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Programkommissionen har under kongressperioden bestått av Hanna Cederin (sammankallande), Anders Neergaard, Lisa Ahlqvist, Susanna Göransdotter, Stefan Lindborg,
Christina Snell Lumio, Stefan Schedin (under 2018), Mats Olsson och Amra Bajric.
Arbetet inför framtagande av nytt partiprogram har pågått två kongressperioder och under
2018 diskuterades och beslutades om inriktning och omfång för programrevideringen.
Programkommissionen ville väcka bred diskussion om partiets perspektiv på samhällsutvecklingen och omvärlden, utveckla förståelsen för partiets ideologiska utgångspunkter
och göra programarbetet mer lättillgängligt. Programkommissionen ville också göra programmet mer relevant på ett övergripande, principiellt plan, samt förkorta det och förankra
hela partiet i en tydlig idégemenskap.
Under programarbetet har partistyrelsen och programkommissionen samarbetat i syfte att
hela organisationen ska bli delaktig, främst genom ideologiverkstan: en mötesturné där
företrädare för programkommissionen, partistyrelsen och andra debattörer diskuterade
olika ideologiska teman på fem öppna och välbesökta möten på några olika platser i
landet, i Husby, Hallsberg, Söderhamn, Eslöv, samt på Socialistiskt forum i Stockholm
och på Vänsterdagarna i Göteborg. Utöver detta genomfördes några seminarier, intervjuer
och artiklar i utåtriktat syfte, och programkommissionen deltog på träffar i de flesta distrikt och många partiföreningar. Som ett led i samma process skickades en programremiss
ut. Detta resulterade i 166 remissvar, 7 från distrikt, 11 från utskott eller nätverk, 1 från en
regiongrupp, 46 från partiföreningar och 101 från enskilda partimedlemmar eller grupper
av partimedlemmar, som lade grunden för revideringar av programremissen och för det
nya programförslag som skickades ut i början av 2020. Drygt 700 motioner kom sedan in
på det nya förslaget vilka behandlades och av programkommissionen varefter motionssvaren samt ett reviderat förslag till partiprogram skickades ut under hösten 2020. Partistyrelsen tog dock med anledning av corona-situationen beslut om att inte hålla en fysisk
samlad kongress (kongressen genomförs istället digitalt på kortare tid, samt med flera
mindre regionala träffar) 2020, och därför att inte behandla partiprogrammet på denna
kongress.

