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p™=Ü®ê=ä®ëÉê=Çì=ä~åÇëã∏íÉëéêçíçâçääÉí=
Ett landsmötesprotokoll är inte någon särskilt lättläst text. Den är formellt uppställd, efter ett mönster som i förstone 
kanske förefaller gammaldags och svårtillgängligt. Beslut kan vara svåra att hitta, och ett ärende kan på grund av 
bordläggningar och ajourneringar vara sprit över flera paragrafer i protokollet. All den information du behöver för 
att se vad folkpartiet tycker i den aktuella frågan finns normalt med. Yrkanden och alla texter finns i den paragraf 
där beslutet fattas.   
---------------------------------------------------------------------¤--------------------------------------------------------------------- 
 
Ärendemeningen talar om vad som har behandlats, 
den innehåller hänvisning till eventuella motioner och 
PS-yttranden. 

bubjmbi

 
Därefter nämns alla dem som yttrat sig i debatten un-
der den här punkten på dagordningen under förhand-
lingarna. (Om samma ärende behandlats flera ggr. 
t.ex. på grund av bordläggning är listorna uppdelade.)  
 
De aktuella motionernas yrkanden finns med.  
 
 
 
 
Efter motionerna följer vad partistyrelsen föreslog 
landsmötet att besluta med anledning av motionen 
samt eventuella reservationer i partistyrelsen.  
 
 
 
 
Därnäst följer hur utskottet på landsmötet behandlat 
partistyrelsens förslag till beslut. (Numret på utskot-
tets yrkande är det samma som det hade i utskottsbe-
tänkandet.) Utskottets yrkanden är det ligger till grund 
för landsmötets fortsatta behandling. (Tidigare yrkan-
den tas inte upp till beslut om ingen föreslår det under 
behandlingen.) 
 
Efter det kommer eventuella yrkanden som lades un-
der debatten på landsmötet. (I regel börjar numrering-
en om från början eftersom förhandlingarna behandlar 
yrkanden från utskottet och därefter.) 
 
 
 
 
Därefter följer vad landsmötets beslutade. Härifrån ska 
man alltså kunna läsa bakåt, för att se exakt viken 
åsikt som gäller.  
 
 
 
 
Om någon varit missnöjd med landsmötets beslut och 
lämnat in en reservation återfinns det efter landsmötes 
beslut.  
 
 

¬NOQ===mêáëÉí=é™=Öä~ëëI=ãçíáçå=pT=
 
I debatten yttrade sig: Birgitta Rydberg, Nils Olof An-
dersson, Håkan Lindh, Anders Ekegren, Yvonne 
Bergmark Bröske, Åse Sundström, Tobias Krantz, 
Olle Schmidt, Lennart Gabrielsson, Leif Sanner, Jens 
Sundström, Anna Olsson-Larson. 
 
Nils Olof Andersson hade i motion S7 yrkat: 
1 att  folkpartiet bör arbeta för att reducera den stat-

liga skatten på glass och glassprodukter. 
2 att  folkpartiet ska arbetar för införande av sub-

ventioner på glass 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  avslå motion S7 yrkande 1 
2 att  bifalla motion S7 yrkande 2 
 
Martin Andreasson hade i reservation 3 yrkat: 
1 att  bifalla motion S7 
 
Utskottet yrkade: 
46 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
47 att  avslå partistyrelsens yrkande 2 
48 att  avslå motion S7 yrkande 2 
 
Erik Eriksson yrkade i reservation 2 i utskottet: 
1 att  bifalla reservation 3 i partistyrelsen 
 
Nils Olof Andersson yrkade: 
1 att  bifalla motion S7 yrkande 2 
 
Anna Olsson-Larsson yrkade: 
1 att  landsmötet uttalar:  

”Folkpartiet uppmanar glassproducenterna att 
sänka sina priser.” 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 46 
2 att  bifalla utskottets yrkande 47 
3 att  bifalla utskottets yrkande 48 
4 att  avslå Nils Olof Anderssons yrkande  
5 att  bifalla Anna Olsson-Larssons yrkande 
 
Reservation 4 
Nils Olof Andersson 
Jag reserverar mig mot landsmötets beslut och njugga 
inställning till glass.  

Utskottet och 
framåt behand-
las i plenum. 

---------------------------------------------------------------------¤--------------------------------------------------------------------- 
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Pass 1, 6/9 kl. 13.00 – 13.30 

¬NK i~åÇëã∏íÉí= ∏ééå~ÇÉë= ~î= i~êë= iÉáàçåJ
ÄçêÖ=âäK=NPKMQ=

¬OK s~ä=~î=ä~åÇëã∏íÉëÑìåâíáçå®êÉê=

I förslag till funktionärer nominerades Jonas Anders-
son som ordförande för landsmötet samt Ulrika 
Francke, Lars Persson, och Liselott Hagberg som vice 
ordförande för landsmötet. 
 
I förslag till funktionärer nominerades Erik Ullenhag 
som förhandlingssekreterare samt Louise Bendz, Mar-
gareta Bosved, Karin Liljeblad och Eva-Lotta Nilson 
som vice förhandlingssekreterare. 
 
I förslag till funktionärer nominerades Lena Hallerby 
och Ulf Schyldt som protokollchefer samt Per Alten-
berg, Samuel Danofsky, Sune Davidsson, Jakob Elias-
son, Karin Flordal, Karin Liljeblad, Sven Salin, Daniel 
Sjöberg, Fredric Skälstad, Malin Strid, Tommy Svens-
son och Ylva Westlund som protokollsekreterare.  
 
Landsmötet beslutade:  
1 att  välja de föreslagna till ordförande för lands-

mötet 
2 att välja de föreslagna till förhandlingssekreterare  
3 att  välja de föreslagna till protokollchefer respek-

tive protokollsekreterare 

¬PK s~ä=~î=àìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ==

I förslag till funktionärer nominerades Ann-Katrin Ås-
lund, Stockholms län, Anna Manell, Uppsala län, Jan-
Erik Brohede, Örebro län, Christina Holmgren, Väs-
terbotten, Sigurd Synnergård, Västmanlands län, Mar-
garetha Furustrand, Södermanlands län, Morgan 
Hjalmarsson, Södra Älvsborg, Christer Sörliden, Skå-
ne.  
 
Landsmötet beslutade: 
1 att välja de föreslagna till justerare och rösträk-

nare, att tjänstgöra växelvis 

¬QK cê™Ö~=çã=ä~åÇëã∏íÉí=ÄÉÜ∏êáÖÉå=ìíäóëíë==

Susann Torgerson berättade att landsmötet kungjordes 
genom annons i tidningen Nu 21 december 2006. 
Stadgarna innehåller krav på att landsmötet ska an-
nonseras minst åtta månader i förväg. Kallelse, före-
dragningslista och handlingar sändes med post till 
ombuden 18 juli 2007. Stadgarna innehåller krav på 
att detta ska skickas ut minst fem veckor före lands-
mötet. Bägge åtgärderna hade alltså skett väl inom ut-
satta tider.    
 
Landsmötet beslutade: 
1 att anse landsmötet behörigen utlyst 
 

¬RK c~ëíëí®ää~åÇÉ= ~î= ä~åÇëã∏íÉíë= Ñ∏êÉÇê~ÖJ
åáåÖëäáëí~=

Förslag till föredragningslista fanns i handlingarna. 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa föredragningslistan enligt förslag 

¬SK c~ëíëí®ää~åÇÉ=~î=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëçêÇåáåÖ=

Förslag till förhandlingsordning fanns i PS-förslag 1.  
 
Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa förhandlingsordningen enligt förslag 

¬TK cê™Ö~= çã= íáääë®íí~åÇÉ= ~î= ìíëâçíí= ë~ãí=
åçãáåÉêáåÖ=íáää=ÇÉëë~=

Förslag till utskott (enligt bilaga 1 till protokollet) ut-
sändes till ombuden i förväg.  
 
Susann Torgerson meddelade följande ändringar mot 
liggande förslag: 
Utskott 2 
Maud Jonsson ersätts av Nils Gunnar Kempe 
Utskott 3 
Tove Klette ersätts av Lars Hansson 
Utskott 6 
Camilla Lindberg ersätts av Anna-Karin Linné 
Utskott 7 
Martin Johansen ersätts av Ulf Sjölinder  
Utskott 8 
Kristina Nadelius ersätts av Dan Möllengård 
Ivan Citrom ersätts av Carina Sandor 
 
Jens Sundström meddelade att Anita Bergmark-
Bröske ersätts av Jens Sundström i utskott 6 
Carin Melin meddelade att Malin Hedberg ersätts av 
Carin Melin i utskott 2 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att tillsätta utskott enligt förslag med meddelade 

ändringar.  

¬UK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1 att ajournera förhandlingarna till den 6/9 kl. 

17.00. 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 13.12 
 
 
Pass 2, 6/9 kl. 17.00 – 19.30 

¬VK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= i~êë=
mÉêëëçå=âäK=NTKNM=

¬NMK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 
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¬NNK gìëíÉê~êÉ= çÅÜ= ê∏ëíê®âå~êÉ= Ñ∏ê= Ñ∏êÜ~åÇJ
äáåÖëé~ëëÉí=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Jan-Erik Brohede, Ann-Katrin Åslund, Anna 
Manell och Sigge Synnergård. 

¬NOK m~êíáëíóêÉäëÉåë=îÉêâë~ãÜÉíëÄÉê®ííÉäëÉ=

Partistyrelsens verksamhetsberättelse för tiden efter 
landsmötet 2005 föredrogs. 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att anteckna verksamhetsberättelsen. 

¬NPK aÉÅÜ~êÖÉÄÉê®ííÉäëÉ=

Dechargeutskottets ordförande Anders Bjurström fö-
redrog dechargeutskottets betänkande. 
I debatten yttrade sig: Erik Ullenhag, Carl B Hamilton 
och Karin Pilsäter. 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att anteckna dechargeutskottets betänkande. 

¬NQK o~ééçêí=Ñê™å=êáâëÇ~ÖëÖêìééÉå=

Rapport från riksdagsgruppen föredrogs. 
 
Landsmötet beslutade: 
1. att anteckna rapporten från riksdagsgruppen. 

¬NRK oÉîáëçêÉêå~ë=ÄÉê®ííÉäëÉ=

Revisorernas berättelser för åren 2005 och 2006 före-
drogs av Marie Welin. 
 
Landsmötet beslutade: 
1. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

¬NSK cê™Ö~=çã=é~êíáëíóêÉäëÉåë=~åëî~êëÑêáÜÉí=

Landsmötet beslutade: 
1. att bevilja partistyrelsen ansvarsfrihet för åren 

2005 och 2006. 

¬NTK ^ääã®åéçäáíáëâ= ÇÉÄ~íí= ë~ãí= mpJóííê~åÇÉ=
fÇÉçäçÖá= çÅÜ= ~ääã®åéçäáíáâI= ãçíáçå= ^NJ
^NO=

I debatten yttrade sig Lennart Gabrielsson, Erik Ul-
lenhag, Britt-Marie Lövgren, Birgitta Rydberg, Olle 
Schmidt, Tobias Krantz, Mauricio Rojas, Anita Bro-
dén, Sten Jonsson, Roland Utbult, Ana-Maria Narti, 
Esse Petterson, Maria Wallhager, Gabriel Romanus, 
Johan Strandberg, Marcus Claesson, Jens Sundström, 
Roger Haddad, Martin Andreasson, Staffan Werme, 
Mikael Trolin, Olov Lindquist, Carinne Sjöberg, 
Sverker Thorén, Barbro Westerholm. 
 
Henrik Bergquist hade i motion A3 yrkat: 
1. att uppdra till partistyrelsen att utarbeta ett för-

slag till frihetlig linje som partiet kan förestäl-
la väljarna i 2010 års val, med utgångspunkt i 
innehållet i denna motion, vid behov med 
ändring i partiprogrammet 

 
Staffan Werme hade i motion A2 yrkat: 
1. att landsmötet beslutar initiera arbetet med ett 

nytt partiprogram för antagande 2009 eller 
2011. 

 
Anita Brodén, Sten Jonsson, Camilla Lindberg, Ceci-
lia Wikström, Lena Gunnarsson, Solveig Hellquist, 
Kristina Bergman Alme och Agneta Berliner hade i 
motion A3 yrkat: 
1 att ge partistyrelsen i uppdrag att ta initiativ till 

en ”ideologisk fördjupningskampanj” 
2 att ge partistyrelsen i uppdrag att ta fram en en-

kel lathund innehållande de reformer som 
inom olika områden genomförts med den li-
berala grundideologi som utgångspunkt. 

 
Åke Wredén hade i motion A4 yrkat: 
1 att landsmötet uppdrar till partistyrelsen att för-

bättra partiets interna studiearbete. 
2 att landsmötet ger partistyrelsen och riksdags-

gruppen till känna det som i motionen anförs 
om partiledningens respekt för partistyrelsens 
och riksdagsgruppens betydelse. 

 
Claes Lerén hade i motion A5 yrkat: 
1 att årsmötet utser en liberal ledning. 
2 att socialliberalismen skall vara vår ideologi fullt ut 
3 att socialliberalismen utvecklas i en fri liberal 

debatt till att bli ett modernt redskap för ett 
modernt socialliberalt parti 

 
Gunnar Andrén hade i motion A6 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att låta de värderingar och 

teser som presenteras i motionen utgöra över-
gripande riktlinjer för folkpartiets – Sveriges 
liberala parti – politik. 

 
Shirley Gerhardsson hade i motion A7 yrkat: 
1 att folkpartiet verkar för införandet av en öppen 

deklaration om vem som innehar arbetsgivar-
ansvaret inom de kommunala förvaltningarna. 

2 att folkpartiet verkar för införande av en regel-
bunden utvärdering av vad den byråkratiska 
verksamheten genererar i, en sorts indexre-
glering precis på samma sätt som man mäter 
arbetsinsatserna på golvet 

3 att folkpartiet verkar för framtagandet av relevanta 
åtgärder efter granskningen så att ord blir till 
handling. Inspektionsfolk på olika nivåer är 
just bara inspektörer utan handlingskraft! 

 
Ana Maria Narti och Alexandra Birk hade i motion A8 
yrkat: 
1 att partiprogrammet bör innehålla nya punkter 

angående utvecklingen av föreningslivet (se 
avsnitt ”Utmaningar för liberalismen” och 
”Frihet i gemenskap”) och preciseringar som 
tydliggör:  
1. Sveriges internationella insatser angående 
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det globala civila samhället;   
2. villkoren för utvecklingen av ett sunt civilt 
samhälle;  
3. bekämpning av totalitära tendenser – hö-
gerextremism, våldsam klasskamp och Anar-
kistiskt uppror mot globaliseringen, religiösa 
fanatism – som söker infiltrera det civila 
samhället;  
4. en sanering av det svenska civila samhället 
genom minskat bidragsberoende, nya finansi-
eringsmodeller samt nya bestämmelser som 
garanterar det civila samhällets oberoende; 
5. utformningen av nya utvärderingsmodeller 
av fristående organisationer och deras verk-
samhet. 

 
Johan Strandberg hade i motion A9 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att folkpartiet lokalt får 

samverka med ett främlingsfientligt parti. 
 
Mathias Sundin och Erik Svansbo hade i motion A10 
yrkat: 
1 att folkpartiet liberalerna, via partistyrelsen, före-

slår de andra tre borgerliga partierna att en 
valallians ska ingås inför nästa riksdagsval. 

2 att folkpartiet liberalerna, via partistyrelsen, före-
slår de andra tre borgerliga partierna att en 
valallians ska ingås inför nästa Europaparla-
mentsval 

 
Peter Lowe hade i motion A11 yrkat: 
1 att ge partistyrelsen i uppdrag att undersöka möj-

ligheten till en sammanslagning av Folkparti-
et liberalerna och Centerpartiet. 

 
Åke Wiman hade i motion A12 yrkat: 
1 att landsmötet 2007 uppmanar de liberala förtro-

endevalda i riksdagen att med all kraft vinn-
lägga sig om att genomdriva de förslag som 
folkpartiet i demokratisk ordning intagit i sitt 
program. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion A1 anses besvarad 
2 att ge partistyrelsen i uppdrag att se över folkpar-

tiets olika program och former för politiska 
ställningstaganden och återkomma till 2009 
med ett förslag på ny programstruktur 

3 att motion A2 anses besvarad 
4 att motion A3, yrkande 1, anses besvarat  
5 att motion A3, yrkande 2, anses besvarat 
6 att motion A4, yrkande 1, anses besvarat  
7 att motion A4, yrkande 2, avslås 
8 att motion A5, yrkande 1, anses besvarat 
9 att motion A5, yrkande 2, anses besvarat  
10 att motion A5, yrkande 3, anses besvarat  
11 att motion A5, yrkande 4, avslås 
12 att motion A6 avslås  
13 att motion A7 avslås 

14 att rubriken ”Föreningslivet” i partiprogrammet 
ändras till ”Det civila samhället” 

15 att första meningen i första stycket därefter änd-
ras till ”Människors engagemang och arbete i 
det civila samhällets organisationer, förening-
ar och samfund är en omistlig kraft för ett gott 
samhälle och en levande demokrati.”  

16 att motion A8 avslås 
17 att motion A9 avslås 
18 att motion A10 avslås 
19 att motion A11 avslås 
20 att motion A12 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
1 att landsmötet uttalar:   

”När folkpartiet sitter i regeringsställning är 
det centralt att vi håller idédebatten levande. 
Vi måste fortsätta arbetet med att leverera lös-
ningar på de problem människor möter i sin 
vardag. Det är centralt att det visionsarbete 
som partistyrelsen startat under arbetsnamnet 
Vision 2014 blir ett idéarbete för hela folkpar-
tiet samt att samråd och partiråd hålls för att 
lyssna av och ta in synpunkter om partiets 
framtida inriktning.” 

2 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
3 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
4 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
5 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
6 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
7 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
8 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
9 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
10 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
11 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
12 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
13 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
14 att bifalla partistyrelsens yrkande 13 
15 att bifalla partistyrelsens yrkande 14 
16 att bifalla partistyrelsens yrkande 15 
17 att bifalla partistyrelsens yrkande 16 
18 att bifalla partistyrelsens yrkande 17 
19 att bifalla partistyrelsens yrkande 18 
20 att bifalla partistyrelsens yrkande 19 
21 att bifalla partistyrelsens yrkande 20 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 1 
2 att bifalla utskottets yrkande 2 
3 att bifalla utskottets yrkande 3 
4 att bifalla utskottets yrkande 4 
5 att bifalla utskottets yrkande 5 
6 att bifalla utskottets yrkande 6 
7 att bifalla utskottets yrkande 7 
8 att bifalla utskottets yrkande 8 
9 att bifalla utskottets yrkande 9 
10 att bifalla utskottets yrkande 10 
11 att bifalla utskottets yrkande 11 
12 att bifalla utskottets yrkande 12 
13 att bifalla utskottets yrkande 13 
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14 att bifalla utskottets yrkande 14 
15 att bifalla utskottets yrkande 15 
16 att bifalla utskottets yrkande 16 
17 att bifalla utskottets yrkande 17 
18 att bifalla utskottets yrkande 18 
19 att bifalla utskottets yrkande 19 
20 att bifalla utskottets yrkande 20 
21 att bifalla utskottets yrkande 21 

¬NUK mpJóííê~åÇÉ= m~êíáå~ãåÉíI= ãçíáçå= ^NPJ
^OP=

I debatten yttrade sig Lennart Gabrielsson, Björn 
Brändewall, Hendrik Andersson, Anita Brodén, Niklas 
Frykman, Mikael Trolin, Mikael Jansson, Ina Lind-
ström, Fredrik Malm, Erik Ullenhag, Linda Axäng  
 
Anita Brodén, Sten Jonsson, Camilla Lindberg, Ceci-
lia Wikström, Lena Gunnarsson, Solveig Hellquist, 
Kristina Bergman Alme och Agneta Berliner hade i 
motion A3 yrkat: 
3. att ta steget fullt ut och markerar vår tillhörighet 

och vår ideologi genom att byta namn till ”Li-
beralerna”. 

4. att om namnyrkandet ovan inte vinner gehör byta 
namn till ”Liberalerna folkpartiet”, där Libe-
ralerna står först för att tydliggöra kopplingen 
mellan ideologi och namn. 

 
Folkpartiet liberalerna i Halmstad hade i motion A13 
yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att folkpartiet liberalerna 

ska byta sin partibeteckning till Liberalerna. 
2 att namnbytet bör ske i mycket god tid till all-

männa val 2010 
 
Folkpartiets länsförbund i Södermanland hade i mo-
tion A14 yrkat: 
1 att stryka ”folkpartiet” ur partinamnet och att 

partiet därmed byter namn till ”liberalerna”. 
 
Liberala ungdomsförbundet hade i motion A15 yrkat: 
1 att  ”Folkpartiet Liberalerna” byter namn till ”Li-

beralerna” 
 
Folkpartiet liberalerna Östermalm, Mark Klamberg 
hade i motion A16 yrkat: 
1 att Folkpartiet liberalerna byter namn till Libera-

lerna 
 
Folkpartiet i Malmö hade i motion A17 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att ändra partiets namn till 

”Liberalerna”. 
 
Johan Strandberg hade i motion A18 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att vi bytt till Socialliberala 

samhällspartiet. 
 
Marcus Claesson hade i motion A19 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att byta partinamn till 

”Socialliberala Partiet”. 

2 att landsmötet beslutar att partinamnets beteck-
ning ska vara (slp) 

3 att landsmötet beslutar att partinamnet ska för-
kortas ”Socialliberalerna” 

4 att landsmötet ger i uppdrag till partistyrelsen att 
genomföra nödvändiga ändringar i t ex stad-
gar, partiprogram, m m som följd av beslut 1, 
2 och 3. 

 
Ulla Palmgren hade i motion A20 yrkat: 
1 att folkpartiet lägger till namnet Liberalerna i det 

officiella namnet folkpartiet. 
 
Finn Cromberger hade i motion A21 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att folkpartiet inte har nå-

gon anledning till namnbyte. 
 
Gunnar Andrén hade i motion A22 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att frågan om ändring av 

partinamn - sedan beslut träffats om att avvisa 
namnbyte genom omröstning vid ordinarie 
landsmöte - inte åter kan bli föremål för beslut 
vid nästkommande ordinarie landsmöte utan 
först efter två ordinarie landsmöten eller fem år. 

 
Björn Brändewall hade i motion A23 yrkat: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att se till så att 

Folkpartiet liberalerna börjar använda varu-
märket ”Folkpartiet liberalerna” i extern 
kommunikation, såsom webbplatser, trycksa-
ker och övrigt reklammaterial. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion A3 yrkande 3, avslås 
2 att motion A3 yrkande 4, avslås 
3 att motion A13 avslås 
4 att motion A14 avslås 
5 att motion A15 avslås 
6 att motion A16 avslås 
7 att motion A17 avslås 
8 att motion A18 avslås 
9 att motion A19 avslås 
10 att motion A20 anses besvarad 
11 att motion A21 anses besvarad 
12 att motion A22 avslås 
13 att motion A23 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
22 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
23 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
24 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
25 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
26 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
27 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
28 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
29 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
30 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
31 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
32 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
33 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
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34 att bifalla partistyrelsens yrkande 13 
 
Anita Brodén yrkade: 
1 att bifalla motion A3 yrkande 3 
2 att om detta inte vinner gehör, bifall till motion 

A3 yrkande 4 
 
Niklas Frykman och Ina Lindström yrkade: 
1 att bifalla motion A13, A14, A15, A16 och A17 
 
Björn Brändewall och Linda Axäng yrkade: 
1 att bifalla motion A23 
 
Hendrik Andersson yrkade: 
1 att landsmötet uttalar sig positivt till ett namnbyte 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 22 
2 att avslå Anita Brodéns yrkande 1 
3 att avslå Anita Brodéns yrkande 2 
4 att bifalla utskottets yrkande 23 
5 att bifalla utskottets yrkande 24 
6 att bifalla utskottets yrkande 25 
7 att bifalla utskottets yrkande 26 
8 att bifalla utskottets yrkande 27 
9 att bifalla utskottets yrkande 28 
10 att avslå Niklas Frykmans och Ina Lindströms yrkande 
11 att bifalla utskottets yrkande 29 
12 att bifalla utskottets yrkande 30 
13 att bifalla utskottets yrkande 31 
14 att bifalla utskottets yrkande 32 
15 att bifalla utskottets yrkande 33 
16 att att avslå Hendrik Anderssons yrkande 
17 att avslå utskottets yrkande 34 
18 att med röstsiffrorna 77-76 bifalla Björn Brän-

dewalls och Linda Axängs yrkande 

¬NVK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till den 7/9 kl. 

09.30. 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 18.55 
 
 
Pass 3, 7/9 kl. 10.45 – 12.00 

¬OMK c∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí= ∏ééå~ÇÉë= ~î= gçå~ë=
^åÇÉêëëçå=âäK=NMKPT=

¬ONK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Christer Sörliden, Christina Holmgren, Marga-
retha Furustrand och Morgan Hjalmarsson 

¬OOK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬OPK mpJÑ∏êëä~Ö= R= Òmëóâá~íêáäóÑíÉíÒI= ë~ãí= ãçJ
íáçåÉêå~=`QI=`PMI=`PNI=`PQ==

I debatten yttrade sig Johan Pehrson, Maria Wallhage, 
Barbro Westerholm, Kent Lewén, Marianne Normark, 
Linnéa Darell, Mats Sjöborg, Frida Johansson Metso, 
Björn Ljung, Birgitta Rydberg, Birgitta Almroth, 
Yngve Filipsson, Maria Lundqvist-Brömster, Gösta 
Frödin, Linda Axäng, Bengt Eliasson, Anna-Karin 
Carstensen, Mia Franzén, Esse Petersson, Martin And-
reasson, Kristina Grapeholm, Renate Moberg, Cecilia 
Wigström, Marcus Claesson, Mathias Sundin, Eva 
Callhammar och Mats Persson. 
 
Barbro Westerholm, Liselott Hagberg, Solveig Hell-
quist, Lars Tysklin och, Christer Winbäck hade i mo-
tion C4 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att folkpartiet i regering 

och riksdag ska arbeta för att en modernise-
ring av kvacksalverilagen kommer till stånd. 

 
Therese Traneborn hade i motion C30 yrkat: 
1 att folkpartiet ska verka för att nära släktingar får 

rätt att ansöka om vård, tvångsvård och 
tvångsmedicinering för psykiskt sjuka anhöri-
ga över 18 år. 

2 att folkpartiet ska verka för en utbyggnad av 
vårdplatserna inom den psykiatriska sjukvår-
den och minska antalet psykiskt sjuka som 
medicineras utan annan behandling. 

 
Liberala ungdomsförbundet hade i motion C31 yrkat: 
1 att följande stycke införs under punkt 11 i Folk-

partiets liberalernas sakpolitiska vårdprogram: 
”Den psykiska vården måste uppvärderas och 
jämställas med den somatiska. Samma krav 
på tillgänglighet och gemensam finansiering 
ska gälla. De psykiatriutredningar som gjorts 
efter psykiatrireformen måste respekteras och 
deras sammanlagda förslag ses över för möjlig 
tillämpning. Nya metoder, som tillgänglighet 
till psykisk vård via webbformulär och kon-
takt via e-post är lämpligt för vissa typer av 
psykiska sjukdomar och bör bredas väg för.” 

 
Mia Franzén hade i motion C34 yrkat: 
1 att landsmötet föreslås besluta att anta en nollvision 

för självmord, där det förebyggande arbetet ock-
så lyfts. Denna vision införlivas i folkpartiets 
partiprogram på lämpligt sätt med ovanstående 
andemening. Ingen ska i Sverige behöva ta sitt 
liv för att den inte får vård/stöd i tid. 

 
Partistyrelsen hade i PS-förslag 5 ”Psykiatrilyftet” 
yrkat: 
1 att Svensk psykiatri behöver lyftas. Människor 

far illa för att de nekas vård och samhället 
upplevs som otryggt. Psykiatrireformen, som 
folkpartiet var medansvarig för, var rätt tänkt 
men i verkligheten har minskade resurser 
gjort att öppenvården inte fungerat tillräckligt 
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väl och alltför många slutenvårdsplatser har 
tagits bort. 

2 att Folkpartiet står upp för de människor som har 
allra minst frihet i samhället – de som lever i 
det glömda Sverige. Årliga statliga resurstill-
skott ska kompletteras med ökade satsningar 
på kommun- och landstinsgsnivå. 

3 att Förbättrade vård- och boendeformer. Öppen-
vårdspsykiatrin ska bli tillgängligare genom 
ökade resurssatsningar. Antalet gruppboenden 
och annat boendestöd ska byggas ut då det 
idag är otillräckligt. Mellanvården ska utökas 
och utvecklas. Det behövs också fler mobila 
resursteam som kan hjälpa människor i deras 
hemmiljö.  

4 att Barn och ungdomar med psykiska problem. 
När ett barn eller en ungdom mår dåligt behövs 
snabb hjälp. Köerna till barn- och ungdoms-
psykiatrin (BUP) är idag orimligt långa. Folk-
partiet vill införa en månads vårdgaranti inom 
BUP. Vi anser också att barn ska kunna ta kon-
takt med BUP utan föräldrarnas vetskap när 
bedömningen är att det är bäst för barnet. Det 
behövs också fler slutenvårdsplatser inom BUP 
som erbjuder kvalificerad psykiatrisk vård. 

5 att Äldrepsykiatrin. Folkpartiet liberalerna vill att 
öppen och sluten äldrepsykiatrisk specialist-
sjukvård ska finnas i alla landsting. Särskild 
hänsyn ska tas till olika invandrargruppers 
behov. De som tar hand om de äldre måste 
också få tillräcklig utbildning. Inom primär-
vården behövs särskilda äldreteam för att upp-
täcka psykisk ohälsa hos äldre.  

6 att Förbättrad slutenvård. All psykiatrisk vård 
kan inte bedrivas inom ramen för öppenvår-
den. Därför behövs slutenvården. Pendeln vad 
gäller nedläggningen av slutenvårdsplatser 
slog för långt och ett av psykiatrins stora pro-
blem är avsaknad av vårdplatser. Det behövs 
en utökning av såväl slutenvård som gruppbo-
städer med personal som har psykiatrisk 
kompetens. Det behövs också platser i mindre 
s.k. krishem. Sammantaget behövs ett par tu-
sen nya platser. 

7 att Alla patienter ska få ett trygghetskvitto när de 
skrivs ut från slutenvården som visar att kom-
munen åtar sig att se till att övergången från 
sluten till öppenvård fungerar på bästa sätt. 

8 att Inför tvångsinslag i öppenvården. För perso-
ner som det inte är rimligt vårda inom ramen 
för slutenvården men som behöver ett visst 
tvångsinslag för att genomgå behandling be-
höver ”öppenvård med särskilda villkor” infö-
ras. Det innebär att personen vårdas i öppen-
vården med vissa förhållningsregler som kan 
gälla t ex. förbud att använda rusningsmedel. 
Beslutet om öppenvård med särskilda villkor 
fattas av domstol. För att öka rättssäkerheten 
för den enskilde behövs snabb tillgång till 
stödperson vid tvångsvård.  

9 att Riskbedömning. Patienter inom psykiatrin 
som kan misstänkas vara farliga för sig själva 
och för sin omgivning måste riskbedömas. 
Det gäller särskilt personer som har kombina-
tionen missbruk och psykiatriska problem. 
Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram 
nationella riktlinjer för riskbedömningar av 
hjälpsökande på psykiatriska kliniker och 
även för delar av tvångsvården.  

10 att Stöd till missbrukare med psykiska problem. 
Denna grupp av människor faller ofta mellan 
stolarna mellan kommun och landsting. En 
ansvarsgaranti ska införas som innebär att den 
verksamhet som upptäcker en missbrukare 
med psykiska problem har ansvar att inom en 
vecka börja planera för behandling om beho-
vet inte är akut. Ingen med missbruk och psy-
kiska problem ska heller få avvisas från psy-
kiatriska akutmottagningar.  

11 att Ökad kompetens om missbrukare med psy-
kiska problem. För att förbättra kunskapen 
om missbrukare med psykiska problem ska 
utbildning om missbruksberoende vara obli-
gatoriskt inom vårdyrkenas grundutbildning. 
Det behövs också fler vårdteam på sjukhusen 
bestående av olika kompetenser och fortbild-
ning av personalen gällande missbrukare med 
psykiska problem.  

12 att Läkemedelsbehandling. Folkpartiet liberaler-
na anser att det är viktigt att existerande lä-
kemedel görs mer tillgängliga för patienter ef-
ter deras behov. Det är också viktigt att kom-
binera medicinering av människor med allvar-
lig psykisk sjukdom med olika psykosociala 
insatser, som stöd till närstående och träning i 
sociala färdigheter.  

