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Söndagens förhandlingar den 31 maj
Söndagens förhandlingar inleddes klockan 08:00
Kongressen ajournerades för lunch klockan 12.45
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 13.18
Kongressen avslutades klockan 13.47
Talartidsbegränsning
Kongressen beslutade om att begränsa talartiden under dagen till en minut klockan 08.03
Beslut om streck i debatten
Kongressen beslutade att sätta streck i debatten klockan 10:15
Sång
Internationalen
Tal
Anförande av Magdalena Andersson klockan 09:00-09:15
Anförande av Karl-Petter Thorwaldsson klockan 11:30-11:50
Avslutningsanförande hölls av Stefan Löfven klockan14:10 till 14:23
Dagordningens punkt 7
Val av partiorgan
Ordförande: Elvy Söderström och Luciano Astudillo
Sekreterare: Mia Nikali och Johan Rydstedt
Dagordningens punkt 7.1
En suppleant i verkställande utskottet (fyllnadsval)
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Margot Wallström till
suppleant i verkställande utskottet tillika suppleant i partistyrelsen.
Beslut
Kongressen beslutade:
att

välja Margot Wallström till suppleant i verkställande utskottet tillika suppleant i partistyrelsen.

Dagordningens punkt 7.2
En ledamot i partistyrelsen (fyllnadsval)
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Fredrik Lundh Sammeli,
Norrbotten till ledamot i partistyrelsen.
Beslut
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Kongressen beslutade:
att

välja Fredrik Lundh Sammeli, Norrbotten till ledamot i partistyrelsen.

Dagordningens punkt 7.3
En suppleant i partistyrelsen (fyllnadsval)
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Ylva Johansson, Stockholm
till suppleant i partistyrelsen.
Beslut
Kongressen beslutade:
att

välja Ylva Johansson, Stockholm till suppleant i partistyrelsen.

Dagordningens punkt 7.4
Elva ledamöter i valberedningen
Föredragning och förslag
Phia Andersson, partistyrelsen, föreslog kongressen att välja Ilmar Reepalu, ordförande, Anna
Fransson, Kronoberg, Hans Unander, Dalarna, Carina Ohlsson, Skaraborg, Lars Eriksson
Västmanland, Ebba Östlin, Stockholms län, Anders Karlsson, Skåne, Stockholm, Marie-Louise
Rönnmark, Västerbotten, Tomas Riste, Värmland, Anna-Lena Sörensson, Östergötland, Dag Larsson
Stockholm till ordinarie ledamöter i valberedningen.
Beslut
Kongressen beslutade:
att

välja Ilmar Reepalu, ordförande, Anna Fransson, Kronoberg, Hans Unander, Dalarna,
Carina Ohlsson, Skaraborg, Lars Eriksson, Västmanland, Ebba Östlin, Stockholms län, Anders
Karlsson, Skåne, Stockholm, Marie-Louise Rönnmark, Västernorrland, Tomas Riste, Värmland,
Anna-Lena Sörensson, Östergötland, Dag Larsson, Stockholm till ordinarie ledamöter i
valberedningen.

Dagordningens punkt 7.5
Sex suppleanter i valberedningen
Föredragning och förslag
Phia Andersson, partistyrelsen, föreslog kongressen att välja Anneli Karlsson, Skåne, Jana Nilsson
Halland, Agneta Gille, Uppsala län, Berry Lilja, Jönköpings län, Annika Andersson Ribbing,
Stockholms län och Glenn Nordlund, Västernorrland till suppleanter i valberedningen.
Beslut
Kongressen beslutade:
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att

välja Anneli Karlsson, Skåne, Jana Nilsson, Halland, Agneta Gille, Uppsala län, Berry Lilja,
Jönköpings län, Annika Andersson Ribbing, Stockholms län och Glenn Nordlund,
Västernorrland till suppleanter i valberedningen.

Dagordningens punkt 7.6
Nio ledamöter i granskningsutskottet
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Jens Sjöström, Stockholms
län, Berit Örtell, Sörmland, Ingemar Nilsson, Västernorrland, Ann-Sofie Hermansson, Göteborg, Joakim
Sandell, Skåne, Lena Segerberg, Kalmar, Tomas Hammarberg, Stockholm, Caroline Frankesjö, Örebro,
Jan-Åke Simonsson Bohuslän.
Beslut
Kongressen beslutade:
att

välja Jens Sjöström, Stockholms län, Berit Örtell, Sörmland, Ingemar Nilsson, Västernorrland,
Ann-Sofie Hermansson, Göteborg, Joakim Sandell, Skåne, Lena Segerberg, Kalmar, Tomas
Hammarberg, Stockholm, Caroline Frankesjö, Örebro, Jan-Åke Simonsson, Bohuslän.

Dagordningens punkt 7.7
Fyra suppleanter i granskningsutskottet
Föredragning och förslag
Ilmar Reepalu, valberedningens ordförande, föreslog kongressen att välja Anne Jakobson,
Norrbotten, Kalle Sandström, Blekinge, Pia Ingvarsson, Skåne och Sultan Kahyan, Stockholm till
suppleanter i granskningsutskottet.
Beslut
Kongressen beslutade:
att

välja Anne Jakobson, Norrbotten, Kalle Sandström, Blekinge, Pia Ingvarsson, Skåne och Sultan
Kahyan, Stockholm till suppleanter i granskningsutskottet.

Dagordningens punkt 15
Protokolljustering
Ordförande: Anders Teljebäck och Laila Naraghi
Sekreterare: Mia Nikali och Johan Rydstedt
Tjänstgörande ordförande: Enligt den diskussionsordning som är tagen justeras protokollet från den
avslutande kongressdagen av två justerare i förening samt tjänstgörande ordförande i samband
med kongressavslutningen.
Beslut
Kongressen beslutade:
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att

protokollet från söndagen den 31 maj 2015 justeras av två justerare i förening samt
tjänstgörande ordförande i samband med kongressavslutningen.

Dagordningens punkt 16
Avslutning
Partiordförande Stefan Löfven avslutade Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 38:e ordinarie
kongress klockan 13.48.
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Dagordningens punkt 9
Beslut på område B – Framtidens jobb
Ordförande: Laila Naraghi och Anders Teljebäck
Sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén
Rättelse
Kongressens beslutade:
att

återuppta behandlingen av motion B34:2 från lördagens förhandlingar den 30 maj för att säkerställa att Kongressen fattade rätt beslut.

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

25

Magnus Manhammar

Blekinge

Bifall

Besvarad

Besvarad

Bifall PS

B34:2

Dagordningens punkt 14
Beslut om partistyrelsens förslag till stadgeändringar
Ordförande: Laila Naraghi och Anders Teljebäck
Sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén
Föredragande: Carin Jämtin, Therese Guovelin, Jonas Karlsson
Dagordningens punkt 14.1
Förslag om enhetlig medlemsavgift
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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.
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.
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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
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

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
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att
att
att
att

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
TO Förslagsställare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

Distrikt

Förslag

Föredragandes
förslag

Kongressens beslut

Bifall
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Avslag
Bifall
Bifall

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

Jonas Karlsson

PS föredragande

Caroline Frankesjö
Mattias Ravander
Daniel Färm
Gustaf Lantz
Anders Göransson
Lars El Hayek
Denise Norström
Jonas Erlandsson
Eva-Marie
Malmgren
Torbjörn Karlsson
Sergio Manzanares
Monica Widman
Lundmark
Joakim Hagberg

Örebro län
Östergötland
Stockholms län
Uppsala län
Stockholm
Halland
Västmanland
Kalmar län
Blekinge

Bifall till PS reviderade förslag till gemensam
medlemsavgift
Bifall till PS nya förslag
Bifall till PS tidigare förslag
Bifall till PS tidigare förslag
Bifall till PS tidigare förslag
Bifall till PS tidigare förslag
Bifall till PS tidigare förslag
Bifall till PS tidigare förslag
Bifall till PS nya förslag
Bifall till PS nya förslag

Skåne
Gävleborg
Västerbotten

Bifall till PS nya förslag
Bifall till PS nya förslag
Bifall till PS nya förslag

Bifall
Bifall
Bifall

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

Göteborg

Bifall till PS nya förslag

Bifall

Bifall PS efter försöksvotering

Kongressen beslutade:
att

i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till om enhetlig medlemsavgift.

