid

Stockholm

4

3

27

Sultan Kayhan

Stockholm

5

4

27

Henrietta Serrate

Kronoberg

6
7

4
5

27
5

Roger Holmberg
Peter Gustavsson

Kalmar län
Uppsala län

Vår ledarskapsidé ska genomsyra vår organisation.
Därför ska hela partiorganisationen arbeta med att
utveckla principerna och förutsättningar för det
socialdemokratiska ledarskapet.
Partistyrelsen ska aktivt driva på
jämställdhetsarbetet i partiorganisationen.
Partistyrelsen har också ett särskilt ansvar för
metodutveckling i folkrörelsearbetet, som
handlar om att utveckla partiets dialogformer
såväl i det fysiska som digitala möten.
Partistyrelsen sprider goda exempel och
forskningsresultat som kan hjälpa den lokala
och regionala nivån att komma vidare och ta
nästa steg i sin verksamhetsutveckling.
Vi ska i största mån verka för
tillgänglighetsanpassad verksamhet för alla
medlemmar.
Vi är ett feministiskt och antirasistiskt parti och det
genomsyrar vår organisationskultur. Yrkar: Vi ska därför
genomföra ett bildningslyft för att höja
medvetenheten om antirasistiskt och feministiskt
arbete genom hela partiorganisationen.
Genom årlig medlemsökning blir vi 110 000
medlemmar
Årligen öka medlemstal och medlemsaktiviteter
Partistyrelsen har också ett särskilt ansvar för
metodutveckling i folkrörelsearbetet, som
handlar om att utveckla partiets dialogformer

Föredragandes
förslag
Avslag

Kongressens
beslut
Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Försöksvotering Bifall PS

Bifall

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bordlades till
söndag morgon
Bifall PS
Bifall PS

Avslag
Avslag

8

3

37

Lars Bryntesson

Stockholms län

8

4

26

Lars Bryntesson

Stockholms län

9

2

36

Sofie Eriksson

Dalarna

10

4

11

Disa Chrapkowska

Örebro län

11

3

10

Eva Ullberg

Stockholms län

12

4

27

Lars El Hayek

Halland

13

3

24

Julia Björck

Skaraborg

14

4

10

Lars Jonsson

Dalarna

10

såväl i det fysiska som digitala mötet.
Partistyrelsen sprider goda exempel och
forskningsresultat som kan hjälpa den lokala
och regionala nivån att komma vidare och ta
nästa steg i sin verksamhetsutveckling.
Nytt tredje mål: ”Socialdemokraterna har
förmåga att fånga upp rörelser i omvärlden och
att samarbeta med andra folkrörelser”. Samt att
tidigare mål 2 och 3 slås ihop till nytt mål:
”Medlemmarna anser att deras engagemang och
idéer uppskattas och tas till vara”:
Stryk: ”Det ger starkare samhällsmedborgare”
och skriv istället ”Det ökar det sociala kapitalet
och stärker samhällsgemenskapen”.
Vi ska därför använda möjligheterna i den
digitala utvecklingen för att göra det enklare att
delta.
Ersätt meningen: ”Den medvetenheten bär vi med oss
när vi tillsätter uppdrag och väljer representanter” med
”En medvetenhet som gör att tillsättningar av
uppdrag och representanter föregås av
valberedningsprocesser som är transparenta”.
Mål 2020: Medlemmarna anser att deras
medlemskap är meningsfullt och utvecklande.
Bifall till SSU m.fl. förslag om medlemsmål om
110 000 medlemmar
Stryk meningen: ”Det blir också bättre förankrade
i verkligheten”.
En medvetenhet som gör att tillsättningar av
uppdrag och representanter föregås av
valberedningsprocesser som är transparenta.

Bifall

Bifall PS

Bifall

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag
Avslag

Bifall PS efter
försöksvotering
Bifall PS

Bifall

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

15

4

25

Jan Bohman

Dalarna

Genom vår relation till medborgarna uppfattas
Socialdemokraterna som lyssnande och
närvarande – att vi förstår människors vardag
och drömmar.

Avslag

Bifall PS

Kongressen beslutade:
i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till Handslag för ett framtidsparti.

att

Voteringen av Henrietta Serrates förslag bordlades till söndagens förhandlingar.
Partistyrelsens förslag anseende enhetlig medlemsavgift behandlas under söndagens förhandling.
Dagordningens punkt 8.2
Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: Ett parti där människors engagemang växer (UA1)
Förslag och beslut
TO Motion
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
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A33:4
A34:5
A35:14
A35:15
A5:1
A5:2
A5:3
A19:1
A65:1
A96:1
A96:2
A108:1

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

PS förslag

Föredragandes förslag

Kongressens beslut

Mattias Vepsä
Mattias Vepsä
Mattias Vepsä
Mattias Vepsä
Catrin Tufvesson
Catrin Tufvesson
Catrine Tuvesson
Daniel Färm
Daniel Färm
Daniel Färm
Daniel Färm
Daniel Färm

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Skåne
Skåne
Skåne
Stockholm
Stockholms län
Stockholms län
Stockholms län
Stockholms län

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag

Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

Bifall PS
Bordlades till söndagen
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