13 att Det behövs kraftfullare förebyggande insatser 
för att förhindra att barn och ungdomar drabbas 
av psykisk ohälsa. Föräldrastöd ska ges via 
Mödravårds- och barnavårdscentraler och famil-
jestöd ska inrättas på kommunal nivå. En väg att 
samla föräldrastöd är att bygga upp familjecen-
traler där olika yrkesgrupper arbetar under 
samma tak och hjälper behövande familjer. 

14 att Utbildningen av personal inom barnomsorg 
och skola rörande psykiska funktionshinder 
ska stärkas. Skolans elevhälsa ska finnas i alla 
kommuner och lagregleras i skollagen.  

15 att Psykisk hälsa ska bli ett uttalat folkhälsomål.  
16 att I grunden borde det vara lika naturligt att få 

vård för en depression som för ett benbrott. 
Den psykiska hälsovården inom primärvården 
måste kraftigt förbättras. Vårdcentralerna ska 
bli tillgängligare för människor med psykisk 
ohälsa och fler yrkeskategorier inom primär-
vården ska arbeta i psykosociala team.  

17 att Vetenskap ska vara vägledande inom psykiat-
rin. Socialstyrelsens riktlinjer för behandling 
ska användas i de psykiatriska verksamheter-
na. När riktlinjer finns ska andra metoder i 
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regel inte användas. Socialstyrelsen ska också 
få i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer 
för andra prioriterade områden inom psykiat-
rin. Psykisk sjukdom bör läggas till listan 
över sjukdomar som enligt den s k kvacksal-
verilagen (Hälso- och sjukvårdslagen 
(1998:531) 4 kap) endast får behandlas av be-
hörig personal inom hälso- och sjukvården. 

18 att De nationella kvalitetsregistren ska förbättras. 
Kvalitetsregister är mycket viktiga för att ut-
värdera den psykiatriska vården och Sveriges 
kommuner och landsting ska tillsammans 
med Socialstyrelsen få i uppdrag att utarbeta 
sådana register inom alla psykiatrins delom-
råden. Vid utvärderingar av vårdens kvalitet 
och innehåll ska även brukare och anhöriga 
ha en central funktion. 

19 att Mer forskning om psykiatri. Psykisk ohälsa 
och sjuklighet står för en betydande del av 
behovet av vårdinsatser som dock inte mot-
svaras av resurser för forskning och utveck-
ling. Det behövs därför riktade forskningsme-
del till psykiatrin och nationella och regionala 
kompetenscentrum behöver byggas upp för 
olika psykiatriska tillstånd. Inte minst gäller 
detta små patientgrupper, som till exempel 
psykiatrisk vård med viss språklig inriktning 
och stöd åt grupper som är i kris efter att ha 
lämnat manipulativa rörelser. 

20 att Fler psykiatriker. Det är brist på psykiatriker 
på många håll i landet. För att råda bot på 
bristen behövs fler platser på läkarutbildning-
en. Folkpartiet liberalerna vill också på kort 
sikt uppmuntra arbetskraftsinvandring till 
bristyrken som psykiatriker.   

21 att Den psykiatriska kompetensen inom flera ut-
bildningar behöver höjas. Det behövs natio-
nella riktlinjer över hur stor del av läkarut-
bildningen som ska innefatta psykiatri. Beho-
vet av psykiatri- och psykologiinslag i socio-
nomutbildningen behöver också ses över.  

22 att Mentalskötarutbildningen ska återinrättas. 
Folkpartiet liberalerna anser att det är viktigt 
att människor med psykisk sjukdom tas om 
hand av personal med adekvat utbildning. Da-
gens utbildning inom gymnasieskolans om-
vårdnadsprogram är inte tillräcklig och därför 
ska den gamla mentalskötarutbildningen åter-
inrättas som kvalificerad yrkesutbildning. 

23 att Fler privata vårdgivare. Folkpartiet liberaler-
na strävar efter mångfald inom vården. Att 
olika driftformer verkar inom psykiatrin främ-
jar nytänkande och effektivitet. Vården ska 
vara den bästa – vem som driver den är inte 
det primära. Självklart ska dock inte beslut 
om myndighetsutövning ske i privat regi. 

24 att Personliga ombud, som hjälper personer med 
psykiska funktionshinder att klara sig bättre i 
vardagen, är ett framgångkoncept. Alla Sveri-

ges kommuner bör erbjuda personliga ombud 
till personer med psykiska funktionshinder. 

25 att Inför stöd- och servicepeng. Många männi-
skor med psykiska funktionshinder faller mel-
lan stolarna. För att motverka detta vill folk-
partiet liberalerna införa ett system med en 
stöd- och servicepeng där huvudmännen har 
en gemensam penningpåse och där pengarna 
styrs till den verksamhet som den enskilde har 
behov av. I ett sådant system blir det ointres-
sant för huvudmännen att försöka lägga an-
svaret för personen på någon annan. Det ger 
också personen mer inflytande över vilket 
stöd, vård och sysselsättning som ska ges.  

26 att Sysselsättningsgaranti för person med psykis-
ka funktionshinder. Idag är det många perso-
ner med psykiska funktionshinder som saknar 
daglig sysselsättning. Det behövs en syssel-
sättningsgaranti för dessa personer – person-
krets 3 i LSS-lagstiftningen bör få rätt till 
daglig sysselsättning. Det behövs också fler 
skyddade anställningar till personer med psy-
kiska funktionshinder. 

27 att Fler ska få möjlighet att pröva på en anställ-
ning. Idag är det många personer med psykis-
ka funktionshinder som inte vågar arbetsprö-
va då tremånadersregeln gör att de efter denna 
tid kan bli av med sin sjukdomsgrundande in-
komst. För personer med psykiska funktions-
hinder bör en individuell bedömning göras 
och de bör ha möjlighet att arbetspröva under 
längre tid. 

28 att Stöd till frivilligorganisationer. Många frivil-
ligorganisationer gör ett fantastiskt arbete för 
att ge personer med psykiskt funktionshinder 
till exempel daglig sysselsättning och arbetsre-
habilitering. Långsiktigt offentligt stöd som 
kan användas som igångsättningsmedel ska 
utgå till ideella organisationer som sysslar med 
daglig sysselsättning och arbetsrehabilitering.  

29 att Mer självmordsprevention. Självmord är den 
största dödsorsaken inom psykiatrin och mås-
te tas på allvar. Det behövs mer kunskap och 
därför bör en statlig satsning göras för att öka 
forskningen om suicidalitet. Ingen ska ta sitt 
liv för att de nekats vård. Insatserna för anhö-
riga ska förstärkas. Självmord som inträffar 
inom en månad efter sökt vård som anmälts 
enligt Lex Maria ska följas upp och få direkt 
återkoppling till personal och anhöriga.  

30 att Anhörigstöd. De anhöriga till personer med 
psykiskt funktionshinder behöver mer stöd än 
vad de får idag. Det behövs anhörigteam inom 
vården som kan förbättra samarbetet mellan 
anhöriga och vårdare. Anhörigutbildning och 
samtalsstöd ska också erbjudas till anhöriga. 

31 att Nätverkskontrakt. För att en svårt sjuk person 
ska kunna påverka hur de vill behandlas och 
för att underlätta för anhöriga ska nätverkskon-
trakt uppmuntras. Det är en på förhand upp-
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gjord plan om hur vården ska se ut för patien-
ten när denne insjuknar. Det besparar både pa-
tienten och den anhörige mycket lidande. 

32 att Reformera rättspsykiatrin. Folkpartiet libera-
lerna anser att rättspsykiatrisk vård som sär-
skild påföljd ska avskaffas. Den som är otill-
räknelig ska ges vård enligt Lagen om Psyki-
atrisk tvångsvård. Den som är tillräknelig ska 
dömas till fängelse. Samhällsskyddet ska re-
gleras genom särskilda regler vid såväl per-
missioner och frivård i kriminalvården som 
vid utskrivning från slutenvård enligt psykiat-
riskt tvångslagstiftning. Eftersom staten är an-
svarig för rättsväsendet ska staten ska ta över 
kostnaderna för den rättspsykiatriska vården 
och utöka de psykiatriska insatserna för dem 
som är dömda till fängelse. 

 
Partistyrelsen hade i yrkande 4 i PS-yttrande Hälso- 
och sjukvård allmänt yrkat: 
4 att motion C4 anses besvarad 
 
Partistyrelsen hade i yrkande 1, 2 och 6 i PS-yttrande 
Psykiatrisk vård yrkat: 
1 att motion C30 avslås 
2 att motion C31 avslås 
6 att motion C34 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
1 att bifalla programpunkt 1 
2 att bifalla programpunkt 2 
3 att bifalla programpunkt 3  
4 att bifalla programpunkt 4 
5 att en ny punkt förs in efter punkt 4 med lydelsen: 

”Unga vuxna med psykiska problem hamnar 
många gånger mellan barn- och ungdomspsy-
kiatrin och vuxenpsykiatrin när de söker vård. 
Vi anser att det är av största vikt att unga 
vuxna uppmärksammas och får adekvat 
vård.” 

6 att bifalla programpunkt 5 
7 att bifalla programpunkt 6 
8 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 i PS-yttrande 

Psykiatrisk vård . 
9 att bifalla programpunkt 7 
10 att bifalla programpunkt 8 
11 att bifalla programpunkt 9 
12 att bifalla programpunkt 10 
13 att bifalla programpunkt 11 
14 att bifalla programpunkt 12 
15 att bifalla programpunkt 13 
16 att programpunkt 14 ges följande lydelse:   

”Utbildningen av personal inom barnomsorg 
och skola rörande psykisk hälsa och psykiska 
funktionshinder ska stärkas. Skolans elevhäl-
sa, där också psykosocial kompetens ska ingå, 
ska finnas i alla kommuner och lagregleras i 
skollagen.” 

17 att bifalla programpunkt 15 
18 att bifalla programpunkt 16 

19 att en ny punkt förs in efter punkt 16 med lydel-
sen ”Nya metoder, som tillgänglighet till psy-
kisk vård via webbformulär och kontakt via e-
post är lämpligt för vissa typer av psykiska 
sjukdomar och bör bredas väg för.” 

20 att avslå partistyrelsens yrkande 2 i PS-yttrande 
Psykiatrisk vård. 

21 att anse motion C31 besvarad, med hänvisning 
till förslaget till ny punkt, efter punkt 16, i 
programmet Psykiatrilyftet. 

22 att bifalla programpunkt 17 
23 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 i PS-yttrande 

Hälso- och sjukvård allmänt. 
24 att bifalla programpunkt 18 
25 att bifalla programpunkt 19 
26 att bifalla programpunkt 20, med följande tillägg: 

”Det behövs också en bättre samverkan inom 
psykiatrin för att dra nytta av de olika yrkes-
kompetenserna.” 

27 att bifalla programpunkt 21 
28 att programpunkt 22 ges följande lydelse:   

”En skötarutbildning inom den psykiatriska 
vården ska inrättas. Folkpartiet liberalerna an-
ser att det är viktigt att människor med psy-
kisk sjukdom tas om hand av personal med 
adekvat utbildning. Dagens utbildning inom 
gymnasieskolans omvårdnadsprogram är inte 
tillräcklig och därför ska en skötarutbildning 
inom den psykiatriska vården inrättas som 
kvalificerad yrkesutbildning.” 

29 att programpunkt 23 ges följande lydelse:   
”Folkpartiet liberalerna strävar efter flera oli-
ka driftsformer inom vården. Det skulle främ-
ja nytänkande och effektivitet. Vården ska 
vara den bästa – vem som driver den är inte 
det primära. Självklart ska dock inte beslut 
om myndighetsutövning ske i privat regi. Det 
är önskvärt att ge möjlighet för andra yrkes-
kategorier att arbeta via vårdavtal.” 

30 att bifalla programpunkt 24 
31 att bifalla programpunkt 25 
32 att bifalla programpunkt 26 
33 att bifalla programpunkt 27 
34 att bifalla programpunkt 28 
35 att bifalla programpunkt 29 
36 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 i PS-yttrande 

Psykiatrisk vård. 
37 att bifalla programpunkt 30 
38 att bifalla programpunkt 31 
39 att bifalla programpunkt 32 
 
Frida Johansson Metso yrkade i reservation 1 ut-
skottsbetänkande 4: 
1 att  programpunkt 20 ges följande lydelse : 

”Fler psykiatriker. Det är brist på psykiatriker 
på många håll i landet. För att råda bot på 
bristen behöver yrkeskompetenserna inom 
den psykiska hälsovården utnyttjas till fullo. 
Patientansvarig inom vården ska likväl som 
en läkare kunna vara en annan legitimerad yr-
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kesgrupp inom vården. Folkpartiet vill också 
på kort sikt uppmuntra till arbetskraftsinvand-
ring till bristyrken som psykiatriker.” 

 
Anna-Carin Carstensen yrkade: 
1 att punkt 4 i “Psykiatrikyftet” ska lyda:  

”Barn och ungdomar med psykiska problem. 
När ett barn eller en ungdom mår dåligt be-
hövs snabb hjälp. Köerna till barn- och ung-
domspsykiatrin (BUP) är idag orimligt långa. 
Folkpartiet vill införa en månads vårdgaranti 
inom BUP. Vi anser också att barn i undan-
tagsfall ska ha rätt till en egen kontakt med 
BUP utan föräldrarnas vetskap när bedöm-
ningen är att det är bäst för barnet. Det behövs 
också fler slutenvårdsplatser inom BUP som 
erbjuder kvalificerad psykiatrisk vård.” 

 
Frida Johansson Metso och Mats Sjöborg yrkade: 
1 att landsmötet skulle bifalla reservation 1 i utskottet 
 
Marcus Claesson och Ingegerd Torhall yrkade: 
1 att landsmötet bifaller motion C34 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkanden 1-39 
2 att avslå Anna-Carin Carstensens yrkande 
3 att avslå Frida Johansson Metsos och Mats Sjö-

borgs yrkande 
4 att avslå Marcus Claessons och Ingegerd Tor-

halls yrkande 

¬OQK ríëâçííÉíë= óêâ~åÇÉ= QMJSO= ∏îÉê= mpJ
óííê~åÇÉ= e®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇ= ~ääã®åíI=
jçíáçå=`NJ`OM=Eìíçã=`QF=

I debatten yttrade sig Maria Wallhage, Martin André-
asson, Gösta Frödin, Jan-Erik Brohede, Håkan Erns-
gård, Esse Pettersson och Ewa Bertz 

¬ORK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 5-14 på dagordningen 

¬OSK kçãáåÉêáåÖ= çÅÜ= î~ä= ~î= é~êíáäÉÇ~êÉ= Ñ∏ê=
cçäâé~êíáÉí=iáÄÉê~äÉêå~=

Lennart Olsson för valberedningen nominerade Jan 
Björklund till partiordförande för Folkpartiet Libera-
lerna 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att välja Jan Björklund till partiordförande för 

Folkpartiet Liberalerna  
Beslutet var enhälligt  

¬OTK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1 att ajournera förhandlingarna till den 7/9 kl. 13.00 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 12.15 
 

 
Pass 4, 7/9 kl. 13.00 – 14.00 

¬OUK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= gçå~ë=
^åÇÉêëëçå=âäK=NPKMP=

¬OVK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ= =

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Jan–Erik Brohede, Ann-Katrin Åslund, Anna 
Manell och Sigge Synnergård. 

¬PMK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬PNK ríëâçííÉíë= óêâ~åÇÉ= QMJSO= ∏îÉê= mpJ
óííê~åÇÉ= e®äëçJ= çÅÜ= ëàìâî™êÇ= ~ääã®åíI=
jçíáçå=`NJ`OM=Eìíçã=`QF=

I debatten yttrade sig Håkan Emsgård, Esse Petersson, 
Marcus Claesson, Martin Andreasson, Ewa Bertz, 
Mats-Ola Rödén, Olov Lindquist, Marianne Normark, 
Göran Nilsson, Barbro Westerholm, Bengt Eliasson, 
Kent Lewén, Lars Åhman, Kerstin Söderbom Fletcher, 
Gösta Frödin, Jan-Erik Brohede. 
 
Håkan Lindh, Anders Östlund, Jens Nyman med flera 
hade i motion C1 yrkat: 
1 att folkpartiet verkar för att ansvaret för medbor-

garnas vård och omsorg förs samman i en or-
ganisation med en gemensam budget och en 
politisk ledning, i enlighet med vad som an-
förs i motionen. 

 
Olov Lindquist hade i motion C2 yrkat: 
1 att Folkpartiet liberalerna på lämpligt ställe i 

handlingsprogrammet skriver in att ett sätt för 
att förbättra samarbetet mellan kommunerna 
och landstingen om de äldre och psykiskt sju-
ka skulle kunna vara att staten inför ett sär-
skilt statsbidrag för de kommuner och lands-
ting som bildar gemensamma nämnder. 

 
Bengt Eliasson, Mia Franzén hade i motion C3 yrkat: 
1 att partistyrelsen får i uppdrag att ta fram pro-

gramförslag till en ny samlad patientlagstift-
ning enligt motionens intentioner. 

 
Sven Jägervall hade i motion C5 yrkat: 
1 att brukarnas val av driftform skall vara en rät-

tighet och respekteras över tiden. 
2 att brukarnas val av driftform skall beaktas vid 

upphandling. 
3 att brukare som vidhåller sitt tidigare val drifts-

form vid t ex upphandling, skall garanteras 
flytträtt till tidigare vald driftform. 

 
Sven Jägervall hade i motion C6 yrkat: 
1 att medborgarnas val av driftform skall vara en 

rättighet och respekteras över tiden. 
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2 att medborgarnas önskemål om driftform skall 
beaktas vid upphandling/avknoppning och vid 
utformning av vårdgarantier. 

3 att medborgare som vidhåller sitt tidigare val 
driftform vid t ex upphandling/avknoppning, 
skall om så är möjligt/skäligt garanteras till-
gång tidigare vald driftform. 

 
Barbro Westerholm hade i motion C7 yrkat: 
1 att det tydliggörs i hälso- och sjukvårdslagen om 

patienters rätt till en läkare med helhetsansvar 
för den medicinska behandlingen. 

2 att dokumentation och uppföljning av läkeme-
delsbehandlingen i journalerna säkerställs. 

3 att läkare och andra yrkesgrupper inom hälso- och 
sjukvården får adekvat utbildning i geriatrik 
och om läkemedels användning både under 
grundutbildningen och under fortbildningen. 

4 att kunskap om läkemedelsbehandling av äldre 
förmedlas till den berörda åldersgruppen. 

 
Johan Strandberg hade i motion C8 yrkat: 
2 att landsmötet uttalar att svenskars lämpliga or-

gan och vävnader bör tas tillvara oavsett vad 
för inställning avlidna och anhöriga haft.  

3 att landsmötet uttalar att reklam för receptbelag-
da läkemedel får göras för konsumenterna.  

10 att landsmötet uttalar att Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnds register över anmälda och 
konstaterade vårdfel presenteras på Internet. 

11 att landsmötet uttalar att straffen 
för hemtjänstanordnare som inte erbju-
der regelbunden utevistelse kan bli hårdare.   

12 att landsmötet uttalar att förhandsbesked för vård 
utomlands inte behövs. 

 
Göran Nilsson hade i motion C9 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att folkpartiet driver på 

förhandlingar inom alliansen för återinförande 
av husläkarlagen under innevarande mandat-
period. 

2 att om detta ej lyckas partiet gör husläkarfrågan till 
en framträdande profilfråga i nästa valrörelse. 

 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
C10 yrkat: 
1 att folkpartiet arbetar för en särskild vårdgaranti 

för barn, omfattande 30 dagar. 
 
Ulla-Britt Hagström hade i motion C11 yrkat: 
1 att folkpartiets landsmöte ger partiledningen i 

uppdrag att verka för att lagstiftningen för-
ändras så att också privata biobanker omfattas 
av biobankslagen. 

 
Jarl Strömbäck hade i motion C12 yrkat: 
1 att offentlig verksamhet, i synnerhet inom vård-

området skall årligen kvalitetsgranskas av 
oberoende organ. 

2 att resultatet av den granskningen öppet redovi-
sas samt görs till föremål för förbättringsåt-
gärder med syftet att förbättra måluppfyllelse, 
ekonomi och trivsel i verksamheterna.  

 
Anders Berggren hade i motion C13 yrkat:  
1 att folkpartiet verkar för införandet av ett natio-

nellt kvalitetsregister avseende ambulans-
sjukvården. Det vill säga ett register där man 
kan jämföra hur verkningsfull och effektiv 
ambulanssjukvården är i olika delar av Sveri-
ge. Avsikten är att få ett underlag för att kun-
na förbättra ambulanssjukvården och ge oss 
likvärdig och hög kvalitet på ambulanssjuk-
vården i hela Sverige.  

 
Lars Åhman, Ulla Bråndal, Inger Andersson-Öberg, 
Kurt Karlsson, Martha Hellgren, hade i motion C14 
yrkat: 
1 att folkpartiet driver på för en fortsättning av tand-

vårdsreformen med fokus på frisktandvård. 
 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
C15 yrkat: 
1 att landsmötet uppdrar till partistyrelsen att 

genomföra en genomlysning av lagstiftningen 
som reglerar hälso- och sjukvården och före-
slår ändringar som syftar till ett effektivare 
resursutnyttjande. 

 
Bengt-Olof Nelson, Mölndal hade i motion C16 yrkat: 
1 att utskrift av läkarintyg om patient, som läkaren 

inte undersökt, skall vara förenat med 
straffansvar enligt lag,  

2 att uppdra åt riksdagsgruppen att Brottsbalken 
kompletteras så att läkare kan fällas för felbe-
handling. 

 
Folkpartiet liberalerna i Dalarna hade i motion C17 
yrkat: 
1 att folkpartiet i Dalarna uppvaktar utbildningsde-

partementet med krav på en omstrukturering 
av läkarutbildningen med separat antagning 
till tre yrkeslinjer (+den forskningsinriktade 
linjen som ej leder till läkarlegitimation) med 
inriktning mot Kirurgi, Internmedicin och 
Allmänmedicin, och med en behovsbaserad 
fördelning av utbildningsplatserna inom re-
spektive yrkeslinje. 

2 att folkpartiet i Dalarna uppvaktar utbildningsde-
partementet med krav på en förstärkning av 
läkarutbildningen med 200 platser till en kost-
nad av 400 MSEK år 2008. 

 
Ulla-Britt Hagström, Skövde hade i motion C18 yrkat: 
1 att folkpartiets landsmöte uppdrar åt partiled-

ning, ministrar och riksdagsledamöter att ver-
ka för en utökad läkemedelsförskrivningsrätt 
för sjuksköterskor.  
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2 att utbildningsplatserna till Avancerad specialist-
sjuksköterska ökas drastiskt. 

 
Thomas Erlandsson, Johanneshov hade i motion C19 
yrkat: 
1 att fp arbetar för att den medicin som prostata-

canceropererade män behöver, skall ingå i 
högkostnadsskyddet. Detta skall även gälla 
potenshöjande medel. 

 
Jan-Erik Brohede, Örebro, hade i motion C20 yrkat 
1 att landsmötet beslutar att uppdra åt riksdags-

gruppen att påverka lagstiftningen i ovan be-
skriven riktning. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion C1 avslås  
2 att motion C2 avslås 
3 att motion C3 anses besvarad  
4 att motion C4 anses besvarad  
5 att motion C5 avslås 
6 att motion C6 avslås 
7 att motion C7 anses besvarad 
8 att motion C8, yrkande 2, 3, 10, 11 och 12, avslås 
9 att motion C9 anses besvarad 
10 att motion C10 anses besvarad 
11 att motion C11 bifalls 
12 att motion C12 anses besvarad 
13 att motion C13 avslås 
14 att motion C14 anses besvarad 
15 att motion C15 avslås 
16 att motion C16 avslås 
17 att motion C17 avslås 
18 att landsmötet uttalar som sin mening att folkpar-

tiet ska verka för en utökad läkemedelsför-
skrivningsrätt för sjuksköterskor 

19 att motion C18 anses besvarad 
20 att motion C19 anses besvarad 
21 att motion C20 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
40 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
41 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
42 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
43 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
44 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
45 att avslå partistyrelsens yrkande 7 
46 att bifalla motion C7 
47 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
48 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
49 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
50 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
51 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
52 att bifalla partistyrelsens yrkande 13 
53 att bifalla partistyrelsens yrkande 14 
54 att bifalla partistyrelsens yrkande 15 
55 att bifalla partistyrelsens yrkande 16 
56 att bifalla partistyrelsens yrkande 17 
57 att avslå partistyrelsens yrkande 18 

58 att landsmötet uttalar som sin mening att folkpartiet 
ska verka för en utökad läkemedelsförskriv-
ningsrätt för sjuksköterskor, dock inte som ett 
medel för att lösa läkarbristen, t ex i glesbygden. 

59 att i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 19 
60 att bifalla partistyrelsens yrkande 20 
61 att avslå partistyrelsens yrkande 21 
62 att bifalla motion C20 
 
Ewa Bertz, Ewa Callhammar, Håkan Emsgård, Maria 
Lundqvist-Brömster och Marianne Norrmark yrkade i 
reservation 2 i utskottsbetänkande 4:  
1 att  motion C10 bifalls. 
 
Kerstin Söderbaum Fletcher yrkade i reservation 3 i 
utskottsbetänkande 4: 
Jag reserverar mig mot beslutet att yrka bifall till par-
tistyrelsens yrkande 17 (angående motion C17) och 
yrkar att landsmötet beslutar:  
1 att  folkpartiet ska verka för en omstrukturering 

av läkarutbildningen med separat antagning 
till tre yrkeslinjer ( + den forskningsinriktade 
linjen som ej leder till läkarlegitimation) med 
inriktning mot kirurgi, internmedicin och all-
mänmedicin, och med en behovsbaserad för-
delning av utbildningsplatserna inom respek-
tive yrkeslinje. 

2 att  folkpartiet ska verka för en förstärkning av 
läkarutbildningen med 200 platser till en 
kostnad av 400 MSEK år 2008. 

3 att  motion C17 därmed anses besvarad. 
 
Maria Halkiewicz, Perallan Orrbeck, Linnea Darell, 
Håkan Emsgård, Jimmy Henriksson, Mats-Ola Rödén, 
Kent Lewén yrkade i reservation 4 i utskottsbetänkan-
de 4: 
1 att  motion C20 ska anses besvarad.   
 
Olov Lindquist yrkade: 
1 att bifalla motion C2 
 
Bengt Eliasson yrkade: 
1 att bifalla motion C3 
 
Marcus Claesson yrkade: 
1 att bifalla motion C8, yrkande 12 
2 att bifalla motion C16, yrkande 1 
 
Håkan Emsgård yrkade: 
1 att bifalla reservation 2 i utskottsbetänkande 4 
 
Ewa Bertz yrkade: 
1 att bifalla motion C10 
 
Kerstin Söderbaum Fletcher yrkade: 
1 att folkpartiets landsmöte ger partiledningen i 

uppdrag att verka för en utbyggnad av läkar-
utbildningen i enlighet med motion C17 

2 att bifalla motion C17 utom i den meningen att 
landsmötet ger partiledningen, istället för fp i 
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Dalarna, uppdraget att verka för läkarutbild-
ningens utbyggnad enligt ovan. 

 
Mats-Ola Rödén yrkade: 
1 att avslå utskottets yrkande 22 
2 att bifalla partistyrelsens yrkande 21 och anse 

motion C20 besvarad. 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 40 
2 att bifalla utskottets yrkande 41 
3 att avslå Olov Lindquists yrkande 
4 att bifalla utskottets yrkande 42 
5 att avslå Bengt Eliassons yrkande 
6 att bifalla utskottets yrkande 43 
7 att bifalla utskottets yrkande 44 
8 att bifalla utskottets yrkande 45 
9 att bifalla utskottets yrkande 46 
10 att bifalla utskottets yrkande 47 
11 att avslå Marcus Claessons yrkande att bifalla 

motion C8, yrkande 12 
12 att bifalla utskottets yrkande 48 
13 att bifalla utskottets yrkande 49 
14 att avslå Håkan Emsgårds yrkande 
15 att avslå Ewa Bertz yrkande 
16 att bifalla utskottets yrkande 50 
17 att bifalla utskottets yrkande 51 
18 att bifalla utskottets yrkande 52 
19 att bifalla utskottets yrkande 53 
20 att bifalla utskottets yrkande 54 
21 att bifalla utskottets yrkande 55 
22 att avslå Marcus Claessons yrkande att bifalla 

motion C16, yrkande 1 
23 att bifalla utskottets yrkande 56 
24 att avslå Kerstin Söderbaum Fletchers yrkande 
25 att bifalla utskottets yrkande 57 
26 att bifalla utskottets yrkande 58 
27 att bifalla utskottets yrkande 59 
28 att bifalla utskottets yrkande 60 
29 att bifalla utskottets yrkande 61 
30 att bifalla utskottets yrkande 62 
31 att avslå Mats-Ola Rödéns yrkande 
 
Reservation 
Marianne Normark  
Jag reserverar mig till förmån för motion C10. 

¬POK mpJóííê~åÇÉ= ûäÇêÉçãëçêÖI= ãçíáçå= `ONJ
`OV=

I debatten yttrade sig Maria Wallhager, Jan-Erik Bro-
hede, Jimmy Henriksson, Maria Lundqiust-Brömster, 
Gudrun Wallman, Martin Andreasson, Mats-Ola Rö-
dén, Ann-Katrin Åslund, Barbro Westerholm och Bir-
gitta Rydberg. 
 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
C21 yrkat: 
1 att folkpartiet i regeringen agerar för att en ge-

nomgripande välfärdsreform för de äldre prio-
riteras, med inriktning att via ett antal om-

sorgsgarantier öka kvalitén och förstärka rät-
tigheterna för våra äldre. 

 
Barbro Westerholm, Solveig Hellquist och Maria 
Lundqvist-Brömster hade i motion C22 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att folkpartiet i regeringen 

ska arbeta för att en parlamentarisk utredning 
tillsätts med uppdrag att utarbeta en etisk 
plattform och riktlinjer för prioriteringar i den 
kommunala omsorgen. 

 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
C23 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar lägga till följande mening i 

stycke 14 under rubriken "Vård och omsorg" i 
partiprogrammet: ”Demenssjuksköterskor ska 
finnas tillgängliga på vårdcentraler och i geriat-
risk verksamhet i kommuner och landsting.” 

 
Barbro Westerholm och Maria Lundqvist-Brömster 
hade i motion C24 yrkat: 
1 att de förslag till åtgärder som Nordisk socialpo-

litisk kommitté presenterade 1994, Världshäl-
soorganisationen (WHO) 2002 och Nationellt 
råd för kvinnofrid genomförs. 

2 att statistiken över förekomst av våld och över-
grepp mot äldre utvecklas samt att någon övre 
åldersträns inte tillämpas. 

3 att forskning om våld och övergrepp mot äldre 
initieras. 

4 att de yrkesgrupper som möter äldre får informa-
tion och utbildning om hur man ska möta äld-
re som utsatts för våld och övergrepp och hur 
deras behov kan tillgodoses. 

5 att kommunerna inrättar en instans dit äldre som 
utsatts för våld och övergrepp kan vända sig. 

6 att våld och övergrepp mot äldre anmäls till rätts-
lig instans. 

7 att Lex Sarah utvärderas och eventuellt förändras. 
8 att det i samhället finns fler synliga lokalt för-

ankrade poliser som brottsförebyggande kraft. 
 
Mia Franzén, Rönninge hade i motion C25 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar införa i partiprogrammet: 

”Människan är lika värdefull, genom hela li-
vet. Den som, oavsett ålder, söker hjälp och 
behöver samtalsstöd vid livskriser skall kunna 
få det via primärvården. Primärvårdens tal-
svarsservice måste ha ett dygnetrunt-
alternativ med jourhavande människa. Att i en 
kris mötas av en telefonsvararröst är oaccep-
tabelt. Talsvar som teknisk lösning är dock ett 
bra alternativ som kan komplettera det 
mänskliga telefonmötet, dock aldrig tvärtom.” 

2 att landsmötet beslutar införa i partiprogrammet: 
Hemtjänst/vårdpersonal bör ges större ut-
rymme till det psykosociala omhändertagan-
det. Även detta är ett vårdbehov som kan och 
bör biståndsbedömas.” 
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3 att landsmötet beslutar införa i partiprogrammet: 
”Emotionella kompetensen (EQ)bör finnas 
med i de individuella lönesamtalen och skall i 
sig kunna utgöra grund för en högre lön. Det 
är på tiden att denna kompetens uppvärderas 
och inte ständigt hamnar på undantag, då vi 
tror att vi kan ta denna kompetens för given.” 

4 att landsmötet beslutar införa i partiprogrammet: 
”Den emotionella kompetensen är något vi 
måste kämpa för att hålla levande, uppvärdera 
och bevara, precis som demokratin. Den dag 
vi tror att vi kan ta någon av dessa för given 
är vi illa ute.” 