Dagordningens punkt 14.2
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Partistyrelsens förslag till stadgeändringar
Förslag (partistyrelsens reviderade efter temagrupper)

Kapitel 2 Partistadgar
§ 3 Medlemsregister och avgifter
Nuvarande skrivning
Moment 2
Varje medlem betalar en medlemsavgift som utgör summan av
förenings-/klubbavgift, avgift till arbetarekommunen, till partidistriktet
och till partiet.
Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, grupp inom
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, studentklubb eller SSUkommun/SSU-klubb erlägger medlemsavgift enligt 3 § 4 mom.
stadgarna för socialdemokratiska föreningar.
Medlemsavgiften inbetalas till partistyrelsen. Inbetalade avgifter för
vardera partidistrikten, arbetarekommunerna och de
socialdemokratiska föreningarna
utbetalas av partistyrelsen till dessa per den 30 juni och den 31
december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

Förslag till ändring
Moment 2
Varje medlem betalar en avgift som utgör summan av förenings/klubbavgift,
avgift till arbetarekommunen, till partidistriktet och till partiet.
Partikongressen fastställer medlemsavgiften för varje organisationsled.
Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, grupp inom
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, studentklubb, förening inom
HBT-socialdemokrater eller SSU-kommun/SSU-klubb erlägger
medlemsavgift enligt 3 § 4 mom. stadgarna för socialdemokratiska
föreningar.
Medlemsavgiften inbetalas till partistyrelsen. Inbetalade avgifter för vardera
partidistrikten, arbetarekommunerna och de socialdemokratiska föreningarna
utbetalas av partistyrelsen till dessa per den 30 juni och den 31 december det
år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

§ 4 Partikongress
Nuvarande skrivning
Moment 1
Kongressen är partiets högsta beslutande organ.

Förslag till ändring
Moment 1
Kongressen är partiets högsta beslutande organ.
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Partikongress hålls året före och året efter det år ordinarie val till
riksdagen äger rum. Extra kongress hålls då så beslutats av
partistyrelsen. Extra kongress kan endast behandla de frågor som
upptagits i kallelsen.

Moment 2
Kallelse till partikongress ska utfärdas av partistyrelsen senast tio
månader före kongressen. Extra kongress kan sammankallas utan
iakttagande av denna tid. Partistyrelsen fastställer därvid de tider som
har sin motsvarighet i 2 kap., 4 § partistadgarna.

Partikongress hålls året före och året efter det år ordinarie val till riksdagen
äger rum. Partistyrelsen fastställer vilka frågor som ska behandlas vid
kongressen året efter det år ordinarie val till riksdagen äger rum,
utöver vad som anges i dessa stadgar 4 §, 14 mom. och 9 §, 3 mom. I
kallelse till kongress året efter det år ordinarie val till riksdagen äger
rum ska det framgå vilka frågor kongressen ska behandla. Extra
kongress hålls då så beslutats av partistyrelsen. Extra kongress kan endast
behandla de frågor som upptagits i kallelsen.
Moment 2
Kallelse till partikongress ska utfärdas av partistyrelsen senast tio åtta
månader före kongressen. Extra kongress kan sammankallas utan
iakttagande av denna tid. Partistyrelsen fastställer därvid de tider som har sin
motsvarighet i 2 kap., 4 § partistadgarna.

Moment 4
I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en
trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Med medlemsantal
avses antal partimedlemskap. Ombudsfördelningen bestäms av
medlemsantalet per det månadsskifte som infaller tio månader före
kongressen.
Moment 6
Partistyrelsen fastställer, och meddelar partidistrikten senast nio
månader före kongressen, det antal ombud varje partidistrikt ska välja.
Moment 9
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges
Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet och Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund har rätt att
utse vardera en representant till kongressen. De har yttrande- och
förslagsrätt.
Moment 18

Moment 4
I varje partidistrikt väljs ett ombud för varje fullt tal motsvarande en
trehundrafemtiondedel av partiets medlemsantal. Med medlemsantal avses
antal partimedlemskap antalet ombudsgrundande medlemmar.
Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet per det månadsskifte som
infaller tio månader åtta månader före kongressen.
Moment 6
Partistyrelsen fastställer, och meddelar partidistrikten senast nio sju månader
före kongressen, det antal ombud varje partidistrikt ska välja.
Moment 9
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, och Sveriges
Socialdemokratiska Studentförbund och HBT-Socialdemokrater Sverige
har rätt att utse vardera en representant till kongressen. De har yttrande- och
förslagsrätt.
Moment 18
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Motion kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk
grundorganisation och den ska ändas till arbetarekommunens styrelse
inom av denna angiven tid. Motion ska behandlas av
arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta
motion som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå
den. Motion kan även väckas av partidistriktens styrelser. Förslag kan
även väckas av partistyrelsen och dess verkställande utskott och
programkommissionen. Om partistyrelsen så beslutar kan motionsrätt
gälla till extra kongress. Motion till extra kongress kan endast behandla
frågor som upptagits i kallelse till kongressen.

Moment 19
Motion ska sändas till partistyrelsen senast sex månader före
kongressen. Senare inkommen motion tas inte upp till behandling vid
kongressen.
Moment 22
Årsberättelser för den gångna kongressperioden ska av partistyrelsen
föreläggas ordinarie kongress.

Motion kan väckas av enskild partimedlem eller socialdemokratisk
grundorganisation och den ska ändas till arbetarekommunens styrelse inom
av denna angiven tid. Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte.
Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen, besluta att
sända in den som enskild eller avslå den. Motion kan även väckas av
partidistriktens styrelser. Förslag kan även väckas av partistyrelsen och dess
verkställande utskott och programkommissionen. Partistyrelsen fastställer
och meddelar i kallelse hur vida motionsrätt ska gälla till kongressen
året efter det år ordinarie val till riksdagen äger rum och till extra
kongress. Om partistyrelsen så beslutar kan motionsrätt gälla till extra
kongress. Motion till extra kongress kan endast behandla frågor som
upptagits i kallelse till kongressen.
Moment 19
Motion ska sändas till partistyrelsen senast sex fem månader före
kongressen. Senare inkommen motion tas inte upp till behandling vid
kongressen.
Moment 22
Årsberättelser för den gångna kongressperioden ska av partistyrelsen
föreläggas ordinarie kongress vart fjärde år föreläggas kongress som
infaller året innan ordinarie riksdagsval.

§ 5 Val av ombud till partikongress
Nuvarande skrivning
Förslag till ändring
Moment 2
Moment 2
Valkretsindelning och tidpunkt för kandidatnomineringens avslutande Valkretsindelning och tidpunkt för kandidatnomineringens avslutande ska av
ska av distriktsstyrelsen meddelas i cirkulär till arbetarekommunerna
distriktsstyrelsen meddelas i cirkulär till arbetarekommunerna och de
och de socialdemokratiska föreningarna och klubbarna senast åtta
socialdemokratiska föreningarna och klubbarna senast åtta sex månader före
månader före kongressen.
kongressen.
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Moment 3
Ombudsvalen ska börja tidigast sex månader före och vara avslutade
senast fyra månader före kongressen.
Moment 6
Alla partimedlemmar är röstberättigade vid val av kongressombud i
den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap.
Moment 13
Kuverten ska brytas sammanräkningsdagen och sammanräkningen av
avgivna röster verkställas av distriktsstyrelsen eller av distriktsstyrelsen
utsedda rösträknare före utgången av 15e veckan före kongressen. Tid
och plats för sammanräkningen ska i förväg ha meddelats
arbetarekommunerna och de socialdemokratiska föreningarna och
klubbarna.
Moment 15
Distriktsstyrelsen ska omedelbart efter sammanräkningen meddela
valresultatet genom cirkulär till arbetarekommunerna och de
socialdemokratiska föreningarna och klubbarna.