4
4
4
4
5

A56:1
A79:1
A80:1
A90:3
A9

Siv Ahlstrand
Siv Ahlstrand
Siv Ahlstrand
Siv Ahlstrand
Maria-Elsa Salvo

Örebro län
Örebro län
Örebro län
Örebro län
Stockholm

6
7
7
8
9
9
9
9
10
11
12
12
13

A9:2
A3:1
A90:2
A108:1
A93:1
A93:3
A106:2
A106:3
A40:2
A40-49:1
A41:1
A40-49:1
A83

Magnus Carlsson
Anna-Lena Heydar
Anna-Lena Heydar
Viktoria Wennberg
Peter Gustavsson
Peter Gustavsson
Peter Gustavsson
Peter Gustavsson
Henrik Persson
Helena Stenberg
Åsa Eriksson
Åsa Eriksson
Jonas Magnusson

Södermanland
Bohuslän
Bohuslän
Uppsala län
Uppsala län
Uppsala län
Uppsala län
Uppsala län
Gävleborg
Norrbotten
Västmanland
Västmanland
Jönköpings län

14
15
16
17
18

A99
A34:5

Emma Johansson
Lars Bryntesson
Theresia Jansson
Lars Jonsson
Andreas Saleskog

Kronoberg
Stockholms län
Södermanland
Dalarna
Blekinge

A103:3
A40:1

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
tilläggsatsats
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
tilläggsyrkande
Bifall
Bifall
Bifall PS
Bifall
Bifall

Besvarad
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag

Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS efter försöksvotering

Avslag
Besvarad
Besvarad
Avslag
Avslag
Avslag
Besvarad
Avslag
Avslag
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Avslag

Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

Bifall PS
Bordlades till söndagen
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS efter försöksvotering
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

Besvarad
Besvarad
Bifall PS
Besvarad
Besvarad

Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

Bifall PS
Bordlades till söndagen
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS efter försöksvotering

Kongressen beslutade:
att

i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtanden över motionerna på område A: Ett parti där människors engagemang växer (UA1)

Voteringen av motionerna A3:1 och A34:5 bordlades till söndagens förhandlingar.
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Dagordningens punkt 8.3
Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: Ideella sektorn (UA2)
Förslag och beslut
TO Motion
1

A113:1

Förslagsställare

Distrikt

Förslag PS förslag

Föredragandes förslag

Kongressens beslut

Mona Tegel

Kalmar län

Bifall

Bifall PS

Bifall PS

Besvarad

Kongressen beslutade:
att

i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna under punkt 8.3, Utlåtanden över partistyrelsens utlåtande på område A: Ideella sektorn (UA2).

Dagordningens punkt 9
Beslut på område B - Framtidens jobb
Ordförande: Laila Naraghi och Anders Teljebäck
Sekreterare: Joakim Edhborg och Jeanette Svensson
Dagordningens punkt 9.1
Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb Investeringar för framtiden (sid. 4 - 7)

1a. Reformerad och jämställdhetsintegrerad finanspolitik
Sverige ska ha en robust aktiv finanspolitik, som skyddar välfärd och möjligheterna till utbildning från nedskärningar i svåra tider. Det finanspolitiska
ramverket med utgiftstak och ett mål för den offentliga sektorns sparande ska ligga fast.
Samtidigt är det av stor vikt att de offentliga investeringarna ökar de kommande åren, i infrastruktur, bostäder och utbildning. Det är
avgörande för att kunna upprätthålla svensk konkurrenskraft, och bidrar till att öka sysselsättningen och få ner arbetslösheten. Att en så
stor del av de senaste årens ekonomiska utrymme lagts på ineffektiva skattesänkningar istället för på produktiva och långsiktiga
investeringar har varit till stor nackdel för svensk ekonomi. Det är dags att byta riktning för Sverige och börja investera gemensamt i det
som bygger Sverige starkt inför framtiden. Framöver behövs betydande ökningar av investeringar i bostäder och infrastruktur. Ambitionen
är att investeringarnas andel av BNP ska öka under mandatperioden.
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Vi är beredda att se över alla möjligheter att kraftsamla för att öka såväl de offentliga som de privata investeringarna. Målnivån Dagens
överskottsmål bör ändras till ersättas av ett balansmål sparande i balans vilket frigör utrymme för ökade investeringar. Vi är också beredda att
höja vissa skatter.
Inom ramen för pensionsöverenskommelsen och det överordnade målet att säkra framtida generationers pensioner stödjer vi en
förstärkning av det offentliga pensionskapitalets möjligheter att placera i investeringar i bostadsbyggande och i infrastruktur. Vi ställer oss
positiva till att pröva lånefinansiering av vissa strategiska projekt, så som till exempel gjordes när Öresundsbron byggdes. Vi ska även
kraftsamla för att säkerställa att de medel som EU ställer till buds för att stötta hållbara investeringar i Sverige verkligen används – EU:s nya
investeringsplan, Junckerplanen och andra EU-medel. Varje sektor eller region ska fullt ut kunna ta tillvara den potential som är möjlig
genom dessa stöd.
Det är därutöver oroande att den privata investeringstakten har sjunkit. Inte minst inom bostadssektorn har investeringarna varit allt för
låga. En viktig orsak är svårigheterna för företag att växa som beror på bristen på rätt utbildad personal. Därför är ökade satsningar på
utbildning, ett ökat bostadsbyggande och en mer aktiv näringspolitik nyckelfaktorer för att öka de privata investeringarna.
De offentliga investeringarna ska öka de kommande åren och Vi socialdemokrater vill upprätta en investeringsplan över de samlade offentliga
investeringarna för att få ökad transparens och stödja uppföljningen av att investeringstakten verkligen ökar, och att investeringarna riktas
mot det som ger störst effekt långsiktigt. På motsvarande sätt blir det tydligare om andra vill hålla tillbaka eller minska ambitionerna för
det som gör Sverige starkt för framtiden.
Att öka kvinnors deltagande arbetslivet är en utav de viktigaste förstärkningarna som kan göras i svensk ekonomi. Därför inför vi en
jämställdhetsbudgetering som säkerställer att våra reformer gynnar målsättningen att kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad.