 
Maria Lundqvist-Brömster Britt-Marie Lövgren och 
Marianne Normark hade i motion C26 yrkat: 
1 att i Folkpartiet liberalernas partiprogram verka 

för inrättande av mobila läkare i våra lands-
ting och regioner. 

 
Ulla-Britt Hagström och Sewon Ekberg hade i motion 
C27 yrkat 
1 att folkpartiets landsmöte tar ställning för valfri-

het för äldreomsorg över kommungränser. 
2 att uppdrag ges till partiledningen att föreslå ett 

lämpligt system för en sådan kommunöver-
gripande valfrihet. 

 
Folkpartiet liberalerna i Stockholms stad hade i mo-
tion C28 yrkat: 
1 att folkpartiet bör utreda formerna för införande 

av ett nationellt regelverk så pengar följer den 
äldre i hemtjänst och boende för att skapa 
förutsättningar för mångfald och valfrihet.  

2 att folkpartiet bör inleda arbetet med att återinfö-
ra ålderdomshemmen som också bör innefat-
tas av systemet med äldrepeng.  

3 att nationella kvalitetsnormer införs. Det bör prö-
vas huruvida detta kan kopplas till certifie-
ringen av utförare inom äldreomsorgen. Kra-
ven måste uppfyllas för att en omsorgsutövare 
ska certifieras.  

 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
C29 yrkat: 
1 att en utredning tillsätts, som inventerar svårt 

sjukas anhörigas fysiska, psykiska och eko-
nomiska situation. 

2 att utredningen ska leda till konkreta åtgärder för 
att förbättra vårdande anhöriga livsvillkor. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion C21 anses besvarad 
2 att motion C22 anses besvarad 
3 att motion C23 anses besvarad 
4 att motion C24, yrkande 1-4, bifalls 
5 att motion C24, yrkande 5, anses besvarat 
6 att motion C24, yrkande 6-7, bifalls  
7 att motion C24, yrkande 8, anses besvarad 
8 att motion C25 avslås 

9 att motion C26 anses besvarad 
10 att motion C27 anses besvarad 
11 att motion C28 bifalls 
12 att motion C29 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade 
63 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
64 att avslå partistyrelsens yrkande 2 
65 att landsmötet uttalar som sin mening: ”Folkpar-

tiet ska verka för att en parlamentarisk utred-
ning tillsätts med uppdrag att utarbeta en etisk 
plattform och riktlinjer för prioriteringar i den 
kommunala omsorgen.” 

66 att motion C22 därmed anses besvarad. 
67 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
68 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
69 att avslå partistyrelsens yrkande 5 
70 att bifalla motion C24, yrkande 5 
71 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
72 att avslå partistyrelsens yrkande 7 
73 att bifalla motion C24, yrkande 8 
74 att bifalla partistyrelsens yrkande 8  
75 att avslå partistyrelsens yrkande 9 
76 att landsmötet uttalar som sin mening:   

”Folkpartiet ska verka för inrättande av mobi-
la läkare i våra landsting och regioner.” 

77 att därmed anse motion C26 besvarad. 
78 att avslå partistyrelsens yrkande 10 
79 att bifalla motion C27 yrkande 1 
80 att anse motion C27, yrkande 2, besvarad. 
81 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
82 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
 
Mats-Ola Rödén yrkade: 
1 att Punkt 2: att införa äldrecenter som bygger på 

trygghet och gemenskap men som också bör 
infattas av systemet med äldrepeng. 

 
Gudrun Wallman yrkade: 
1 att motion C29 bifalles 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 63 
2 att bifalla utskottets yrkande 64 
3 att bifalla utskottets yrkande 65 
4 att bifalla utskottets yrkande 66 
5 att bifalla utskottets yrkande 67 
6 att bifalla utskottets yrkande 68 
7 att bifalla utskottets yrkande 69 
8 att bifalla utskottets yrkande 70 
9 att bifalla utskottets yrkande 71 
10 att bifalla utskottets yrkande 72 
11 att bifalla utskottets yrkande 73 
12 att bifalla utskottets yrkande 74 
13 att bifalla utskottets yrkande 75 
14 att bifalla utskottets yrkande 76 
15 att bifalla utskottets yrkande 77 
16 att bifalla utskottets yrkande 78 
17 att bifalla utskottets yrkande 79 
18 att bifalla utskottets yrkande 80 
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19 att bifalla utskottets yrkande 81 
20 att avslå Mats-Ola Rödéns yrkande 
21 att bifalla utskottets yrkande 82 
22 att avslå Gudrun Wallmans yrkande 

¬PPK q~ä=~î=g~å=_à∏êâäìåÇ=

¬PQK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 6-13 på dagordningen 

¬PRK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till kl. 14.00 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 14.00 
 
 
Pass 5, 7/9 kl. 14.00 – 15.30 

¬PSK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~=™íÉêìééíçÖë=~î=iáëÉäçíJ
íÉ=e~ÖÄÉêÖ=âäK=NQKMM=

¬PTK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Jan–Erik Brohede, Ann-Katrin Åslund, Anna 
Manell och Sigge Synnergård. 

¬PUK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬PVK mpJóííê~åÇÉ=pâçäJ=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖëÑê™ÖçêI=
ãçíáçå=_NJ_PQ=

I debatten yttrade sig Anita Boström, Nils Ingmar 
Thorell, Helene Odenljung, Erika Nagy, Jan Jönsson, 
Lars Wedén, Anna Manell, Margareta Blombäck, 
Christina Fossum, Mats Hasselgren, Staffan Werme, 
Hanna Olehäll, Carin Melin, Agneta Berliner, Camilla 
Eriksson, Lars Åhman, Åsa Gustafsson, Runo Johans-
son, Johan Strandberg, Gösta Frödin, Lars Hansson, 
Lars Fagerström, Ina Lindström, Ann-Katrin Åslund, 
Ulf Nilsson, Marcus Claesson, Johan Nopp, Lennart 
Gabrielsson, Tina Acketoft, Hans Backman, Ann-
Catherine André, Gunnar Nordmark, Björn Brände-
wall, John Bruun, Anna-Karin Carstensen, Philip 
Wendahl, Mats Sjöborg och Saga Rosén. 

¬QMK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 4-7 på dagordningen 

¬QNK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till kl. 15.30 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 15.30 
 

 
Pass 6, 7/9 kl. 15.30 – 16.45 

¬QOK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= räêáâ~=
cê~åÅâÉ=âäK=NRKPM=

¬QPK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Christer Sörliden, Christina Holmgren, Marga-
retha Furustrand, Morgan Hjalmarsson.   

¬QQK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬QRK mpJÑ∏êëä~Ö= S= ÒhìäíìêÉå= äóÑíÉê= pîÉêáÖÉÒI=
ë~ãí=ÄÉê∏êÇ~=ãçíáçåÉêI=_QPI=_QQ=çÅÜ=_QR==

I debatten yttrade sig Cecilia Wikström, Ulf Nilsson, 
Ann Cathrin André, Carin Melin, Lars Nordström, Mats 
Hasselgren, Mikael Trolin, Lennart Kollmats, Madelei-
ne Sjöstedt, Anna Starbrink, Paula Ternström, Niklas 
Frykman, Lars Åhman, Morgan Hjalmarsson, Birgitta 
Ohlsson, Mathias Sundin, Tommy Rydfeldt, Kia Carls-
son, Nils-Ingemar Thorell, Gunnar Andrén, Birgitta 
Rydberg, Cecilia Wigström och Helene Odenjung.  
 
Ana Maria Narti och Avni Dervishi hade i motion B43 
yrkat: 
1 att de statliga institutionernas permanenta kris 

bör ta slut: höjda anslag till alla statliga insti-
tutioner bör stå i proportion med tidigare ute-
blivna investeringar.  

2 att den fria kulturens folk ska få tillgång till 
långvariga konstnärliga löner eller fleråriga 
kontrakt; beloppen i dessa överenskommelser 
ska motsvara någorlunda anständiga löner 
från andra arbetsområden. 

3 att de fria kulturmänniskorna vars tjänster regel-
bundet efterfrågas ska också få hållbara socia-
la försäkringar, inklusive pensionsförsäkring-
ar anpassade till arbetets särart, utan att för-
säkringarnas kostnader höjer priset på deras 
medverkan så mycket att de automatiskt slåss 
ut. 

4 att de nya kulturfonderna ska frikopplas från 
statsbudgeten och regelverket ska skydda 
konstnärliga löner och investeringar från des-
sa fonder; offentliga finansiärer ska inte kun-
na motivera neddragningar i sina anslag med 
hänvisning till beslut rörande andra stödfor-
mer. 

5 att  minoriteternas kultur äntligen bör få någor-
lunda fungerande ekonomi – det är kulturpoli-
tikens uppgift att skapa finansiering för denna 
verksamhet om vi menar allvar med våra 
vackra deklarationer om integration och jäm-
likhet. 

 
Bengt Wahlgren hade i motion B44 yrkat: 
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1 att folkpartiet ställer sig bakom ett uttalande att 
grundtryggheten för scenkonstens anställda 
tillgodoses enligt ovanstående eller liknande 
förslag.  

2 att folkpartiets representant i riksdagens kulturut-
skott får i uppdrag att ta initiativ för en lös-
ning av problemet. 

 
Bengt Wahlgren hade i motion B45 yrkat: 
1 att landsmötet ger riksdagsgrupp och ministrar i 

uppdrag att verkar för att värna bibliotekens 
fria utlåning.  

 
Partistyrelsen hade i PS-förslag 6 ”Kulturen lyfter 
Sverige” yrkat: 
1 att Förnya de kulturpolitiska målen med ut-

gångspunkt i kulturlivets självständighet, in-
ternationalisering, kvalitet och tillgänglighet. 
Den vaga formuleringen i dagens nationella 
mål om att ”motverka kommersialismens ne-
gativa verkningar” borde förbytas till ett posi-
tivt anslag där samverkan mellan kultur, när-
ingsliv och samhällets många aktörer bejakas. 

2 att Avstå från pekpinnar i kulturpolitiken. De 
kulturella verksamheterna ska fokusera på 
kärnverksamheten: teater, dans, musik eller 
annat – inte byråkratiskt upprättade planer 
som ska anses politiskt korrekta. 

3 att Inför yttrandefrihetsbistånd och gör Sverige 
till fristad för förföljda författare. Den fria 
opinionsbildningen är central för att skapa 
samhällen med mångfald och tolerans. Detta 
gäller särskilt länder som lämnar diktatur och 
tar de första stegen mot demokrati. En ”ytt-
randefrihetsmiljard” inom biståndet bör 
öronmärkas under denna mandatperiod. 

4 att Kultur ska integreras i förskolans och skolans 
pedagogiska verksamhet. Barns rätt att få 
uppleva litteratur och andra kulturformer ska 
bejakas i kvalitetshöjningar av förskolan och i 
kommande reformer av skolan.   

5 att Skoleleverna ska ges möjlighet att möta profes-
sionella kulturskapare, t.ex. genom konserter 
och teaterföreställningar och klassrumsbesök av 
skådespelare, regissörer eller författare. Kultur i 
skolan ska utformas i samarbete mellan kul-
turskapare och skolans ordinarie undervisning. 

6 att Folkpartiet anser att musik- och kulturskolor-
nas verksamhet ska stödjas och stimuleras. 

7 att Erbjud lärare kompetenshöjning i kultur. Kul-
turella upplevelser, estetik och utbildning i 
kulturhistoria ska vara en del av lärarutbild-
ningen och den generella kompetenshöjning 
som regeringen nu genomför för lärarkåren. 

8 att Litteraturkanon införs i svensk skola. Detta in-
nebär att alla elever kan få känna förtrogenhet 
med det svenska språkets och världslitteratu-
rens stora verk från både nutid och dåtid. Efter-
som kanon införs i läroplanen blir litteratur en 
angelägenhet för alla, oavsett läsvanor i hem-

met. Denna litteraturkanon skulle inspirera till 
samtal om bildning och litteratur och samtidigt 
sända en klar signal om litteraturens betydelse. 
Listan ska tas fram av litteraturvetare, svensk-
lärare, bibliotekarier och övriga experter. 

9 att Säkerställ fria boklån också inför framtiden. 
Bibliotekslagen ska bevaras för att garantera 
alla människors rätt till biblioteksverksamhet 
och avgiftsfria boklån i hela landet. Det fantas-
tiska utbud av tjänster, litteratur, programverk-
samhet, information och annat som biblioteken 
erbjuder ska vara gratis för alla invånare.  

10 att Genomför en nationell biblioteksstrategi för 
att tillgodose biblioteksbehoven i hela landet, 
ge förutsättningar för teknisk uppgradering av 
bibliotek och för att utveckla metoder för det 
läsfrämjande arbetet.  

11 att Inrätta ett biblioteksråd som ska analysera de 
framtida behoven på landets bibliotek. Offent-
ligt finansierade bibliotek i kommuner, sko-
lor, universitet, sjukhus och fängelser ska 
samordnas, så att man får ut så mycket som 
möjligt av de anslagna medlen. 

12 att Varje skolelev ska ha tillgång till ett skolbib-
liotek med utbildad bibliotekspersonal. 

13 att Förstärk stödet till litteratur som stimulerar 
förlagens utgivning av kvalitetslitteratur. 

14 att Utveckla den kulturella infrastrukturen i hela 
landet. Stödet till regionala och lokala kultur-
institutioner bör öka.  

15 att Garantera Moomsteaterns verksamhet för att 
utvecklingsstörda ska kunna delta i teater-
verksamhet. 

16 att Förbättra villkoren för personer som arbetar 
med kultursektorn. Allianserna inom de olika 
yrkeskategorierna behöver utvecklas och stat-
liga institutioner som anlitar konstnärer ska ge 
skäligt betalt.  

17 att Öka möjligheterna för företag att samarbeta 
med kultursverige. Inom idrottens område är 
samarbetsmöjligheterna stora och företagen har 
enkelt att göra avdrag för sina kostnader. Skat-
telagstiftningen måste ändras så att den good-
will som företag får genom samarbete med 
kulturen motiverar avdragsgilla kostnader. 

18 att Det offentliga stödet till institutioner och fria 
grupper ska uppmuntra till att öka den egna fi-
nansieringsgraden. Att öka de egna intäkterna får 
aldrig inverka negativt på det offentliga stödet. 

19 att Avsätt statligt kapital till en fristående kul-
turfond. En sådan fond skulle öka mångfalden 
av finansiärer och kunna bidra till engångsin-
vesteringar, projekt eller särskilda insatser i 
det ordinarie kulturlivet. 

20 att Statens konstråd bör få i uppdrag att visa 
konst på naturliga mötesplatser i samhället, 
t.ex. inom kollektivtrafiken eller på andra 
oväntade ställen. 

21 att Inrätta nytt opera- och scenkonsthus och ett 
Nobelmuseum i brett samarbete med flera fi-
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nansiärer. Nationalscenerna har en stor inspi-
rerande betydelse för den konstnärliga ut-
vecklingen i hela Sverige. Sponsring och pri-
vata donationer ska kunna spela en viktig roll 
när nya nationella institutioner inrättas. Ett 
konsortium med flera aktörer är nödvändig 
för så stora satsningar. 

22 att motion B43 anses besvarad∗

23 att motion B44 anses besvarad* 
24 att motion B45 anses besvarad* 
 
Utskottet yrkade: 
61 att en programpunkt införs först i kulturpro-

grammet med följande lydelse:   
”Genom kulturen får människor verktyg att 
bestämma över sina egna liv. Kulturen är inte 
bara en möjlighet till skönhetsupplevelser. 
Den ger också bildning och fördjupning, och 
utgör därmed en garant för yttrandefrihet och 
demokrati.”  

62 att bifalla programpunkt 1 
63 att bifalla programpunkt 2 
64 att bifalla programpunkt 3 
65 att bifalla programpunkt 4 
66 att bifalla programpunkt 5 
67 att bifalla programpunkt 6 
68 att bifalla programpunkt 7 
69 att programpunkt 8 ska lyda:   

”Litteraturkanon införs i svensk skola. Detta in-
nebär att alla elever kan få känna förtrogenhet 
med det svenska språkets och världslitteraturens 
stora verk från både nutid och dåtid. Eftersom 
kanon införs i läroplanen blir litteratur en ange-
lägenhet för alla, oavsett läsvanor i hemmet. 
Denna litteraturkanon skulle inspirera till samtal 
om bildning och litteratur, och samtidigt sända 
en klar signal om litteraturens betydelse. Listan 
ska tas fram av litteraturvetare, svensklärare, 
bibliotekarier och övriga experter. Litteraturlis-
tan ska kontinuerligt revideras.” 

70 att bifalla programpunkt 9 
71 att bifalla programpunkt 10 
72 att bifalla programpunkt 11 
73 att bifalla programpunkt 12 
74 att bifalla programpunkt 13 
75 att programpunkt 14 ska lyda: ”Utveckla den 

kulturella infrastrukturen i hela landet. Stödet 
till regionala och lokala kulturinstitutioner bör 
öka. Regionerna ska få större möjlighet att 
avgöra hur de statliga kultursatsningarna ska 
användas.”’ 

76 att programpunkt 15 ska lyda: ” Garantera att ut-
vecklingsstörda ska kunna delta i teaterverk-
samhet, t ex genom Moomsteaterns verksam-
het.” 

77 att bifalla programpunkt 16 
78 att bifalla programpunkt 17 

 
∗ Återfanns i handlingarna som partistyrelsens yrkande 1, 2 
och 3 i PS-yttrande Kultur-, media- och idrottspolitik 

79 att bifalla programpunkt 18 
80 att bifalla programpunkt 19 
81 att bifalla programpunkt 20 
82 att bifalla programpunkt 21 
83 att en ny programpunkt införs sist i programmet 

med följande lydelse: ”Det behövs bredd i 
kulturutbudet som tillfredsställer människors 
olika behov. Kulturlokaler ska vara tillgängli-
ga för funktionshindrade. Uttrycksformer som 
människor med olika funktionshinder kan 
tillgodogöra sig ska stödjas. Informationstek-
niken kan utnyttjas mer för att göra kulturut-
budet tillgängligt för fler.” 

84 att landsmötet beslutar att det antagna kulturpro-
grammet ska utgöra grunden för ett komman-
de studiearbete inför nästa landsmöte då ett 
komplett kulturprogram kan antas.  

85 att bifalla partistyrelsens yrkande 22 
86 att bifalla partistyrelsens yrkande 22 
87 att bifalla partistyrelsens yrkande 22 
 
Tommy Rydfeldt, Nils-Ingmar Thorell, Morgan Hjal-
marsson och Cecilia Wigström yrkade: 
1 att bifalla utskottsreservation 1, punkt 21 
 
Niklas Frykman yrkade: 
1 att punkt 75 i utskottets betänkande, meningen 

”stödet till regionala och lokala kulturinstitu-
tioner bör öka” stryks från programpunkt 14 

2 att avslå programpunkt 19 
 
Lennart Kollmats yrkade: 
1 att byta ut befintligt förslag mot: ”avsätt nytt 

statligt kapital till Stiftelsen Framtidens kul-
tur. Fonden ska öka mångfalden av finansiä-
rer och bidra till engångsinvesteringar, projekt 
eller särskilda insatser i det ordinarie kulturli-
vet.”  

2 att ändra i brödtexten så att texten och punkt 19 
korresponderar. 

3 att det införs en så kallad kulturpåse till regio-
nerna. Ändra i brödtext så att texten och 
punkt 14 korresponderar. 

 
Morgan Hjalmarsson yrkade: 
1 att punkt 83 i utskottets yttrande, andra mening-

en, ska lyda: ”Kultur ska vara tillgänglig för 
funktionshindrade” 

 
Partistyrelsen yrkade: 
25 att punkt 84 i utskottets yttrande hänskjuts till 

beredningsutskottet  
 
Kia Carlsson yrkade: 
1 att programpunkt 15 ska utgå. Istället stödjes ut-

skottets tillägg sist i programmet.  
 
Mötespresidiet yrkade: 
1 att  hänskjuta utskottets yrkanden 75, 76 och 84 

till beredningsutskottet 
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Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 61 
2 att bifalla utskottets yrkande 62 
3 att bifalla utskottets yrkande 63 
4 att bifalla utskottets yrkande 64 
5 att bifalla utskottets yrkande 65 
6 att bifalla utskottets yrkande 66 
7 att bifalla utskottets yrkande 67 
8 att bifalla utskottets yrkande 68 
9 att bifalla utskottets yrkande 69 
10 att bifalla utskottets yrkande 70 
11 att bifalla utskottets yrkande 71 
12 att bifalla utskottets yrkande 72 
13 att bifalla utskottets yrkande 73 
14 att bifalla utskottets yrkande 74 
15 att hänskjuta utskottets yrkande 75 till bered-

ningsutskottet 
16 att hänskjuta utskottets yrkande 76 till bered-

ningsutskottet 
17 att bifalla utskottets yrkande 77 
18 att bifalla utskottets yrkande 78 
19 att bifalla utskottets yrkande 79 
20 att bifalla utskottets yrkande 80 
21 att bifalla utskottets yrkande 81 
22 att bifalla utskottets reservation 1 
23 att hänskjuta utskottets yrkande 83 till bered-

ningsutskottet 
24 att hänskjuta utskottets yrkande 84 till bered-

ningsutskottet 
25 att bifalla utskottets yrkande 85 
26 att bifalla utskottets yrkande 86 
27 att bifalla utskottets yrkande 87 

¬QSK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 5-9 på dagordningen 

¬QTK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till den 6/9 kl. 

16.50. 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 16.45 
 
 
Pass 7, 7/9 kl. 16.50 – 18.00 

¬QUK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= gçå~ë=
^åÇÉêëëçå=âäK=NSKRM=

¬QVK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Christer Sörliden, Christina Holmgren, Marga-
retha Furustrand, Morgan Hjalmarsson.   

¬RMK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬RNK ^åÑ∏ê~åÇÉ= ~î= ^ååÉJjÉííÉ= táåíÜÉê=
`Üêáëíá~åëÉå=Ñê™å=Ç~åëâ~=sÉåëíêÉ=

¬ROK ^åÑ∏ê~åÇÉ= ~î= hêáëíÉä= iáäàÉëíê∏ã= Ñê™å=
pîÉåëâ~=cçäâé~êíáÉí=á=cáåä~åÇ=

¬RPK ^åÑ∏ê~åÇÉ= ~î= bãáä= háêÖ~ë= Ñê™å= iáÄÉê~ä~=
áåíÉêå~íáçå~äÉå=

¬RQK ^åÑ∏ê~åÇÉ= ~î= náÄêáàÉ= eçñÜ~I= é~êä~ãÉåJ
í~êáâÉê=Ñê™å=hçëçîç=

¬RRK ^åÑ∏ê~åÇÉ= ~î= iÉåå~êí= kçêÇÑçêëI= ëíóêÉäJ
ëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=páäÅ=

¬RSK ríëâçííÉíë= óêâ~åÇÉ= NJNU= ∏îÉê= mpJ
óííê~åÇÉ= c∏êëî~êëJ= çÅÜ= ìíêáâÉëéçäáíáâI=
ãçíáçåÉêå~=cNJcNO==

I debatten yttrade sig Cecilia Malmström, Birgitta 
Ohlsson för utskottet, Olle Schmidt för partistyrelsen, 
Agneta Berliner, Anita Brodén, Staffan Werme, Roger 
Haddad, Paul Westerlund, Gunnar Nordmark, Henrik 
Bergqvist, Mattias Sundin och Fredrik Malm. 
 
Paul Westerlund hade i motion F1 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar ”Anslut Sverige till Nato. 

Öka vårt deltagande i fredsbevarande Nato-
uppdrag i världen.” Driv efter beslut i partiet 
frågan i Alliansen. 

 
Birgitta Ohlsson, Solveig Hellquist, Philip Wendahl, 
m.fl. hade i motion F2 yrkat:  
1 att fp verkar för att införa såväl ett svenskt för-

bud mot klusterbomber. 
2 att fp verkar för att klusterbomber ska förbjudas 

genom ett internationellt avtal. 
 
Staffan Werme hade i motion F3 yrkat:  
1 att i partiprogrammet införa följande skrivning: 

”Folkpartiet ser konfliktlösning utan våldsan-
vändning som den bästa konfliktlösningsprin-
cipen. Militära insatser ska inte brukas annat 
än under FN mandat och inte förrän alla andra 
humanitära insatser visat sig verkningslösa.” 

2 att ge riksdagsgruppen i uppdrag att inte accepte-
ra att biståndsmedel används till militära in-
satser, oavsett om de sker med FN-mandat. 

 
Per-Anders Karlgren hade i motion F4 yrkat:  
1 att folkpartiet ska ta avstånd från neokonservativt 

präglade åsikter med innebörden att västvärl-
den har rätt att med militärt våld påtvinga 
andra länders folk formell demokrati och 
marknadsliberalism. 

2 att folkpartiet ska verka för att Sverige snarast 
möjligt drar tillbaka sina militära styrkor från 
Afghanistan. 

 
Liberala Ungdomsförbundet hade i motion F5 yrkat: 
1 att följande skrivs in i Folkpartiet liberalernas 

partiprogram, kapitel ”Världen” under rubri-
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ken ”Global gemenskap” efter tredje stycket: 
”Svenska ambassader ska vara öppen för den 
demokratiska oppositionen i diktaturer så att 
den kan tillgodogöra sig information via In-
ternet, böcker och tidningar som annars är 
censurerade eller förbjudna. 

 
Nina Lundström hade i motion F6 yrkat:  
1 att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka 

för att Burma och Aung San Suu Kyi får hög 
prioritet i folkpartiets internationella arbete 
för frihet och demokrati. 

2 att landsmötet uttalar sitt stöd för Aung San Suu Kyi. 
 
Jan Wahlin hade i motion F7 yrkat:  
1 att den svenska regeringen i EU verkar för att 

Spanien fullföljer den oavslutade avkolonise-
ringen av Västsahara. 

2 att Sverige i FNs säkerhetsråd verkar för att väst-
sahariernas rätt till självbestämmande för-
verkligas genom den beslutade folkomröst-
ningen om självständighet. 

3 att Sverige ansluter sig till Afrikanska Unionens 
uppfattning och erkänner SADR, den Västsa-
hariska Arabiska Demokratiska Republiken. 

 
Henrik Bergquist, Erik Jennische hade i motion F8 
yrkat:  
1 att landsmötet beslutar att partiet inte skall med-

ge att regeringen tillstyrker ett lyftande av 
EUs vapenembargo mot Kina, så länge Kina 
förblir en diktatur. 

2 att landsmötet ger i uppdrag till partistyrelsen att 
verka för att regeringen tar omedelbart initia-
tiv till att i FN:s råd för de mänskliga rättighe-
terna upprätta ett särskilt landbevaknings-
mandat för Kina 

3 att landsmötet ger i uppdrag till partistyrelsen att 
verka för att regeringen från och med 2008 
anslår ett fördubblat utvecklingssamarbetes-
belopp för främjande av demokrati och 
mänskliga rättigheter i Kina, samtidigt som 
den avbryter allt övrigt utvecklingssamarbete 
med Kina. 

 
Cecilia Wikström hade i motion F9 yrkat:  
1 att fp verkar för att införa en frihandelszon mel-

lan EU och demokratiskt sinnade stater i Mel-
lanöstern. 

2 att fp verkar för att inrätta ett yttrandefrihetsbi-
stånd. 

 
Saga Rosén hade i motion F10 yrkat:  
1 att följande text läggs till i folkpartiets sakpoli-

tiska program om Globalisering med under-
rubriken ”Gemensam säkerhet för en global 
värld”: ”Folkpartiet liberalerna står upp för de 
demokratiska krafterna i Mellanöstern. Där-
med stödjer folkpartiet en tvåstatslösning i Is-
rael/Palestina samt värnar om Israels rätt att 

existera och försvara sig mot såväl inre som 
yttre hot.”. 

 
Anita Brodén, Gullvy Johnsson, Sten Johnsson m.fl. 
hade i motion F11 yrkat:  
1 att Folkpartiet liberalerna konsekvent skall agera 

för att mänskliga rättigheter och internationel-
la humanitära lagar efterlevs.” 

2 att Folkpartiet liberalerna så långt möjligt är skall 
verka för att dialog, medling, fredsförebyg-
gande och fredsfrämjande åtgärder används 
för att lösa konflikter. 

3 att Folkpartiet liberalerna skall kräva ökad insyn, 
för att säkerställa att export och import av va-
pen och vapenkomponenter från och till län-
der som är inblandade i väpnade konflikter 
inte sker. 

4 att Folkpartiet liberalerna i framtida mil-
jö/klimatarbete också skall väga in den miljö-
påverkan som uppstår vid krig. 

5 att ge partistyrelsen i uppdrag att tillsätta en ar-
betsgrupp för att utarbeta ett förslag till ”ett 
liberalt freds- och framtidsdokument”, som 
senare antas vid exempelvis ett partiråd 

 
Fred Saberi, Avni Dervishi hade i motion F12 yrkat: 
1 att man lägger som punkt 1 i partiprogrammet 

”1. Alla utrikesrelationer som Sverige idag 
bedriver, ekonomisk handel, politiska relatio-
ner samt bistånd med/till omvärlden ska 
grundas och granskas utifrån direkta och indi-
rekta åtgärder som främjar demokrati och 
mänskliga rättigheter i mottagarlandet eller 
mottagarterritoriet samarbetsländer/territorier 
där brist på demokrati råder. Sveriges utrikes-
politik borde formas så att vi kan använda oss 
av handel för att utöva tryck på stater och 
andra diktaturstyrda territorier som sponsrar 
terrorism, och för att främja demokrati och re-
spekt för mänskliga rättigheter vid bilaterala 
förbindelser i samband med de som bryter 
mot den Universella Deklarationen om 
Mänskliga Rättigheter. En del av Sveriges ut-
rikespolitik borde också vara att använda sig 
av de multilaterala relationerna, för att över-
tyga andra nationer/länder där det är möjligt, 
att använda sig av påtryckningar då man ska 
inleda/fortsätta med sina handelrelationer, i 
syfte att främja demokrati, mänskliga rättig-
heter och mot terrorism.” 

2 att en ny punkt, punkt 4 läggs till under punkt 3, 
som skulle lyda ”För att säkerställa att de mål 
som beskrivs i punkt 1, 2, 3 i programmet 
Global Solidaritet/Partiprogrammet ska upp-
nås är det viktigt att påpeka att vår uppgift att 
vi i Sverige och andra EU länder ser till att vi 
utför en lista som granskar alla de svens-
ka/europeiska företag som indirekt/och direkt 
driver handel, ekonomiskt som politisk med 
regimer där diktatur och odemokratiska me-
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toder används mot den egna befolkningen, 
sina minoriteter, eller i aggressionssyfte mot 
sina grannar.” 

3 att man till punkt 3 som föreslagen av gruppen 
Global Solidaritet/Partiprogrammet, under 
den sista meningen inför följande: ”Bistånd 
och samarbete ska ges och bedrivas även med 
organisationer som agerar och verkar utanför 
diktaturlandets erkända gränser, vilka som 
huvudmål har en demokratisk utveckling av 
sitt gamla hemland.” 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att anse motionen F1 som besvarad 
2 att anse motionen F2 som besvarad 
3 att avslå motion F3 
4 att avslå motion F4 
5 att bifalla motion F5 
6 att bifalla motion F6 
7 att bifalla motion F7, yrkandena 1 och 2 
8 att avslå motion F7, yrkande 3 
9 att bifalla motion F8 
10 att anse motionen F9 som besvarad 
11 att anse motionen F10 som besvarad 
12 att anse motionen F11, yrkandena 1 och 2 som 

besvarade 
13 att anse motionen F11, yrkande 3 som besvarat 
14 att bifalla motion F11, yrkande 4 
15 att avslå motion F11, yrkande 5 
16 att avslå motion F12, yrkandena 1 och 2 
17 att avslå motion F12, yrkande 3 
 
Utskottet yrkade: 
1 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
2 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
3 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
4 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
5 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
6 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
7 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
8 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
9 att landsmötet uttalar att Sverige inom EU-

kretsen bör driva frågan om ett erkännande av 
den Västsahariska Arabiska Demokratiska 
Republiken av alla EU:s medlemsländer. 

10 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
11 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
12 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
13 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
14 att bifalla partistyrelsens yrkande 13 
15 att bifalla partistyrelsens yrkande 14 
16 att bifalla partistyrelsens yrkande 15 
17 att bifalla partistyrelsens yrkande 16 
18 att bifalla partistyrelsens yrkande 17 
 
Staffan Werme yrkade: 
1 att bifalla motion F3 
 
Agneta Berliner yrkade: 

1 att landsmötet bifaller utskottets yrkande 9, men 
med ett tillägg att Sverige ska gräva där vi 
står genom att själva erkänna SADR, så att 
lydelsen blir ”- att landsmötet uttalar att Sve-
rige bör erkänna SADR och inom EU-kretsen 
bör driva frågan om ett erkännande av den 
Västsahariska Arabiska Demokratiska Repu-
bliken av alla EU:s medlemsländer.”   
 

Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 1 
2 att bifalla utskottets yrkande 2 
3 att bifalla utskottets yrkande 3 
4 att avslå Staffan Wermes yrkande 
5 att bifalla utskottets yrkande 4 
6 att bifalla utskottets yrkande 5 
7 att bifalla utskottets yrkande 6 
8 att bifalla utskottets yrkande 7 
9 att bifalla utskottets yrkande 8 
10 att bifalla utskottets yrkande 9 
11 att avslå Agneta Berliners yrkande 
12 att bifalla utskottets yrkande 10 
13 att bifalla utskottets yrkande 11 
14 att bifalla utskottets yrkande 12 
15 att bifalla utskottets yrkande 13 
16 att bifalla utskottets yrkande 14 
17 att bifalla utskottets yrkande 15 
18 att bifalla utskottets yrkande 16 
19 att bifalla utskottets yrkande 17 
20 att bifalla utskottets yrkande 18 

¬RTK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 5-6 på dagordningen 

¬RUK ríÇÉäåáåÖ=~î=ãÉÇ~äàÉê=

Jan Björklund delade ut Karl Staafs medalj i guld till 
Gabriel Romanus samt Karl Staafs plakett i guld till 
Marit Paulsen 

¬RVK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till den 8/9 kl. 

08.30. 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 18.10 
 
 
Pass 8, 8/9 kl. 08:30-12:00 

¬SMK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= räêáâ~=
cê~åÅâÉ=

¬SNK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Jan-Erik Brohede, Ann-Katrin Åslund, Anna 
Manell och Sigge Synnergård.  

¬SOK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
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1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 
enligt mötespresidiets förslag 

¬SPK jçíáçå=eNJeNSI=bNM=óêâ~åÇÉ=O==

I debatten yttrade sig Marie Wahlgren, Carl B Hamil-
ton, Ann-Cathrine André, Anita Bodén, Sverker Tho-
rén, Bo Löfgren, Kerstin Ekman, Frida Gårdmo, Sten 
Jonsson, Mathias Sundin, Maria Wallhager, Helene 
Holmberg, Barbro Westerholm, Britt- Marie Lövgren, 
Roland Karlsson, Helene Odenjung, Kristina Grapen-
holm, Lars Åhman, Gunnar Andrén, Dan Möllengård, 
Erik Ullenhag, Lennert Fremling, Andrei Muntmark 
och Gabrielle Petrén.  

¬SQK píêÉÅâ=á=ÇÉÄ~ííÉå=

Landsmötet beslutade: 
sätta streck i debatten 

¬SRK jçíáçå=eNJeNSI=bNM=óêâ~åÇÉ=O==

Sverker Thorén, Västervik, Nicke Grahn, Dorotea, 
Anita Brodén, Sollebrunn,  mf l hade i motion H1 yr-
kat: 
1 att landsmötet beslutar ge partistyrelsen i upp-

drag att utse en arbetsgrupp för att komplette-
ra och uppdatera folkpartiets natur- och mil-
jöprogram. Vi förutsätter att arbetet sker i 
nära samarbete med Gröna liberaler och folk-
partiets klimatkommission.  
 

Staffan Werme hade i motion H2 yrkat: 
1 att ge riksdagsgruppen i uppdrag att aktivt arbeta 

med naturvårdsfrågorna i regeringsarbetet, till 
exempel vad gäller skydd av hotade djurarter 
och behovet av en stark naturvårdsprofil inom 
skogs- och jordbruksområdet. 

2 att ge partistyrelsen i uppdrag att komplettera 
miljöprogrammet med en utvidgad natur-
vårdsdel. 

 
Lars Bolminger, hade i motion H3 yrkat: 
1 att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att driva 

fråga om tvingande energieffektivt byggande 
i enlighet med förslaget som framförts i mo-
tionen. 

 
Lars Tysklind, Anita Brodén, Lars Bolminger hade i 
motion H4 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att folkpartiet skall verka 

för att driva frågorna om energieffektivt byg-
gande i enlighet med vad som framförts i mo-
tionen. 

 
Sverker Thorén hade i motion H5 yrkat: 
1 att landsmötet uppdrar åt partiledning och parti-

styrelse omedelbart inleda ett utvecklingsar-
bete för att uppnå intentionerna i motionen. 

2 att landsmötet uppdrar åt partiledningen att i det 
dagliga politiska arbetet prioritera att konti-
nuerligt lyfta fram och kommunicera folkpar-
tiets natur- och miljöpolitiska förslag. 

 
Sten Jonsson hade i motion H6 yrkat: 
1 att det införs ett gemensamt legalt skydd för 

marken inom EU. 
2 att riskvärdering, fastställande av riskområden 

och beslut om åtgärder skall leda till förbätt-
ringar jämfört med idag. 

 
Agneta Isacsson hade i motion H7 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

är positivt till att skapa ett parti med offensiv, 
distinkt miljöprofil  

2 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 
är positivt till att fokusera på problemen kring 
algblomningen i Östersjön. 

 
Folkpartiet liberalerna i Halmstad hade i motion H8 
yrkat: 
1 att folkpartiet verkar för införande av momsav-

drag för bilhandlare, baserat på antalet sålda 
miljöbilar. I samband med detta bör det bli 
enklare att importera just miljöbilar. 

 
Sten Jonsson hade i motion H9 yrkat: 
1 att partistyrelsen verkar för att utläggning av ra-

dioaktiv torvaska utanför kontrollerbara de-
ponier förbjuds. 

 
Daniela Wikström, Lennart Gustavsson hade i motion 
H10 yrkat: 
1 att landsmötet ger folkpartiets riksdagsgrupp i 

uppdrag att verkar för, med hänvisning till 
försiktighetsprincipen, tillämpa 0,000001 
W/m2 inomhus och 0,00001 W/m2 utomhus, 
som gränsvärden för skydd mot effekter av 
långvarig exponering från icke joniserande 
strålning i Sverige.  

2 att landsmötet ger folkpartiets riksdagsgrupp i 
uppdrag att verkar för att uppdra åt PTS att 
påbörja en kartläggning med mätning av elek-
tromagnetisk strålning från basstationer och 
andra radiofrekventa strålningskällor i landet. 

 
Lennart Fremling hade i motion H11 yrkat: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta kon-

kreta förslag till grön skatteväxling. 
 
Lennart Fremling hade i motionen H12 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar sitt stöd för en inplantering 

av några vargar från Finland/Ryssland samti-
digt som samma antal befintliga vargar kan 
tillåtas skjutas. 

2 att landsmötet uttalar sitt stöd för nya kraftfulla 
internationella fiskeöverenskommelser som ger 
hotade fiskbestånd möjlighet att återhämta sig. 

 
Gullvy och Sten Jonsson i motion H13 yrkat: 
1 att följande stycke om allemansrätt förs in i 

Folkpartiet liberalernas ”Natur och Miljöpro-
gram för 2000-talet”: ”Folkpartiet liberalerna 
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värnar om allemansrätten och därmed om 
folkhälsa, välfärd i form av frihetskänsla och 
uråldrig tradition som förmedlar kunskap om 
en hållbar framtid.” 

2 att partistyrelsen skall verka för att Sverige bi-
drar till att allemansrätt införs inom EU. 

 
Folkpartiet liberalerna i motion H14 yrkat: 
1 att kommunerna åläggs att göra en kartläggning 

av ”tysta” områden i den egna kommunen och 
att kontinuerligt uppdatera densamma. 

2 att erforderliga medel tillställs kommunerna av 
statsmakten för att uppnå ovanstående. 

3 att de ”tysta” miljöerna skyddas i lagstiftningen. 
 
Folkpartiet liberalerna i Nacka i motion H15 yrkat:  
1 att folkpartiet ska verka för en effektiviserad lag-

stiftning för att stävja det växande miljöpro-
blemet med övergivna båtar och vrak i våra 
kustområden. 

 
Avni Dervishi hade i motion H16 yrkat: 
1 att folkpartiet i sitt partiprogram inför en ny 

punkt där det tydligt framgår att Folkpartiet 
liberalerna tänker arbeta för att vi i Sverige 
ska instifta ett pris som ska delas ut varje år 
till den/dem som utför mycket positiva insat-
ser som hjälper planeten med att handskas 
med de negativa miljöföroreningar som hotar 
livet för miljontals varelser i vår värld. 

 
Mathias Sundin hade i motion E10, yrkande 2 yrkat: 
2. att  Folkpartiet liberalerna tar ställning för att 

minst en av de fyra orörda älvarna används 
för produktion av vattenkraft. 

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att motion H1 anses besvarad 
2 att motion H2 anses besvarad 
3 att motion H3 anses besvarad 
4 att motion H4 anses besvarad 
5 att motion H5 anses besvarad 
6 att motion H6 avslås 
7 att motion H7 bifalls 
8 att motion H8 avslås  
9 att motion H9 anses besvarad 
10 att motion H10 avslås  
11 att motion H11 anses besvarad 
12 att motion H12 anses besvarad 
13 att motion H13, yrkande 1 anses besvarat 
14 att motion H13, yrkande 2 avslås 
15 att motion H14 yrkande 1 anses besvarat  
16 att motion H14 yrkande 2 anses besvarat  
17 att motion H14 yrkande 3 avslås 
18 att motion H15 bifalls 
19 att motion H16 avslås 
20 att motion E10 yrkande 2 avslås 
 
Utskottet yrkade: 

1 att landsmötet uttalar som sin mening angående 
motion H1 att:   
”Vi delar motionärens syn att det kan behövas 
en genomgång av Natur- och miljöprogram-
met för att säkerhetsställa dess aktualitet, sär-
skilt med anledning av klimatgruppens arbete. 
Dock anser utskottet att det inte är nödvändigt 
att binda partistyrelsen vid att detta skall gö-
ras av en arbetsgrupp.” 

2 att uppdra åt partistyrelsen att uppdatera Natur- 
och miljöprogrammet 

3 att i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 1 
4 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
5 att landsmötet uttalar som sin mening angående 

motionerna H3 och H4 att:  
”Avseende motion H3 och H4 anser vi att åt-
gärder som stimulerar energieffektivisering 
och därmed minskade utsläpp av klimatgaser 
är viktiga. Vi delar motionärens mening att 
skärpta byggregler är ett möjligt styrmedel för 
att öka energibesparingar i nyproduktion. Så-
dana förslag finns också från myndighetshåll. 
Dock bör landsmötet inte besluta om olika 
styrmedel utan bör avvakta klimatgruppens 
arbete.” 

6 att i övrigt bifalla partistyrelsen yrkande 3 
7 att i övrigt bifalla partstyrelsens yrkande 4 
8 att avslå partistyrelsens yrkande 5  
9 att bifalla motion H5 
10 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
11 att avslå partistyrelsens yrkande 7 
12 att landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion 7 att:  
”Folkpartiet liberalerna är positivt till att skapa 
ett parti med offensiv och distinkt miljöprofil 
där havsmiljöfrågorna ingår. Vi anser att Folk-
partiet liberalerna på miljöområdet lyft upp 
klimat- och havsmiljöfrågor de senaste åren. Vi 
delar motionärens intentioner men anser att 
motionens att-satser är alltför detaljerade.” 

13 att motion H7 med detta anses besvarad 
14 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
15 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
16 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
17 att landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion H11 att:   
”Vi vill framhålla att ekonomiska styrmedel 
är centrala delar av en liberal miljö- och kli-
matpolitik. Miljöavgifter, skatter och ut-
släppsrätter är exempel på ekonomiska styr-
medel som ska användas. Samtidigt är det en 
bärande del av vår ekonomiska politik att 
sänka skatten på arbete och företagande. Så-
dana sänkningar kan endast delvis finansieras 
med andra skattehöjningar utan det samlade 
skattetrycket behöver minskas. Miljöskatter 
och utsläppsrätter är viktiga redskap, intäkter-
na kan förvisso delvis finansiera andra ange-
lägna skattesänkningar men vi vill också påta-
la att syftet med de miljörelaterade skatterna 
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är att skattebasen successivt ska minska. Nå-
got program för en skatteväxling där 
miljöskatter och skatt på arbete är direkt 
kopplade vill vi således inte genomföra.” 

18 att  i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 11 
19 att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
20 att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
21 att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
22 att  landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion H14 att:  
”Vi delar motionärens åsikt att detta är en vik-
tig fråga. Ansvaret för tysta miljöer bör i för-
sta hand ligga på kommunal nivå, även om 
det i vissa fall kan finnas skäl att peka ut en-
staka tysta områden som riksintressen. Frågan 
är dock komplicerad och inskränkningar i det 
kommunala planmonopolet kan ej göras utan 
noga avvägningar.” 

23 att  i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 15  
24 att  i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 16 
25 att  i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 17 
26 att  avslå partistyrelsens yrkande 18 
27 att  landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion H15 att:  
”Vi delar motionärens intentioner, men vill tyd-
liggöra den ekonomiska ansvarsfrågan. Folkpar-
tiet liberalerna ska verka för en effektiviserad 
lagstiftning där ansvarsfrågan ingår. Detta för att 
stävja det växande miljöproblemet med över-
givna båtar och vrak i våra kustområden.” 

28 att  motion H 15 anses besvarad 
29 att  bifalla partistyrelsens yrkande 19 
30 att  bifalla partistyrelsens yrkande 20 
 
Roland Karlsson yrkade: 
1 att bifalla motion H5  
2 att bifalla motion H15 
 
Partistyrelsen yrkade: 
21 att hänskjuta motion H5 till beredningsutskottet 
 
Stefan Saläng yrkade: 
1 att bifalla motion H14 
2 att bifalla motion H15 
 
Mathias Sundin yrkade: 
1 att bifalla motion E10 yrkande 2 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 1 
2 att bifalla utskottets yrkande 2 
3 att bifalla utskottets yrkande 3 
4 att bifalla utskottets yrkande 4 
5 att bifalla utskottets yrkande 5 
6 att bifalla utskottets yrkande 6 
7 att bifalla utskottets yrkande 7 
8 att bifalla utskottets yrkande 8 
9 att hänskjuta motion H5 till beredningsutskottet 
10 att bifalla utskottets yrkande 10 
11 att bifalla utskottets yrkande 11 

12 att bifalla utskottets yrkande 12 
13 att bifalla utskottets yrkande 13 
14 att bifalla utskottets yrkande 14 
15 att bifalla utskottets yrkande 15 
16 att bifalla utskottets yrkande 16 
17 att bifalla utskottets yrkande 17 
18 att bifalla utskottets yrkande 18 
19 att bifalla utskottets yrkande 19 
20 att bifalla utskottets yrkande 20 
21 att bifalla utskottets yrkande 21 
22 att bifalla utskottets yrkande 22 
23 att bifalla utskottets yrkande 23 
24 att  bifalla utskottets yrkande 24 
25 att bifalla utskottets yrkande 25 
26 att bifalla utskottets yrkande 26 
27 att avslå Roland Karlssons yrkande 2 
28 att bifalla utskottets yrkande 27 
29 att bifalla utskottets yrkande 28 
30 att avslå Stefan Salängs yrkande 2 
31 att bifalla utskottets yrkande 29 
32 att bifalla utskottets yrkande 30 
33 att avslå Mathias Sundins yrkande 

¬SSK jçíáçå=eNTJePS=ë~ãí=bN=óêâ~åÇÉ=O=

I debatten yttrade sig Marie Wahlgren, Carl B Hamil-
ton, Karl-Erik Andersson, Anita Brodén, Allan Stut-
zinsky, Helena Holmberg, Brita Edholm, Kia Carls-
son, Bror Lindahl, Hadar Cars, Angela Ekman-Nätt, 
Lennart Fremling, Sverker Thorén, Gustav Ullenhag, 
Britt-Marie Norelius och Andrei Muntmark. 
 
Åke Wredén hade i motion E1 yrkande 2 yrkat: 
2. att  landsmötet uttalar sitt stöd för att regering och 

riksdag använder ekonomiska styrmedel i 
klimatpolitiken även då det gäller drivmedel 

 
Lennart Fremling hade i motion H17 yrkat: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att före den 1 de-

cember 2007 tillsätta en arbetsgrupp om 
transporternas miljöpåverkan, så att beslutet 
av landsmötet 2005 faktiskt fullföljs. 

 
Lennart Fremling hade i motion H18 yrkat: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för infö-

rande av rättvist fördelade ekonomiska styr-
medel inom trafiksektorn så att miljöbelast-
ningen minskar. 

 
Lennart Fremling hade i motion H19 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att beskattningen inom hela 

transportsektorn bör revideras på ett sådant 
sätt att beskattningen kommer att aktivt med-
verka till att gällande transportpolitiska prin-
ciper förverkligas. 

 
Lennart Fremling hade i motion H20 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att ovanstående synpunkter ska 

vara grundläggande för partiets klimatarbete. 
 
Claes Neuman hade i motion H21 yrkat: 
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1 att partistyrelsen ges i uppdrag att, utifrån ovan-
stående tankegångar, utarbeta förslag till hand-
lingsprogram för energieffektivisering och 
klimatsäkring inom transportsektorn, där järn-
vägen gärna får spela en större roll med klart 
högre investeringsramar. 

 
Gustav Ullenhag hade i motion H22, yrkande 2-4, yrkat: 
2 att fp verkar för att flygbränslet på inrikesflyget 

omgående beskattas så att en liter flygbränsle 
kostar minst lika mycket som en liter bensin. 

3 att fp verkar för att varningstexter vid annonse-
ring av flygresor omgående införs. I varnings-
texten ska framgå hur stora koldioxidutsläpp 
resenären ifråga bidrar med genom resan samt 
att resan är skadlig för jordens miljö.  

4 att landsmötet slår fast att miljöfrågorna och i 
synnerhet de pågående klimatförändringarna 
kommer att vara en huvudfråga för fp inom 
överskådlig framtid. 

 
Håkan Lindh, Anders Östlund, Jens Nyman mfl hade i 
motion H23 yrkat: 
1 att folkpartiet vässar, breddar och kommunicerar 

sin energipolitik i enlighet med vad som an-
förs motionen. 

 
Johan Strandberg hade i motion H24 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att fler oanmälda inspek-

tioner vid kärnkraftverken behövs. 
2 att landsmötet uttalar att inspektioner som leder 

till att fel åtgärdas genererar bonuspengar. 
 
Peter Giesecke och Andrei Muntmark hade i motion 
H25 yrkat: 
1 att första meningen i femte stycket under rubri-

ken Miljö i partiprogrammet ska följas av 
”Där det är ekonomiskt försvarbart bör Sveri-
ges fjärrvärmepotential utnyttjas för samtidig 
el- och fjärrvärmeproduktion i syfte att mins-
ka de globala växthusgasutsläppen.” 

2 att fjärde meningen i femte stycket under underru-
briken Miljöpolitikens medel i partiprogrammet 
lyder ”Miljöproblemen måste ses i ett alleurope-
iskt perspektiv” ska ersättas med ”Miljöproble-
men måste ses ur ett globalt perspektiv där strä-
van är att minska de globala utsläppen.” 

 
Staffan Werme hade i motion H26 yrkat: 
1 att ge partiledningen i uppdrag att intensifiera 

arbetet med klimatfrågan och inom sig utse en 
talesperson för klimatfrågor. 

 
Hadar Cars hade i motion H27 yrkat: 
1 att beakta innehållet i motionen. 
2 att arbeta för att Sverige globalt och inom EU 

verkar för en omfattande utbyggnad av mo-
dern kärnkraft. 

3 att klargöra att Folkpartiet liberalerna gärna ser 
att intresserade företag påbörjar arbetet med 

den projektering och de tillstånd som krävs 
för att bygga nya kärnkraftverk i Sverige. 

4 att i alla relevanta fora verka för att internationel-
la och nationella avtal och bestämmelser för 
säker kärnkraft uppfylls och utvecklas och att 
allt som kan göras också görs för att förhindra 
spridning av teknologi och materiel för till-
verkning av kärnvapen. 

 
Folkpartiet liberalerna i Örebro hade i motion H28 yrkat: 
5 att folkpartiet ska verka för att regeringen årligen 

låter ger ut en rapport – ”vitbok” – där man be-
skriver hur förbrukningen av energi under det 
gångna året har förändrats fördelat på olika 
energislag. Hur framställningen av energi har 
förändrats. Hur utsläppen i naturen har föränd-
rats. Hur klimatet har ändrats, vilka satsningar 
som har gjorts på forskning i dessa frågor samt 
vilka politiska respektive administrativa åtgärder 
som vidtagits. Rapporten ska också innehålla en 
prognos för förändringar i framtiden. 

 
Folkpartiet liberalerna i Höör hade i motion H29 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att folkpartiet i alliansen 

skall arbeta för att öppna en statlig fond till vil-
ken människor/organisationer/företag skall kun-
na ge pengar med förvissningen om att dessa 
används i olika framåtsyftande program för att 
hantera växthusproblemet. Forskning skall vara 
ledordet men även olika tekniketableringar inom 
miljö- och klimatområdet bör kunna få stöd med 
t ex startkapital där så behövs. Detta skulle kun-
na kopplas till ”hållbarhetskommissionen”.  
Stimulera givandet genom att låta den summa 
man ger upp till visst belopp undandras från att 
vara inkomstskattegrundande. 

2 att landsmötet beslutar att folkpartiet skall vara 
mer aktivt med på fältet inom miljö- och kli-
matfrågor genom att tillsätta en egen kommis-
sion/arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram 
skarpa förslag på åtgärder, utnyttja media i 
annonsering, symposier, insamlingsaktiviteter 
etc. och genom att satsa mer kraftfullt på nät-
verket ”Gröna liberaler”. 

 
Karl-Erik Andersson hade i motion H30 yrkat: 
3 att landsmötet uttalar att folkpartiet anser att EU 

och Sverige bör främja en ökad användning 
av kärnkraft och solenergi. I solenergi inklu-
deras även vattenkraft och vindkraft. Vår am-
bition bör sträcka sig längre än den ambition 
som finns i EUs program. Naturgasanvänd-
ning och andra fossila bränslen måste ytterli-
gare minskas och mer än vad nuvarande EU-
planer stipulerar. 

4 att landsmötet uttalar att biobränslen inte får 
tränga ut livsmedelsproduktion som kan vara 
till användning för fattiga människor i utveck-
lingsländer. Markanvändningen i vårt eget 
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land måste behålla flexibilitet för eventuellt 
ökad livsmedelsproduktion. 

5 att landsmötet uttalar att användningen av bio-
bränslen skall ske på ett sådant sätt att koldi-
oxidutsläppen minskas totalt. (Om motsatsen 
existerar i något fall skall det inte användas) 

6 att landsmötet uttalar att man skall aktivt verka 
för att kommuner och regioner aktiverar sig i 
tvärnationellt samarbete och med EU-
institutionerna kring klimat och miljöfrågorna   

 
Gunnar Andrén hade i motion H31 yrkat: 
1 att landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att på 

sätt som partistyrelsen finner lämpligast verka 
för den inriktning av klimat- och energipoliti-
ken som föreslås i motionen 

 
Folkpartiet liberalerna i Lidingö hade i motion H32 yrkat: 
1 att ett nytt stycke i motionens anda införs under av-

snittet energi med följande lydelse: ”Staten skall 
utreda hur kärnkraftsutbildningen vid våra uni-
versitet och högskolor kan ökas. Staten skall ut-
reda frågan om en kvalificerad kärnkraftsforsk-
ning om fusion och transmutation/snabba reak-
torer. Staten skall utreda hur ett intensivare del-
tagande från Sverige i internationella kärnener-
giprojekt kan komma till stånd.” 

 
Michal Swedberg hade i motion H33 yrkat: 
1 att införa kraschprogram för att kunna utveckla 

fusionskraften (vätekraft) med Bo Lenert på 
Tekniska högskolan 

 
Lennart Fremling hade i motion H34 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att småskalig vattenkraft i 

skyddade vattendrag inte ska vara berättigad 
till elcertifikat. 

 
Bertil Andersson, Per Olov Olsson, Kerstin Weimer 
hade i motion H35 yrkat 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

kraftfullt ska verka för offensiva och långsik-
tiga satsningar på forskning, utveckling, de-
monstration, kommersialisering, spridning 
och integrering av bränslecell-, el- och väte-
system. Syftena är i första hand att nå EUs 
mål att till år 2050 stoppa jordens uppvärm-
ning vid två grader Celsius relativt förindust-
riell tid, samt att öka enskildas tillträden till 
koldioxidfria energimarknader. 

2 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 
ska verka för att EU i samverkan med privat 
industri snarast planerar och realiserar en of-
fensiv utbyggnad av en sammanhållen fint 
förgrenad europeisk infrastruktur för tankning 
av väte i vägtrafikfordon. 

3 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 
ska verka för att åtgärder enligt yrkande ett 
blir en viktig del i EU:s fortsatta arbete med 

att vidareutveckla en gemensam europeisk 
miljö- och energipolitik. 

4 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna ska 
verka för att satsningarna enligt yrkande ett kon-
kretiseras i en sammanhållande svensk plan, för-
slagsvis sanktionerad av riksdagen; en plan som 
bland annat kan ligga till grund för, och under-
lätta, långsiktiga offentliga och privata satsning-
ar på en mångfald åtgärder i linje med yrkandet. 
Jämför liknande planer i andra länder. 

5 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 
ska verka för att satsningarna enligt yrkande ett 
konkretiseras i en sammanhållande europeisk 
plan, enligt likartat sätt och med likartade syf-
ten som i yrkande tre. Planen bör förslagsvis 
sanktioneras av Europaparlamentet, komplette-
ra, samt gärna innehålla ännu offensivare och 
mer långtgående åtgärder än redan planerade 
inom European Hydrogen and Fuel Cell Tech-
nology Platform och det privat-publika europe-
iska partnerskapet Joint Tecknology Intitiative 
(JTI) on Fuel Cells and Hydrogen.  

6 att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta folk-
partiets förslag till viktigt innehåll i en svensk 
plan i enlighet med yrkande fyra. 

7 att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta folk-
partiets förslag till viktigt innehåll i en euro-
peisk plan i enlighet med yrkande fem; sam-
verka då förslagsvis med ELDR. 

 
Folkpartiet liberalerna i Göteborg hade i motion H36 
yrkat: 
1 att Folkpartiet liberalerna skall verka för ett 

ökenprojekt i enlighet med vad som beskrivs i 
motionen. 

2 att motionen jämte partistyrelsens yttrande över 
densamma och landsmötesbeslutet överläm-
nas till folkpartiets riksdagsgrupp. 

 
Partistyrelsens hade yrkat: 
1 att motion E1 yrkande 2 anses besvarat 
2 att motion H17 anses besvarad 
3 att motion H18 anses besvarad 
4 att motion H19 anses besvarad 
5 att motion H20 anses besvarad 
6 att motion H21 anses besvarad 
7 att motion H22 yrkande 2-4 anses besvarade 
8 att motion H23 anses besvarat 
9 att motion H24 avslås 
10 att motion H25, yrkande 1 avslås 
11 att motion H25, yrkande 2 anses besvarat 
12 att fjärde meningen i femte stycket under under-

rubriken Miljöpolitikens medel i partipro-
grammet bör lyda:  
”Klimat- och miljöproblemen måste ses i ett 
globalt perspektiv. Strävan skall vara att mins-
ka växthuseffekten, bl. a genom att minska de 
globala utsläppen av växthusgaser.” 

13 att motion H26 anses besvarad 
14 att motion H27 anses besvarad 
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15 att motion H28 avslås 
16 att motion H29, yrkande 1 avslås 
17 att motion H29, yrkande 2 anses besvarat  
18 att motion H30 anses besvarad 
19 att motion H31 anses besvarat 
20 att motion H32 avslås 
21 att motion H33, avslås  
22 att motion H34 anses besvarad 
23 att motion H35 anses besvarad 
24 att motion H36 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
31 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
32 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
33 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
34 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
35 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
36 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
37 att landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion H22 att:  
”Folkpartiet liberalerna har idag regler och 
riktlinjer som organisationens personal och 
förtroendevalda förväntas efterleva. Vi delar 
motionärens syn att en sådan policy också kan 
inkludera miljöaspekten.” 

38 att i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 7 
39 att landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion H23 att:  
”Att bygga ut och vidareutveckla kärnkraften – 
som är fps linje – utesluter naturligtvis inte en 
utveckling av andra kolsnåla energislag. Det är 
väsentligt att de styrmedel som använts för att 
uppnå ett fossilfritt energisystem är generella 
och inte består av riktade subventioner t ex till 
odling av energigrödor. Att som del av lösning-
en av världens energi- och klimatproblem före-
språka en snabb utbyggnad av modern kärnkraft 
är inte detsamma som att vara okritisk.” 

40 att i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 8  
41 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
42 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
43 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
44 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
45 att bifalla partistyrelsens yrkande 13 
46 att bifalla partistyrelsens yrkande 14 
47 att bifalla partistyrelsens yrkande 15 
48 att bifalla partistyrelsens yrkande 16 
49 att bifalla partistyrelsens yrkande 17 
50 att bifalla partistyrelsens yrkande 18 
51 att bifalla partistyrelsens yrkande 19 
52 att bifalla partistyrelsens yrkande 20 
53 att bifalla partistyrelsens yrkande 21 
54 att att landsmötet uttalar som sin mening angå-

ende motion H34 att:  
”Avseende motion H34 reglerna för el-
certifikat menar vi att införandet av systemet 
med el-certifikat, som höjer avkastningen på 
en investering i bl. a vattenkraft, inte skall få 
påverka tillståndsbedömningen vad avser det 
som är (fortsatt) skyddsvärt. Avgörande är 

inte dock skalan på anläggningen (liten/stor) 
utan skyddsvärdet på omgivningen (dvs. 
’skyddade vattendrag’). Frågan är för närva-
rande uppe i Högsta domstolen och beroende 
på domen där kan ändringar i regelverket 
komma att behöva göras, så att motionärens 
intentioner säkerhetsställs.” 

55 att i övrigt bifaller partistyrelsens yrkande 22 
56 att bifalla partistyrelsens yrkande 23 
57 att bifalla partistyrelsens yrkande 24 
 
Gustav Ullenhag yrkade: 
1 att bifalla motion H22, yrkande 2-4 
 
Anita Brodén yrkade: 
1 att bifalla motion H23 
 
Bror Lindahl yrkade: 
1 att bifalla motion H27 
 
Gabrielle Peteri yrkade: 
1 att bifalla motion H28 
 
Brita Edholm yrkade: 
1 att bifalla motion H29 
 
Karl-Erik Andersson yrkade: 
1 att bifalla motion H30 
 
Allan Stutzinsky yrkade: 
1 att bifalla motion H36 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 31 
2 att bifalla utskottets yrkande 32 
3 att bifalla utskottets yrkande 33 
4 att bifalla utskottets yrkande 34 
5 att bifalla utskottets yrkande 35 
6 att bifalla utskottets yrkande 36 
7 att bifalla utskottets yrkande 37 
8 att bifalla utskottets yrkande 38 
9 att avslå Gustav Ullenhags yrkande 
10 att bifalla utskottets yrkande 39 
11 att bifalla utskottets yrkande 40 
12 att avslå Anita Brodéns yrkande 
13 att bifalla utskottets yrkande 41 
14 att bifalla utskottets yrkande 42 
15 att bifalla utskottets yrkande 43 
16 att bifalla utskottets yrkande 44 
17 att bifalla utskottets yrkande 45 
18 att bifalla utskottets yrkande 46 
19 att avslå Bror Lindahls yrkande 
20 att bifalla utskottets yrkande 47 
21 att avslå Gabrielle Peteris yrkande 
22 att bifalla utskottets yrkande 48 
23 att bifalla utskottets yrkande 49 
24 att avslå Brita Edholms yrkande 
25 att bifalla utskottets yrkande 50 
26 att avslå Karl-Erik Anderssons yrkande 
27 att bifalla utskottets yrkande 51 



qáääë~ãã~åë=äóÑíÉê=îá=pîÉêáÖÉ=√=cçäâé~êíáÉíë=ä~åÇëã∏íÉ=OMMT=√=s®ëíÉê™ë=SJV=ëÉéíÉãÄÉê=
=

 

i~åÇëã∏íÉëéêçíçâçää= = páÇK=OU=~î=NMV=

28 att bifalla utskottets yrkande 52 
29 att bifalla utskottets yrkande 53 
30 att bifalla utskottets yrkande 54 
31 att bifalla utskottets yrkande 55 
32 att bifalla utskottets yrkande 56 
33 att bifalla utskottets yrkande 57 
34 att avslå Allan Stutzinkys yrkande 

¬STK jçíáçå=ePTJeQP=

I debatten yttrade sig Marie Wahlgren, Ann-Cathrine 
André, Anna-Karin Carstensen och Carl B Hamilton 
 
Birgitta Ohlsson, Maria Lundqvist-Brömster, Solveig 
Hellquist hade i motion H37: 
1 att följande mening läggs till i stycket om djur-

skydd på sidan 23: ”Sällskapsdjurens positiva 
effekter på människan och hur de kan nyttjas 
än mer i samhällets tjänst inom vården, äldre-
omsorgen, skolan och kriminalvården bör 
uppmärksammas.” 