Moment 3
Ombudsvalen ska börja tidigast sex fem månader före och vara avslutade
senast fyra månader tre månader före kongressen.
Moment 6
Alla partimedlemmar som erlagt medlemsavgiften senast två veckor
innan val av kongressombud inleds är röstberättigade i den
arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap.
Moment 13
Kuverten ska brytas Valsedlarna ska öppnas sammanräkningsdagen
oavsett om valet skett genom brevröstning eller elektronisk röstning.
Och Sammanräkningen av avgivna röster verkställas av distriktsstyrelsen
eller av distriktsstyrelsen utsedda rösträknare före utgången av 15e 10e
veckan före kongressen. Tid och plats för sammanräkningen ska i förväg ha
meddelats arbetarekommunerna och de socialdemokratiska föreningarna och
klubbarna.
Moment 15
Distriktsstyrelsen ska omedelbart efter sammanräkningen meddela
valresultatet genom cirkulär till arbetarekommunerna och de
socialdemokratiska föreningarna och klubbarna.

§ 6 Partistyrelse
Nuvarande skrivning
Förslag till ändring
Moment 3
Moment 3
Ordförandena i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges Ordförandena i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges
Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och
Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet, samt Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund samt HBTSolidaritet samt Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund har rätt
att närvara vid partistyrelsens sammanträden och har yttrande- och
Socialdemokrater Sverige har rätt att närvara vid partistyrelsens
förslagsrätt.
sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt.
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§ 7 Verkställande utskottet
Nuvarande skrivning
Förslag till ändring
Moment 3
Moment 3
Ordförandena i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges Ordförandena i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges
Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och
Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet samt Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund har
Solidaritet, samt Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund samt HBTnärvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid verkställande utskottets
Socialdemokrater Sverige har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
sammanträden utom vid sådana sammanträden som avses i moment 4. vid verkställande utskottets sammanträden utom vid sådana sammanträden
som avses i moment 4.

Kapitel 3 Grundstadgar för partidistrikt
§ 3 Avgifter
Nuvarande skrivning
Moment 1
Partidistriktets medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs
av
distriktskongressen. Uppbörden av avgifterna ombesörjs av
partistyrelsen. Inbetalade avgifter för partidistriktet utbetalas av
partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år som
avgifterna har erlagts av medlemmen.

Förslag till ändring
Moment 1
”Partidistriktets medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av
distriktskongressen”
Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för
partidistriktet utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31
december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

Kapitel 4 Grundstadgar för arbetarekommuner
§ 3 Medlemskap i arbetarekommunen
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Nuvarande skrivning
Moment 1
Samtliga inom en primärkommun befintliga socialdemokratiska
föreningar och klubbar, socialdemokratiska kvinnoklubbar grupper
inom Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, socialdemokratiska
studentklubbar samt medlemmar i den fria gruppen ska ingå i
arbetarekommunen.

Förslag till ändring
Moment 1
Samtliga inom en primärkommun befintliga socialdemokratiska föreningar
och klubbar, socialdemokratiska kvinnoklubbar grupper inom
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, socialdemokratiska studentklubbar,
förening inom HBT-Socialdemokrater samt medlemmar i den fria
gruppen ska ingå i arbetarekommunen.

SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner partiets stadgar och som
begär inträde i arbetarekommunen ska beviljas detta.

SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner partiets stadgar och som begär
inträde i arbetarekommunen ska beviljas detta.

Vid anslutning till arbetarekommuner ska samtliga medlemmar i sådan
SSU-kommun/SSU-klubb som har fyllt femton år tillhöra
arbetarekommunen.
Moment 3
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt
partimedlemskap i grundorganisation eller i den fria gruppen i
arbetarekommunen i den primärkommun där medlemmen är bosatt.
Medlem kan därefter överföra sitt partimedlemskap till en
grundorganisation i en annan arbetarekommun.

Vid anslutning till arbetarekommuner ska samtliga medlemmar i sådan SSUkommun/SSU-klubb som har fyllt femton år tillhöra arbetarekommunen.
Moment 3
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt
partimedlemskap i grundorganisation eller i den fria gruppen i
arbetarekommunen i den primärkommun där medlemmen är bosatt.
Medlem i det socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt
partimedlemskap i den grundorganisation denne väljer att tillhöra
eller i den fria gruppen i den arbetarekommun och det partidistrikt där
denne bor. Medlem kan även överföra sitt partimedlemskap till en
grundorganisation i en annan arbetarekommun.

§ 4 Avgifter
Nuvarande skrivning
Arbetarekommunens avgift för nästkommande år fastställs vid
arbetarekommunens möte före oktober månads utgång. Uppbörden

Förslag till ändring
Arbetarekommunens avgift för nästkommande år fastställs vid
arbetarekommunens möte före oktober månads utgång. Uppbörden av
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av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för
arbetarekommunen utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den
31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för
arbetarekommunen utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31
december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

Kapitel 5 Grundstadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar
§ 3 Medlemskap och avgifter
Nuvarande skrivning
Moment 2
Man är medlem i den grundorganisation man väljer att tillhöra eller i
den fria gruppen i den arbetarekommun och det partidistrikt där man
bor. Medlem kan även överföra sitt partimedlemskap till en
grundorganisation i en annan arbetarekommun.
Moment 3
Vid inträde i föreningen/klubben erläggs avgift för det år under vilket
inträdet sker.

Förslag till ändring

Moment 2
Man Medlem i det socialdemokratiska partiet är medlem i den
grundorganisation man denne väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i den
arbetarekommun och det partidistrikt där man denne bor. Medlem kan även
överföra sitt partimedlemskap till en grundorganisation i en annan
arbetarekommun.
Moment 3 Utgår
Moment 4 blir moment 3

Moment 4
Genom att erlägga avgift är man medlem i partiet. Varje partimedlem
erlägger avgift omfattande samtliga organisationsled endast en gång.
Avgiften utgörs av summan av förenings-/klubbavgift, avgift till
arbetarekommunen, till partidistriktet och till partiet.

Moment 3
Genom att erlägga avgift är man medlem i partiet. Varje partimedlem
erlägger avgift omfattande samtliga organisationsled endast en gång.
Avgiften utgörs av summan av förenings-/klubbavgift, avgift till
arbetarekommunen, till partidistriktet och till partiet.

Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, grupp inom
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, studentklubb eller SSUkommun/SSU-klubb, erlägger avgift till klubb/grupp/kommun,
distrikt och förbund enligt respektive organisations stadgar och regler,

Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, grupp inom
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, förening inom HBTsocialdemokrater, studentklubb eller SSU-kommun/SSU-klubb, erlägger
avgift till klubb/grupp/förening/kommun, distrikt och förbund enligt
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samt erlägger avgift till den arbetarekommun där partimedlemskapet
finns.

respektive organisations stadgar och regler, samt erlägger avgift till den
arbetarekommun där partimedlemskapet finns.

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade
avgifter för föreningen/klubben utbetalas av partistyrelsen per den 30
juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av
medlemmen.

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för
föreningen/klubben utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31
december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

Föreningen/klubben kan ta ut en administrationskostnad av medlem
som vill ta del av föreningens/klubbens verksamhet men som ej är
partimedlem i föreningen/klubben. Sådan administrationskostnad ger
medlemsrättigheter som är begränsade till föreningens/klubbens
verksamhet.
Moment 5
Medlemsavgiften till föreningen/klubben för nästkommande år
fastställs av förenings-/klubbmöte före november månads utgång.

