
WORKSHOP OM 
PROGRAMTEXTER
SOCIALDEMOKRATERNAS KONGRESS 22-24 MARS 2019

ETT WORKSHOPMATERIAL SOM VÄNDER SIG TILL 
SOCIALDEMOKRATISKA PARTIKRETSAR OCH FÖRENINGAR I 
STOCKHOLMS STAD 



• Inledning/syfte

• Så här gör du

• Det här behöver du

• Workshopen

• Vad gör vi nu?

• Avslut



• En kongress som genomförs året efter allmänna val ska 

enligt stadgan ha en tematisk inriktning, som 

partistyrelsen beslutar om. För 2019 års kongress har 

partistyrelsen därför valt att man ska gå fram med två 

programtexter, som sedan ska behandlas av 

kongressen. 

• Stockholms partidistrikts styrelse är remissinstans till 

partistyrelsen och tar därmed ett sammantaget beslut 

om distriktet remissyttranden den 19 december. 

Styrelsen är dock måna om att organisationen får ta del 

av förslaget och får en möjlighet att komma med 

förslag på förändringar. 



3 december – 16 december 2018

Föreningar och medlemmar får en möjlighet att remittera 

programtextsförslagen till kongressen 2019.

Programtexterna kommer finns att ta del av på 

socialdemokraternaistockholm.se under Kongress 2019 

den 3 december. 

Februari 2019

Kongressombudsdelegationerna får 

kongresshandlingarna med förslag till beslut.



Förberedelser inför workshopen:

➢Läs igenom förslaget till programtexter för att få en överblick 

➢Dela upp deltagarna efter intresse mellan de olika temana, 

utbildning & partiorganisation

➢Sätt er i bikupor, grupper om max 5 deltagare i varje grupp

➢Utse en workshopledare som fördelar ordet & ansvarar för 

gruppens samtal

➢Utse någon som håller i pennan eller sitter vid tangenterna



Utse en workshopledare

Utse någon som leder workshopen. Det kan vara 

ordförande i föreningen, någon i styrelsen eller någon 

annan. Det går också att få hjälp att kontakta en extern 

workshopledare, till exempel någon från expeditionen. 

Utse en som sammanställer materialet

När workshopen är klar behöver ni någon som 

sammanställer arbetet och rapporterar in det. Det är bra 

att göra det här under eller i anslutning till workshopen –

men någon behöver hålla i pennan eller sitta vid 

tangenterna. 



Tid

Workshopen tar cirka 1,5 timmar att genomföra. Ni 

behöver även avsätta tid för att rapportera in ett förslag.

Temaområde

Kongressen har två teman och därmed kommer det att 

presenteras två texter; en om partiet som organisationen 

och ett om framtidens utbildningspolitik.



Material

Till workshopen behövs:

✓Post-its

✓Pennor

✓Förslaget till programtexter

✓Dator eller papper för att skriva ner era förslag på 

ändringar/tillägg





• Gå igenom huvuddragen av programtexterna och de 

konkreta förslagen. 

• Syftet med den här delen av workshopen är att alla ska 

ha en möjlighet att ha samma kunskap om 

programtexterna innan vi påbörjar diskussionen om 

förslag på ändringar, tillägg osv.

Metod: Läs förslaget till programtext. 

Tid: 15 min 

PROGRAMTEXTER 
TILL KONGRESSEN



• Teman: framtidsinriktad utbildningspolitik och partiet 

som organisation. 

• Efter att deltagarna läst programförslagen delar ni upp 

er utefter intresse, en grupp för utbildning och en för 

partiorganisation. Tänk på att intresset kan skifta så ett 

program kanske är mer populärt än det andra. 

Metod: Be deltagarna som vill diskutera utbildning att 

ställa sig upp, ta den grupp till ett annat rum/del av 

lokalen för att kunna fokusera på temat. 

Tid: ca 15 minuter

KONGRESSENS OLIKA 
TEMAN



• Nu ska vi börja diskutera själva förslaget till 

programtext och lägga fram förslag på förbättringar, 

ändringar, tillägg osv. 

• Dela upp gruppen i mindre bikupor om 3-5 deltagare 

och skriv förslag på förbättringar av programtexten. 

Metod: Dela ut post-it-lappar till deltagarna. Skriv förslag 

på förbättringar, ett förslag per lapp.

Tid: ca 30 minuter

PROGRAMTEXTER 
TILL KONGRESSEN



• Redovisa i helgrupp där varje grupp berättar kort om 

förslag på förbättringar på programtexter från varje 

grupp.

• Sammanfatta idéerna tillsammans (till exempel genom 

att skriva upp nyckelord på tavlan eller blädderblocket) 

och formulera texter/förslag tillsammans. 

Tid: 30 minuter

PROGRAMTEXTER 
TILL KONGRESSEN



TÄNK PÅ

Remissvaren skickar ni in via questbacklänken: 

https://response.questback.com/socialdemokraterna/ks

atyq54l5

INRAPPORTERING 

https://response.questback.com/socialdemokraterna/ksatyq54l5


ETT STARKARE 
SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE SVERIGE.