 
Birgitta Ohlsson, Solveig Hellquist, Philip Wendahl 
hade i motion H38: 
2 att följande mening läggs till i stycket om djur-

skydd på sidan 23: ”Grytjakt bör förbjudas.” 
 
Solveig Hellquist, Hans Backman, Birgitta Olsson 
hade i motion H39: 
1 att landsmötet beslutas ställa sig bakom förslaget om 

ägares skyldighet att registrera, märka och kastre-
ra katter. 

2 att landsmötet beslutar verka för kattägares ansvar 
för tillsyn av sina djur. 

3 att landsmötet beslutar att det ska betraktas som brott 
och i vissa fall djurplågeri att överge sina djur. 

4 att landsmötet ska verka för att den Europakonven-
tion om skyddandet av husdjur som Sverige skri-
vit under också skall efterlevas. 

 
Finn Cromberger hade i motion H40 yrkat: 
1 att man skall få bedriva jakt på varg i Sverige. 

Från början som licensjakt. 
 
Birgitta Ohlsson, Philip Wendahl hade i motion H41 
yrkat: 
1 att följande mening läggs till i stycket om djur-

skydd på sidan 23:   
”Grisar, tjurar och kalvar ska få en lagstiftad 
rätt att vistas utomhus. Inga fler dispenser ska 
tillåtas att delas ut för att lantbrukare ska slip-
pa släppa ut kor på bete.” 

 
Birgitta Ohlsson, Solveig Hellquist, Philip Wendahl 
hade i motion H42 yrkat: 
1 att följande mening läggs till i stycket om djur-

skydd på sidan 23:   
”Att ett nationellt centralt register över indi-
vider som har djurförbud bör införas.”  

 
Finn Cromberger hade i motion H43 yrkat: 

2 att landsmötet uttalar att folkpartiet ska verka för 
ökad möjlighet för länsstyrelserna att begrän-
sa jakträtten efter lokala förutsättningar. 

 
Partistyrelsens hade yrkat: 
1 att motion H37 anses besvarad 
2 att följande mening läggs till i stycket om Djur-

skydd i partiprogrammet:  
”Sällskapsdjurens positiva effekter på männi-
skan och den roll de kan spela inom vården, 
äldreomsorgen, skolan och kriminalvården 
bör uppmärksammas mer än idag.” 

3 att motion H38 avslås 
4 att motion H39, yrkande 1 avslås 
5 att motion H39, yrkande 2 avslås 
6 att motion H39, yrkande 3 avslås 
7 att motion H39, yrkande 4 anses besvarat 
8 att motion H40 avslås  
9 att motion H41 avslås 
10 att motion H42 bifalls 
11 att motion H43 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
58 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
59 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
60 att avslå partistyrelsens yrkande 3  
61 att landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion H38 att:   
”Vi delar motionärens mening. Enligt lag är 
dock jägare skyldiga till eftersök vid skadeskju-
tet djur. Därför menar vi att Folkpartiet libera-
lerna bör driva att grytjakt ska förbjudas men 
accepteras, av hänsyn till djuren, vid eftersök.” 

62 att anse motion H38 besvarad 
63 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
64 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
65 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
66 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
67 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
68 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
69 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
70 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
 
Anne- Karin Cartsensen yrkade: 
1 att bifalla utskottets punkt 69 men med följande 

tillägg: Att det nationella registret inte innebär 
automatiskt livstidsstraff för tillfälligt sjuk-
domstillstånd. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 57 
2 att bifalla utskottets yrkande 58 
3 att bifalla utskottets yrkande 59 
4 att bifalla utskottets yrkande 60 
5 att bifalla utskottets yrkande 61 
6 att bifalla utskottets yrkande 62 
7 att bifalla utskottets yrkande 63 
8 att bifalla utskottets yrkande 64 
9 att bifalla utskottets yrkande 65 
10 att bifalla utskottets yrkande 66 
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11 att bifalla utskottets yrkande 67 
12 att bifalla utskottets yrkande 68 
13 att bifalla utskottets yrkande 69 
14 att bifalla Anne Cartensens yrkande 
15 att bifalla utskottets yrkande 70 

¬SUK kçãáåÉêáåÖ= ~î= Ñ∏êëíÉ= çÅÜ= ~åÇêÉ= îáÅÉ=
é~êíáçêÇÑ∏ê~åÇÉ=

Valberedningen nominerade Cecilia Malmström till 
förste vice partiordförande och Helene Odenjung till 
andre vice partiorförande. 

¬SVK jçíáçå=cNPJcOO=

I debatten yttrade sig: Birgitta Olsson, Brita Edholm, 
Birger Möller, Peter Love, Maria Åsenius, Carl, Cer-
derström, Paul Westerlund, Anna Steel Kårström, Olle 
Schmidt, Niklas Frykman, Jimmy Henriksson, Avni 
Dervishi, Rickard Ydernäs, Nils Olof Johansson, Britt-
Marie Lövgren, Carl B Hamilton och Dietmar Gleich,  
 
Peter Lowe hade i motion F13 yrkat: 
1 att  landsmötet uttalar sig för en folkomröstning 

om euron samma dag som valet till riksdagen 
2010 äger rum. 

 
Brita Edholm hade i motion F14 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar sig att Folkpartiet liberalerna 

ska verka aktivt för att aktualisera frågan om 
EMU- samarbetet och försöka vända den nega-
tiva opinionen som kom till uttryck i folkom-
röstningen. Målet ska vara att så snart som möj-
ligt bereda vägen för Sveriges inträde i EMU. 

 
Paul Westerlund hade i motion F15 yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna tar detta beslut och sedan 

liksom med fördraget driver frågan i Alliansen. 
 
Folkpartiet liberalerna i Södermanland hade i motion 
F16 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att folkpartiets beslut om 

övergångsregler 2004 var fel. 
 
Anders Ekberg hade i motion F17 yrkat: 
1. att  konsekvent ändra till Europaparlamentet där 

det idag står EU-parlamentet. 
 
Anders Ekberg hade i motion F18 yrkat: 
1. att  tillfoga följande mening efter den tredje mening-

en i det fjärde stycket under rubriken Europa:  
”Ett första steg mot detta är att parlamentet 
självt får bestämma var det vill ha sitt säte.” 

 
Per-Anders Karlgren hade i motion F19 yrkat: 
1. att  folkpartiet ska renovera sin europapolitik och 

våga tala om ett federalt Europa. 
2. att  folkpartiet ska verka för ett helt nytt europa-

fördrag, där all makt utgår från en folkvald 
församling – Europaparlamentet – och där 
den verkställande makten utövas av en reger-

ing – kommissionen – som utses på gängse 
parlamentarisk sätt. 

3. att  beslutsbefogenheterna för unionen ska starkt 
begränsas till vad som nödvändigtvis måste 
beslutas på gemensam europeisk nivå. 

4. att  folkpartiet ska lova att varje förslag till ny 
författning, nytt unionsfördrag eller vilken 
annan term som används, ska underställas 
svenska folket i en folkomröstning. 

 
Paul Westerlund hade i motion F20 yrkat: 
1. att  ta ett beslut i partiet att godkänna det nya för-

draget och i Alliansen driva denna linje. 
 
Solveig Hellquist hade i motion F21 yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar att en arbetsgrupp tillsätts 

för att utarbeta en strategi för hur kreativitet 
kan lyftas fram under Sveriges ordföran-
deskap i EU under Kreativitetsåret 2009 

 
Kristina Bergman Alme och Cecilia Wigström hade i 
motion F22 yrkat: 
1. att  de folkpartistiska ledamöterna i riksdagen 

verkar för att 9 maj görs till allmän flaggdag. 
2. att  de folkpartistiska ledamöterna i riksdagen 

verkar för att vid dessa tillfällen även den eu-
ropeiska flaggan kan användas och inte bara 
den svenska. 

3. att  folkpartiet verkar opinionsbildande för att den 
europeiska flaggan ska användas mer. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion F13 anses besvarad 
2 att  motion F14 bifalls  
3 att  motion F15 anses besvarad 
4 att  motion F16 anses besvarad 
5 att  motion F17 bifalls 
6 att  motion F18 bifalls 
7 att  motion F19 yrkande 1, 2 och 3 anses besvarade 
8 att  motion F19 yrkande 4 avslås 
9 att  motion F20 anses besvarad 
10 att  motion F21 avslås 
11 att  motion F22 bifalls 
 
Utskottet yrkade: 
19 att avslå partistyrelsens yrkande 1 
20 att  landmötet uttalar att Folkpartiet skall opini-

onsmässigt verka för en anslutning av Sverige 
till Euron med målsättning att arrangera en 
folkomröstning under nästa mandatperiod. 

21 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
22 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
23 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
24 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
25 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
26 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
27 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8, 9 och 10 (9 

och 10 enligt rättelse från utskottet) 
28 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
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Anna Steele Karlström och Nils Johansson hade i re-
servation 1 i utskottet yrkat: 
Vi reserverar oss mot utskottets yrkande 20.  
1 att  landsmötet ska uttala att Folkpartiet tydligt 

skall driva frågan om att gå med i den monetä-
ra unionen utan att folkomröstning måste ske. 

 
Olle Schmidt yrkade: 
1 att Folkpartiet skall arbeta för en folkomröstning 

om EU-reformföredrag, inkl. euron i samband 
med valet till EU-parlamentet 2009. 

 
Carl Cederström yrkade: 
1 att att bifalla motion F13, yrkade 1 att landsmötet 

uttalar sig för en folkomröstning om euron 
samma dag som valet 2010 äger rum. 

 
Anna Steele Karlström och Brita Edholm yrkade: 
1 att bifalla reservation 1 i utskottet 
 
Niklas Frykman yrkade:  
1 att  bifalla motion F16 
 
Rickard Ydrenäs yrkade: 
1 att bifalla motion F13 
 
Peter Loewe yrkade: 
1 att landmötet uttalar sig för en folkomröstning 

om euron samma dag som val till riksdagen 
2010 äger rum. Bifall till yrkande F13. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla partistyrelsens yrkande 19 
2 att bifalla partistyrelsens yrkande 20 
3 att avslå Olle Schmidts yrkande 
4 att avslå Anna Steele Karlströms och Brita Ed-

holms yrkande 
5 att avslå Carl Cederströms yrkande 
6 att avslå Richard Ydrenäs yrkande 
7 att avslå Peter Loewes yrkande 
8 att bifalla utskottets yrkande 21 
9 att bifalla utskottets yrkande 22 
10 att avslå Nicklas Frykmans yrkande 
11 att bifalla utskottets yrkande 23 
12 att bifalla utskottets yrkande 24 
13 att bifalla utskottets yrkande 25 
14 att bifalla utskottets yrkande 26 
15 att bifalla utskottets yrkande 27 
16 att bifalla utskottets yrkande 28 

¬TMK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till 7/9 kl. 12.00 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 11.55 
 
 
Pass 9, 7/9 kl. 12.00 – 12.30 

¬TNK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= i~êë=
mÉêëëçå=âäK=NOKMM=

¬TOK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Christer Sörliden, Christina Holmgren, Marga-
retha Furustrand, Morgan Hjalmarsson.   

¬TPK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬TQK _êçíí=çÅÜ=píê~ÑÑI=ãçíáçå=aORJaQO=

I debatten yttrade sig Cecilia Wigström för utskottet, 
Johan Pehrson för partistyrelsen, Jan Jönsson, Hanna 
Olehäll, Frida Johansson Metso, Lennart Gabrielsson, 
Minna Klintz, Anders Jonell, Mikael Jonsson, Björn 
Ljung, Paul Westerlund, Dietmar Gleich, Anita Bo-
ström och Björn Brändewall. 

¬TRK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 4-12 på dagordningen 

¬TSK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till den 7/9 kl. 

13.30 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 12.33 
 
 
Pass 10, 7/9 kl. 13.30 – 15.30 

¬TTK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= i~êë=
mÉêëëçå=âäK=NPKPM=

¬TUK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Christer Sörliden, Christina Holmgren, Marga-
retha Furustrand, Morgan Hjalmarsson.   

¬TVK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬UMK _êçíí=çÅÜ=píê~ÑÑI=ãçíáçå=aORJaQO=

I debatten yttrade sig Cecilia Wigström för utskottet, 
Johan Pehrson för partistyrelsen, Jan Jönsson, Hanna 
Olehäll, Frida Johansson Metso, Torkild Strandberg, 
Lennart Gabrielsson, Ulf Fridebäck, Minna Klintz, 
Ulla Britt-Hagström, Annika Carp. 
 
Ingemar Rahm hade i motion D25 yrkat: 
1 att dagsbotssystemet bör tillämpas i alla sam-

manhang. 
 
Hanna Olehäll hade i motion D26 yrkat:  
1 att följande mening läggs till under punkt 28 i det 

rättspolitiska programmet ”Ökad trygghet mot 
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brott”   
”Systematisk brottslighet mot enskild ska all-
tid polisutredas, oavsett förövarens ålder”. 

2 att landsmötet uttalar att folkpartiet ska verka för 
att lagen om grov fridskränkning utvidgas till 
att omfatta all systematisk brottslighet mot en-
skild då offret farit illa, oavsett förövarens rela-
tion till offret eller vilka brott som har begåtts. 

 
Christer Sammens hade i motion D27 yrkat: 
(Motionen saknar konkret yrkande.)  
 
Liberala Ungdomsförbundet hade i motion D28 yrkat: 
1 att följande stycke förs in under rubriken ”Värl-

den” i partiprogrammet:   
”Industrialiserade våldtäkter såsom sexturism, 
barnpornografi och trafficking strider mot allt 
vad människovärde heter. Rätten till den egna 
kroppen får inte bli en lyx för västvärldens 
privilegierade utan en rättighet för alla. Sveri-
ge får aldrig agera passivt eller neutralt inför 
dessa övergrepp.” 

 
Birgitta Ohlsson, Olov Lindquist, Fatima Svanå m.fl. 
hade i motion D29 yrkat: 
1 att följande infogas i partiprogrammet: ”Att fp 

ska verka för att en lagstiftning motsvarande 
den svenska sexköpslagen införs inom den 
Europeiska unionen.” 

 
Paul Westerlund hade i motion D30 yrkat: 
1 att folkpartiet skall arbeta för en kompromisslös 

satsning på att till 100 procent stödja de med-
borgare som utsätts för utpressning eller lik-
nande hot från kriminella gäng. Det skall all-
tid vara riskfritt att anmäla om man utsätts för 
utpressning eller liknande brott. Medborgaren 
skall veta att han eller hon kommer att gå seg-
rande ur en sådan situation. Samhällets stöd 
skall vara 100 procent. 

 
Björn-Inge Lindblad hade i motion D31 yrkat:  
1 att folkpartiet verkar för att lagen ändras så att en 

brottsling döms för samtliga åtalspunkter, 
alltså att man adderar samtliga straffsatser och 
på så sätt dömer brottslingen för de brott den-
ne verkligen står skyldig till. 

 
Björn-Inge Lindblad hade i motion D32 yrkat:  
1 att folkpartiet verkar för att man ändrar lagen så 

att det räcker med att närvara på brottsplatsen, 
dock ej som offer, för att anses som skyldig. 
Om någon dödar någon och den andra inte ak-
tivt försöker stoppa detta skall det vara lika 
med att båda är skyldiga och döms därefter. 

 
Ann-Marie Ekström hade i motion D33 yrkat:  
1 att landsmötet uttalar sig positivt för att folkpar-

tiet i framtiden framhåller att integration alltid 

är ömsesidig där alla har ett ansvar oavsett var 
man är född. 

 
Christer Sammers hade i motionD34 yrkat:  
(Motionen saknar konkret yrkande.) 
 
Liberala Ungdomsförbundet hade i motion D35 yrkat: 
1 att följande nya stycke läggs till i partiprogram-

met under rubriken ”Skydd”:   
”Fängelsestraff ska vara en yttersta påföljd 
vid brott. Domstolarna ska ges större möjlig-
heter att utdöma påföljder med syfte att den 
dömde frivilligt avhåller sig från fortsatt 
brottslighet.” 

 
Jan Jönsson hade i motion D36 yrkat: 
1 att folkpartiets landsmöte uttalar att frivården ska 

reformeras. En tydligare konsekvenstrappa i fle-
ra steg ska införas för när den dömde inte följer 
regelverket. Frivårdens möjligheter att erbjuda 
vård för missbruk och behandling för att bryta 
negativa levnadsmönster måste utökas. 

 
Liberala Ungdomsförbundet hade i motion D37 yrkat: 
1 att punkt 23 i sakpolitiska integrationsprogram-

met ”Bryt utanförskapet!” stryks. 
 
Lennart Gabrielsson hade i motion D38 yrkat:  
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det 

snarast införs en polislegitimation som ska 
kunna fråntas en polis om personen ifråga 
grovt misskött sitt arbete eller på annat sätt är 
olämplig som polis. 

 
Folkpartiet liberalerna i Halmstad hade i motion D39 yrkat: 
1 att folkpartiet verkar för att domstolar skall, vid 

sidan av befintliga påföljder, kunna döma ut 
förbud för rattfyllerister att äga motorfordon. 
Påföljden skall begränsas i tid av domstolen 
till mellan 2 år och, vid upprepade återfall 
och/eller dödsolyckor, 10 år. Fordon i den 
dömdas ägo tas i beslag då domen träder i 
kraft och eventuella kostnader uppkomna un-
der förvaringen betalas av ägaren. 

 
Jan Jönsson hade i motion D40 yrkat: 
1 att landsmöte uttalar att polisen ska ges utökade 

befogenheter att omhänderta barn och ung-
domar på fel plats vid fel tidpunkt, efter sam-
tycke från vårdnadshavarna. 

 
Johan Strandberg hade i motion D41 yrkat:  
1 att landsmötet uttalar att fler fängelser bör drivas 

på entreprenad 
2 att landsmötet uttalar att beviskraven höjs. 
3 att landsmötet uttalar att en överhovrätt införs. 
4 att landsmötet uttalar att åtalade som fällts i en 

tingsrätt efter att en juristdomare friat automa-
tiskt får prövningstillstånd i en hovrätt. 
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5 att landsmötet uttalar att anhållna skriftligt in-
formeras om sin rätt till en advokat. 

6 att landsmötet uttalar att videoinspelade förhör 
med minderåriga bör kompletteras av förhör 
som äger rum samtidigt som en huvudför-
handling. 

7 att  landsmötet uttalar att återfallsförbrytare kan 
dömas att i ett fängelse utföra fysövningar. 

8 att landsmötet uttalar att folkpartirepresentanter-
nas lagöverträdelser bortses från. 

9 att landsmötet uttalar att lagöverträdare som ne-
kar till brott och inte fyllt 15 år överlämnas 
till socialtjänsten av en domstol. 

10 att landsmötet uttalar att tv, radio och musikspe-
lare förbjuds i cellerna. 

11 att landsmötet uttalar att icke-offentliga aktörer 
får göra polisutredningar. 

12 att landsmötet uttalar att målsägande och åtala-
de efteråt får höra domstolens överläggning.  

13 att landsmötet uttalar att ett avgörande nås minst 
96 timmar efter en huvudförhandling. 

14 att landsmötet uttalar att brottslingar som inte 
fyllt 15 år ges skriftlig information om sin rätt 
till överprövning av ett åklagarbeslut. 

15 att landsmötet uttalar att terrormisstänkta infor-
meras om anklagelserna. 

16 att landsmötet uttalar att brottslingar som inte 
fyllt 15 år får rätt till advokat för att överklaga 
ett åklagarbeslut. 

17 att landsmötet uttalar att mer av polishögskolor-
nas verksamhet bör drivas av icke-offentliga 
aktörer. 

18 att landsmötet uttalar att brott mot kungligheter 
inte ses som allvarligare än brott mot icke 
kungliga. 

19 att landsmötet uttalar att icke-offentligt drivna 
tings- och länsrätter betar av målköer. 

20 att landsmötet uttalar att justitieråd får överklaga 
Högsta domstolens domar till ett plenum. 

21 att landsmötet uttalar att en hovrättsledamot som i 
samband med överläggning till dom inte vet 
hur den ska döma ges rätt att, då minst två års 
fängelse kan bli följden, skjuta upp sitt avgö-
rande en vecka, lyssna igenom bandet från hu-
vudförhandlingen och kräva att förhör görs om. 

22 att landsmötet uttalar att i samband med rätts-
psykiatriska undersökningar muskelanalys 
och träningsråd erbjuds.  

23 att landsmötet uttalar att bonuspengar börjar ges 
till tullen, polisen, advokater och fängelser. 

24 att landsmötet uttalar att snabbutbildad b-polis 
delar ut tillsägelser i förorterna. 

25 att landsmötet uttalar att en huvudförhandling 
som en domare fått förhinder för får skjutas 
upp av en av parterna.  

26 att landsmötet uttalar att i ett måls samtli-
ga frågor varje ledamots förslag och motiver-
ing framgår av domslutet. 

27 att landsmötet uttalar att samtliga domarnas för-
slag och motivering bör framgå av en Lag-
rådsavdelnings yttrande.  

28 att landsmötet uttalar att då i en tingsrätt ingen 
majoritet nåtts eller minst två domare reserve-
rat sig i riktning mot en förlorande tviste-
målspart ges prövningstillstånd med automa-
tik i en hovrätt. 

29 att landsmötet uttalar att skyddsglas inom kollek-
tivtrafiken bör skilja förarna från passagerarna. 

 
Ulla-Britt Hagström hade i motion D42, yrkande 1, 
yrkat:  
1 att folkpartiets landsmöte uppdrar åt partiled-

ning, ministrar och riksdagsledamöter att ver-
ka för en översyn av lagstiftningen om elek-
tronisk kommunikation. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion D25 avslås 
2 att motion D26, yrkande 1, avslås 
3 att motion D26, yrkande 2, anses besvarat 
4 att motion D27 anses besvarad 
5 att motion D28 avslås 
6 att motion D29 avslås 
7 att motion D30 avslås 
8 att motion D31 avslås 
9 att motion D32 avslås 
10 att motion D33 anses besvarad 
11 att motion D34 anses besvarad  
12 att motion D35 avslås 
13 att motion D36 bifalls 
14 att motion D37 avslås 
15 att motion D38 anses besvarad 
16 att motion D39 avslås 
17 att landsmötet uttalar som sin mening att sam-

verkan mellan polis och socialtjänst för att 
hjälpa ungdomar med ett destruktivt beteende 
måste förbättras och att ungdomar som bryter 
mot vårdplaner enligt LVU genom att befinna 
sig på fel plats vid fel tidpunkt därför ska 
kunna omhändertas av polis, om samtycke 
från socialtjänst och vårdnadshavare finns. 

18 att motion D40 anses besvarad 
19 att motion D41 avslås  
20 att motion D42 yrkande 1 anses besvarat 
 
Utskottet yrkade: 
1 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
2 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
3 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
4 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
5 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
6 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
7 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
8 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
9 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
10 att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
11 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
12 att  bifalla partistyrelsens yrkande 12  
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13 att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
14 att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
15 att  avslå partistyrelsens yrkande 15 
16 att  avslå motion D38 
17 att  bifalla partistyrelsens yrkande 16 
18 att  bifalla partistyrelsens yrkande 17 
19 att  bifalla partistyrelsens yrkande 18 
20 att  bifalla partistyrelsens yrkande 19 
21 att  bifalla partistyrelsens yrkande 20 
 
Frida Johansson Metso yrkade: 
1 att bifalla motion D28 
2 att bifalla motion D35 
3 att landsmötet verkar för att utvisning blir en allt 

ovanligare påföljd 
 
Björn Brändewall yrkade: 
1 att bifalla motion D30 
2 att bifalla motion D31  
 
Dietmar Gleich yrkade: 
1 att bifalla motion D37 
 
Ulf Fridebäck yrkade: 
1 att bifalla motion D38 
 
Hanna Olehäll yrkade: 
1 att landsmötet gör ett uttalande som preciserar 

2005 års rättsprogram om att alla brott ska ut-
redas som huvudregel oavsett förövarens ål-
der, med följande lydelse: ”Systematisk 
brottslighet mot enskild ska alltid polisutredas 
oavsett förövarens ålder”. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 1 
2 att bifalla utskottets yrkande 2 
3 att bifalla utskottets yrkande 3 
4 att avslå Hanna Olehälls yrkande 
5 att bifalla utskottets yrkande 4 
6 att bifalla utskottets yrkande 5 
7 att avslå Frida Johansson Metsos yrkande 2 
8 att bifalla utskottets yrkande 6 
9 att bifalla utskottets yrkande 7 
10 att avslå Björn Brändewalls yrkande 1 
11 att bifalla utskottets yrkande 8 
12 att avslå Björn Brändewalls yrkande 2 
13 att bifalla utskottets yrkande 9 
14 att bifalla utskottets yrkande 10 
15 att bifalla utskottets yrkande 11 
16 att bifalla utskottets yrkande 12 
17 att avslå Frida Johansson Metsos yrkande 2 
18 att bifalla utskottets yrkande 13 
19 att bifalla utskottets yrkande 14 
20 att avslå Frida Johansson Metsos yrkande 3 
21 att bifalla utskottets yrkande 15 
22 att bifalla utskottets yrkande 16 
23 att avslå Ulf Fridebäcks yrkande 
24 att bifalla utskottets yrkande 17 
25 att bifalla utskottets yrkande 18 

26 att bifalla utskottets yrkande 19 
27 att bifalla utskottets yrkande 20 
28 att bifalla utskottets yrkande 21 
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I debatten yttrade sig Cecilia Wigström för utskottet, 
Johan Pehrson för partistyrelsen, Ulf Fridebäck, Lotta 
Edholm, Mikael Trolin, Martin Andreasson, Carin 
Melin, Morgan Hjalmarsson, Anna Mårtensson, An-
ders Junell, Allan Stutzinsky, Gösta Frödin, Majed 
Safee, Göran Levin, Paula Röttorp, Niklas Frykman, 
Maria Åsenius, Tommy Rydfeldt, Roger Haddad, Pe-
ter Giseke, Linda Axäng, Minna Klintz, Frida Johans-
son Metso, Torkild Strandberg, Isak Bergdahl,  
 
Tommy Rydfeldt hade i motion D43 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar uppdra åt partistyrelsen 

att utarbeta ett frihetsmanifest i enlighet med 
motionens intentioner 

 
Folkpartiet liberalerna i Stockholms län hade i motion 
D44 yrkat: 
1 att landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att ut-

arbeta ett integritetspolitiskt program med 
förslag till ny integritetsskyddslag och andra 
konkreta förslag för att stärka den enskildes 
integritetsskydd, gentemot såväl statsmakten 
som andra enskilda 

 
Göran Levin hade i motion D45 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar uppdrar åt partistyrelsen 

att, i motionens anda, utveckla åtgärder för 
hur folkpartiet vill skydda medborgarna mot 
missbruk av de moderna övervakningstekni-
ker som nu alltmer införs.  

 
Staffan Werme hade i motion D46 yrkat: 
1 att landsmötet måtte besluta att ge partistyrelsen i 

uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp kring in-
tegritetsfrågor i enlighet med motionens för-
slag.  

 
Åke Wredén hade i motion D47 yrkat: 
1 att kraven för användande av tvångsmedel och 

spaningsmetoder på ett bättre sätt graderas ef-
ter de risker som finns för verkliga kollisioner 
med privatlivets helgd, meddelarfrihet eller 
andra viktiga värden.  

2 att regler införs om att särskilt känslig använd-
ning av husrannsakan, eller av material som 
tagits i beslag vid husrannsakan, skall få före-
komma endast efter godkännande i former 
som anknyter till reglerna om godkännande 
av telefonavlyssning med mera. 

3 att vid domstolars godkännande av tvångsme-
delsanvändning eller liknande skall huvudre-
geln vara att beslut fattas av rätt med jurist-
domare och nämndemän. 



qáääë~ãã~åë=äóÑíÉê=îá=pîÉêáÖÉ=√=cçäâé~êíáÉíë=ä~åÇëã∏íÉ=OMMT=√=s®ëíÉê™ë=SJV=ëÉéíÉãÄÉê=
=

 

i~åÇëã∏íÉëéêçíçâçää= = páÇK=PQ=~î=NMV=

4 att vid domstols godkännande av tvångsmedels-
användning eller liknande skall det, i ärenden 
där det finns synnerligen viktiga motstående 
intressen att ta hänsyn till, krävas dubbel 
ärendebehandling, med godkännande av två 
från varandra oberoende instanser vilka båda 
består av juristdomare och nämndemän. 

5 att regleringen av kameraövervakning på allmän 
plats förenklas och att det som blir kvar av 
tillståndsprövning blir en fråga för det kom-
munala självstyret. 

 
Folkpartiet liberalerna i Norra Älvsborg hade i mo-
tion D48 yrkat: 
1 att lagring av information rörande individers 

samtal eller rörelsemönster inte skall kunna 
ske utan brottsmisstanke.  

2 att även terrorismanklagade ges möjlighet att 
bemöta det de anklagas för. 

3 att omsorg om individens rättsäkerhet skall ge-
nomsyra alla beslut som tas rörande övervak-
ning och brottsanklagelser. 

 
Johan Liljeqvist, Roger Haddad, Anne-Lis Edström 
m.fl. hade i motion D49 yrkat: 
1 att i sista stycket under rubriken ”Rättstrygghet 

och rättssäkerhet” lägga till meningen ”Gene-
rell övervakning med hjälp av informations-
teknik, som innebär att personer som inte 
misstänkts för ett grövre brott övervakas, får 
inte förekomma.”.  

 
Morgan Hjalmarsson hade i motion D50 yrkat: 
1 att inte tillåta allmän avlyssning av datatrafik.  
2 att inte tillåta övervakningskameror på allmän 

plats. 
 
Birgitta Berggren Hedin hade i motion D51 yrkat: 
1 att Folkpartiet liberalerna arbetar för att JKs för-

slag genomförs så att den självständiga res-
ningsmyndigheten inrättas.  

 
Folkpartiet liberalerna i Göteborg hade i motion D52 
yrkat: 
1 att folkpartiets riksdagsgrupp ställer sig bakom 

JK Göran Lambertz förslag, tillskriver reger-
ingen och föreslår att man lyfter bort frågan 
om resning från åklagarmyndigheten och läg-
ger den hos en fristående myndighet.  

 
Ulf Keijer hade i motion D53 yrkat: 
1 att det nya brottet bidragsbrott mönstras ut ur 

brottskatalogen.  
2 att ett långsiktigt program för förändring av för-

säkringssystemet tas fram av Folkpartiet libe-
ralerna, som bl.a. skall beakta att ett behov av 
sanktioner av typen bidragsbrott överhuvud-
taget inte blir aktuella. 

 
Liberala ungdomsförbundet hade i motion D54 yrkat: 

1 att ändra lydelsen under rubriken skydd, stycke 
2, i partiprogrammet: ”Människors oro och 
rädsla för att drabbas av brott måste tas på 
allvar. [.] Oskyldiga ska inte riskera straff. 
Rättssäkerheten skall upprätthållas genom 
mycket höga beviskrav och bevisbördan ska 
falla på åklagaren.”.  

 
Liberala ungdomsförbundet hade i motion D55 yrkat: 
1 att ändra första meningen i nionde stycket under 

rubriken ”Skydd”, i partiprogrammet till: ”Av 
rättssäkerhetsskäl skall rätten att överklaga 
tingsrättsdomar till hovrätten finnas kvar. 
Tillgången till rättskipningen måste förbätt-
ras. Medborgarnas möjligheter att göra sina 
rättigheter gällande måste stärkas. Ett viktigt 
steg i den riktningen är att återinföra rätts-
hjälpen så att alla får reell tillgång till domsto-
larna. Rätten till offentlig försvarare ska bibe-
hållas.”  

 
Stefan Abramson hade i motion D56 yrkat: 
1 att en minsta ersättning skall erhållas 

med skälig ersättning à timarvode 750 kr (inkl 
moms) och justeras upp med x  %/år, d v s 
för denna företeelse ett arvode (bidrag för 
landets tjänst) till administration, pappersex-
ercis etc som skäligen motsvarar nedlagd tid, 
punkt slut. 

 
Stefan Abramson hade i motion D57 yrkat: 
1 att uttala som sin mening att Folkpartiet libera-

lerna ska verka för att nämndemän inte ska 
tillsättas genom politiska partier. 

 
Folkpartiet liberalerna i Lidingö hade i motion D58 
yrkat: 
1 att folkpartiet, när det uppdaterar sitt rättspolitis-

ka program, lägger större vikt vid forskning-
ens betydelse för en effektiv och human kri-
minalpolitik. I handlingsprogrammet ska krä-
vas forskning om hur stor kriminaliteten 
egentligen är och hur den har utvecklats, vilka 
bekämpningsmetoder som visat sig vara ef-
fektiva för att minska den och hur en effektiv 
kriminalvård ser ut så att dömda får den be-
handling de behöver för att inte fortsätta sin 
brottsliga verksamhet. 