Föreningen/klubben kan ta ut en administrationskostnad av medlem som
vill ta del av föreningens/klubbens verksamhet men som ej är partimedlem i
föreningen/klubben. Sådan administrationskostnad ger medlemsrättigheter
som är begränsade till föreningens/klubbens verksamhet.

Moment 5 utgår, moment 6 ändras till Moment 4
Moment 4
Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid
än tolv månader, ska uteslutas ur föreningen/klubben. Innan sådan
uteslutning sker, ska den arbetarekommun som medlemmen tillhör
underrättas skriftligen.

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter
Nuvarande skrivning

Förslag till ändring efter temagrupp

Moment 1

Moment 1

Medlemskap i det socialdemokratiska partiet ger medlemmen rätt till

Den som ansökt om medlemskap är medlem i partiet.

•

att delta i föreningars och arbetarekommuners mötes– och
studieverksamhet

Medlemskap i det socialdemokratiska partiet ger medlemmen rätt till
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att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna
omröstningar
att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom partiet och i
politiska församlingar
att få information om partiets ställningstaganden i politiska
och organisatoriska frågor
att ställa förslag vid möten i socialdemokratiska föreningar och
arbetarekommuner
att motionera till arbetarekommunens årsmöten samt
partidistriktets och partiets kongresser
att delta i rådslag anordnade av partiet, partidistriktet eller
arbetarekommunen.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

att delta i föreningars och arbetarekommuners mötes– och
studieverksamhet
att få information om partiets ställningstaganden i politiska och
organisatoriska frågor
att ställa förslag vid möten i socialdemokratiska föreningar och
arbetarekommuner
att motionera till arbetarekommunens årsmöten samt partidistriktets
och partiets kongresser
att delta i rådslag anordnade av partiet, partidistriktet eller
arbetarekommunen.

Moment 2
Medlem som erlagt medlemsavgift har dessutom rätt
•
•
•

att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna omröstningar
att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska
församlingar samt
är ombudsgrundande.

Moment 2 ändras till moment 3.
Partikongressen föreslås besluta:
att
att

bifalla stadgeändringar
stadgeändringarna ska anses omedelbart justerade

TO §
12

4

Mom.
2

Förslagsställare

Distrikt

Åsa Karlsson

Bohuslän

Förslag
Efter ”medlem som erlagt medlemsavgift…” nytt tillägg:
”två veckor innan nedanstående punkter”
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Föredragandes
förslag
Avslag

Kongressens beslut
Bifall PS efter
försöksvotering

Kongressen beslutade:
i övrigt bifalla partistyrelsens förslag till stadgeändringar
stadgeändringarna ansågs omedelbart justerade

att
att

Bordlagda ärenden:
Dagordningens punkt 8
Beslut på område A – Framtidens folkrörelse
Ordförande: Luciano Astudillo och Elvy Söderström
Sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén
Dagordningens punkt 8.1
Partistyrelsens förslag: Handslag för ett framtidsparti
Efter det beslutades att anta Handslaget i sin helhet.
Dagordningens punkt 8.1
Partistyrelsens förslag: Handslag för ett framtidsparti
Förslag och beslut på tidigare bordlagt ärende
TO

Sida

Rad

5

4

27

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

Henrietta Serrate

Kronoberg

Ny mening: Genom årlig medlemsökning blir vi
110 000 medlemmar

Kongressen beslutade:
att

i övrigt anta partistyrelsens förslag: Handslag för ett framtidsparti i sin helhet.

19

Föredragandes
förslag
Avslag

Kongressens
beslut
Bifall PS efter
votering 208 –
124

Dagordningens punkt 8.2
Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område A: Ett parti där människors engagemang växer (UA1)
Förslag och beslut på tidigare bordlagt ärende
TO Motion

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

PS förslag

Föredragandes förslag

Kongressens beslut
Bifall PS efter rösträkning med
siffrorna 211 - 124
Bifall efter rösträkning med
siffrorna 148 - 185
Bifall efter rösträkning med
siffrorna 148 - 185

7

A3:1

Anna-Lena Heydar

Bohuslän

Bifall

Besvarad

Bifall PS

1

A34:5

Mattias Vepsä

Stockholms län

Bifall

Besvarad

Bifall PS
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A34:5

Lars Bryntesson

Stockholms län

Bifall

Besvarad

Bifall PS

Kongressen beslutade:
att

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

Dagordningens punkt 11
Beslut på område D – Framtidens jobb
Ordförande: Elisabeth Brandt Ygeman och Björn Sundin
Sekreterare: Maria Eklund och Ann-Charlotte Visén
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson och Marita Ulvskog
Dagordningens punkt 11.1
Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb: Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet (s. 9-13)
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Partistyrelsens förslag till ny skrivning:

3. Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet
3a. Utbildning för att sluta rekryteringsgapet.
Vi ska utveckla ett livslångt lärande där alla människor har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet. De sjunkande resultaten och ökade
klyftorna i svensk skola är ett allvarligt problem för såväl unga människor möjligheter som Sveriges konkurrenskraft, och utvecklingen måste vändas.
Utbildningssystemet ska förstärkas från förskola till högre utbildning och folkbildning, och skapa goda möjligheter till kompetensutveckling och
omskolning under hela yrkeslivet.
För att sluta rekryteringsgapet på arbetsmarknaden ska ett nytt Kunskapslyft genomföras, med kraftiga investeringar i högskola, universitet,
folkbildning och vuxenutbildning. Vårt mål är att hälften av alla 30-34 åringar ska ha slutfört en minst tvåårig högre utbildning år 2020.
Yrkeshögskolan ska utökas, utvecklas och göras permanent. Samtidigt ska rekryteringen till högskolan breddas och kvaliteten i utbildningarna höjas.
Utbildningarnas arbetslivsanknytning, forskningsanknytning och internationella aspekter ska stärkas. Högskolor och universitet ska finnas i hela landet,
och antalet utbildningsplatser ska öka. Forskning vid alla lärosäten har en avgörande betydelse för regional tillväxt och kvaliteten i den högre
utbildningen.
För att sluta rekryteringsgapet krävs också att individer kan göra informerade yrkes- och utbildningsval. Vi vill därför satsa på yrkes- och
studievägledning. Vi vill även att staten tillsammans med arbetsmarknadens parter utformar en kompetens- och omställningsförsäkring på
arbetsmarknaden, för att alla på svensk arbetsmarknad snabbt ska kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens i en global
konkurrens.
I syfte att ta tillvara redan förvärvad kunskap ska ett nationellt sammanhållet och permanent finansierat system för validering
inrättas.