1b. En ny byggoffensiv
Bostadsbristen bidrar till stigande bostadspriser, vilket har lett till höga skuldsättningsnivåer Att öka byggandet är därför viktigt både för
att hålla tillbaka skuldsättningen och för att fler ska få en bostad. Det är angeläget att jämna ut villkoren mellan hyrda och ägda bostäder.
Bostadskrisen, särskilt bristen på bostäder till rimlig kostnad, slår hårt mot bostadssökande samt hindrar nya jobb och tillväxt. Särskilt svår är
situationen för unga och grupper med små ekonomiska marginaler. Ska Sverige stå starkt i framtiden krävs att vi investerar i dessa
gruppers möjligheter på bostadsmarknaden. Socialdemokratins bostadspolitik ska motverka segregation och säkra tillgången till god
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boendestandard för alla samt bidra till en fungerande arbetsmarknad. Vi vill varaktigt öka bostadsbyggandet i Sverige. Därför är vårt mål
minst 250 000 nya bostäder fram till år 2020. Därefter ska i genomsnitt 45 000 nya bostäder om året byggas fram till 2030.
Detta kräver ökade statliga och privata investeringar i bostadssektorn och insatser för att minska byggkostnaderna. Fokus bör ska ligga på fler små,
klimatsmarta hyresrätter som människor med vanliga inkomster kan efterfråga, t ex bostäder för unga och studenter.
Det är viktigt att allmännyttan tar sitt ansvar fullt ut att bygga bort bostadsbristen. Socialdemokratiskt styrda kommuner ska intensifiera sina
ansträngningar för att korta handläggnings- och tillståndsprocesser för dem som vill bygga, detaljplanera mer mark, se till att anvisad mark bebyggs
skyndsamt och samarbeta över kommungränser för att stärka den regionala arbetsmarknaden. Detsamma ska gälla statliga myndigheter.
Länsstyrelserna ska ges ett tydligt uppdrag att stimulera och arbeta konstruktivt i processer för nybyggnation.
Investeringar i infrastruktur ska användas strategiskt för att skapa nya bostadsområden. Staten bör också göra en översyn av sitt egna markinnehav,
samordna riksintressen för att frigöra mer mark och förenkla exempelvis bullerregler för att öka bostadsbyggandet. Staten och kommunerna ska
också ta sitt ansvar genom att se över hur man kan använda sitt markinnehav till bostadsbyggande med särskilt fokus på personer med
vanliga inkomster.
Lika strategiskt behöver vi investera för den gröna omställningen till ett klimatsmart samhälle även genom byggsektorn; i grön teknologi
och investeringar i samt renoveringar av våra bostäder. Miljonprogrammen ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt som
möjliggör för de boende att bo kvar också efter renovering. Vi vill skapa ett riktat statligt stöd till de som bygger hyresrätter. Det är rätt tid att rikta om
resurser till bostadssektorn för att nå just detta ändamål. Dessutom är tidigare erfarenheter av sådana stöd goda. Vi vill också ge bättre förutsättningar
och stödja de kommuner som lyckas öka nybyggnationen mest och stärka kreditgivningen till nyproduktion.

1c. Säkrade transporter
Varje minut ett tåg står still eller en bil sitter fast rinner arbetstid, produktion och export ut i intet. Därför ska Sveriges transportinfrastruktur
moderniseras och utvecklas. Det skapar nya jobb under byggfasen, men även när projekten är färdigställda och bidrar till en långsiktigt ökad hållbar
tillväxt och sysselsättning.
Prioriterade nya infrastrukturprojekt är höghastighetsbanor, järnvägssystem som knyter regioner och hela Sverige samman, utbyggnad av
kollektivtrafik för att öka framkomligheten i våra städer samt järnvägssträckor som är centrala för exportindustrins godstransporter.
För att säkra industri och export krävs också goda transportmöjligheter till sjöss.
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Vägnätet måste förbättras för att höja trafiksäkerheten, underlätta arbetspendling och förbättra industrins godstransporter. Vi behöver rusta upp
befintliga järnvägsnätet parallellt med byggandet av helt ny järnväg samt säkerställa framtida underhåll.
I huvudsak ska statliga infrastrukturprojekt finansieras genom staten, och medfinansiering ska styras utifrån nationella behov på
samhällsekonomiskt rationell grund. Medfinansiering får inte innebära att en kommun eller annan ”köper sig förbi i kön”.

