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Liberalerna: Två miljarder per år för att 
stärka integrationen och lyfta utsatta 
områden 
Liberalerna kräver en satsning på utsatta områden i höstens budget. Liberalernas 

målsättning är att 2030 ska det inte finnas kvar några utsatta områden. I Coronakrisen har 

boende i dessa områden drabbats särskilt hårt. Ett förortslyft behövs – och det nu.  

Liberalernas förslag för ett förortslyft i höstens budget: 

1. GÖR EN RIKTAD SATSNING PÅ LÄRARE I  SKOLOR I  UTSATTA OMRÅDEN.  Det 

ska bli mer attraktivt att arbeta på skolor i utsatta områden. Arbetsvillkoren och arbetsmiljön 

ska förbättras för dessa lärare. 500 miljoner kronor per år från och med 2021.  

2. GENOMFÖR ETT SPRÅKLYFT FÖR FÖRSKOLAN. Gör en nationell kartläggning av 

ordförrådet hos barn i utsatta områden, och satsa på språkkompetens hos förskolepersonal i 

utsatta områden. 100 miljoner kronor per år 2021–2024.  

3. LYFT DEN FYSISKA MILJÖN I UTSATTA OMRÅDEN FÖR ÖKAD TRYGGHET.  En 

statlig integrationsförhandlare ska kunna förhandla fram integrationspakter mellan stat, 

fastighetsägare och kommuner som både förbättrar den fysiska miljön och ökar tryggheten. 

600 miljoner kronor per år från och med 2021.  

4. MINSKA TRÅNGBODDHETEN.  En folkräkning med fokus på utsatta områden ska göras 

och ett nationellt mål om minskad trångboddhet ska sättas upp. 30 miljoner kronor 2021.  

5. HJÄLP FLER UNGA SOM FAR ILLA. Inför statlig medfinansiering för LVU-

omhändertagande. 770 miljoner kronor per år från 2021.  

6. MÄT INTEGRATIONSSKULDEN VARJE ÅR.  Varje framtida statsbudget ska redovisa 

Sveriges integrationsskuld.  

En halv miljon människor bor i områden där livschanserna är färre och där närvaron av kriminella 

påverkar lokalsamhället. Nästan var tjugonde invånare bor i ett område präglat av utanförskap till 

den grad att polisen klassar det som ett utsatt eller särskilt utsatt område. Under coronakrisen har 

trångboddhet och bristande språkkunskaper förvärrat smittspridningen i många av de mest 

segregerade områdena. Liberalerna har som mål att inga utsatta områden ska finnas år 2030. Det 

behövs ett brett arbete inom områden som skola, förskola, brottsbekämpning, demokratiska 

värderingar, trygga bostadsområden, och möjlighet till egenförsörjning för att uppnå detta. I höstens 

budget vill Liberalerna avsätta 2 miljarder kr för ett förortslyft.   

  



 

 

 

 

 

Den svenska skolan är inte segregerad bara vad gäller elever, utan även lärarna. På de skolor där 

behovet av utbildad personal är som störst är andelen legitimerade lärare som lägst. Det brukar 

kallas för pedagogisk segregation – och den vill Liberalerna bryta. Fler legitimerade och 

kvalificerade lärare måste lockas till skolor i utsatta områden. En satsning på detta behöver göras i 

höstens budget. Lärare som söker sig till dessa skolor ska kunna räkna med generellt högre 

löneläge, nedsatt undervisningstid, lärarassistenter och annan stödpersonal och bättre möjlighet till 

kompetensutveckling. 

Språk är biljetten in i det svenska samhället och ett tydligt språkfokus behövs redan i förskolan. 

Särskilt i utsatta områden där få talar svenska som modersmål behöver all pedagogisk personal i 

förskolan, både förskollärare och barnskötare, kunna tillräcklig svenska. Därför vill Liberalerna de 

kommande åren genomföra ett språklyft i förskolan med fortbildningsinsatser så att alla barn möter 

vuxna som har tillräckliga språkkunskaper. Satsningen ska bygga på det befintliga statsbidrag för 

språkutveckling som redan är på plats. Liberalerna vill också se en nationell kartläggning av 

ordförrådet hos barn med utländsk bakgrund. På så sätt kan förskolebarn i behov av språkfrämjande 

insatser identifieras och kunskapen inom området öka. 

Att lyfta den fysiska och sociala miljön kan göras genom integrationspakter. En statlig 

integrationsförhandlare bör tillsättas som ska kunna förhandla fram integrationspakter mellan stat, 

fastighetsägare och kommuner i landets mest utsatta områden. Tex avsluta oseriös lokaluthyrning, 

ta kontroll över gemensamma ytor, klottersanering, läxhjälp eller arbetslivserfarenhet för unga. Det 

offentliga ska bidra med investeringar i trygghet och ökad närvaro genom exempelvis polis, 

kameraövervakning, ordningsvakter, statliga servicekontor mm. En viktig uppgift är att samla olika 

centrala aktörer och samverka och ta ett gemensamt och långsiktigt grepp kring frågorna. Detta 

behöver vara vägen framåt snarare än att satsa på olika mindre och spridda projekt. 

I dag är trångboddhet ett integrationsproblem. Bara 2 procent av inrikes födda bor trångt enligt 

SCB:s mått, men över 16 procent av utrikes födda. När barn inte kan läsa sina läxor hemma, eller 

när trångboddhet som under coronapandemin leder till ökad smittspridning, är det ett problem som 

måste tas på största allvar. Liberalerna vill att ett nationellt mål om minskad trångboddhet antas. En 

nationell folkräkning bör genomföras med särskilt fokus på utsatta områden. Ett sådant mål och en 

sådan folkräkning ska ligga till grund för nya insatser de kommande åren. 

LVU, Lagen om vård av unga, är den lag som ger socialnämnden mandat att omhänderta barn och 

ungdomar som av någon anledning far illa där de bor och vistas, eller som visar upp ett allvarligt 

destruktivt beteende. Fler unga som hamnat snett i livet borde hjälpas genom LVU-placeringar. Hur 

utmaningarna ser ut skiljer sig åt mellan kommuner. För att kommuner inte ska avstå från att göra 

LVU på grund av kostnader så borde staten till viss del medfinansiera platserna för tidiga 

ingripanden via LVU.   

Utanförskapet måste redovisas i kommande statsbudgetar. Hela sju procent av Sveriges vuxna 

befolkning utgörs av utrikes födda med risk för fattigdom. Detta är 75 % högre än i Tyskland. 

Denna integrationsskuld måste minska, och en plan för detta tas fram. I dag finns redogörelser för 

fördelningspolitik, jämställdhet och klimat med i varje statsbudget. Liberalerna kräver att en 

liknande redogörelse ska lämnas på integrationspolitikens område med ett särskilt avsnitt om 

integrationsskuldens storlek. 