3b. Fungerande matchning
Arbetslöshetsförsäkringen ska återfå sin funktion som omställningsförsäkring, genom att höja taket och göra det möjligt för fler att kvalificera sig för
och ansluta sig till den. Det gör att människor vågar testa nya arbeten och bidrar till att den arbetssökande inte bara får ett jobb, utan rätt jobb. Detta
är viktigt för att hålla produktiviteten uppe och ta tillvara investeringar i utbildning hos den enskilde.
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En stark funktionshinderspolitik politik för personer med funktionsnedsättningar är en rättighets- och jämlikhetsfråga, men också avgörande för
att stärka matchningen på arbetsmarknaden. Vi vill att bristande tillgänglighet blir en fullvärdig diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Vi vill
även se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen ska bli av med sin förlamande detaljstyrning och göras om till en matchningsspecialist som kan bygga upp sitt förtroende hos
arbetsgivare, arbetssökande och arbetsmarknadens parter. Arbetsförmedlingen ska organiseras så att man kan tillhandahålla god service i hela
landet och dialogen med arbetsgivare ska intensifieras. Alla som söker jobb ska få ett individuellt och professionellt stöd – oavsett yrkesbakgrund eller
utbildningsnivå. Den stora floran av anställningsstöd ska ses över för att säkerställa kollektivavtalsenliga villkor och sund konkurrens. Den nya
Arbetsförmedlingen ska få friare tyglar, nya digitala mötesformer, mer resurser för utbildningar och ökade möjligheter att använda sig av det reguljära
utbildningssystemet för att rusta människor till nya jobb. Med större frihetsgrader kan arbetsmarknadspolitiken anpassas till lokala och
regionala förhållanden, och Arbetsförmedlingen får bättre förutsättningar att samarbeta med kommunerna.
Med hjälp av en delegation tillsatt av regeringen ska Arbetsförmedlingen och kommunerna ges möjlighet att genomföra en ordnad generationsväxling
med Traineejobb, som innebär att unga erbjuds kombinationstjänster där yrkesutbildning kombineras med arbete. Den unga ska ta steg mot en
eftertraktad yrkesexamen och en god framtid på arbetsmarknaden samtidigt som arbetsgivaren förses med viktig kompetens.
3c. Gymnasiekompetens och jobb för alla unga
Vi antar utmaningen att skapa ett samhälle där ingen ung är utan jobb. Det ska inte gå längre än 90 dagar innan arbetslösa unga under 25 år har
erbjudits utbildning, praktik, jobb eller en kombination av dessa – ingen ung ska lämnas i långtidsarbetslöshet.
Det kräver större investeringar i skolan och tidiga individuella insatser. Det är dags för gymnasieskolan att bli en del av den obligatoriska
skolutbildningen i Sverige, vilket kommer att kräva stora insatser för att alla elever ska få det stöd de behöver. Vårt mål är att alla ska ha en fullständig
gymnasieexamen före 25 års ålder.
Alla gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas och ge allmän behörighet till högskola. Yrkesprogrammen ska ha en tydlig
koppling till relevant bransch, vilket bland annat skapas genom samarbete mellan huvudmän, arbetsgivare och fackliga organisationer.
Vi vill utveckla ett utbildningskontrakt för unga arbetssökande som inte slutfört sin gymnasieutbildning. Det kan omfatta utbildning, vägledning samt
hjälp för ökad motivation. Studierna ska också kunna kombineras med arbete eller praktik.
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3d. Ett tryggt och jämställt arbetsliv
Sverige har en arbetsmarknad som systematiskt missgynnar kvinnor. Kvinnor har lägre lön, högre risk för sjukskrivning och erbjuds mer sällan ledande
positioner. Det beror bland annat på att män fortfarande utför en mindre del av det obetalda hemarbetet, och kvinnor i högre grad har otrygga
anställningar.
Heltid ska bli norm på hela arbetsmarknaden och delade turer ska tas bort. Offentlig sektor ska gå före och Socialdemokraterna ska ta på sig
ledartröjan som arbetsgivare för att utveckla stat, kommun och landsting till attraktiva arbetsgivare som har ledande arbetsmiljöer med heltid som
norm. Samtidigt behöver vi attackera de brister i arbetsmiljön som hotar kvinnors hälsa.
Vi vill se ett jämnt uttag av föräldraförsäkringen. Som ett steg dit ska en tredje månad reserveras för vardera föräldern. Föräldraförsäkringen ska även
fungera för familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer.
Föräldraförsäkringens utformning är central, både för barnens rätt till båda sina föräldrar och för förutsättningarna till ett jämställt
arbetsliv. Därför behöver föräldraförsäkringen individualiseras. Som ett steg på vägen ska försäkringen delas i tre lika delar. Vi vill nu
reservera en tredje månad för vardera vårdnadshavare. Föräldraförsäkringen ska även fungera bra för familjer som identifierar sig som
stjärnfamiljer. För att möjliggöra ett jämställt arbetsliv och minska deltidsarbetet är det viktigt att barnomsorg också finns tillgänglig på
kvällar och helger.
Till följd av hög arbetslöshet har arbetstagare fått det allt svårare att hävda schyssta villkor på arbetsmarknaden. Otrygga anställningar
har fått fäste i flera branscher och idag tvingas många arbetstagare acceptera villkor där de inte vet vilken inkomst de har när månaden är
slut, eller vilken arbetsgivare de förväntas inställa sig hos på morgonen. Arbetstagarnas villkor ska stärkas. Tillsvidareanställning på heltid
ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Problemen med allmän visstid måste lösas. Det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade
anställningar.
3e. Snabb etablering
Idag är över 50 miljoner människor på flykt i världen. Det är den allvarligaste flyktingsituationen sedan andra världskriget. En mycket liten del av
världens flyktingar söker sig till Sverige, det är dock på kort sikt fortfarande en stor utmaning, även för ett rikt land.
Men sköter vi mottagandet av nyanlända på ett bra sätt så är det också en stor möjlighet. Detta gäller inte minst vår förmåga att möta den
demografiska utmaningen, då många av de som nu får uppehållstillstånd i Sverige är unga och välutbildade med ett helt yrkesliv framför sig.
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Vi ska skapa en snabb etablering, där individens egen drivkraft och kompetens tas tillvara på bästa möjliga sätt. Alla kommuner ska vara med och bidra
till en bra etablering, samtidigt ska kommunerna få bättre planeringsförutsättningar vid anvisning av nyanlända och möta rimliga och stabila
ekonomiska villkor.
Insatser såsom svenskundervisning, validering av den nyanländes kompetenser och yrkeserfarenheter ska tidigareläggas så att tiden i väntan på
kommunplacering kan användas mer effektivt. Det ska exempelvis bli möjligt att få svenskundervisning redan under asyltiden. Vi ska förbättra
den psykosociala miljön och tillgången till vård efter de nyanländas behov. Arbetet mot diskriminering på arbetsmarknaden ska intensifieras.
Vi vill även inrätta snabbspår för nyanlända tillsammans med parterna. Syftet är att nyanlända med kompetens inom yrken där det idag råder brist på
arbetskraft snabbt ska kunna få kompletterande utbildning, kombinerat med arbete eller praktik. Individer med högskoleexamen och legitimation från
andra länder ska snabbare få yrkeslegitimation. Vårt mål är att nyanlända som inte är i behov av särskilt stöd ska vara i arbete eller studier två år efter
att uppehållstillstånd har beviljats.
3f. Arbetsmiljö och riktig rehabilitering
Sedan några år tillbaka ökar de arbetsrelaterade sjukskrivningarna. Särskilt tilltar de psykiska diagnoserna, till följderna av stress, överbelastning och
destruktiv arbetsmiljö – och cirka två tredjedelar av de sjukskrivna är kvinnor.
Vi vill prioritera arbetsmiljöarbetet och satsa nya resurser på inspektioner, arbetsmiljöutbildning arbetsmiljöarbete och
arbetsmiljöforskning.
Den som blir sjuk på jobbet ska kunna lita på att det finns en effektiv och individanpassad rehabilitering tillbaka i arbete. Idag vilar ansvaret allt för
tungt på den enskilde. Hälso- och sjukvården ska få ett tydligare ansvar för att arbeta med återgång till arbete, och arbetsrelaterade sjukdomar få högre
status inom vården. Även arbetsgivarnas ansvar för en god arbetsmiljö behöver förstärkas
Vi vill se en överenskommelse mellan staten och arbetsmarknadens parter kring rehabilitering och omställning av sjukskrivna. Utförsäkringarna av
sjuka ska avslutas. Människor blir friska av individanpassad rehabilitering – inte av hotet om fattigdom.
3.g Personalpolitisk plattform
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Välfärden i Sverige ska hålla en hög kvalitet. Det kräver att personalen i välfärdens verksamheter har rätt kompetens, möjlighet att utöva
och utveckla sin profession, och goda arbetsvillkor.
Därutöver står många offentliga arbetsgivare inför en ytterligare utmaning under de närmaste åren. Det handlar om att hantera den
kommande generationsväxlingen. Sveriges kommuner och landsting bedömer att en halv miljon medarbetare behöver rekryteras till
välfärden de kommande tio åren.
Vi socialdemokrater vill ta på oss ledartröjan för att utveckla stat, landsting och kommuner till attraktiva arbetsgivare. Därför vill vi
socialdemokrater ta fram en personalpolitisk plattform för anställda i offentlig sektor.
Alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta under trygga villkor och attraktiva förhållanden. Rätten till heltid ska vara norm, och delade
turer ska tas bort. Tillsvidareanställning ska vara huvudregel i offentlig sektor.
En framåtsyftande och jämställd personalpolitiskplattform kännetecknas även av att vi tar bristerna i arbetsmiljön på allvar. Den
psykosociala arbetsmiljön, vars brister ofta drabbar kvinnor, måste radikalt förbättras. Samtidigt ska de ökade sjukskrivningstalen
bekämpas. Vi behöver också arbeta för att dra nytta av mångfalden, även som arbetsgivare. Alla former av diskriminering och kränkningar
måste bekämpas.
Förslag och beslut
TO