1d. Förstärkt och jämställd forskning
Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. En ökad samverkan med samhället ska göra att forskningsbaserad kunskap från universitet och högskolor
kommer till större nytta. Vi vill skapa en ökad rörlighet mellan akademin och det övriga samhället, och finansieringen ska reformeras så att forskningen
får mer långsiktiga planeringsmöjligheter.
Högkvalitativ forskning ska bedrivas i hela landet. För att strategiskt bygga upp högkvalitativ forskning behöver villkoren för unga forskare
förbättras. Vi behöver också stärka jämställdheten inom forskningen, med jämställt fördelade forskningsanslag och en snabbare ökning av andelen
kvinnor som blir professorer.
Vi vill ha en mångfald i högskolelandskapet där lärosäten med olika profil ges utrymme att utvecklas. Både våra större lärosäten och de mindre inom
specialiserade områden ska hålla hög klass i hela landet inom såväl avancerad utbildning som forskning. Vi vill stimulera ställa krav på lärosätenas
samverkan mellan lärosätena och med det omgivande samhället och se hur ekonomiska styrmedel kan knytas till högskolornas och universitetens
samverkansuppgift.
EU:s forskningsprogram är den näst största finansiären av offentligt finansierad forskning i Sverige, och skapar tillväxt inom hela unionen. Vi vill öka
andelen av EU:s budget som går till forskning.

1fe. En genomgripande miljö- och klimatomställning
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Alla länder står inför samma utmaning och efterfrågan på energi- och resurseffektiva lösningar växer snabbt. Det är
en stor möjlighet för svenska företag som redan idag leder arbetet för resurseffektiva lösningar och vars export redan idag skapar stora miljövinster
över hela världen. Genom att Sverige går före i klimat- och miljöomställningen kan våra företag vara världsledande i att utveckla den teknik och de
miljölösningar som världen efterfrågar.
Vi socialdemokrater vill driva på utvecklingen ytterligare – i Sverige och i EU. Vi vill ha en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och
klimat, samt har långsiktiga och internationellt konkurrenskraftiga villkor. Energi- och klimatforskningen ska i större utsträckning utgå ifrån samhällets
behov och utföras i nära dialog med företag, myndigheter, kommuner och landsting.
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En grön omställning till ett klimatsmart samhälle kräver investeringar. Det kan vara satsningar på miljövänlig energi, en minskning av
energianvändningen eller satsningar på infrastruktur som främjar miljövänliga transporter. Detta är nödvändigt för en hållbar utveckling
men skapar även arbetstillfällen idag.
Hållbar utveckling är en gemensam samhällsutmaning. Det kräver ett aktivt och medvetet arbete tillsammans med näringslivet och
civilsamhället. Vi vill skapa en ökad efterfrågan på klimat- och miljöinnovationer genom att ställa höga krav på ekologisk hållbarhet vid offentlig
upphandling, innovationsupphandling, lokala klimatinvesteringsprogram och demonstratorer för testning av nya produkter. Även de gröna
näringarna, skog, livsmedel och lantbruk, har en stor betydelse i framväxten av de nya jobben. Ett brett samverkansprogram för klimat ska
genomföras med målet att göra Sverige till världens resurssmartaste land.

1g f. Ett digitaliserat Sverige
Digitaliseringens möjligheter är inte bara en angelägenhet för IKT-sektorn – det är en möjlighet för hela det svenska samhället. Det krävs
gemensamma standarder och tydliga regler för tillgång till personlig information. Vi behöver stödja den digitala användningen från tidiga åldrar, och ge
alla människor kunskap och möjlighet att uttrycka sig digitalt.
Vi vill främja investeringar i digitala demonstratorer för morgondagens tillverkning, kommunikation och handel: sakernas internet, den smarta
fabriken, komplementär tillverkning och nya e-handelslösningar. Vi vill bekämpa digitala handelshinder för små och medelstora företag. Vi vill att EUkommissionens kommande strategi för den digitala marknaden utformas så att den skapar goda förutsättningar för företagen i en allt mer digital värld.
Vi vill också stärka stimulera utbyggnaden av tillgången på bredband för god tillgång i hela landet.

1h g. Utvecklad välfärd
En generell och allomfattande välfärd skapar mer jämlika och välmående samhällen, där alla människors potential och kunnande kan tas till vara.
Därför skapar välfärd tillväxt.
Nu krävs ökade investeringar i välfärden. Vi står inför stora rekryteringsbehov det närmaste decenniet. Redan idag råder brist på undersköterskor,
specialistsjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det saknas också lärare och förskollärare.
Vi vill investera för att höja kvaliteten i skolan, sjukvården och omsorgen. Vi vill anställa fler, öka välfärdsyrkenas attraktivitet och utbilda fler för att ta
de jobb som växer fram. Det skapar jobb på kort sikt, men även på längre sikt då en stark välfärd gör det möjligt för fler att arbeta och en ledande
skola rustar fler unga för arbetslivet.
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Samtidigt vill vi stärka det idéburna företagandet och fortsätta att utveckla välfärd, fritid och kultur tillsammans med civilsamhället, där ny kunskap tas
fram och nya arbetssätt utvecklas.
Förslag och beslut
TO

