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Liberalerna: 3 miljarder kronor till ett 
förortslyft för stärkt integration 
Tack vare Liberalerna avsätts nu nästan 3 miljarder (2 7016 mkr) för att stärka 

integrationen och lyfta utsatta områden under tre år. Utöver de långsiktiga 

utmaningar som finns i dessa områden har boende drabbats särskilt hårt av 

Coronakrisen. Liberalernas målsättning är att det 2030 inte ska finnas kvar några 

utsatta områden och i budgetförhandlingarna inför 2021 har Liberalerna drivit på för 

insatser som innebär ett steg på väg.  

• Bryt den pedagogiska segregationen genom stärkta språkkunskaper i tidig 

ålder och trygghet i familjehem och bostadsområden. 

• Motverka parallell rättskipning och klanstrukturer.   

• Stärkt offentlig närvaro och språkträning för anställda inom äldreomsorgen. 

En halv miljon människor bor i områden som klassas som utsatta, där människors vardag och 

livschanser begränsas. Under utbrottet av Covid-19 har trångboddhet och bristande 

språkkunskaper förvärrat smittspridningen samtidigt som många boende drabbats av den 

ekonomiska krisen. Det behövs ett brett arbete inom områden som skola, förskola, 

brottsbekämpning, demokratiska värderingar, trygga bostadsområden och möjlighet till 

egenförsörjning. I budget för 2021 har Liberalerna fått genomslag för en rad riktade insatser mot 

utsatta områden:  

 

Bryt den pedagogiska segregationen. De bästa lärarna ska lockas till skolor med störst 

utmaningar. Stödet går till förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, exempelvis mer stödresurser 

eller bättre kompetensutvecklingsmöjligheter. (2021: 385 mkr, 2022: 420 mkr, 2023: 405 mkr). 

 

Stärk språket i tidig ålder. Genom att stärka det språkutvecklande arbetet i förskolan kan barn 

få mer jämlika förutsättningar inför skolstarten. (2021: 100 mkr, 2022: 100 mkr, 2023: 100 

mkr). 

 

Stabilitet och trygghet i familjehem. När ett barn eller en ung person behöver komma bort 

från hemmiljön eller gänget ska kommunens ekonomi inte stå i vägen. Att kunna få en placering 

i familjehem är en viktig möjlighet både för små barn vars föräldrar brister i omsorg och för 

unga på väg in i kriminalitet och missbruk. Därför införs nu en subvention till kommunerna 

(2021: 250, 2022: 250, 2023: 200). 



 

 

 

 

 

Tryggare bostadsområden. En metod som internationellt varit framgångsrik för att få tryggare 

bostadsområden är genom lokal samverkan mellan fastighetsägare, genom s.k. Business 

Improvement Districts (BID). Ett uppdrag ges till Boverket för att se över hinder i för 

fastighetsägares möjlighet att påverka ett område, trygghet och säkerhet, exempelvis utbud och 

kvalitet på handel och tillgång till service samt de boendes inflytande över utvecklingen i 

området. Detta syftar till att komplettera och förbättra existerande samhällelig service, men inte 

att ersätta den (2021: 2 mkr). 

 

Stärk den offentliga närvaron. Nya statliga servicekontor i vissa utsatta områden öppnas för 

att stärka samhällsservicen, exempelvis genom att erbjuda kontakt med Arbetsförmedlingen, 

Skatteverket och Försäkringskassan. (2021: 15 mkr, 2022: 60 mkr, 2023: 75 mkr). 

Stärk samhällsinformationen för asylsökande. Kommuner och civilsamhälle tillförs s.k. TIA-

medel för samhällsinformation för asylsökande som bor i Migrationsverkets boenden, inklusive 

grundläggande demokratiska principer om jämställdhet, barns rättigheter och mänskliga 

rättigheter (2021: 60 mkr). 

Språkträning för anställda i äldreomsorgen. För att som årsik ska känna sig trygg i 

äldreomsorgen måste man kunna bli förstådd. Behovet av att stärka kunskaperna i det svenska 

språket bland personal inom äldreomsorgen har synliggjorts under den pågående pandemin. 

Skolverket tillförs medel för insatser i syfte att förbättra yrkessvenskan för anställda inom 

äldreomsorgen och för språkutveckling på arbetsplatsen. (2021: 30 mkr, 2022: 30 mkr) 

Utöver dessa har redan aviserats en utredning för att se över drivkrafterna till arbete i 

försörjningsstödet samt införandet av en jobbstimulans i försörjningstödet från 2022. (22:100 

mkr, 23: 100 mkr). Dessutom har aviserats att Skatteverket får i uppdrag att utreda omfattningen 

av felaktig folkbokföring, bl.a. genom kontrollbesök, och samverka med kommuner där 

problemen är störst gällande trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt. (2021: 43 

mkr, 2022:20 mkr, 2023:20 mkr). 

 

Fler satsningar kan på området kan komma att presenteras senare.  

 