Sida

1

2
3

4

12

Rad

Föredragandes
förslag
Bifall

Förslagsställare

Distrikt

Förslag

Ylva Johansson

PS föredragande

Bifall PS förslag med ett tillägg i sista stycket
under 3a: ”Kommunala lärcentra och utveckla
distansutbildning skapar förutsättningar för mer
flexibel utbildning.”
Bifall PS förslag
Bifall
Huvudregeln i LAS om tillsvidareanställning ska
Avslag
återupprättas genom att missbruket av
tidsbegränsade anställningar förhindras.
Anställningsformen allmän visstidsanställning ska
tas bort ur LAS
Bifall PS förslag
Bifall

Ola Palmgren
32-33 Anna Ingers

Elinor Odeberg

Kronoberg
Skåne

Stockholm
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Kongressens
beslut
Bifall PS

Bifall PS
Bifall PS

Bifall PS

5

11

6

12

7

12

7

14

8

32

Anna Skarsjö

Göteborg

8

Richard Pelle Vidén

Blekinge

13

Hans Hahn

Göteborg

Hans Hahn

Göteborg

Magnus Nilsson

Stockholm

15

Lägga till text på rad 32- från och med meningen som
börjar Tillsvidare anställning på heltid ska vara norm
på hela arbetsmarknaden ..:
"och delade turer ska tas bort. Lagförslag som
möjliggör detta ska tas fram." Problemen med
allmän visstid måste lösas. Det ska finnas
objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar.
Mitt förslag är att tillföra ett nytt stycke 3 på sidan 12
enligt nedan:
Arbetsgivare ska inte kunna använda sig av
bemanningsföretag för att gå runt reglerna om
företrädesrätt vid återanställning. Det ska inte
heller vara möjligt att täcka ett stadigvarande
arbetskraftsbehov med inhyrd arbetskraft.
Utgångspunkten bör vara att inhyrd arbetskraft
inte ska användas då det kan konstateras att ett
stadigvarande behov av permanent arbetskraft
finns. Vi avser att utreda Sveriges
handlingsutrymme gentemot EU-direktiven på
det här området.
Tillägg till text 3D från rad 13:
"Runt om i Sverige pågår försök med
arbetstidsförkortning samtidigt som fler och fler
fackförbund ställer sig bakom krav på minskning
av heltidsmåttet i
avtalen. Sverige behöver hitta en samverkan kring
denna viktiga fråga. Där både stat, individ och
parterna på arbetsmarknaden måste bidra med sin
del av lösningen. Socialdemokraterna har för
avsikt att vara en part i detta samtal"
Lägg till kyrka till de redan uppräknade stat,
landsting och kommuner
Bifall PS förslag
26

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Bifall

Bifall PS

Bifall

Bifall PS

9
10

11

7

My Alnebratt
Martin Berglund

Göteborg
Västerbotten

Bifall PS förslag
Tilläggsyrkande:
"Trygghet i anställning är en grundförutsättning
för människor att kunna planera och leva sina
liv."

11

10

13

Meit Fohlin

Gotland

12

11

22

Kristina Johansson

Halland

14

2

24-25 Kristoffer Lindberg

Gävleborg

16

13

29

Västernorrland

Med en förändrad arbetsmarknad och allt mer
ojämlikt utbildningsväsende behöver vi se ökad
utveckling kring digitalisering inom
utbildningssektorn. Så når vi fler geografiskt,
erbjuder stöd och möjlighet till högre
utbildning på fler språk, erbjuder stöd till de
med särskilda behov samt stärker Sveriges
position som föregångare för det livslångt
lärande
Studie- och yrkesvägledningen är en viktig
nyckel som bättre behöver inkluderas i elevers
hela skolgång. För att tidigare öka elevernas
valkompetens behövs en strategisk satsning på
fler studie- och yrkesvägledare framförallt i
grundskolan, men också en närmare samverkan
mellan studie- och yrkesvägledning,
lärarprofession och arbetsliv.
Ny text som ersätter föreslagna mening:
För att möjliggöra ett jämställt arbetsliv och
minska deltidsarbetet och minska deltidsarbetet
vill vi lagstadga barnomsorg på kvällar, nätter
och helger.
Vårt fortsatta samhällsbygge ska
präglas av höga ambitioner och kvalitetskrav
när det gäller bildning, konst och estetik.

Jan Sahlén
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Bifall
Dras tillbaka till
förmån för PS
förslag ”Jobb och
trygga villkor ger
förutsättningar
för människor att
styra sina liv”
Dras tillbaka till
förmån för PS
förslag om
lärcentra

Bifall PS
Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Bifall PS

17

4

12

Elina Gustafsson

Blekinge

18

10

10

Eva Eriksson

Örebro län

19

10

10

Dan Nilsson

Kalmar län

20

10

17

Gunilla Zetterström
Bäcke

Jämtlands län

Ambitioner som ska forma en solidarisk och
modern framtid.
Ny sista mening efter tillägget om att det ska bli möjligt
att få svenskundervisning under asyltiden:
"Vi vill utveckla den ideella sektorns och
folkbildningens roll i asylmottagandet genom
stöd i samhällsintroduktion,
svenskundervisning och social verksamhet. "
Det är viktigt att fler kommunala lärcentra
inrättas, stöttas och nyttjas strategiskt. Genom
dessa få fler människor möjlighet till högre
studier utanför högskoleorterna och det ger
också en möjlighet för företag och kommuner
att behålla den kompetens som är nödvändig
för det lokala arbetslivet.
För att sluta rekryteringsgapet på arbetsmarknaden ska
ett nytt Kunskapslyft genomföras med kraftiga
investeringar i högskola, universitet, folkbildning och
vuxenutbildning. Jag vill yrka på att följande mening
skrivs in efter det stycket: Det är viktigt att fler
kommunala lärcentra inrättas, stöttas och
nyttjas strategiskt. Genom dessa får fler
människor möjlighet till högre studier utanför
högskoleorterna och det ger också en möjlighet
för företag och kommuner att behålla den
kompetens som är nödvändig för det lokala
arbetslivet.
Jag vill föreslå ett tillägg under rubriken 3a.
Kunskapsreformer som rustar alla
för ett modernt arbetsliv, sidan 10 rad 17,
som slutar …”hälften av alla 30 -34-åringar
ska ha slutfört en minst tvåårig högre
utbildning år 2020. Två nya meningar:
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Bifall
Jämkningsförslag
PS, stryk asyl