 
Stefan Abramson hade i motion D59 yrkat: 
1 att frågan om instiftandet av ett ”Rättsäkerhetens 

pris” utreds. 
2 att priset görs årligt med vår liberala rörelse och 

dess närstående stiftelser/organisationer som 
huvudmän. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att ut-

arbeta ett integritetspolitiskt program med 
konkreta förslag för att stärka den enskildes 
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integritetsskydd gentemot såväl statsmakten 
som andra enskilda. 

2 att motion D43 anses besvarad 
3 att motion D44 anses besvarad 
4 att motion D45 anses besvarad 
5 att motion D46 anses besvarad 
6 att motion D47 anses besvarad 
7 att motion D48 anses besvarad 
8 att motion D49 anses besvarad 
9 att motion D50, yrkande 1, anses besvarat 
10 att motion D50, yrkande 2, avslås 
11 att motion D42, yrkande 2, anses besvarat 
12 att motion D51 avslås 
13 att motion D52 avslås 
14 att motion D53 avslås  
15 att motion D54 avslås 
16 att motion D55 avslås 
17 att motion D56 avslås 
18 att motion D57 avslås 
19 att motion D58 avslås 
20 motion D59 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
22 att avslå partistyrelsens yrkande 1. 
23 att landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att ut-

arbeta ett integritetspolitiskt program med 
förslag till hur integritetsskyddet kan förstär-
kas bland annat i lagstiftningen samt ta ställ-
ning till om en särskild integritetslagstiftning 
bör införas.  

24 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
25 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
26 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
27 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
28 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
29 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
30 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
31 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
32 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
33 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
34 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
35 att bifalla partistyrelsens yrkande 13 
36 att bifalla partistyrelsens yrkande 14 
37 att bifalla partistyrelsens yrkande 15 
38 att bifalla partistyrelsens yrkande 16 
39 att bifalla partistyrelsens yrkande 17 
40 att avslå partistyrelsens yrkande 18 
41 att anse motion D57 besvarad 
42 att bifalla partistyrelsens yrkande 19 
43 att bifalla partistyrelsens yrkande 20 
 
Ulf Fridebäck och Carin Melin yrkade: 
1 att bifalla motion D44 
 
Roger Haddad yrkade: 
1 att bifalla motion D49  
 
Morgan Hjalmarsson yrkade: 
1 att bifalla motion D50 
 

Frida Johansson Metso yrkade: 
1 att bifalla motion D50, yrkande 1 
 
Stefan Saläng och Carin Melin yrkade:  
1 att bifalla motion D51  
2 att bifalla motion D52 
 
Majed Safee yrkade: 
1 att bifalla motion D54 
 
Paula Röttorp, Carin Melin, Niklas Frykman och 
Björn Brändewall yrkade: 
1 att bifalla motion D57 
 
Linda Axäng och Allan Stutzinsky yrkade: 
1 att avslå motionen D57 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 22 
2 att bifalla utskottets yrkande 23 
3 att bifalla utskottets yrkande 24 
4 att bifalla utskottets yrkande 25 
5 att avslå Ulf Fridebäcks och Carin Melins yrkande 
6 att bifalla utskottets yrkande 26 
7 att bifalla utskottets yrkande 27 
8 att bifalla utskottets yrkande 28 
9 att bifalla utskottets yrkande 29 
10 att bifalla utskottets yrkande 30 
11 att avslå Roger Haddads yrkande 
12 att bifalla utskottets yrkande 31 
13 att avslå Frida Johansson Metsos yrkande 
14 att bifalla utskottets yrkande 32 
15 att avslå Morgan Hjalmarssons yrkande 
16 att bifalla utskottets yrkande 33 
17 att bifalla utskottets yrkande 34 
18 att avslå Stefan Salängs och Carin Melins yrkan-

de 1 
19 att bifalla utskottets yrkande 35 
20 att avslå Stefan Salängs och Carin Melins yrkan-

de 2 
21 att bifalla utskottets yrkande 36 
22 att bifalla utskottets yrkande 37 
23 att avslå Majed Safees yrkande 
24 att bifalla utskottets yrkande 38 
25 att bifalla utskottets yrkande 39 
26 att bifalla utskottets yrkande 40 
27 att bifalla utskottets yrkande 41 
28 att avslå Paula Röttorp, Carin Melin, Niklas 

Frykman och Björn Brändewalls yrkande 
29 att avslå Linda Axäng och Allan Stutzinskys yr-

kande 
30 att bifalla utskottets yrkande 42 
31 att bifalla utskottets yrkande 43 

¬UOK ríëâçííÉíë= óêâ~åÇÉ= QQJRV= ∏îÉê= mpJ
óííê~åÇÉ= j®åëâäáÖ~= o®ííáÖÜÉíÉêI= ãçíáçJ
åÉêå~=aSMJaSP=

I debatten yttrade sig Cecilia Wigström för utskottet, 
Johan Pehrson för partistyrelsen, Hanna Olehäll, Mar-
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tin Andreasson, Björn Brändewall, Sofia Sjöstrand 
och Eva Flyborg 
 
Hanna Olehäll hade i motion D60 yrkat: 
1 att folkpartiet ska verka för att den arbetsrättsliga 

diskrimineringslagstiftningen utvidgas, så att 
alla som kränks i arbetslivet får samma skydd, 
oavsett grunden till trakasserierna. 

2 att folkpartiet ska verka för att diskriminerings-
lagstiftningen i högskolan utvidgas, så att alla 
som kränks i högskolan får samma skydd, 
oavsett grunden till trakasserierna. 

 
Bengt Held, Per Pettersson, Martin Andreasson m.fl. 
hade i motion D61 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

tar avstånd från heteronormativitet och arbe-
tar för lika rättigheter oavsett sexuell läggning 
och könsidentitet. 

2 att landsmötet säger ja till en utredning av möj-
ligheten för barn att ha fler än två vårdnads-
havare. 

3 att landsmötet säger ja till en utredning av möj-
ligheten för par till insemination och äggdo-
nation även om varken sperma eller ägg är 
från någon av de två personerna 

4 att landsmötet säger ja till en utredning av möj-
ligheten till surrogatmödraskap 

5 att landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att ut-
arbeta ett nytt HBT-politiskt program 

 
Barbro Westerholm hade i motion D62 yrkat: 
1 att folkpartiet bör verka för en samlad lagstift-

ning mot diskriminering av äldre.. 
2 att folkpartiet bör verka för genomförande av ut-

redningens SENIOR 2005 förslag om språk-
bruk om äldre. 

3 att bör verka för avskaffande av övre åldersgrän-
ser i statligt finansierad statistik 

4 att folkpartiet bör verka för det ska vara vederbö-
randes kompetens och livserfarenhet som är 
avgörande och inte den kronologiska åldern 
vid utnämningar till olika uppdrag. 

5 att folkpartiet bör verka för en undersökning av 
hur värdet av ideella insatser som anhörigvård 
ska kunna redovisas i nationalräkenskaperna 

6 att folkpartiet bör verka för att forskning kan ini-
tieras om hur äldres kompetens och livserfa-
renhet bäst kan tas tillvara i arbetslivet 

7 att folkpartiet bör verka för att forskning kan ini-
tieras om livskvaliteten i samband med pen-
sioneringen. 

8 att folkpartiet bör verka för att forskning kan ini-
tieras om äldre människors relation till barn 
och ungdom. 

 
Ana Maria Narti, Avni Dervishi och Alexandra Birk 
hade i motion D63 yrkat: 
1 att partiprogrammet bör i nyanserade och exakta 

formuleringar ta upp frågorna om antidiskri-

minering (se avsnitt ”Rättstrygghet och rätts-
säkerhet” och ”Mångfald och tolerans”) ge-
nom att tydligt formulera ”krav på effektiva 
åtgärder mot etniska trakasserier i antidiskri-
mineringslagarna”. 

2 att partiprogrammet bör i nyanserade och exakta 
formuleringar ta upp frågorna om antidiskri-
minering (se avsnitt ”Rättstrygghet och rätts-
säkerhet” och ”Mångfald och tolerans”) ge-
nom att tydligt formulera ”bildande av specia-
liserade domstolar för bekämpning av brott 
mot de mänskliga rättigheterna”. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion D60 avslås  
2 att  motion D61, yrkande 1, bifalls 
3 att motion D61, yrkande 2, avslås 
4 att motion D61, yrkande 3, bifalls 
5 att motion D61, yrkande 4, avslås 
6 att motion D61, yrkande 5, anses besvarad 
7 att motion D62, yrkande 1, bifalls 
8 att motion D62, yrkande 2, avslås 
9 att motion D62, yrkande 3, avslås 
10 att motion D62, yrkande 4, anses besvarat 
11 att motion D62, yrkande 5, avslås 
12 att motion D62, yrkande 6, anses besvarat 
13 att motion D62, yrkande 7, anses besvarat 
14 att motion D62, yrkande 8, anses besvarat 
15 att motion D63, yrkande 1, anses besvarat 
16 att motion D63, yrkande 2, avslås 
 
Utskottet yrkade: 
44 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
45 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
46 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
47 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
48 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
49 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
50 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
51 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
52 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
53 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
54 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
55 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
56 att bifalla partistyrelsens yrkande 13 
57 att bifalla partistyrelsens yrkande 14 
58 att bifalla partistyrelsens yrkande 15 
59 att bifalla partistyrelsens yrkande 16 
 
Hanna Olehäll yrkade: 
1 att Folkpartiet ska verka för att diskriminerings-

lagstiftningen i arbetsliv och högskola utvid-
gas så att alla som kränks får samma skydd, 
oavsett grunden till trakasserierna.  

2 att bifalla motion D60 
 
Sahdet Navraj yrkade:  
1 att bifalla motion D61, yrkande 2 och 4 
 
Sofia Sjöstrand yrkade:  
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1 att bifalla motion D61 yrkande 4 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 44 
2 att avslå Hanna Olehälls yrkande 1 och 2 
3 att bifalla utskottets yrkande 45 
4 att bifalla utskottets yrkande 46 
5 att bifalla utskottets yrkande 47 
6 att bifalla utskottets yrkande 48 
7 att avslå Sahdet Navrajs yrkande 
8 att avslå Sofia Sjöstrands yrkande 
9 att bifalla utskottets yrkande 49 
10 att bifalla utskottets yrkande 50 
11 att bifalla utskottets yrkande 51 
12 att bifalla utskottets yrkande 52 
13 att bifalla utskottets yrkande 53 
14 att bifalla utskottets yrkande 54 
15 att bifalla utskottets yrkande 55 
16 att bifalla utskottets yrkande 56 
17 att bifalla utskottets yrkande 57 
18 att bifalla utskottets yrkande 58 
19 att bifalla utskottets yrkande 59 

¬UPK ríëâçííÉíë= óêâ~åÇÉ= SMJSV= ∏îÉê= mpJ
óííê~åÇÉ= oÉäáÖáçåëJ= çÅÜ= äáîë™ëâ™ÇåáåÖëJ
Ñê™ÖçêI=ãçíáçåÉêå~=aSQJaTO=

I debatten yttrade sig Cecilia Wigström för utskottet, 
Rosie Rothstein, Mauricio Rojas, Tina Acketoft, Mar-
tin Andreasson, Dan Möllengård och Barbro Wester-
holm. 
 
Hans Lindblad hade i motion D64 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att folkpartiet ska verka för 

att riksdagen tydligare än som hittills skett 
markerar religionsfriheten och slår fast att sta-
ten och dess förvaltning är sekulär. 

 
Annika Bergström hade i motion D65 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att vidta de ytterligare åt-

gärder som erfordras för att få till stånd ett slut-
ligt skiljande av Svenska kyrkan från staten. 

 
Ingemar Sahlén, Wolfgang Richter och Bertil Hansson 
hade i motion D66 yrkat: 
1 att folkpartiets landsmöte 2007 föreslås besluta 

att uppdra åt partistyrelsen att inför kyrkova-
let 2009 medverka till samsyn på alla nivåer i 
partiorganisationen om fortsatta liberala 
strävanden för religionsfriheten med det tyd-
liga målet att eliminera Svenska kyrkans nu-
varande särställning; 

2 att dra upp principer och ge råd för partiets insat-
ser på alla nivåer när det gäller konkret stöd i 
olika former som FISK, ett av partiets fyra 
nätverk, borde kunna räkna med från Folkpar-
tiet liberalerna. 

 
Birgitta Ohlsson, Philip Wendahl och Tina Acketoft 
hade i motion D67 yrkat: 

1 att fp ska verka för att sekulära livssynsorganisa-
tioner och religiösa trossamfund ska behand-
las lika av staten när det gäller juridisk ställ-
ning och rättigheter. 

2 att fp ska verka för att sekulära livssynsorganisa-
tioner och religiösa trossamfund ska behand-
las lika av staten när det gäller möjligheterna 
att erhålla ekonomiskt stöd eller hjälp med 
uppbörden av medlemsavgifter. 

 
Barbro Westerholm, Liselott Hagberg och Lars Tysk-
lind hade i motion D68 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att folkpartiet inom riks-

dag och regering verkar för att utreda en änd-
ring i brottsbalken så att otillbörlig påverkan 
av människors fria vilja kan straffbeläggas. 

 
Barbro Westerholm, Liselott Hagberg och Lars Tysk-
lind hade i motion D69 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att folkpartiet arbetar för 

att ett rikscentrum inrättas med uppgift att 
samla och bygga upp kompetens för behand-
ling och rehabilitering av patienter som fått 
psykiska problem efter att ha lämnat manipu-
lativa rörelser. 

 
Peter Lowe hade i motion D70 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar sig för en utvidgad religi-

onsfrihet och exempelvis tillåta böneutrop i 
svenska moskéer. 

 
Birgitta Ohlsson, Philip Wendahl, Tina Acketoft m.fl. 
hade i motion D71 yrkat: 
1 att fp ska verka för att Svenska kyrkans begrav-

ningsmonopol avskaffas. 
 
Per-Anders Karlgren hade i motion D72 yrkat: 
1 att folkpartiet ska verka för varje människas rätt 

att på eget initiativ och utan särskild motiver-
ing få avsluta sitt liv i värdiga former. 

2 att samhället ska underlätta för den som vill ta 
livet av sig att göra det på ett sätt som inte 
skadar kränker eller skadar andra människor. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att landsmötet uttalar som sin mening att statens 

ansvar för att säkra en fri religionsutövning 
ska fortsätta och att de juridiska skillnader 
som i dag finns mellan Svenska kyrkan och 
andra trossamfund ska avskaffas. 

2 att motion D64 avslås 
3 att motion D65 avslås 
4 att motion D66, yrkande 1, avslås 
5 att motion D67 avslås 
6 att motion D68 avslås 
7 att motion D69 anses besvarad 
8 att motion D70 avslås 
9 att motion D71 avslås  
10 att motion D72 avslås 
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Utskottet yrkade: 
60 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
61 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
62 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
63 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
64 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
65 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
66 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
67 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
68 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
69 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
 
Mauricio Rojas yrkade: 
1 att bifalla motion D71 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 60 
2 att bifalla utskottets yrkande 61 
3 att bifalla utskottets yrkande 62 
4 att bifalla utskottets yrkande 63 
5 att bifalla utskottets yrkande 64 
6 att bifalla utskottets yrkande 65 
7 att bifalla utskottets yrkande 66 
8 att bifalla utskottets yrkande 67 
9 att bifalla utskottets yrkande 68 
10 att avslå Mauricio Rojas yrkande 
11 att bifalla utskottets yrkande 69 

¬UQK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 8-12 på dagordningen 

¬URK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till den 7/9 kl. 

15.40 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 15.34 
 
 
Pass 11, 6/9 kl. 15.30 – 17.00 

¬USK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= gçå~ë=
^åÇÉêëëçå=âäK=NRKQM=

¬UTK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Christer Sörliden, Christina Holmgren, Marga-
retha Furustrand och Morgan Hjalmarsson  

¬UUK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬UVK mpJÑ∏êëä~Ö= OI= ãÉÇäÉãë~îÖáÑí= íáää= oáâëçêJ
Ö~åáë~íáçåÉå=

Partistyrelsen hade yrkat: 

1 att länsförbunden för varje redovisad medlem 
erlägger en avgift om 90 kr under 2006 och år 
2007. 

2 att årsavgiften för direktansluten medlem fortsatt 
skall vara 250 kronor från och med år 2006. 

 
Utskottet yrkade: 
1 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
2 att bifalla partistyrelsens yrkande 2  
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 1 
2 att bifalla utskottets yrkande 2  

¬VMK mpJÑ∏êëä~Ö= PI= ëí~ÇÖÉ®åÇêáåÖI= ë~ãí= mpJ
óííê~åÇÉ=pí~ÇÖ~êI=ãçíáçå=lOPJlPQ=

I debatten yttrade sig Lennart Gabrielsson, Erik Ul-
lenhag, Tommy Lundkvist, Leiph Berggren, Inger 
Hilmansson och Pär Johnson 
 
Partistyrelsen hade i PS-förslag 3 yrkat: 
1 att partistadgarna ges följande lydelse 
 
”§ 1. Ändamål  
Folkpartiet liberalernas uppgift är att samla personer 
med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete 
och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse 
för samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveck-
ling samt att verka för val av personer med liberal 
åskådning till politiska förtroendeuppdrag.   
 
§ 2. Medlemskap  
Var och en som omfattar en liberal samhällsåskådning 
har rätt till medlemskap i folkpartiet liberalerna, om 
vederbörande inte är ansluten till annat politiskt parti 
eller annars särskilda skäl talar däremot. Inträde vinns 
genom egen ansökan antingen i en lokal förening, di-
rekt i ett länsförbund eller direkt i riksorganisationen.  
 
Bara den som erlagt fastställda avgifter räknas som 
medlem. En person kan inte samtidigt vara medlem i 
mer än en lokal förening. Den som inte uppnått nedre 
åldersgränsen för medlemskap i Liberala Ungdoms-
förbundet kan inte bli medlem i folkpartiet liberalerna. 
 
När särskilda skäl föreligger kan medlem uteslutas ur 
partiet. Beslut om uteslutning fattas av styrelse för lo-
kal förening eller styrelse för länsförbund eller parti-
styrelsen. Före beslut om uteslutning skall den som 
berörs underrättas om skälen för förslaget och beredas 
möjlighet att yttra sig. Om beslut fattats av lokal före-
ning eller länsförbund skall den uteslutne och partisty-
relsen omedelbart underrättas. Den som vägrats inträ-
de eller uteslutits av lokal förening eller länsförbund 
kan inom sex veckor från beslutsdagen begära om-
prövning av beslutet hos partistyrelsen, som har det 
slutliga avgörandet.  
 
§ 3. Organisation  
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Folkpartiet liberalernas medlemmar är sammanslutna i 
föreningar på lokal nivå. De lokala föreningarna inom 
en eller flera riksdagsvalkretsar sammansluts i ett läns-
förbund. Den som så önskar kan ansluta sig direkt till 
länsförbund eller till riksorganisationen.  
 
Partistadgarna gäller för såväl riksorganisation som 
länsförbund och lokala föreningar. För länsförbund 
och lokala föreningar gäller också av partistyrelsen 
fastställda normalstadgar. Inför beslut om ändringar av 
normalstadgarna skall partistyrelsen inhämta länsför-
bundens synpunkter. 
 
Stadgeändringar, tillägg eller andra avvikelser från 
normalstadgarna för ett länsförbund skall för att äga 
giltighet ha fått medgivande av partistyrelsen. Stadge-
ändringar, tillägg eller andra avvikelser från normal-
stadgarna för en lokal förening skall för att äga giltig-
het ha fått medgivande av styrelsen för det länsför-
bund föreningen tillhör. 
 
Partistyrelsen beslutar om etiska riktlinjer, vilka skall 
följas av folkpartiet liberalernas kandidater, förtroen-
devalda och anställda. Dessa riktlinjer är intagna som 
bilaga till partistadgarna.   
 
§ 4. Avgifter m.m. 
Länsförbund skall senast den 31 januari till riksorgani-
sationen insända uppgift om antalet medlemmar som 
den 31 december var direkt eller indirekt anslutna till 
länsförbundet, samt senast den 28 februari för varje 
redovisad medlem erlägga den avgift som landsmötet 
fastställer. För medlem i länsförbundet eller någon av 
dess lokala föreningar under 25 år, som samtidigt är 
medlem i Liberala Ungdomsförbundet uppbär riksor-
ganisationen halv avgift från länsförbunden.  
 
Riksorganisationen är mottagare av bidrag i form av 
statligt stöd som är avsett för folkpartiet liberalernas 
rikstäckande verksamhet. 
 
§ 5. Centrala organ  
Folkpartiet liberalernas centrala organ är:  
1. Landsmötet  
2. Partirådet 
3. Partistyrelsen  
4. Partiledningen  
Folkpartiet liberalernas riksdagsledamöter, Europapar-
lamentariker och statsråd bildar dessutom en särskild 
riksdagsgrupp med av gruppen bestämda organ.  
 
§ 6. Landsmötet  
A. Sammansättning  
Landsmötet, som är folkpartiet liberalernas högsta or-
gan, består av 174 ombud utsedda av länsförbunden, 
partistyrelsens ledamöter samt vardera två ombud ut-
sedda av de med folkpartiet liberalerna samverkande 
organisationerna Liberala kvinnor och Liberala In-
vandrarförbundet samt tre ombud utsedda av Liberala 
Ungdomsförbundet, varav en skall tillhöra nätverket 

Liberala studenter. Som ombud vid landsmötet kan 
endast medlem i folkpartiet liberalerna tjänstgöra. 
Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att 
fyra veckor gått sedan inträdet i folkpartiet liberalerna. 
 
B. Ombudsval  
Länsförbundens ombudsplatser, utöver ett ombud per 
länsförbund, fördelas proportionellt på grundval av 
antalet medlemmar inom varje länsförbund den 31 de-
cember året före landsmötet, för vilka stadgad avgift 
erlagts till riksorganisationen. Namn på ombud och 
ersättare för dessa skall meddelas riksorganisationen.  
 
C. Ordinarie landsmöte  
Ordinarie landsmöte skall hållas en gång vartannat år, 
udda årtal. Tid och plats fastställs av partistyrelsen. 
Om särskilda skäl föreligger kan dock partistyrelsen 
senarelägga landsmötet.   
 
D. Extra landsmöte  
Extra landsmöte hålls inom två månader efter begäran 
från styrelserna för minst en tredjedel av länsförbun-
den eller efter beslut av partistyrelsen. Tid och plats 
fastställs av partistyrelsen. Extra landsmöte får inte 
fatta beslut i annat ärende än som angivits i kallelsen.  
 
E. Deltagande och beslut  
Medlem i folkpartiet liberalerna liksom revisorerna 
har rätt att närvara vid landsmötets överläggningar och 
där framställa förslag.  
 
Rösträtt vid landsmöte tillkommer ombud eller för 
ombud tjänstgörande ersättare samt partistyrelsen. 
Partistyrelsen har dock inte rösträtt vid valärenden en-
ligt § 6, punkt G 16. Omröstning sker öppet. Om 
minst 25 röstberättigade begär det skall röstning ske 
genom namnupprop. Vid val sker röstning med slutna 
sedlar om röstberättigad begär det. Som mötets beslut 
gäller, med det undantag som stadgas i § 12, den me-
ning som fått flest röster. Vid lika röstetal skall frågan 
avgöras genom lottning. För att ett beslut skall vara 
giltigt skall minst hälften av de röstberättigade vara 
närvarande.  
 
Vid val till sådana uppdrag där endast en person kan 
väljas krävs absolut majoritet med mer än hälften av 
antalet röstande. Om i första omgången ingen av de 
föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröst-
ning mellan de två kandidater som fått flest röster.  
 
F. Kallelse och landsmöteshandlingar  
Tid och plats för ordinarie landsmöte skall offentlig-
göras minst åtta månader före mötet. Vid samma tid-
punkt skall partistyrelsen, i det fall landsmötet endast 
kommer att behandla vissa områden, meddela vilka 
ämnen som är föremål för motionsrätt. Kallelse och 
föredragningslista skall tillställas alla röstberättigade 
senast fem veckor före mötet. Partistyrelsens förslag, 
motioner, partistyrelsens yttranden över motionerna 
och verksamhetsberättelsen skall översändas till läns-
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förbund och ombud senast fem veckor före landsmö-
tet. 
 
G. Ärenden  
Vid ordinarie landsmöte skall följande ärenden före-
komma:  
1. Landsmötet öppnas  
2. Val av ordförande, tre vice ordförande och sekrete-
rare för mötet  
3. Val av protokollsjusterare  
4. Fråga om mötet behörigen utlysts  
5. Fastställande av föredragningslista  
6. Fastställande av förhandlingsordning  
7. Fråga om tillsättande av utskott samt nominering 
och val till dessa  
8. Dechargeutskottets betänkande  
9. Rapport från riksdagsgruppen  
10. Revisorernas berättelse  
11. Fråga om ansvarsfrihet  
12. Allmänpolitisk debatt  
13. Partistyrelsens förslag  
14. Motioner  
15. Fastställande av medlemsavgift till riksorganisa-
tionen och tid för vilken denna skall gälla  
16. Nominering och val för tiden intill nästa ordinarie 
landsmöte av:  
a) partiordförande  
b) förste och andre vice ordförande  
c) 21 övriga ledamöter av partistyrelsen  
d) två revisorer, varav en auktoriserad, samt två ersät-
tare för dessa  
e) ordförande och sex ledamöter i dechargeutskottet  
f) ordförande och sex ledamöter i valberedningen  
g) övriga eventuellt förekommande val  
17. Under landsmötet väckta frågor som landsmötet 
beslutar behandla  
18. Landsmötet avslutas.  
 
H. Förslag av partistyrelsen och motioner  
Varje medlem i folkpartiet liberalerna liksom även 
länsförbund, lokala föreningar och sammanslutningar 
av desamma får till ordinarie landsmöte året efter or-
dinarie riksdagsval lägga fram motion om ändringar i 
och tillägg till folkpartiet liberalernas program och 
stadgar eller i annan fråga som kan behandlas av 
landsmötet. Vid övriga ordinarie landsmöten gäller 
denna motionsrätt endast stadgarna samt de frågor par-
tistyrelsen beslutat skall behandlas vid landsmötet.  
 
Motion skall vara partistyrelsen tillhanda senast vid den 
tidpunkt som partistyrelsen meddelar minst åtta måna-
der före landsmötet. Vidare kan partistyrelsen lägga 
fram förslag för landsmötet. Partistyrelsen skall med 
eget yttrande överlämna motion till landsmötet. Ordina-
rie landsmöte kan besluta att efter beredning behandla 
förslag som väckts under pågående landsmöte.  
 
I . Permanenta utskott  

Valberedningen och dechargeutskottet är landsmötets 
permanenta utskott. De väljs av landsmötet och funge-
rar under tiden till nästa ordinarie landsmöte.  
 
Valberedningen har att bereda vid landsmötet före-
kommande val enligt moment G punkt 16 a–e och g. 
Landsmötets ordförande och tre vice ordförande har 
till uppgift att bereda val av valberedning enligt mo-
ment G punkt 16 f.  
 
Granskning av partistyrelsens verksamhet sedan före-
gående landsmöte åligger dechargeutskottet, som läg-
ger fram ett yttrande till grund för landsmötets be-
handling av riksorganisationens förvaltnings- och 
verksamhetsberättelse. Granskningen avser inte parti-
ets politik, som behandlas i landsmötets allmänpolitis-
ka debatt.  
 
J. Tillfälliga utskott  
För beredning av motioner och förslag som inkommer 
till ordinarie landsmöte indelas landsmötets ombud i 
utskott. Utskottsindelning och fördelning av ärenden 
beslutas av landsmötet på förslag av partistyrelsen. 
Före behandlingen av partistyrelsens förslag och av 
motioner ajourneras landsmötet för utskottsförhand-
lingar.  
 
§ 7. Partirådet  
Partirådet fattar beslut i de frågor som hänskjuts dit av 
landsmötet eller partistyrelsen. Partirådet består av 
partistyrelsen och 61 ombud utsedda av länsförbunden 
samt ett ombud vartdera för Liberala Ungdomsför-
bundet, Liberala kvinnor och Liberala Invandrarför-
bundet. Länsförbundens ombudsplatser, utöver ett 
ombud per länsförbund, fördelas proportionellt på 
grundval av antalet medlemmar inom varje länsför-
bund den 31 december året före partirådet, för vilka 
stadgad avgift erlagts till riksorganisationen. Namn på 
ombud och ersättare för dessa skall meddelas riksor-
ganisationen.  
 
Partirådet sammanträder minst en gång per år under de 
år landsmöte inte hålls samt i övrigt då partistyrelsen 
så beslutar. Tid och plats för partirådet fastställs av 
partistyrelsen och skall offentliggöras minst en månad 
före partirådet. Kallelse och uppgift om de ärenden 
som skall behandlas skall tillställas alla röstberättigade 
senast två veckor före partirådet. 
 
§ 8. Partistyrelsen  
Partistyrelsen leder partiets verksamhet i enlighet med 
dessa stadgar och landsmötets beslut. Partistyrelsen 
består av partiordföranden, partiets förste och andre 
vice ordförande, 21 av landsmötet utsedda övriga le-
damöter samt partisekreteraren. Liberala Ungdoms-
förbundet, Liberala kvinnor och Liberala Invandrar-
förbundet utser vardera en representant som skall ad-
jungeras till partistyrelsen. Sådan adjungerad skall 
vara medlem i folkpartiet liberalerna. Dessa adjunge-
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rade har yrkanderätt samt rätt att avge särskilt yttrande 
till protokollet.  
 
Det åligger partistyrelsen särskilt att utöver vad som i 
övrigt nämns i dessa stadgar  
ansvara för att landsmötets beslut verkställs  
utse partisekreterare 
utse partiledning bestående av partiordföranden samt 

ytterligare fem till sju ledamöter, bland vilka 
partisekreteraren och gruppledaren för riks-
dagsgruppen alltid skall ingå  

besluta om etiska riktlinjer för kandidater, förtroende-
valda och anställda 

 
Partistyrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Omröstning till beslut sker 
öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid 
val då lottning sker. 
 
§ 9. Partiledningen  
Partiledningen har hand om partiets löpande angelä-
genheter och tjänstgör som partistyrelsens verkställan-
de organ. Partiledningen sammanträder på kallelse av 
ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordfö-
randen utslagsröst utom vid val då lottning sker.  
 
§ 10. Val till Europaparlamentet 
Inför nominering till val till Europaparlamentet bör 
provval genomföras. Partistyrelsen beslutar om regler 
och tidsplan för nomineringsarbetet. Beslut om kandi-
datlista inför val till Europaparlamentet skall fattas vid 
landsmöte eller partiråd. 
 
§ 11. Revision och räkenskaper  
Riksorganisationens räkenskaper avslutas per kalen-
derår och överlämnas tillsammans med partistyrelsens 
och partiledningens protokoll till revisorerna senast 
den 15 mars. Revisorerna skall överlämna sin berättel-
se till partistyrelsen och dechargeutskottet senast en 
månad före ordinarie landsmöte.   
 
§ 12. Stadgeändring  
För ändring av dessa stadgar krävs antingen beslut 
med absolut majoritet med mer än hälften av de röst-
berättigade vid två på varandra följande landsmöten, 
varav minst ett ordinarie, eller med stöd av kvalifice-
rad majoritet med minst två tredjedelar av de röstbe-
rättigade vid ett landsmöte.” 
 
Lill Jansson hade i motion O23 yrkat: 
1 att folkpartiet, nästa gång vi väljer ny partiledare, 

istället för en partiledare väljer två partiledare. 
 
Inger Hilmansson hade i motion O24 yrkat: 
1 att landsmötet avslår förslaget att partistyrelsens 

ledamöter med automatik blir ombud med 
rösträtt på landsmötet. 

 

Liberala ungdomsförbundet  hade i motion O25 yrkat: 
1 att i andra meningen i punkt E ta bort sista delen 

av meningen ”.samt partistyrelsen.” Dessutom 
bör i konsekvensens namn mening tre för-
svinna. Den nya lydelsen för mening två blir 
”Rösträtt vid landsmötet tillkommer ombud 
eller för ombud tjänstgörande ersättare.” 

 
Marcus Claesson hade i motion O26 yrkat: 
1 att normalstadgarna för länsförbund och lokalfö-

reningar kompletteras så att också valbered-
ningens förslag ska vara utskickat i god tid i 
förväg inför årsmöte. 

2 att valberedningens förslag ska skickas ut senast 
en vecka i förväg. 