Sida

1

3

2

3

18

Rad

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

51

Jonas Attenius

Göteborg

3

47

Ann-Sofie
Andersson

Jämtlands län

Medfinansiering ska ske på ett för kommuner
och landsting ansvarsfullt sätt och får inte
innebära att en annan kommun eller landsting
köper sig förbi i kön.
Besöksnäring och nyttjande av naturtillgångar
kräver återkommande infrastrukturinvesteringar
ofta i glest befolkade områden. Därför behövs
en ny fördelningsmodell som också tar hänsyn
till antal besökare.

4

32,33,34

Emilia Bjuggren

Stockholm

Nytt stycke rad 32:
Idag finns ett glapp mellan vad klimatforskningen säger att vi måste göra och de
politiska åtgärder som faktiskt antas. Vi är på
väg mot en värld med kraftigt stigande
temperaturer och där förutsättningarna för
mänskligt liv kraftigt försämras. Därför behöver
vi förtydligade klimatramverk och omställningsoch utfasningsprogram. Tydliga mål skapar
omställningstryck och skapar långsiktiga
spelregler för såväl samhället som näringslivet.
Samt att investeringsstycket skärps genom att:

Föredragandes
förslag
Bifall

Kongressens
beslut
Bifall PS

Besöksnäring
och nyttjande av
naturtillgångar
kräver
infrastrukturinvesteringar
även i glest
befolkade
områden.
Avslag

Bifall PS

Bifall PS

5

3

18

Olof Nyström

Västerbotten

6

4

30

Johan Söderling

Västerbotten

7

6

9

Meit Fohlin

Gotland

8

3

47

Lena Baastad

Örebro län

9

2

25

Dan Mattsson

Jönköpings län

Emma Engelmark

Norrbotten

10

19

Rad 33 ersätt "kan vara" med "krävs"
Rad 34 ersätt "eller" med "och"
Vi vill verka för en förändring av lagstiftningen,
så att allmännyttan kan bygga
på platser där det behövs bostäder, även om det
inte är förenligt med
marknadsmässiga avkastningskrav
Bland annat genom en successiv avveckling av
kärnkraften.
För att möta ökade krav och förväntningar på
en jämlik vård, skola och omsorg samtidigt som
vi i många regioner ser både utflyttning och
ökat antal äldre krävs omfördelning. Statens
ekonomisk-politiska fördelningspolitik ska
därför ses över.
Detta gynnar offentlig/gemensam sektor i hela
landet och medger bättre möjligheter att möta
medborgarnas behov och rätt till en välfärd att
lita på. En prioriterad men resurseffektiv
gemensam sektor med t.ex. fungerande barnrespektive äldreomsorg medför att fler kan
förvärvsarbeta på heltid och för också med sig
att offentlig sektor blir arbetsgivare för fler
duktiga medarbetare.
På lång sikt bör, förutom Sveriges storstäder,
även de skandinaviska huvudstäderna knytas
samman med snabba och säkra
järnvägsförbindelser.
Stryk: ”såsom t.ex. gjordes när Öresundsbron
byggdes”
Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS
Bifall PS

11

3

41

Nanna Wikholm

Stockholm

12

3

11

Sonja Pagrotsky

Stockholm

Skåne
Skåne
Örebro län
Västmanland

Västmanland

13
14
15
17

4

3

Anna-Lena Hogerud
Ola Möller
Helena Frisk
Denise Norström

18

3

32

Amanda Lindblad

20

Texten: "utbyggnad av kollektivtrafik för att
öka framkomligheten"
Ersätts av
"Utbyggnad av kollektivtrafiken för att skapa
hållbara städer"
Bostadsmålet kräver även ökade insatser från
både stat och kommuner. Ett nationellt
kvantitativt mål ska formuleras. Målet ska sedan
fördelas på landets kommuner. Genom dialog
mellan stat och kommuner ska hinder
identifieras och undanröjas, målet följas upp
och erfarenheter utbytas.
Bifall Dan Matssons yrkande
Bifall Dan Mattssons yrkande
Bifall PS
Vi vill "att staten tar ett huvudansvar för att
stimulera utbyggnaden av bredband " för god
tillgång i hela landet.

Vi vill ge bättre förutsättningar och stödja alla
landets kommuner i arbetet med att öka
andelen nybyggnation och stärka
kreditgivningen till nyproduktion.

Jämkning

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag
Avslag
Bifall
Vi vill "att staten
ska ta ett
huvudansvar för
att stimulera
utbyggnaden av
bredband " för
god tillgång i
hela landet.
Vi vill ge bättre
förutsättningar
och stödja de
kommuner som
ökar andelen
nybyggnation
och stärker
kreditgivningen
till nyproduktion.

Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

Bifall PS

20
21

3
6

10
12

Olle Ytterberg
Diana Laitinen
Carlsson

Västmanland
Jönköpings län

23

5

7

Faradj Koliev

Stockholms län

24
26

3

27

Peter Schilling
Stockholms län
Angelica Johannesson Jämtlands län

Tillägg: ”och äldre”
För att bidra till att behålla kompetensen på
mindre orter vill vi stimulera Lokalt samarbete
mellan högskolor och universitet samt
kommuner, regioner och landsting.
För att strategiskt bygga upp högkvalitativ
forskning behöver villkoren "för tillsvidare
forskaranställningar och meriteringstjänster
förbättras för unga forskare."
Bifall PS och Faradj Kolievs yrkande
… även i mindre orter genom att staten ser
över och utvecklar lånemöjligheterna, t.ex.
genom SBAB

Bifall
Avslag

Bifall PS
Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS
Bifall PS

Kongressen beslutade:
att

i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb: Investeringar för framtiden (s. 4 - 7)

Dagordningens punkt 9.2
Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område B: Investeringar för framtiden (UB1)
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson, Marita Ulvskog
Förslag och beslut
TO Motion

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

PS förslag

Föredragandes förslag

Kongressens beslut

16
25
25
27

Magnus Karlsson
Magnus Manhammar
Magnus Manhammar
Jeanette Olsson

Södermanland
Blekinge
Blekinge
Bohuslän

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Bifall
Besvarad
Besvarad
Bifall

Bifall
Besvarad
Besvarad
Bifall

Bifall PS
Bifall PS
Se söndagens dagsprotokoll
Bifall PS

21

B29:1
B34:1, 3
B34:2
B11

27
29

B62
B
B25:2

Janette Olsson
Helena Frisk
Bjarne Olsson

Bohuslän
Örebro län
Värmland

Bifall
Bifall PS
Bifall

Besvarad
Bifall
Besvarad

Besvarad
Bifall
Besvarad

Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

Kongressen beslutade:
att
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Dagordningens punkt 10
Beslut på område C - Framtidens jobb
Ordförande: Laila Naraghi och Anders Teljebäck
Sekreterare: Joakim Edhborg och Jeanette Svensson
Dagordningens punkt 10.1
Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb: En aktiv näringspolitik för fler och växande företag (s. 7 - 9)

Nytt textförslag område C, En aktiv näringspolitik för fler och växande företag - ersätter tidigare Riktlinjer s. 7 - 9
Avsnitt 2g ”Hela landets tillväxtpotential” återfinns nu under avsnitt 2h.

2. En aktiv näringspolitik för fler och växande företag
2a. Större samverkan
Vårt samhälle har en otrolig styrka i vår vilja till samarbete och samförstånd, och vår förmåga att finna att skilda intressen ändå kan innebära
gemensamma mål. Det är en konkurrensfördel som inte får underskattas.
Därför vill vi skapa samverkansformer för företag, forskning, civilsamhälle, fackförbund och politiskt förtroendevalda. Samverkansprogram ska
etableras för att ta fram gemensamma investeringar och reformer för att lyfta svenska styrkeområden och möta breda utmaningar, som Life Science,
klimat och digitalisering.
Samverkan ska ske över gamla bransch- och sektorsgränser för att skapa förutsättningar för innovation. Målet är att statlig och regional finansiering
matchas med privat och ligger till grund för gemensamma utvecklingsprojekt.
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2b. Starkare innovationskraft
Det fria och ansvarstagande företagandet är den svenska ekonomins ryggrad. Vi vill stärka hela innovationssystemet kedjan så att fler företag,
innovatörer och entreprenörer kan utveckla sina idéer till framgångsrika produkter och tjänster som också är hållbara för framtiden.
Sverige ska vara världsledande i att ha öppna och gemensamt finansierade testmiljöer för att utveckla nya tekniker och material. Vi vill investera i
demonstratorer som validerar nya lösningar, och inkubatorer som hjälper små företag att växa.
Vi vill arbeta strategiskt med innovationsupphandling för att driva fram nya innovativa lösningar. stimulera utveckling genom att
innovationsupphandlingar där inte en specifik produkt beställs utan en innovativ lösning.

2c. Små och medelstora företag viktiga jobbskapare
Småföretagandet står för en betydande del av Sveriges jobbtillväxt. Det Därför ska det bli enklare och tryggare att driva företag och
finansieringsmöjligheterna för nya och växande företag ska stärkas oberoende var i landet de drivs. Samhället ska underlätta generationsskiften, ge
ökade möjligheter till tjänstledighet för entreprenörer och förenkla tillgången på riskkapital.
Vi vill möjliggöra att fler företag skapas, växer och exporterar. Genom regionala exportcentra där statens främjarinsatser samlas stärks de
små och medelstora företagens exportmöjligheter.
Alternativa företagsformer som exempelvis socialt och kooperativt företagande bidrar till flexibilitet på den svenska arbetsmarknaden. En
mångfald av företagsformer stärker näringslivets konkurrenskraft.