Bifall PS

Dras tillbaka till
förmån för PS
förslag om
lärcentra

Bifall PS

Dras tillbaka till
förmån för PS
förslag om
lärcentra

Bifall PS

Avslag

Bifall PS

21

10

19

Gunilla Zetterström
Bäcke

Jämtlands län

Stockholm
Östergötland
Jönköpings län

Gävleborg

22
23
24

13

10

Jytte Guteland
Michaela Leo
Fredrik Bodin

25

12

9

Alexandra Gard

Vi vill också undersöka möjligheterna för en
nystart av utbildningsvikariat, som både
kan ge fortbildning för redan anställda i
vård och omsorg, och samtidigt genom
Vikariaten ge arbetslösa möjlighet till jobb.
Utbildningsvikariat är samtidigt en viktig väg att
möta generationsskiftet.
Jag yrkar därför på ett tillägg under rubriken 3.a
Utbildning för att sluta rekryteringsgapet. Sidan 10 rad
19. Meningen som börjar: Yrkeshögskolan ska
utökas, utvecklas, göras permanent och vara en
del av en aktiv regionalpolitik för utbildning i
hela landet.
Bifall PS förslag
Bifall PS förslag
Föreslår att meningen (rad 30 i Nytt förslag)
...Även arbetsgivarnas ansvar för en god arbetsmiljö
behöver förstärkas. ändras och flyttas upp enligt
nedanstående förslag:
Den som blir sjuk på jobbet ska kunna lita på
att det finns en effektiv och individanpassad
rehabilitering tillbaka i arbete. Arbetsgivarnas
ansvar för en god arbetsmiljö behöver
förstärkas. Idag vilar ansvaret allt för tungt på
den enskilde. Hälso- och 10 sjukvården ska få
ett tydligare ansvar för att arbeta med återgång
till arbete, och arbetsrelaterade sjukdomar få
högre status inom vården.
Etableringsreformen måste ses över.
Kommunerna ska ha ett avgörande inflytande
över nyanländas etablering. Arbetsförmedlingen
ska vara ansvarig för arbete i etableringen men
det behövs mer, det behövs bl a bostäder och
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Avslag

Bifall PS

Bifall
Bifall
Avslag

Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

Avslag

Bifall PS

26
27

28
29

11

Elof Hansjons
Miguel Odhner

Stockholms län
Bohuslän

19

Elin Norén
David Lindvall

Dalarna
Gotland
Göteborg

Västmanland

30
35

2

32

Jens Orback
Frida Bengtsson

36

3

6

Kristin Fernerud

11

Andreas Persson
Moa Neuman
31-34 Berit Örtell

37
39
44

Jönköpings län
Stockholm
Södermanland

våra kommuner ska därför vara huvudansvariga
Bifall PS förslag
3e Snabb etablering, två meningar läggs in innan
sista meningen i stycket: Arbete är grunden för
välfärden. Arbete är nyckeln för en lyckad
integrationspolitik.
Bifall till PS förslaget
Tillägg; ”dessutom ska yrkeshögskolornas
geografiska spridning”
Bifall PS förslag
Att innan meningen som börjar med "problemen
med..." lägga till meningen:
"Visstid ska bara tillåtas under två år inom
loppet av en femårsperiod."
För att underlätta för de nyanlända ska de bara
behöva gå till ett ställe och oavsett vem som är
huvudman för verksamheten kunna få stöd och
hjälp i sin etableringsprocess. Vi kallar det en
väg in. För att klara det behövs ingen ny
ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna
utan bara ytterligare samordning.
Bifall PS förslag
Bifall PS förslag
Sverige har en arbetsmarknad som systematiskt
missgynnar kvinnor. Synen på och värderingen
av kvinnor och män i arbetslivet utgår ifrån en
manligt styrd norm som påverkar makten och
inflytandet i arbetslivet. Det formar
lönebildningen, värderingen av arbetets struktur
och innehåll och synen på kvinnor och män i
arbetslivet. Kvinnor har lägre lön, sämre
anställningstrygghet, mer fysiskt och psykiskt
30

Bifall
Bifall PS
Bifall
Bifall PS
Jämkningsförslag
PS, efter att första
meningen ströks
Bifall
Avslag

Bifall PS
Bifall PS

Bifall
Avslag

Bifall PS
Bifall PS

Avslag

Bifall PS

Bifall
Bifall
Avslag

Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

46
50

12

32-33 Alexander Lindholm Stockholms län
Lars El Hayek
Halland

påfrestande arbetsmiljö, sämre möjligheter till
ledande positioner och ett fortsatt högre ansvar
för obetalt hemarbete och uttag av dagar
i föräldraförsäkringen och en utsatthet i
arbetslivets vardag med trakasserier grundat på
kön.
Bifall Skånes text om att avskaffa allmän visstid. Avslag
Bifall PS förslag
Bifall

Bifall PS
Bifall PS

Kongressen beslutade:
att

i övrigt fastställa avsnittet Framtidens jobb, Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet.

Dagordningens punkt 11.2
Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D: Kunskapsreformer som rustar all för det moderna arbetslivet
Utbildning och matchning (UD1)
Dagordningens punkt 11.3
Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D: Kunskapsreformer som rustar all för det moderna arbetslivet
På arbetsplatsen (UD2)
Dagordningens punkt 11.4
Motioner och partistyrelsens utlåtanden på område D: Kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet
Ordning och reda på arbetsmarknaden (UD3)
Förslag och beslut
TO
1
2
3
3
4
5

Motion
D21:1
D65
D68
D73:1-2
D73:3-6
D78

Förslagsställare
Kristina Johansson
Tom Olsson
Tobias Eriksson
Kristin Fernerud
Kristin Fernerud
Emma Johansson

Distrikt
Halland
Örebro län
Värmland
Västmanland
Västmanland
Kronoberg

Förslag
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

PS förslag
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Avslag
Besvarad
Besvarad

Föredragandes förslag
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Avslag
Besvarad
Besvarad
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Kongressens beslut
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

D158:1
D105:1
D105:7
D229:1
D229:1
D148:1
D229:1
D105:7
D229:1
D242:1
D189:1-2
D161:3
D189:1-2
D170:1-2
D229:1
D158:1
D101
D229:1
D229:1
D161:3
D26:19
D64
D93
D294:1-6
D275:2
D255:1
D302:1-3
D330:2
D73:5-6
D103
D104
D229:1

Anna Skarsjö
Richard Pelle Vidén
Richard Pelle Vidén
Stefan Skoglund
Maria Steen
Jenny Bjerkås
Mohamad Hama Ali
Daniel Landin
Daniel Landin
Michaela Leo
Martin Berglund
Martin Berglund
Joe Mayer
Jonathan Johansson
Anna Ingers
Saida Hussein
Carina Svensson
Carina Svensson
Joakim Sandell
Dan Gabrielsson
Gert Andersson
Gert Andersson
Gert Andersson
Gert Andersson
Daniel Färm
Peter Lindström
Karl-Henrik Rosberg
Dan Gabrielsson
Rosmarie Folkesson
Inge Ståhlgren
Inge Ståhlgren
Anna Ingers

Göteborg
Blekinge
Blekinge
Blekinge
Bohuslän
Västernorrland
Bohuslän
Skåne
Skåne
Östergötland
Västerbotten
Västerbotten
Östergötland
Halland
Skåne
Göteborg
Skåne
Skåne
Skåne
Skaraborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Stockholm
Västerbotten
Göteborg
Skaraborg
Kalmar län
Södermanland
Södermanland
Skåne

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
PS förslag
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

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

Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Avslag
Avslag
Avslag
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Avslag
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Avslag
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
Besvarad
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Bifall PS efter försöksvotering
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS efter votering 228-94
Bifall PS efter votering 228-94
Bifall PS efter försöksvotering
Bifall PS efter votering 228-94
Bifall PS
Bifall PS efter votering 228-94
Bifall PS
Bifall efter votering 182-151
Bifall efter votering 177-156
Bifall efter votering 182-151
Bifall PS
Bifall PS efter votering 228-94
Bifall PS efter försöksvotering
Bifall PS efter försöksvotering
Bifall PS efter votering 228-94
Bifall PS efter votering 228-94
Bifall efter votering 177-156
Bifall PS efter försöksvotering
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS efter försöksvotering
Bifall PS efter försöksvotering
Bifall PS efter försöksvotering
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS
Bifall PS

D242:2-4, 6-8
D242:5

Theresia Jansson
Theresia Jansson

Södermanland
Södermanland

Bifall
Bifall

Besvarad
Avslag

Besvarad
Avslag

Bifall PS
Bifall PS

Kongressen beslutade:
att

i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området 11.2, Utbildning och matchning (UD1), området 11.3, På arbetsplatsen (UD2)
samt området 11.4, Ordning och reda på arbetsmarknaden (UD3).