 
Inger Hilmansson hade i motion O27 yrkat: 
1 att partistyrelsens förslag till stadgeändring avs-

lås i den del som rör att partirådet ensamt 
skall vara ombud vid val i EU-frågor. Lands-
mötesombuden bör vara ombud vid alla cen-
trala val mellan landsmöten. 

 
Roger Haddad, Anne-Lie Lindström och Ragnhild 
Källberg hade i motion O28 yrkat: 
1 att i partistyrelsens förslag till stadgar, §6A, stry-

ka ”samt vardera två ombud utsedda av de 
med Folkpartiet liberalerna samverkande or-
ganisationerna Liberala kvinnor och Liberala 
Invandrarförbundet” 

2 att i partistyrelsens förlag till stadgar, §7 , stryka 
”Liberala kvinnor och Liberala invandrarför-
bundet”.  

3 att i partistyrelsens förlag till stadgar, §8, stryka 
”Liberala kvinnor och Liberala Invandrarför-
bundet”. 

 
Joa Silver hade i motion O29 yrkat: 
1 att landsmötet tillsätter en arbetsgrupp med upp-

drag att dels tänka över länsförbundens roll i 
en situation med regionbildning dels se över 
normalstadgarna så att de på ett adekvat sätt 
svarar på de frågor som kan ställas om läns-
förbundens roll och ansvar i ett Sverige där 
länen slagits samman till regioner. 

 
Lola Björkqvist, Carina Johansson hade i motion O30 
yrkat: 
1 att förtydliga § 4 Centrala organ, i Stadgar för 

länsförbund med följande markerade tillägg: 
”Länsförbundets centrala organ är förbunds-
mötet, förbundsstyrelsen och förbundsstyrel-
sens arbetsutskott. Dessutom bildar folkpartiet 
liberalernas landstingsledamöter för varje 
landstingsområde en särskild landstingsgrupp 
med av gruppen bestämda organ. Länsförbun-
det bereder och ett nomineringsmöte föreslår 
ledamöter till de länsuppdrag som sedan for-
mellt tas till beslut på landstingsfullmäktige.” 
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2 att förtydliga § 10 Nominering, i Stadgar för 
länsförbund med följande markerade tillägg: 
”Inför nominering till ordinarie riksdagsval 
och landstingsval bör provval genomföras. 
Förbundsmötet skall fastställa regler och tids-
plan för nomineringsarbetet inför riksdagsval. 
Beslut om kandidater vid riksdagsval fattas av 
förbundsmötet för alla medlemmar i de lokala 
föreningarna i landstingsvalkretsen. Inför var-
je mandatperiod och efter allmänt val beslutar 
förbundsmötet om nomineringar till poster 
inom landstinget och övriga offentliga upp-
drag på länsnivå. Beslut på nomineringsmöte 
förs därefter till formellt beslut i landstings-
fullmäktige.” 

 
Folkpartiet liberalerna i Kalmar hade i motion O31 
yrkat: 
1 att § 3 partistyrelsens förslag till partistadgar 

(”Organisation”), sista stycket, får lydelsen: 
”Landsmötet beslutar om etiska riktlinjer, vilka 
skall följas av folkpartiet liberalernas kandida-
ter, förtroendevalda och anställda. Dessa rikt-
linjer är intagna som bilaga till partistadgarna.” 

2 att § 6 partistyrelsens förslag till partistagdar 
(”Landsmötet”). Sektion E andra stycket, första 
meningen, får lydelsen:  
”Rösträtt vid landsmöte tillkommer ombud el-
ler för ombud tjänstgörande ersättare.” 

3 att § 8 partistyrelsens förslag till partistagdar 
(”Partistyrelsen”). Följande punkt stryks: 
”besluta om etiska riktlinjer för kandidater, 
förtroendevalda och anställda.” 

4 att § 10 partistyrelsens förslag till partistagdar 
(”Val till Europaparlamentet”). Sista mening-
en får lydelsen:  
”Beslut om kandidatlista inför val till Europa-
parlamentet skall fattas av samma ombud som 
representerat länsförbunden vid senaste 
landsmötet.” 

 
Staffan Werme hade i motion O32 yrkat: 
1 att bibehålla de tidigare stadgarna vad gäller rät-

ten för lokalavdelningarna att själva skriva 
sina stadgar utifrån normalstadgemallen, med 
överprövningsrätt av länsförbund och i sista 
fall riksorganisationen. 

 
Ulf Schyldt, Lena Hallerby hade i motion O33 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att skjuta in orden ”i elek-

tronisk form” i första meningen, andra stycket 
paragraf H i partistyrelsens förslag till stad-
gar, så att meningen i sin helhet lyder: 
”Motion skall i elektronisk form vara partisty-
relsen tillhanda senast vid den tidpunkt som 
partistyrelsen meddelar minst åtta månader 
före landsmötet.” 

 
Anders Bjurström hade i motion O34 yrkat: 

1 att landsmötet beslutar att paragraf 6, punkt I, 
sista stycket i stadgarna får följande lydelse: 
”Granskning av partistyrelsens och övriga 
partiorgans verksamhet och ansvar sedan fö-
regående landsmöte åligger dechargeutskottet. 
Dechargeutskottet lägger fram ett yttrande till 
grund för landsmötets behandling av riksor-
ganisationens förvaltnings och verksamhets-
berättelse. Granskningen avser inte partiets 
politik, som behandlas i landsmötets allmän-
politiska debatt, eller ekonomi, som granskas 
av revisorerna.” 

 
Partistyrelsen  hade  yrkat: 
1 att motion O23 avslås 
2 att motion O24 avslås 
3 att motion O25 avslås 
4 att motion O26 avslås 
5 att motion O27 avslås 
6 att motion O28 avslås 
7 att motion O29 anses besvarad 
8 att motion O30 avslås 
9 att motion D8 yrkande 3 anses besvarat 
10 att motion O31 avslås 
11 att motion O32 avslås 
12 att motion O33 anses besvarad 
13 att motion O34 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
3 att följande text infogas i § 7: ”partirådet…består 

av två ombud från LUF, varav en ska tillhöra 
nätverket Liberala studenter.” 

4 att följande text infogas i § 8: ”Liberala ung-
domsförbundet…utser två representanter, 
varav en från nätverket Liberala studenter, 
som ska adjungeras till partistyrelsen.”  

5 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
6 att avslå partistyrelsens yrkande 2 och därmed 

bifalla motion O24 
7 att avslå partistyrelsens yrkande 3 och därmed 

bifalla motion O25 
8 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
9 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
10 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
11 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
12 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
13 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
14 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
15 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
16 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
17 att avslå partistyrelsens yrkande 13 
18 att landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion O34: ”Dechargeutskottets uppdrag är 
att granska partistyrelsens verksamhet.”. 

19 att motion O34 avslås 
 
Tommy Lundkvist yrkade: 
1. att följande läggs till stadgarnas punkt 6 F 

Landsmöteshandlingarna skall offentliggöras 
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på riksorganisationens hemsida senast 5 
veckor före landsmötet. 

 
Erik Ullenhag för partistyrelsen yrkade: 
1 att partistyrelsen jämkar sig med utskottets yr-

kande 6 och 7 
 
Sahadet Mavraj yrkade: 
1 att bifalla motion O27 
 
Sahadet Mavraj och Inger Hilmansson yrkade: 
1 att bifalla motion O31 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 3  
2 att bifalla utskottets yrkande 4  
3 att bifalla utskottets yrkande 5  
4 att bifalla utskottets och partistyrelsens yrkande 6 
5 att bifalla utskottets och partistyrelsens yrkande 7 
6 att bifalla utskottets yrkande 8  
7 att avslå Sahadet Mavrajs yrkande 
8 att bifalla utskottets yrkande 9  
9 att bifalla utskottets yrkande 10  
10 att bifalla utskottets yrkande 11 
11 att bifalla utskottets yrkande 12 
12 att bifalla utskottets yrkande 13 
13 att avslå Sahadet Mavrajs och Inger Hilmanssons 

yrkande 
14 att bifalla utskottets yrkande 14 
15 att bifalla utskottets yrkande 15 
16 att bifalla utskottets yrkande 16 
17 att bifalla utskottets yrkande 17 
18 att bifalla utskottets yrkande 18 
19 att bifalla utskottets yrkande 19 
20 att att avslå Tommy Lundkvists yrkande 
21 att anta partistadgarna i sin helhet med dessa 

ändringar 
22 att anse beslutet fattat med två tredjedels majoritet 

¬VNK mpJÑ∏êëä~Ö= QI= Ñ∏äàÇ®åÇêáåÖ~ê= á= é~êíáéêçJ
Öê~ããÉí=

Partistyrelsen hade yrkat: 
1. att uppdra åt partistyrelsen att vidta de följdänd-

ringar i partiprogrammet som anses nödvändiga 
med anledning av beslut på årets landsmöte. 

 
Utskottet yrkade:  
20 att bifalla partistyrelsens yrkande 1  
 
Landsmötet beslutade: 
1. att bifalla utskottets yrkande 20 

¬VOK sÉêâë~ãÜÉíëÄÉê®ííÉäëÉå= Äáä~Ö~= RI= g®ãJ
ëí®ääÇÜÉíëÄçâëäìí=

Partistyrelsen hade yrkat: 
1. att landsmötet rekommenderar följande till läns-

förbund och kommunföreningar:  
1.1. Gå till väljarna med en varvad lista  
Vartannat namn på valsedeln bör vara en 
kvinna, vartannat namn en man. Detta gäller 

särskilt de översta platserna på listan. Om lis-
tan trots detta inte är varvad bör den på annat 
sätt ha en jämn könsfördelning.  
1.2. Jämn könsfördelning av de olika listornas 
förstanamn 
I det fall flera listor finns inom kommunen, 
för landstinget genom landstingsvalkretsar 
och inom länsförbundet flera riksdagslistor 
bör dessa växelvis toppas av kvinnor och 
män. Detta kräver i förekommande fall sam-
verkan mellan nomineringskommittéerna för 
de olika listorna.  
1.3. Aktivt arbete från nomineringskommitté-
erna 
Kommittén måste arbeta aktivt, uppsökande 
och förberedande för att skapa underlag för 
nomineringsmöten att fatta beslut enligt re-
kommendationen. 
1.4. Varierad representation i styrelser och 
nämnder 
Då platser i styrelser och nämnder fördelas 
bör nomineringskommittén föreslå en varvad 
representation, särskilt när det gäller de tyngs-
ta posterna i de centrala nämnderna och sty-
relserna, liksom när det gäller fördelning mel-
lan ordinarie platser och ersättarplatser.  
1.5. Aktivt arbete med jämställdhetsintegre-
ring 
Länsförbund och kommunföreningar bör se 
till att den interna jämställdheten integreras i 
allt löpande arbete. Detta kräver åtgärder t.ex. 
i form av analyser av styrelsens arbete, ut-
bildningar för förtroendevalda samt kartlägg-
ning av den aktuella situationen. Särskilda åt-
gärder bör göras för att säkerställa att nomine-
ringskommittéer involveras i dessa processer. 
Särskilda åtgärder bör också göras för att sä-
kerställa att männen är inkluderade i arbetet. 

2. att landsmötet uppdrar följande åt partistyrelsen: 
2.1. Jämn könsfördelning i arbetsgrupper 
Tillse att det normalt är en fördelning på 
minst 40 % av vartdera könet i centrala ar-
betsgrupper och programgrupper  
2.2. Jämställd profil  
Tillse att partiet har en tydlig jämställdhets-
profil genom att det är en jämn könsfördel-
ning bland folkpartiets företrädare i samtliga 
externa och interna arrangemang samt i parti-
ets centrala marknadsföring.  
2.3. Aktiv jämställdhetsintegrering och jäm-
ställdhetsanalys 
Uppmärksamma kontinuerligt jämställdhets-
frågorna genom t.ex. seminarier vid riksmö-
ten eller grupp- eller länsledningskonferenser, 
konferenser för nomineringskommittéer m.m. 
samt dialog även med riksdagsgruppen. 
Överväg särskilda konferenser eller seminari-
er för manliga förtroendevalda. Integrera jäm-
ställdhetsperspektivet i folkpartiets beslutsfat-
tande på central nivå och i partiet som helhet. 
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Följ upp könsfördelningen bland folkpartiets 
medlemmar och förtroendevalda.  
2.4. Jämställdhetsbokslut  
Presentera i verksamhetsberättelsen inför var-
je landsmöte ett jämställdhetsbokslut inne-
hållande en kartläggning och utvärdering av 
den gångna perioden. 

3. att landsmötet uppdrar åt dechargeutskottet att 
granska partistyrelsens jämställdhetsbokslut 
som en del av verksamhetsberättelsen. 

 
Utskottet yrkade:  
21 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
22 att bifalla partistyrelsens yrkande 1.1 
23 att bifalla partistyrelsens yrkande 1.2 
24 att bifalla partistyrelsens yrkande 1.3 
25 att bifalla partistyrelsens yrkande 1.4 
26 att bifalla partistyrelsens yrkande 1.5 
27 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
28 att bifalla partistyrelsens yrkande 2.1 
29 att bifalla partistyrelsens yrkande 2.2 
30 att bifalla partistyrelsens yrkande 2.3 
31 att bifalla partistyrelsens yrkande 2.4 
32 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 21 
2 att bifalla utskottets yrkande 22 
3 att bifalla utskottets yrkande 23 
4 att bifalla utskottets yrkande 24 
5 att bifalla utskottets yrkande 25 
6 att bifalla utskottets yrkande 26 
7 att bifalla utskottets yrkande 27 
8 att bifalla utskottets yrkande 28 
9 att bifalla utskottets yrkande 29 
10 att bifalla utskottets yrkande 30 
11 att bifalla utskottets yrkande 31 
12 att bifalla utskottets yrkande 32 

¬VPK mpJóííê~åÇÉ= lêÖ~åáë~íáçå= ~ääã®åíI= ãçJ
íáçåÉêå~=lNJlNT=ë~ãí=aSS=óêâ~åÇÉ=O=

I debatten yttrade sig Lennart Gabrielsson, Ulf Wetter-
lund, Gösta Frödin, Leiph Berggren, Dan Möllengård, 
Agneta Berliner, Mikael Trolin, Paul Westerlund, Ro-
ger Haddad, Karin Schmidt, Britt-Marie Lövgren, Erik 
Ullenhag, Tobias Krantz, Mia Franzén och Fredrik 
Malm 

¬VQK píêÉÅâ=á=ÇÉÄ~ííÉå=

Landsmötet beslutade: 
1. att bifalla förhandlingspresidiets yrkande om 

streck i debatten. 

¬VRK mpJóííê~åÇÉ= lêÖ~åáë~íáçå= ~ääã®åíI= ãçJ
íáçåÉêå~=lNJlNT=EÑçêíëKF=

I debatten yttrade sig Paul Westerlund och Gulan Avci. 
 
Folkpartiet liberalerna i Nacka hade i motion O1 yrkat: 

1 att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka för 
att riksorganisationen snarast övertar huvudan-
svaret för inkassering av medlemsavgifter.  

2 att landsmötet beslutar att medlemsavgift för nya 
medlemmar under inträdesåret endast ska er-
läggas till riksorganisationen. 

 
Folkpartiet liberalerna i Färgelanda hade i motion O2 
yrkat: 
1 att ge partistyrelsen i uppdrag att förutsättnings-

löst arbeta fram ett underlag över hur med-
lemsavgifterna skall hanteras framgent. Både 
till form och storlek. 

 
Gunnar Andrén hade i motion O3 yrkat: 
1 att landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att ta 

initiativ till de förslag som motionen aktuali-
serar beträffande medlemskapsformer och in-
förande av ett medlemskort. 

 
Johan Strandberg, Södertälje. hade i motion O4 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att för partiet centralt räck-

er fem kronor per medlem. 
 
Folkpartiet liberalerna i Västmanland, Birgitta Ohls-
son hade i motion O5 yrkat: 
1 att Folkpartiet liberalerna använder benämningen 

talesperson i de fall företrädare utses inom ett 
politiskt område. 

 
Mia Franzén hade i motion O6 yrkat: 
1 att följande sång antas som en av folkpartiets 

partisånger: 
”Om Du är social  
och dessutom liberal  
börja le för du har funnit ditt parti (två ggr, 
för att se om någon börjar le...)  
 
Du kan skratta å va glad  
för det finns fler som du och jag  
med visheten och värmen inuti.  
 
refr.  
Folkpartiet (alt.liberaler) blåklint å en sång 
Folkpartiet med buller å med bång  
Folkpartiet går framåt nästa val  
om vi enar social och liberal!” 

 
Paul Westerlund hade i motion O7 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att göra en ny utredning. 

Chansen, att då vid nästa val vinna tillbaka de 
300 000 väljarna, som ändå har en viss känsla 
för liberalerna ökar med 400 procent. Tyngd-
punkterna bör fokusera på våra företrädare. 
Skapar de förtroende? Vilken pedagogik an-
vänds? Har de social kompetens? Vilka blev 
kryssade och varför? I vilka kommuner ökade 
väljarna och varför? Vad gjorde företrädarna 
där? Vad innehöll de fyra olika valanalysfor-
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mulären som skickades ut? 20 procent svara-
de, vad stod i svaren? 

 
Leiph Berggren hade i motion O8 yrkat: 
1 att styrelsen ges i uppdrag att införa ett fp-internt 

personvalssystem, identiskt med eller liknande 
det som skissas i motionen, att tillämpas vid va-
let 2010 och därefter intill dess att en lag om ett 
”spärrlöst” personvalssystem utfärdats. 

 
Anders Berggren hade i motion O9 yrkat: 
1 att folkpartiet aktivt tar initiativ för att söka nya 

vägar för att rekrytera nya medlemmar och 
lära av dem som är föregångare. Studera hur 
man gör i bland annat Storbritannien och oli-
ka matchmaking metoder och då i första hand 
”Political Speed-dating”. Det är hög tid att 
börja nu. 

 
Folkpartiet liberalerna i norra Älvsborg hade i motion 
O10 yrkat: 
1 att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att utreda 

möjligheten att inför ett lämpligt kvalitetssäk-
ringssystem för sina samtliga organisationer. 

 
Folkpartiets länsförbund i norra Älvsborg hade i mo-
tion O11 yrkat: 
1 att Folkpartiet liberalerna inför ett miljölednings-

system för sina samtliga organisationer.  
2 att miljöledningssystemet skall vara möjligt att 

diplomera eller certifiera. 
 
Anne-Lie Lindström, Roger Haddad och Ragnhild 
Källberg hade i motion O12 yrkat: 
1 att landsmötet ger partistyrelsen i uppgift att till-

sätta en arbetsgrupp som har som uppdrag att 
se över och förändra utformningen av hemsi-
dan www.folkpartiet.se i syfte att öka använ-
darvänligheten, särskilt med avseende på att 
lyfta fram lokalavdelningarna och deras verk-
samhet samt att se till att ett folkpartistiskt 
intranät kopplas till hemsidan med inloggning 
via startsidan.  

2 att landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att se 
till att förtroendevalda folkpartister samt 
andra företrädare för partiet, så som anställda, 
kan erhålla en mailadress som slutar på 
@folkpartiet.se och att @liberal.se blir kvar 
som mailadress för alla medlemmar samt per-
soner som kallar sig liberaler. 

 
Anita Afzelius-Alm hade i motion O13 yrkat: 
1 att initiativ tas för att modernisera folkpartiets 

hemsida. 
 
Rakel Lundgren hade i motion O14 yrkat: 
1 att folkpartiet tar fram ett studieprogram, enligt 

ovan, omfattande alla nivåer i organisationen.  

2 att folkpartiet tar fram lättillgängliga och peda-
gogiska studiematerial för ovanstående pro-
gram. 

 
Elver Jonsson, Eva Mattsson Hill, Jörgen Bergstrand 
och Pelle Skoglund hade i motion O15 yrkat: 
1 att fp-organisationen, våra medlemmar och för-

troendevalda, engageras i en bred medlemsre-
krytering.  

2 att folkpartiet gör en bred satsning på ideologisk 
skolning som stärker kunskapen och gör våra 
företrädare frimodiga i arbetet att bedriva po-
litisk opinion.  

3 att vårda partinamnet väl så att vi uppfattas som 
ett verkligt ”folkparti”.  

4 att partiledningen beaktar behovet av att forma 
ett samhälle som inspirerats av vår historiska 
kunskap och vårt liberala och frisinnade arv. 

 
Johan Strandberg hade i motion O16 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att folkpartiet cent-

ralt mellan valrörelserna finansierar en kam-
panjaktivitet per kommun söndag till tors-
dag september till april samt måltidsersättning 
åt deltagarna  

 
Bengt-Olof Nelson hade i motion O17 yrkat: 
1 att efter stadgeändring, bilda en ekonomisk stiftelse 

för hederligt folk med uppgift att aktivt samla in 
pengar från personer och företag, vilka önskar få 
tillgång till ett kvalitetsmärkt och ekonomiskt 
oberoende politiskt parti i Sverige. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion O1 avslås  
2 att motion O2 avslås  
3 att motion O3 anses besvarad   
4 att motion O4 avslås  
5 att motion O5 anses besvarad  
6 att motion O6 avslås  
7 att motion O7 avslås  
8 att motion O8 anses besvarad  
9 att motion D8 yrkande 2 anses besvarat 
10 att motion O9 anses besvarad  
11 att motion O10 anses besvarad  
12 att motion O11 anses besvarad  
13 att motion H20 yrkande 1 anses besvarad 
14 att motion O12 anses besvarad  
15 att motion O13 anses besvarad  
16 att motion O14 anses besvarad  
17 att motion O15 anses besvarad  
18 att motion O16 avslås 
19 att motion O17 avslås 
20 att motion D66 yrkande 2 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
33 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
34 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
35 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
36 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
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37 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
38 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
39 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
40 att avslå partistyrelsens yrkande 8 
41 att avslå motion O8 
42 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
43 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
44 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
45 att landsmötet uppmanar Gröna liberaler att ta 

initiativ i frågan i enlighet med intentionerna i 
motion O11 

46 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
47 att bifalla partistyrelsens yrkande 13 
48 att bifalla partistyrelsens yrkande 14 
49 att bifalla partistyrelsens yrkande 15 
50 att bifalla partistyrelsens yrkande 16 
51 att bifalla partistyrelsens yrkande 17 
52 att bifalla partistyrelsens yrkande 18 
53 att bifalla partistyrelsens yrkande 19 
54 att bifalla partistyrelsens yrkande 20 
 
Ulf Wetterlund hade i reservation 1 i utskottet yrkat: 
1 att motion O10 bilfalles 
 
Agneta Berliner yrkade: 
1. att bifalla motion O5, vilket innebär att folkparti-

et liberalerna använder benämningen talesper-
son i de fall företrädare utses inom ett poli-
tiskt område. 

 
Gösta Frödin yrkade: 
1. att bifalla motion O6 (ny partisång) 
 
Leiph Berggren yrkade: 
1. att bifalla motion O8 
 
Ulf Wetterlund och Dan Möllengård yrkade: 
1. att bifall motion O10 
 
Roger Haddad yrkade: 
1. att bifall motion O12 
 
Karin Schmidt yrkade: 
1. att bifall motion O13 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 33 
2 att bifalla utskottets yrkande 34 
3 att bifalla utskottets yrkande 35 
4 att bifalla utskottets yrkande 36 
5 att avslå Agneta Berliners yrkande 
6 att bifalla utskottets yrkande 37 
7 att avslå Gösta Frödins yrkande 
8 att bifalla utskottets yrkande 38 
9 att bifalla utskottets yrkande 39 
10 att avslå Leiph Berggrens yrkande 
11 att bifalla utskottets yrkande 40 
12 att bifalla utskottets yrkande 41 
13 att bifalla utskottets yrkande 42 
14 att bifalla utskottets yrkande 43 

15 att avslå Ulf Wetterlunds och Dan Möllengårds 
yrkande 

16 att bifalla utskottets yrkande 44 
17 att bifalla utskottets yrkande 45 
18 att bifalla utskottets yrkande 46 
19 att bifalla utskottets yrkande 47 
20 att avslå Roger Haddads yrkande 
21 att bifalla utskottets yrkande 48 
22 att avslå Karin Schmidts yrkande 
23 att bifalla utskottets yrkande 49 
24 att bifalla utskottets yrkande 50 
25 att bifalla utskottets yrkande 51 
26 att bifalla utskottets yrkande 52 
27 att bifalla utskottets yrkande 53 
28 att bifalla utskottets yrkande 54 

¬VSK mpJóííê~åÇÉ= i~åÇëã∏íÉ= çÅÜ= áåíÉêåÇÉJ
ãçâê~íáI=ãçíáçåÉêå~=lNUJlOO=

I debatten yttrade sig Hanna Olehäll, Mikael Trolin 
och Dan Möllengård. 
 
Hanna Olehäll hade i motion O18 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att landsmötesmotionärer 

ska få partistyrelsens kommentar till innehål-
let i varje motionsyrkande, som inte bifalls i 
PS-yttrandena.  

2 att landsmötet uttalar att motionärer ska få sam-
ma talartid som ombuden, inom de förhand-
lingspass där ens egna motionsyrkanden be-
handlas. 

 
Dan Möllengård hade i motion O19 yrkat: 
1 att man ser över ovanstående påstående och utre-

der om man kan ha ett enhetligt rättvisst no-
mineringssystem. 

 
Elver Jonsson hade i motion O20 yrkat: 
1 att enbart valda ombud jämte partistyrelse och 

revisorer (valberedning) äger rätt att delta i 
landsmötets överläggningar och beslut. 

 
Johan Strandberg hade i motion O21 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att landsmötet genomförs 

varje år.  
2 att landsmötet uttalar att partiledningen, partisek-

reteraren och våra talespersoner utses av 
landsmötet.  

3 att landsmötet uttalar att opinionsundersökningar 
som beställs av folkpartiet centralt görs kända 
för medlemmarna.  

4 att landsmötet uttalar att partiledningens och par-
tistyrelsens möten öppnas för medlemmar och 
journalister.  

5 att landsmötet uttalar att 2009 års landsmöte in-
nehåller en allmänpolitisk debatt.  

6 att landsmötet uttalar att vid 2010 års landsmöte 
debatteras affischer och valbudskap. 

 
Marcus Claesson hade i motion O22 yrkat: 



qáääë~ãã~åë=äóÑíÉê=îá=pîÉêáÖÉ=√=cçäâé~êíáÉíë=ä~åÇëã∏íÉ=OMMT=√=s®ëíÉê™ë=SJV=ëÉéíÉãÄÉê=
=

 

i~åÇëã∏íÉëéêçíçâçää= = páÇK=QT=~î=NMV=

1 att en policy om max 12 år i följd på samma för-
troendepost införs. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion O18 avslås  
2 att motion O19 avslås  
3 att motion O20 avslås  
4 att motion O21 avslås  
5 att motion O22 avslås 
 
Utskottet yrkade:  
55 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
56 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
57 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
58 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
59 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
 
Hanna Olehäll yrkade: 
1 att bifall motion O18 yrkande 1 om partistyrel-

sens kommentar i PS-yttrandena 
2 att bifall motion O18 yrkande 2 om motionärers 

talartider 
 
Dan Möllengård yrkade: 
1 att bifall motion O19 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att avslå Hanna Olehälls yrkanden 
2 att bifalla utskottets yrkande 55 
3 att avslå Dan Möllengårds yrkande 
4 att bifalla utskottets yrkande 56 
5 att bifalla utskottets yrkande 57 
6 att bifalla utskottets yrkande 58 
7 att bifalla utskottets yrkande 59 

¬VTK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till den 8/9 kl. 

17.00. 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 16.43 
 
 
Pass 12, 8/9 kl. 17.00 – 19.00 

¬VUK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= räêáâ~=
cê~åÅâÉ=âäK=NTKMM=

¬VVK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Jan-Erik Brohede, Ann-Katrin Åslund, Anna 
Manell och Sigge Synnergård.  

¬NMMK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬NMNK mpJÑ∏êëä~Ö= ÒjÉää~å= Öä~ëí~â= çÅÜ= ëâìêJ
ÖçäîÒI= óêâ~åÇÉ= NJOR= ë~ãí= ãçíáçåÉêå~=
dPI=dOMX=dOQI=dORI=dOS=çÅÜ=dOT=

I debatten yttrade sig Karin Pilsäter, Torkild Strand-
berg, Nyamko Sabuni, Birgitta Ohlson, Björn Brän-
dewall, Pia Karlsson Fatima Svanå, Rob Basmarke, 
Amelie Tarschys Ingre, Per-Åke Fredriksson, Olov 
Lindquist, Roland Utbult, Diana Wallhager, Gulan 
Avci, Solveig Hellquist, Jan Jönsson, Ann-Katrin 
Carstensen, Helena Holmberg, Ann-Katrin Åslund, 
Allan Stutinsky Johan Strandberg och Barbro Wester-
holm.  

¬NMOK píêÉÅâ=á=ÇÉÄ~ííÉå=

Landsmötet beslutade: 
1. att sätta streck i debatten 

¬NMPK mpJÑ∏êëä~Ö= ÒjÉää~å= Öä~ëí~â= çÅÜ= ëâìêJ
ÖçäîÒI= óêâ~åÇÉ= NJOR= ë~ãí= ãçíáçåÉêå~=
dPI=dOMX=dOQI=dORI=dOS=çÅÜ=dOTI=ÑçêíëK=

I debatten yttrande sig: Philip Wendahl, Madeleine 
Sjöstedt, Mikael Janson, Maria Wallhager, Jimmy 
Henriksson, Renate Moberg, Fatima Svanå, Charlotte 
Klötz, Britt-Marie Lövgren, Gabriel Romanus, Dinana 
Wallhager, Saga Rosén, Birgitta Ohlson, Gulan Avci, 
Ann-Katrin Åslund, Karin Pilsäter och Helene Odenl-
jung. 
 
Partistyrelsen hade i programförslag 7 ”Mellan glas-
tak och skurgolv” yrkat: 
1 att En rad politiskt beslutade system får till effekt 

att skillnader mellan könen förstärks, upprätt-
hålls eller inte motverkas på det sätt som var 
tänkt. Folkpartiets jämställdhetspolitik ska ha 
som utgångspunkt att undanröja dessa sy-
stembrister. 

2 att En ny ”Hagauppgörelse”. Regeringen bör 
samla arbetsmarknadens parter till en över-
enskommelse om vilka åtgärder staten och 
parterna ska vidta för att öka jämställdheten i 
arbetslivet.  

3 att Jämställdhetslagen måste göras mindre krång-
lig genom att kravet på handlingsplaner för 
jämställda löner på enskilda arbetsplatser tas 
bort. De har inte fyllt sin funktion. 

4 att Överför jämställdhetsmål till tingsrätterna, 
gärna till ett fåtal tingsrätter som specialiserar 
sig på sådana mål. 

5 att Ett antal indikatorer på jämställdhet i arbetsli-
vet bör tas fram som större arbetsgivare ska 
använda. En samlad redovisning av dessa ska 
göras tillgänglig, så att allmänhet, media, pre-
sumtiva kunder och anställda kan granska och 
jämföra. Detta bör gälla offentliga arbetsgiva-
re samt statliga och publika företag. 

6 att Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare 
där politiken har ett direkt ansvar för arbets-
former, löner och anställningsvillkor. Offent-
lig sektor bör därför gå fram med ett brett 
program för jämnare könsfördelning, utökade 
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utvecklingsmöjligheter, fler karriärsteg, un-
derlätta för kvinnor att ha ledande positioner. 
En särskild rapport om detta presenteras. 

7 att Arbetstidslagstiftningen bör förändras så att 
den enskilde får ett betydligt större inflytande 
över sin egen arbetstid, både längd och för-
läggning. De offentliga arbetsgivarna skall 
motverka att kvinnor fastnar i ofrivilliga del-
tidsanställningar.  

8 att Marginaleffekter för arbete ska minskas. De 
har särskilt stor effekt på kvinnors arbetsut-
bud och därmed på jämställdheten. Utöver 
beskattningen är bostadsbidrag och under-
hållsstöd viktiga att reformera i syfte att 
minska marginaleffekterna. 

9 att Socialförsäkringarna får inte vara utformade 
så att de används som utfyllnad vid frivilligt 
deltidsarbete eller på annat sätt minska inci-
tamenten att försörja sig själv. Samtidigt mås-
te de kopplas till bra stöd på vägen till egen 
försörjning. 

10 att Regeringen ska göra en genomgång av fort-
bildningsmöjligheter inom kvinnodominerade 
sektorer av arbetsmarknaden. Målet är att det 
ska finnas tydliga karriärvägar inom alla de 
vanligaste yrkena.  

11 att Inför individuella kompetenskonton – ett bra 
sätt att utöka utvecklingsmöjligheter oavsett 
kön. 

12 att Utvidga skatterabatten för hushållsnära tjäns-
ter till att även omfatta direktanställning av 
exempelvis barnvakt samt beakta vikten av 
fortsatta skattesänkningar i tjänstesektorn i 
vidare bemärkelse. 