2cd. Nyindustrialisering
Den svenska industrin svarar för en stor del av tillväxten i Sverige och är central för ett fortsatt ökande välstånd. Vi vill nyindustrialisera Sverige och
bygga vidare på våra styrkeområden, så att vi fortsätter att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion och
högkvalificerade industrinära tjänster. En nyindustrialiseringsstrategi ska tas fram i samverkan med företag, fack och arbetsgivarorganisationer.
med koppling till industrin och de industrinära tjänsterna.
Strategin ska skapa och förutsättningar för innovation och skapa förutsättningar över branschgränserna och att ta sig an gemensamma
utmaningar som digitalisering, automation och resurseffektivitet. Målet är ett näringsliv som 2020 har inhemsk produktion i världsklass, högt
upp i den globala förädlingskedjan.
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2de. Innovativa och jämställda arbetsplatser
För att skapa innovativa arbetsplatser krävs också att alla medarbetares kreativitet och problemlösningsförmåga bejakas. Sveriges relativt jämlika
arbetsliv med starka och inflytelserika parter, jämförelsevis platta organisationer, god utbildningsnivå, och jämställdhets- och lagarbete ska utvecklas
för att skapa en demokratisk miljö där nya idéer enklare kan växa.
Vi behöver stoppa den diskriminering som finns i arbetslivet och som aktivt stänger ute såväl kvinnors som utlandsföddas kompetens.
Diskrimineringen drabbar inte bara den enskilde utan är ett slöseri som sänker hela Sveriges konkurrenskraft. Det gäller i stort, men även i
näringslivets ledning. Om inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent år 2016 vill vi lagstifta om
kvotering.

2ef. Frihandel och ökad export
I finanskrisens kölvatten ökar protektionismen i många delar världen, vilket slår hårdast mot fattiga länder. Samtidigt är det många små och medelstora
svenska företag som tvekar inför att ge sig ut på internationella marknader.
Vi behöver öppna upp fler representationer i världen, med särskild inriktning på växande marknader. Representationerna ska fokusera på handfasta
kontakter och arbete i företagens närhet. På hemmaplan behöver vi förenkla tillgång till exportkrediter, skapa regionala exportcentra och utveckla en
ny exportstrategi för de senaste årens explosionsartade utveckling av nya marknader.
Sverige ska arbeta för ökad frihandel genom progressiva internationella handelsavtal som respekterar demokratiskt fattade beslut, och där demokratins
suveränitet värnas. Vi vill riva handelshinder som skadar sysselsättningen, samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas intressen, en demokratiskt
styrd offentlig sektor, samt människors och djurs hälsa.

2fg. Ett reformerat och rättvist EU
En välfungerande inre marknad inom EU är avgörande för Sveriges välstånd och utveckling. Den fria rörligheten är en av EU:s största framgångar,
som bidrar till fler jobb och en starkare utveckling. Men Under de senaste åren har unionens arbete präglats av en högermajoritet som fokuserat på
ensidiga åtstramningar. Men tack vare europeiska socialdemokrater sker nu ett skifte mot investeringar för framtiden.
Vi vill skapa en union som tar ledningen för en politik för full sysselsättning, med hållbar utveckling som övergripande mål. EU ska präglas av en ökad
handel, en världsledande hållbarhet, rättvis rörlighet och ordning och reda på arbetsmarknaden. Konkurrens ska ske genom innovation och
kunskapsutveckling och inte genom försämrade villkor, pressade skatter och sämre miljöregler. Så kan EU bli den motor för tillväxt som den
europeiska kontinenten behöver.
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Oseriösa arbetsgivare kan idag tjäna stora pengar genom att registrera sig i de länder som har de lägsta lönerna, minst skatteuttag och sämst
arbetsvillkor. Det är en illojal konkurrens som slår hårt mot flera branscher, inte minst transportsektorn. Bolag ska inte kunna etablera sig i ett EUland endast i syfte att utnyttja gynnsamma skatter och regler om de inte bedriver verksamhet på platsen. Vi vill se bättre gränsöverskridande
kontrollmöjligheter och ett socialt protokoll bör läggas till i EU:s fördrag för att säkerställa att lika lön och villkor ges för lika arbete. Det stärker
ansvarstagande och innovativa företags position i Europa.