Dagordningens punkt 12
Beslut på område B, C och D – Framtidens jobb
Dagordningens punkt 12.1
Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer: Framtidens jobb: Inledning och slutord (sid. 2 – 3 och 13)
Ordförande: Elvy Söderström och Luciano Astudillo
Sekreterare: Johan Rydstedt och Mia Nikali
Föredragande: Mikael Damberg, Ilan de Basso, Ylva Johansson och Marita Ulvskog
Nytt textförslag Sveriges nya jobbagenda - riktlinjer för framtidens nya jobb – ersätter tidigare presenterat förslag till riktlinjer s. 2 - 4, s. 13
Våra mål
Arbete är grunden för vårt samhälles välstånd, men det har också ett inneboende värde. Ett gott arbete kan utmana och utveckla, ge dig möjlighet att
pröva din kreativitet och kunskaps gränser, förbättra livet för andra och utveckla vårt samhälle. Arbete ger gemenskap, trygghet och ekonomisk frihet
att forma ditt eget liv, samtidigt som arbetslöshet kan krossa drömmar och minska livsmöjligheter.
Därför är kampen för full sysselsättning vår främsta uppgift. Vi socialdemokrater bär med stolthet tre sysselsättningspolitiska mål, som har kraften att
skapa ett samhälle i världsledande jämlikhet och frihet. De är:
- Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU senast år 2020.
- Skillnaderna i kvinnor och mäns sysselsättningsgrad ska minska under mandatperioden, med slutmålet att kvinnor och män ska ha samma
sysselsättningsgrad.
- Ingen ung under 25 år ska vara utan jobb, utbildning eller praktik längre än 90 dagar.
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Vägvalet för Sverige
För att nå våra målsättningar presenterar vi en bred jobbagenda i tre delar: Investeringar inför framtiden och en aktiv näringspolitik som skapar
förutsättningar för nya jobb samt kunskapsreformer som gör att alla kan ta de jobb som växer fram.
Denna reformagenda för svensk konkurrenskraft utmanas av dem som i stället förespråkar att Sverige ska gå i motsatt riktning, och vill att människor
ska acceptera lägre löner, sämre utbildningsmöjligheter och mindre trygghet för att finansiera sänkta skatter. Detta vägval för framtidens jobb kommer
att bli den centrala konflikten i svensk politik under det kommande decenniet.
Och vi Vi socialdemokrater har valt väg: Samhället ska höja sina ambitioner – människor ska inte sänka sina. Vi vill ge ett generationslöfte till
Sveriges unga – om att Socialdemokraterna kommer att investera i deras framtid. Vi kallar det generationslöftet.
Med vår reformagenda för högre kunskapsnivå, starkare innovationskraft och en hållbar utveckling kan vi inte bara stärka Sveriges
omställningsförmåga. Vi kan också ta tillvara på de möjligheter som öppnar sig i den globala ekonomin och gå före i den hållbara
utvecklingen.
Lyckas vi genomföra denna reformagenda kan vi förverkliga Sveriges stora möjligheter i den globala ekonomin, och nå den starkaste
omställningsförmågan, den högsta kunskapsnivån och teknikintensiteten, den mest hållbara infrastrukturen och produktionen.
På så sätt kan vi lägga grunden för ett Sverige i full sysselsättning, som slår världen med häpnad i sin jämlikhet och frihet.
Det är en stor uppgift. Men vi socialdemokrater väjer inte för stora utmaningar. Det är just därför den är så lockande.
Sveriges nya jobbagenda
Vårt samhälle bär på styrkor värda att vara stolt över. Sveriges Solidaritet och samarbetsvilja har legat till grund för en världsledande välfärdsstat och
ambitiösa krav på jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Vi har ett innovativt näringsliv, en stor kunskapstörst, en vilja att påverka vår omvärld – och
låta omvärlden influera oss.
Vi är nu mitt uppe i ett globalt skifte från väst till öst. Flera länder i Asien, inte minst Kina och Indien, utvecklas snabbt och Asien står
snart för halva världens ekonomi. Men det är inte bara ett ekonomiskt skifte. Det är också ett skifte i världens kunskapsbas. Allt fler länder
kan nu konkurrera med kunskap och kvalitet – högt upp i värdekedjorna. Detta lyfter miljontals av människor ur fattigdom och den
globala medelklassen växer. Samtidigt som konkurrensen ökar så blir också exportmarknaderna större.
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Samtidigt revolutioneras den globala ekonomin. Flera länder i Asien, inte minst Kina, utvecklas explosionsartat i återhämtningen från den globala
finanskrisen. Regionen väntas producera hälften av hela världens samlade ekonomi runt år 2020.
Enligt prognoser kommer den globala medelklassen uppgå till 4,9 miljarder 2030 och den samlade kunskapsnivån och handelsvolymen kommer att
skjuta i höjden.
I detta skifte identifierar vi tre centrala möjligheter för hela Sverige:
1. Ökade investeringar. Skulle Vi vill få upp investeringsnivån i Sverige så att skulle ny teknik kunna utvecklas, produktivitetsutvecklingen ökar
och arbetsmarknadsregioner förstoras. Flera års fokus på sänkta skatter och subventionerade låglönejobb har skapat ett skriande behov av
investeringar i ny infrastruktur, fler utbildningsplatser, ökat bostadsbyggande eller annan samhällsservice – som både skulle öka jämlikheten,
utveckla samhället och lyfta Sverige i den globala ekonomin.
Därför krävs investeringar för framtiden
2. Fler förverkligade idéer. Sverige är ett av de länder som investerar mest i forskning och utveckling i EU – men mängden nya innovationer är
genomsnittlig. Skulle Vi vill skapa möjlighet för fler idéer att bli till varor, tjänster eller produktionssystem som når nya globala marknader och
som kan skulle det ge en direkt utväxling i jobb i Sverige.
Därför krävs aktiv näringspolitik för fler och växande företag.
3. Slutet rekryteringsgap. En miljon människor i arbetsför ålder saknar den gymnasiekompetens som blivit ett grundkrav på arbetsmarknaden,
och gruppen utökas med över 25 000 unga varje år genom krisen i skolan. Vi vill ta tillvara på arbetslösas och nyanländas kompetens måste
tas tillvara. Med ett reformerat utbildningssystem, väl utvecklade valideringssystem och en fungerande matchning skulle upp emot 80 000
människor komma i arbete på kort sikt – och på lång sikt skulle vi vaccinera Sverige mot framtida arbetslöshet och höja Sveriges
konkurrenskraft.
Därför krävs kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet.
Det är för att förverkliga dessa möjligheter vi presenterar i en ny jobbagenda för Sverige:
Nytt textförslag till Slutord, ersätter tidigare slutord s. 13
Slutord
Detta ska bli Sveriges nya jobbagenda – som investerar för framtiden, skapar möjligheter fler och växande företag och rustar alla för de jobb som
växer fram.
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Det är reformer som förverkligar vårt samhälles stora potential i den globala ekonomin, och vars främsta mål är att ge varje arbetsför människa i
Sverige den glädje, gemenskap och trygghet som ett arbete kan skapa.
Att nå EU:s lägsta arbetslöshet, skapa samma sysselsättningsgrad för kvinnor och män samt avsluta ungas långtidsarbetslöshet är en stor uppgift – men
vi tar oss an den, med en aldrig vikande tilltro till ett samarbetande solidariskt samhälles styrka.
Beslut
Kongressen beslutade:
att

godkänna partistyrelsens förslag till skrivningar avseende inledning och slutord, samt

att

slutligt fastställa Sveriges nya jobbagenda – riktlinjer för framtidens jobb i sin helhet.
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