2gh. Hela landets tillväxtpotential
Sveriges olika regioner har olika konkurrensfördelar och styrkor, och Sverige måste tillgodogöra sig använda sig av tillväxtpotentialen i hela landet.
Därför måste de olika regionerna bygga sin konkurrenskraft på de styrkor de har och utveckla nya samarbetsformer såväl i storstäder som på
landsbygden. Det ger oss förutsättningar men också bli bättre på att kraftsamla mot de utmaningar som är gemensamma för hela Sverige.
Staten bör därför ta ett särskilt ansvar för att medborgare och näringsliv ska ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell och
offentlig service samt eftergymnasial utbildning i hela landet. Vi ser liknande problem med bristande tillgång på service i storstädernas
förorter som på landsbygden. I dessa avseendet är det viktigt att myndigheter tar regionalpolitiska hänsyn gällande lokalisering av statlig
verksamhet och samhällstjänster även inom regioner och i landet som helhet. Det är viktigt att de statliga myndigheternas lokalisering har en
god spridning över landet. Nya myndigheter, och även delar av befintliga myndigheters verksamheter, ska i möjligaste mån lokaliseras utanför
storstäderna vilket både kan visa sig kostnadseffektivt och stärka den regionala arbetsmarknaden. Att skattemedel till statlig verksamhet används så
effektivt som möjligt är inte bara ekonomiskt sunt – det är en rättvisefråga.
Lokal service ska stärkas, högskolor och universitet ska erbjuda möjlighet till utbildning och utveckling när där människor bor. Vi vill stärka
besöksnäringen, utveckla klustren som bygger på våra naturtillgångar och destinationer. Vi vill också stärka industrins ställning och färdigställa en
livsmedelsstrategi som säkrar stärker konkurrenskraften för svensk matproduktion, bidrar till klimat- och miljömål och ökad ekologisk
produktion. Arbetet med destinationsutveckling och marknadsföringen av Sverige som turistland ska förstärkas, för att få fler att ta del av de unika
upplevelser som Sverige kan skapa. Vi vill utveckla en innovativ svensk skogsindustri som kan ge jobb i hela landet. En ny sammanhållen
och långsiktigt hållbar landsbygdspolitik ska tas fram som är näringsövergripande och som lyfter fram landsbygdens samlade
utvecklingspotential.
Utöver det nyligen skapade nationella innovationsrådet bör det även grundas regionala innovationsråd som skapar en stärkt samverkan utifrån varje
regions unika styrkor och ett lokalt inflytande över kompetensförsörjningen. Investeringarna i infrastruktur och bostäder ska ligga till grund för en
brett fördelad tillväxt. Statliga satsningar på samverkan, innovation, nyindustrialisering och export ska fördelas över hela landet.
Förslag och beslut
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Bifall PS
Socialdemokraterna vill därmed värna
försiktighetsprincipen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Vi säger nej till
investeringsskyddsklausuler som ger företag rätt att
stämma stater utanför nationella rättssystem.
Vi vill investera i demonstratorer som validerar
nya lösningar, inkubatorer som hjälper små
företag att växa och arbeta strategiskt med
innovationsupphandling för att driva fram nya
innovativa lösningar som svarar mot samhällets
utmaningar och stärker vår gemensamma
välfärd.
För långsiktigt hållbara resultat behöver Sverige
utveckla flernivåstyret där den lokala och
regionala nivåns delaktighet stärks.
De statliga myndigheternas ansvar och roll i
den nationella tillväxtpolitiken och den
regionala utvecklingen skall skrivas in i
regleringsbrev och instruktioner.
Bifall PS
Tillägg: ”och lokala” samt att ”regioners” ersätts
med ”områdes”…
Stryk detta stycke:
Sverige ska arbeta för ökad frihandel genom
progressiva internationella handelsavtal som
respekterar demokratiskt fattade beslut, och där
demokratins suveränitet värnas. Vi vill riva
handelshinder som skadar sysselsättningen,
samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas
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intressen, en demokratiskt styrd offentlig sektor,
samt människors och djurs hälsa.
och ersätt med:
Sverige ska arbeta för ökad frihandel genom
progressiva internationella handelsavtal. Inga
handelsavtal skall inskränka staters demokratiska
beslutsfattande eller de fackliga rättigheterna.
Bifall PS och Miguel Odhners yrkande
Kvinnor skall ha samma tillgång som män till
arbetsmarknaden, på alla nivåer i samhället
Bifall PS
Stryk meningen:
Nya myndigheter, och även delar av befintliga
myndigheters verksamheter, ska i möjligaste
mån lokaliseras utanför storstäderna vilket både
kan visa sig kostnadseffektivt och stärka den
regionala arbetsmarknaden.
Ersätt med:
Statliga myndigheter ska lokaliseras utifrån vart
myndigheten får bäst förutsättningar att på ett
kostnadseffektivt klara sina uppdrag.
Bifall Hans Hahns tillägg
Bifall Hans Hahns tillägg
Bifall PS
Bifall PS
Bifall Hans Hahns tillägg
Bifall Ellen Aguirres tillägg
Att efter "....styrkeområden," och innan "så att vi..."
Anta följande tillägg: "framförallt våra fyra
grundbasindustrier; skog, kemi, gruva och stål"
Tillägg:
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Sveriges storstadsregioner spelar en avgörande
roll för tillväxt och nya jobb. Urbaniseringens
kraft bör därför mötas upp med en aktiv politik
för att ta tillvara på den utvecklingspotential
och de möjligheter som urbaniseringen innebär
Bifall Daniel Hedéns yrkande
Bifall PS
Stryk:
samtidigt som vi står upp för miljön,
löntagarnas intressen, en demokratiskt styrd
offentlig sektor, samt människors och djurs
hälsa.
Till förmån för detta tillägg:
Men då vi river handelshinder, måste vi vara
tydliga med att det aldrig får
ske på bekostnad av vår miljö, löntagarnas
intressen, hälsa, djurskydd eller
mänskliga rättigheter. Vi måste värna vårt
demokratiska beslutsfattande så som
vårt rättsväsende och landets samt EU:s
möjligheter att gå före inom dessa
frågor. Om resultatet efter en förhandling om
ett nytt handelsavtal
resulterar i nya regler som inskränker dessa
punkter eller innebär begränsade
möjligheter för en progressiv politik ska
Socialdemokraterna verka för att
Sverige inte skriver under på ett sådant avtal.
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