13 att Föräldraförsäkringen. Statens stöd till barn-
familjerna bör bland annat ha som mål att an-
svaret för barnen fördelas mera lika mellan 
föräldrarna. En viktig del i detta är att föräld-
raförsäkringen fördelas mer lika. Därför bör 
en jämställdhetsbonus snarast införas. Effek-
terna av denna och den nyligen genomfördra 
takhöjningen bör noga utvärderas för att se 
om ytterligare åtgärder behövs. 

14 att Den så kallade ”2,5-års-regeln”, undantaget 
för föräldrar som har lägre inkomst mellan 
barnafödande, cementerar normen att små-
barnsmammor ska arbeta deltid. Det bör vara 
upp till föräldrar att göra avvägningen mellan 
arbetsinkomster och ledighet. Undantagsre-
geln ska därför avskaffas. 

15 att De två månader per förälder som idag är 
”öronmärkta” ska kvarstå. Syftet med de 
öronmärkta månaderna har varit att stärka 
kvinnors ställning på arbetsmarknaden genom 
en mer jämställd fördelning av hemarbetet 
och att ge barn en möjlighet att få en tidig an-
knytning till båda sina föräldrar.  

16 att Föräldrar kan idag överlåta ersättning för vård 
av sjukt barn till någon annan som är berätti-
gad till sjukpenning. Den rätten bör utökas. 

Det ska vara möjligt att överlåta ersättning till 
vem som helst eller att använda den för att 
köpa tjänster från ett företag.  

17 att Försäkringskassan bör tydligare upplysa för-
äldrar om den ekonomiska helhetsbilden vid 
föräldraledighet. Flera ekonomiska faktorer 
gör att en delad ledighet är mer gynnsam än 
vad det först kan verka. Mödra- och barna-
vården ska ge en allsidig information om hur 
föräldraansvaret kan fördelas.  

18 att Valfriheten måste öka med en barnomsorgs-
peng, som kan användas även för barnomsorg 
på andra tider än de mest vanliga. 

19 att Idag skiljer sig möjligheten till förskola på 
andra tider än vanlig kontorstid mellan kom-
munerna. Alla kommuner bör erbjuda dem 
som inte kan lösa sina behov på annat sätt 
barnomsorg också på obekväm arbetstid. 

20 att Platsgarantin i förskolan måste bli skarpare, så 
att föräldrarna vet när de kan gå tillbaka till ar-
bete. Om kommunen inte kan hålla garantin ska 
de vara skyldiga att ge föräldrarna en ekonomisk 
ersättning som ger möjlighet att lösa barnom-
sorgsbehov på annat sätt om kommunen brister, 
i jämförelse med vårdgarantin. 

 
Carl B Hamilton, Jan Ertsborn och Ann-Cathrine André 
hade i reservation i partistyrelsen yrkat: 
Vi reserverar oss över punkt 5 med hänvisning till: 
Den föreslagna krångelökande redovisningen ska inte 
gälla företag. Sista meningen borde lyda: ”Detta bör 
gälla offentliga arbetsgivare.” 
 
Kristina Bergman Alme, Eva-Lena Haag och Nicke 
Grahn hade i motion G3 yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna verkar för att som ar-

betsgivare inom kommun, landsting och stat 
stödjer föräldralediga, underlättar för ett ak-
tivt föräldraskap och ser ett aktivt föräldra-
skap som kompetenshöjande. 

 
Jan Jönsson hade i motion G20 yrkat 
1. att  folkpartiets landsmöte uttalar att föräldrarol-

len i vårt samhället behöver stärkas och stödet 
riktat till föräldrar behöver utvecklas. 

 
Birgitta Ohlsson, Esbjörn Nyström, Olov Lindquist, 
Tobias Söderkvist Revenäs, Fatima Svanå, Rasmus 
Jonlund, Karin Långström Vinge, Markus Forslund, 
Britt-Marie Lövgren, Lill Jansson, Klara Spangen-
berg, Per Edman, Rose-Marie Wahlström, Fred Sabe-
ri, Fredrik Westerlund, Bengt Olsson, Catrine Norr-
gård, Maria Johansson, Henrik Persson, Vivianne 
Gillman, Anita Lilja-Stenholm, Suzanne Åkerlund och 
Anita Wejbrandt hade i motion G24 yrkat:  
1. att  fp förespråkar den tredelade föräldraledighe-

ten med en öronmärkt del till vardera förälder 
samt en som kan förfogas fritt. 
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Ragnar Arvidsson, Helsingborg hade i motion G25 
yrkat: 
1. att  kongressen antar principen att föräldrarna har 

full frihet att fördela föräldraförsäkringen en-
ligt egen önskan. 

2. att  folkpartiet skall verka för att de s k pappamå-
naderna avskaffas. 

3. att  folkpartiet skall verka för att jämställdhetsbo-
nus ej införs. 

 
Johan Strandberg hade i motion G26 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att föräldradagar borde få 

överlåtas till en barnpassare. 
2. att  landsmötet uttalar att föräldrar som inte begått 

ett brott mot sitt barn men mot sin vilja fått detta 
placerat i eller adopterat av ett fosterhem med 
automatik ges umgängesrätt till barnet. 

 
Lennart Fremling, Stockholm hade i motion G27 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att valfriheten bör ökas för 

den enskilda familjen i barnomsorgen, så att 
rättvisa konkurrensvillkor ges andra former 
än dagis, bättre lämpade för glesbygden och 
för ett framtida flexibelt yrkesliv. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion G3 anses besvarad 
2 att  motion G20 bifalls 
3 att  motion G24 avslås 
4 att  motion G25 avslås 
5 att  motion G26 avslås 
6 att  motion G27 anses besvarad 
 
Utskottet hade yrkat: 
1 att  bifalla programpunkt 1  
2 att  bifalla programpunkt 2 
3 att  bifalla programpunkt 3 
4 att  bifalla programpunkt 4 
5 att  bifalla programpunkt 5 
6 att  bifalla programpunkt 6 samt partistyrelsens 

yrkande 4 i partistyrelsens yttrande över mo-
tion G1-G10 

7 att  bifalla programpunkt 7 
8 att  bifalla programpunkt 8 
9 att  bifalla programpunkt 9 
10 att  programpunkt 10 ska lyda:  

Regeringen ska göra en genomgång av fort-
bildningsmöjligheter inom kvinnodominerade 
sektorer av arbetsmarknaden. 

11 att  bifalla programpunkt 11 
12 att  bifalla programpunkt 12 
13 att  bifalla programpunkt 13 
14 att  bifalla programpunkt 14 
15 att  bifalla programpunkt 15 
16 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 i partistyrel-

sens yttrande över motion G20-G27 
17 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 i partistyrel-

sens yttrande över motion G20-G27 
18  att  programpunkt 16 ska lyda:   

Föräldrar kan idag överlåta ersättning för vård 

av sjukt barn till någon annan som är berätti-
gad till sjukpenning. Den rätten bör utökas. 
Det ska även vara möjligt att överlåta ersätt-
ning till någon annan eller att använda den för 
att köpa tjänster från ett företag. 

19 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 i partistyrel-
sens yttrande över motion G20-G27 

20 att  bifalla programpunkt 17 
21 att  bifalla programpunkt 18 
22 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 i partistyrel-

sens yttrande över motion G20-G27 
23 att  bifalla programpunkt 19 
24 att  bifalla programpunkt 20 
25 att  införa en ny programpunkt, nummer 21, som 

ska lyda:   
Vi yrkar att taket för den tillfälliga föräldra-
penningen, de så kallade ”vab-dagarna”, höjs 
till 10 basbelopp och därmed hamnar på 
samma nivå som föräldrapenningen. 

 
Amelie Tarschys-Ingre och Ann-Katrin Carstensen 
yrkade: 
1 att punkt nr 14 i rapporten ”Mellan glastak och 

skurgoln” stryks. 
 
Solveig Hellquist yrkade: 
1 att punkt 16 i rapporten ”Mellan glastak och skur-

golv”formuleras ”att rätten utökas. Det ska vara 
möjligt att överlåta ersättning till någon annan 
som står barnet nära/har en relation till. 

 
Pia Karlsson, Diana Wallhager, Maria Wallhager, 
Barbro Westerholm, Per-Åke Fredriksson, Fatima 
Svanå, Birgitta Ohlson och Olov Lindqvist yrkade: 
1 att bifalla motion G24 
 
Johan Strandberg yrkade: 
1 att yrkande 1 i motion G26 bifalls  
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 1 
2 att bifalla utskottets yrkande 2 
3 att bifalla utskottets yrkande 3 
4 att bifalla utskottets yrkande 4 
5 att bifalla utskottets yrkande 5 
6 att bifalla utskottets yrkande 6 
7 att bifalla utskottets yrkande 7 
8 att bifalla utskottets yrkande 8 
9 att bifalla utskottets yrkande 9 
10 att bifalla utskottets yrkande 10 
11 att bifalla utskottets yrkande 11 
12 att bifalla utskottets yrkande 12 
13 att bifalla utskottets yrkande 13 
14 att bifalla utskottets yrkande 14 
15 att avslå Amelie Tarschy Ingres och Ann-Katrin 

Carstensens yrkande 
16 att bifalla utskottets yrkande 15 
17 att bifalla utskottets yrkande 16 
18 att avslå Pia Karlsson, Diana Wallhager, Maria 

Wallhager, Barbro Westerholm, Per-Åke 
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Fredriksson, Fatima Svanå, Birgitta Ohlson 
och Olov Lindqvists yrkande 

19 att bifalla utskottets yrkande 17 
20 att bifalla utskottets yrkande 18 
21 att avslå Solveig Hellquists yrkande 
22 att bifalla utskottets yrkande 19 
23 att avslå Johan Strandbergs yrkande 
24 att bifalla utskottets yrkande 20 
25 att bifalla utskottets yrkande 21 
26 att bifalla utskottets yrkande 22 
27 att bifalla utskottets yrkande 23 
28 att bifalla utskottets yrkande 24 
29 att bifalla utskottets yrkande 25 
30 att bifalla motion G20 (som bifölls av utskottet 

men som inte kommit med i utskottsbetän-
kandet) 

¬NMQK mpJóííê~åÇÉ= g®ãëí®ääÇÜÉí= ~ääã®åíI= ãçJ
íáçåÉê=dNJdNM=Eìíçã=dPF=

I debatten yttrade sig Torkild Strandberg, Nyamko 
Sabuni, Kjell Björkqvist, Rosie Rothstein, Ulla-Britt 
Hagström, Paul Westerlund, Katarina Angel, Anders 
Jansson, Rob Basmarke och Gunnar Nordmark 
 
Kjell Björkqvist, Göteborg, Birgitta Ling-Fransson, 
Göteborg hade i motion G1 yrkat: 
1. att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer 

hur vi inom en femårsperiod i offentlig sektor 
ska kunna uppnå lika lön för lika arbete oav-
sett kön. 

2 att partistyrelsen ges i uppdrag att uppmana folk-
partiets representanter i alla statliga bolag och 
verk, kommunförbund, region och landsting 
samt kommuner att följa dessa riktlinjer. 

 
Ulla-Britt Hagström, Skövde hade i motion G2 yrkat: 
1. att  folkpartiet ska driva frågan om en könskvote-

ringslag för offentligt ägda bolag samt privat-
ägda publika aktiebolag. 

 
Ulla-Britt Hagström, Skövde hade i motion G4 yrkat: 
1. att  folkpartiets landsmöte ger partiledningen i 

uppdrag att redovisa direktiv för kraftfulla åt-
gärder gällande uppföljningen av rekryte-
ringsmål för kvinnliga professorer. 

 
Anders Jansson, Strängnäs hade i motion G5 yrkat: 
1. att  utveckla pedagogiken så att den svenska sko-

lan blir jämställd och likvärdig och ger pojkar 
och flickor, utgående från deras förutsättning-
ar, samma möjligheter till goda kunskaper. 

2. att  berörda myndigheter utreder varför skillnaden 
mellan pojkar och flickor är mindre vid natio-
nella proven än i slutbetyg. Av de elever som 
får sänkt betyg i förhållande till sitt resultat på 
nationella prov är huvuddelen pojkar. Det 
motsatta förhållandet råder för flickor där hu-
vuddelen fick högre slutbetyg. 

3. att  satsningar görs för att öka intresset hos pojkar 
i ämnen där de som kollektiv är svagpreste-
rande. 

 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
G6 yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna verkar för att det enkelt 

ska kunna gå att dela pensionsberäkningsun-
derlag mellan makar och sambopar med barn, 
enligt de riktlinjer motionen anger. 

 
Solveig Hellquist, Västernorrlands län hade i motion 
G7 yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar verka för att den totala 

premiepensionen för makar och sambor ska 
fördelas lika mellan dem om de inte begär att 
denna regel inte ska tillämpas. 

2. att  landsmötet beslutar verka för att makars in-
tjänade pensionsrättigheter delas lika i sam-
band med bodelning. 

 
Gunilla Almesåker, Linköping hade i motion G8 yrkat: 
1. att  lagstiftningen ändras så att tjänstepensioner 

ingår i det gemensamma boet för personer 
som ingår äktenskap eller partnerskap. 

 
Gunilla Almesåker, Linköping hade i motion G9 yrkat: 
1. att  landsmötet ger i uppdrag till riksdagens leda-

möter att arbeta för en översyn och utvärde-
ring av den senast genomförda pensionsre-
formen, dess konsekvenser och brister. 

2. att  fribrevsberäkningar från förmånsbaserade base-
ras på insatt kapital och kapitalets avkastning. 

3. att  ett regelverk för fribrevsberäkning tas fram. 
4. att  återbäring till försäkringstagarna (= företagare) 

vad gäller pensioner inte ska kunna ske. Pengar-
na ska finnas till för de blivande pensionärerna. 
Det kan uppstå år då underskott finns och då bör 
överskottet från tidigare år finnas kvar. Lagstifta 
om hur återbäring ska hanteras. 

5. att  ompröva användningen av inkomstbasbelopp 
i stället för prisbasbelopp 

6. att  pensionssystem ska vara könsneutrala 
 
Ulla-Britt Hagström, Skövde hade i motion G10 yrkat: 
1. att  folkpartiets landsmöte ger partiledningen i 

uppdrag att snarast redovisa folkpartiets håll-
ning och åtgärdsförslag inför de fyra områden 
som kritiserats för Sveriges del – segregerad 
arbetsmarknad, kvinnors position i näringsli-
vet, funktionshindrade kvinnors utsatthet för 
våld och invandrarkvinnors situation. 

2. att  utarbeta en rapport med förslag och åtgärder 
mot diskriminering av kvinnor 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion G1, yrkande 1, anses besvarat 
2 att  motion G1, yrkande 2, anses besvarat 
3 att  motion G2, yrkande 1, avslås 
5 att  motion G4 anses besvarad 
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6 att  motion G5 yrkande 1-3 anses besvarade 
7 att  motion G6 bifalls 
8 att  motion G7, yrkande 1 och 2, avslås 
9 att  motion G8 anses besvarad 
10 att  motion G9 yrkande avslås 
11 att  motion G10, yrkande 1 och 2, anses vara be-

svarad 
 
Utskottet hade yrkat: 
26 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1  
27 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2  
28 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
29 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
30 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
31 att  landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion G6:   
”Folkpartiet liberalerna skall verka för att det 
enkelt ska kunna gå att dela pensionsberäk-
ningsunderlag mellan makar och sambopar.” 

32 att  i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 7 
33 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8  
34 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
35 att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
36 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
 
Kjell Björkqvist och Rosie Rothstein yrkade: 
1 att bifall till motion G1 
 
Ulla-Britt Hagström och Katarina Angel yrkade: 
1 att bifall till motion G2 
 
Evalinn Wilke yrkade 
1 att bifall till motion G5 
2 att landsmötet i anslutning till motion G5 uttalar: 

”Då den könssegregrerade arbetsmarknaden 
grundläggs redan vid utbildningen ska skolor 
som jämställer arbete för någorlunda jämn 
könsfördelning mellan yrkesutbildningar som 
mångfaldsplaner ska belönas”. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 26 
2 att bifalla utskottets yrkande 27 
3 att avslå Kjell Björkqvists och Rosie Rothsteins 

yrkande 
4 att bifalla utskottets yrkande 28 
5 att avslå Ulla-Britt Hagström och Katarina Ang-

els yrkande 
6 att bifalla utskottets yrkande 29 
7 att bifalla utskottets yrkande 30 
8 att avslå Evalinn Wilkes bägge yrkanden 
9 att bifalla utskottets yrkande 31 
10 att bifalla utskottets yrkande 32 
11 att bifalla utskottets yrkande 33 
12 att  bifalla utskottets yrkande 34 
13 att bifalla utskottets yrkande 35 
14 att bifalla utskottets yrkande 36 

¬NMRK mpJóííê~åÇÉ= s™äÇ= á= å®ê~= êÉä~íáçåÉêI= ãçJ
íáçåÉê=dNNJdNS=

I debatten deltog Torkild Strandberg, Nyamko Sabuni, 
Anders Jansson, Anna Mårtensson, Britt-Marie Löv-
gren, Tina Acketoft, Nina Lundström, Fatima Svanå, 
Yvonne Bergmark, Lennart Gabrielsson och Hanna 
Olehäll. 
 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
G11 yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna startar en landsomfat-

tande kampanj för att sprida kunskap om 
mäns våld mot kvinnor. 

 
Liberala kvinnor hade i motion G12 yrkat: 
1. att  möjligheten att inrätta ”Barnahus” i varje 

kommun utreds. 
2. att  jourtelefon med hänvisningshjälp för utsatta 

kvinnor skapas i varje kommun. 
3. att  berörd personal får utbildning i jämställdhets- 

och genusfrågor för att bättre kunna bemöta 
utsatta kvinnor och barn. 

 
Paul Westerlund, Stockholm hade i motion G13 yrkat: 
1. att  folkpartiet skall arbeta för att den förföljande 

och hotande mannen skall vara den som sam-
hället koncentrerar sina insatser på. Två linjer 
kan följas: Mannen skall åläggas att gå i nå-
gon form av terapi. Mannen skall vara den 
som åläggs att flytta, ev med fotboja, ev med 
skyldighet att anmäla sig varje dag på den lo-
kala polisstationen eller andra skyldigheter. 
Kvinnan skall gå fri och säker. 

 
Birgitta Ohlsson, Tobias Söderkvist Revenäs, Fatima 
Svanå, Rasmus Jonlund, Karin Långström Vinge, Thé-
rèse Tangen, Solveig Hellquist, Philip Wendahl, Mar-
kus Forslund, Sven Jägervall, Lill Jansson, Fred Sa-
beri, Maria Johansson, Agneta Berliner, Henrik Pers-
son, Vivianne Gillman, Anita Lilja-Stenholm, Suzanne 
Åkerlund, Anita Wejbrandt och Karl Axelsson hade i 
motion G14 yrkat: 
1. att  fp ska verka för att kommunarrest ska kunna 

införas i grova fall av kvinnofridskränkning. 
 
Liberala kvinnor hade i motion G15 yrkat 
1. att  landsmötet beslutar stödja förslaget om att 

utreda hur flickor och kvinnor på bästa sätt 
skall kunna erbjudas utbildning i själv-
stärkande övningar och självförsvar. 

 
Anders Jansson, Strängnäs och Birgitta Ohlsson, 
Stockholm hade i motion G16 yrkat: 
1. att  folkpartiet uttalar sitt stöd för mansjoursverk-

samheten i landet samt verkar för att landets 
samtliga kommuner inför mansjourer. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion G11 anses besvarad 
2 att  motion G12, yrkande 1 och 2, anses besvarade 
3 att  motion G12, yrkande 3, avslås 
4 att  motion G13 anses besvarad 
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5 att  motion G14 bifalls 
6 att  motion G15 anses besvarad 
7 att  motion G16 anses besvarad 
 
Utskottet hade yrkat: 
37 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
38 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
39 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
40 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
41 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
42 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
43 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
 
Tina Acketoft yrkade: 
1 att PS yttrande rörande motion G12, yrkande3, 

med den motivering som anges av PS anser 
motionen vara besvarad. 

 
Nina Lundström yrkade: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska vara pådrivande 

för att stalkninglagstiftning införs i Sverige. 
 
Anna Mårtensson yrkade och utskottet anslöt sig till 
yrkandet  
1 att Folkpartiet liberalerna uttalar att i sitt arbete 

mot våld i nära relationer utreder hur över-
lämnande av gemensamma barn och förvärv 
av fastigheter och bostadsrätter ska lösas i 
samband med omvänd kommunarrest.  

 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 37 
2 att bifalla utskottets yrkande 38 
3 att bifalla utskottets yrkande 39 
4 att avslå Tina Acketofts yrkande 
5 att bifalla utskottets yrkande 40 
6 att bifalla utskottets yrkande 41 
7 att bifalla Nina Lundströms yrkande 
8 att bifalla utskottets yrkande 42 
9 att bifalla utskottets yrkande 43 
10 att bifalla Anna Mårtenssons yrkande 

¬NMSK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1 att bordlägga ärende 7-11 på dagordningen  

¬NMTK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1 att ajournera förhandlingarna till den 8/9 kl 

19.05. 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 19.00. 
 
 
Pass 13, 8/9 kl. 19.00 – 20.30 

¬NMUK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= gçå~ë=
^åÇÉêëëçå=âäK=NVKMR=

¬NMVK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Jan-Erik Brohede, Ann-Katrin Åslund, Anna 
Manell, Sigge Synnergård.  

¬NNMK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬NNNK jçíáçå= hN= Ó= hSI= ë~ãí= `U= óêâ~åÇÉ= NI= R=
çÅÜ=NQ==

I debatten yttrade sig Birgitta Rydberg, Gösta Frödin, 
Esse Petersson, Håkan Lindh, Anders Ekegren, Yvon-
ne Bergmark Bröske, Åse Sundström, Tobias Krantz, 
Stefan Björk, Olle Schmidt, Naeimy Blücher Johans-
son, Maria Wallhager, Brita Edholm, Morgan Hjal-
marsson, Olov Lindquist, Lennart Gabrielsson, Leif 
Sanner, Jens Sundström, Christer Sörliden, Rosie 
Rothstein, Britt-Marie Lövgren, Johan Strandberg, Ca-
rin Melin, Lennart Rohdin, Gerd Adolfsson, Christer 
Nylander, Percy Nessling.  
 
Tobias Krantz, Håkan Andersson, Camilla Lindberg, 
Björn Molin, Alf Sundström, Jens Sundström, Lennart 
Rohdin, Nils-Erik Davelid, Lena Kagart Andersson, Jan 
Ertsborn, Inger Thapper, Helena Bargholtz, Dagny 
Bergvall-Persson, Stefan Björk, Cecilia Wikström och 
Yvonne Bergmark Bröske hade i motion K1 yrkat: 
1 att folkpartiet tar ställning mot Ansvarskommit-

téns förslag till storregionreform. 
2 att folkpartiet tar ställning för vad i motionen an-

förs om den regionala indelningen för centrala 
statliga myndigheter. 

3 att folkpartiet tar ställning för vad i motionen an-
förs om behovet av en ny förutsättningslös 
sjukvårdsutredning. 

4 att folkpartiet tar ställning för vad i motionen an-
förs om flexiblare normer och praxis för 
kommuner som önskar byta län. 

 
Sven-Anders Norland hade i motion K2 yrkat: 
1 att landsmötet föreslår förändrade regler för An-

svarskommitténs 3 nya förhandlare att sam-
manslagningar av nuvarande län till större, 
färre regioner endast får ske om ekonomiska 
och kvalitativa fördelar kan bevisas inom de 
ovan nämnda 5 områdena! 

 
Folkpartiet liberalerna i Örebro, Folkpartiet libera-
lerna i Stockholms län, Liselott Hagberg och, Lennart 
Nilsson hade i motion K3 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

bejakar starka, funktionella och dynamiska 
regioner. 

2 att landsmötet uttalar att regionbildningarna ska 
ske utifrån funktionella samband. 

3 att landsmötet uttalar att en förutsättning för ska-
pandet av nya och större regioner är att dessa 
är politiskt förankrade på den lokala och regi-
onala nivån. 
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4 att landsmötet uttalar att en lagstiftning behövs 
för att säkerställa att staten genomför reella 
förhandlingar med kommunala och regionala 
företrädare innan beslut tas som innebär större 
förändringar också inom det regionala an-
svarsområdet. 

5 att landsmötet uttalar att finansieringsprincipen 
skall gälla fullt ut och lagregleras. 

 
Esse Petersson, Stig-Arne Tengmer, Inga-Maj Filips-
son, Margareta Sigblad, Inger Gustafsson och Karl-
Magnus Svensson hade i motion K4 yrkat: 
1 att landsmötet i princip tillstyrker Ansvarskom-

mitténs förslag om skapande av landstingsre-
gioner i Sverige, 

2 att landsmötet i princip tillstyrker Ansvarskom-
mitténs förslag till tidsplan för genomförande 
av regionreformen. 

3 att folkpartiet tar initiativ i regeringen för att på-
skynda tillsättandet av de tre processledarna 
för norra, mellersta och södra Sverige som 
skall leda arbetet med att skapa rationella och 
effektivt fungerande regioner för tillväxt och 
utveckling samt hälso- och sjukvård. 

 
Olov Lindquist hade i motion K5 yrkat 
1 att Folkpartiet liberalerna på sitt landsmöte utta-

lar att Ansvarskommittén gjort ett bra jobb 
och att kommitténs förslag bör förverkligas i 
samband med valet 2010. 

2 att i samband med ovanstående uttalande också 
uttala att länsstyrelserna och landshövdingar-
na borde avskaffas och att skolhälsovården i 
framtiden borde tas om hand av de framtida 
regionkommunerna. 

 
Morgan Hjalmarsson hade i motion K6 yrkat 
1 att landsmötet uttalar att finansieringsprincipen 

ska gälla. 
 
Johan Strandberg hade i motion C8, yrkande 1, 5 och 
14  yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att kommunsektorns be-

skattningsrätt tas bort. 
5. att  landsmötet uttalar att ingen kommun mot sin 

vilja uppgår i en storregion. 
14. att  landsmötet uttalar att staten tar över finansie-

ringen av barnomsorg, äldrevård och sjukvård. 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion K1yrkande 1 avslås 
2 att motion K1 yrkande 2 avslås 
3 att motion K1 yrkande 3 avslås 
4 att motion K1 yrkande 4 anses besvarat 
5 att motion K2 avslås 
6 att motion K3 bifalls 
7 att motion K4anses besvarad 
8 att motion K5, yrkande 1 anses besvarad 
9 att motion K5, yrkande 2 avslås 
10 att motion K6 anses besvarad 

11 att motion C8 yrkande 1 avslås 
12 att motion C8 yrkande 5 avslås 
13 att motion C8 yrkande 14 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
73 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
74 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
75 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
76 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
77 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
78 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
79 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
80 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
81 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
82 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
83 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
84 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
85 att bifalla partistyrelsens yrkande 13 
 
Tobias Krantz yrkade: 
1 att landsmötet uttalar: “Vid eventuella region-

bildningar är underifrånperspektivet centralt. 
Det måste finnas starkt folkligt stöd och med-
borgerlig förankring för regionbildningar I 
eventuellt tillkommande nya regioner.” 

 
Johan Strandberg yrkade: 
1 att bifalla motion C8 yrkande 1 
 
Olov Lindquist yrkade: 
1att bifalla motion K5 
 
Åse Sundström, Yvonne Bergmark Bröske, Stefan 
Björk, Tobias Krantz yrkade: 
1 att bifalla motion K1 
 
Morgan Hjalmarsson yrkade: 
1 att bifalla motion K6 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 73 
2 att bifalla utskottets yrkande 74 
3 att bifalla utskottets yrkande 75 
4 att bifalla utskottets yrkande 76 
5 att bifalla utskottets yrkande 77 
6 att bifalla utskottets yrkande 78 
7 att avslå Åse Sundström, Yvonne Bergmark 

Bröske, Stefan Björk och Tobias Krantz yr-
kande avseende motion K1. 

8 att bifalla utskottets yrkande 79 
9 att bifalla utskottets yrkande 80 
10 att bifalla utskottets yrkande 81 
11 att avslå Olov Lindquists yrkande 
12 att avslå utskottets yrkande 82 
13 att bifalla Morgan Hjalmarssons yrkande 
14 att bifalla utskottets yrkande 83 
15 att bifalla utskottets yrkande 84 
16 att bifalla utskottets yrkande 85 
17 att avslå Johan Strandbergs yrkande 



qáääë~ãã~åë=äóÑíÉê=îá=pîÉêáÖÉ=√=cçäâé~êíáÉíë=ä~åÇëã∏íÉ=OMMT=√=s®ëíÉê™ë=SJV=ëÉéíÉãÄÉê=
=

 

i~åÇëã∏íÉëéêçíçâçää= = páÇK=RQ=~î=NMV=

18 att avslå Tobias Krantz yrkande om landsmötes-
uttalande. 

 
Reservation  
Tobias Krantz anmälde reservationer angående beslut 
7 och 18. 

¬NNOK ríëâçííÉíë= óííê~åÇÉ= ∏îÉê= mpJ= óííê~åÇÉ=
oÉÖáçå~äí=ëí∏ÇI=ãçíáçåÉêå~=hTJhNM=

Finn Cromberger, Frösön hade i motion K7 yrkat: 
1 att folkpartiet arbetar för att reducera och helt ta 

bort den statliga inkomstskatten ju längre bort 
du bor och arbetar från ”de heta” regionerna. 
Samma sak gäller studielånen. Detta skall ba-
kas in i partiets regionalpolitiska program. 

 
Finn Cromberger, Frösön hade i motion K8 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att partiet ställer sig posi-

tivt till att man i riksdagen låter utreda frågan 
om vattenkraftsregionernas önskemål om 
ekonomisk kompensation för de intrång och 
skador som vattenkraftsutbyggnaderna gjort. 

 
Finn Cromberger, Frösön hade i motion K9 yrkat: 
1 att fp arbetar för ett rättvist transportsystem som 

syftar till att göra Sverige ”rundare”. 
 
Finn Cromberger, Frösön hade i motion K10 yrkat 
1 att folkpartiets partistyrelse och/eller landsmötet 

beslutar att regionalpolitik är ett av partiet, 
prioriterat politikområde. 

2 att folkpartiet tar fram ett program för landsbygds- 
och småortssverige som antas av partistyrelse 
eller nästa landsmöte (innan nästa val). 

3 att riksdagsgruppen och våra regeringsföreträda-
re får uppdraget att utarbeta en riksdagspro-
position som behandlar folkpartiet och övriga 
regeringspartiers regionalpolitik. 

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att avslå motion K7 
2 att avslå motion K8 
3 att avslå motion K9 
4 att motion K10, yrkande 1, anses besvarad 
5 att motion K10, yrkande 2, anses besvarad 
6 att avslå motion K10, yrkande 3 
 
Utskottet yrkade 
86 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
87 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
88 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
89 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
90 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
91 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 86 
2 att bifalla utskottets yrkande 87 
3 att bifalla utskottets yrkande 88 
4 att bifalla utskottets yrkande 89 

5 att bifalla utskottets yrkande 90 
6 att bifalla utskottets yrkande 91 

¬NNPK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 6-19 på dagordningen 

¬NNQK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till 8/9 2007 kl. 

20.30 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 20.30 
 
 
Pass 14, 8/9 kl. 20.32 – 22.45 

¬NNRK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= i~êë=
mÉêëëçå=âäK=OMKPO=

¬NNSK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Christer Sörliden, Christina Holmgren, Marga-
retha Furustrand och Morgan Hjalmarsson.  

¬NNTK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬NNUK jçíáçå=bPUJbQV= ë~ãí=ãçíáçå=bNI=óêâ~åJ
ÇÉ=N=

I debatten yttrade sig Lennart Rohdin, Christer Nylan-
der, Karin Pilsäter, Erik Ullenhag, Sven Bosarfve, 
Carl B. Hamilton, Agneta Berliner, Anna Starbrink, 
Avni Dervishi, Mattias Forsell, Johan Pehrson, Gösta 
Frödin, Eva Flyborg, Paula Röttorp, Linnea Darell, 
Lennart Duell, Per-Åke Fredriksson, Tobias Krantz, 
Jan Ertsborn, Leiph Berggren, Rosie Rothstein, Nina 
Lundström, Håkan Lindh, Anne-Karin Carstensen, 
Paula Ternström, Cecilia Wigström, Mikael Trolin, 
Anders Albäck, Gunnar Nordmark, Majed Safaae, 
Mauricio Rojas och Erik Lindborg.   
 
Åke Wredén hade i motion E1 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar sitt stöd för regeringens 

linje att eftersträva begränsade men genom-
tänkta reformer av arbetsrätten 

 
Carl B Hamilton och, Agneta Berliner hade i motion 
E38 yrkat: 
1. att  förslagen om proportionalitet i SOU 1999:141 

genomförs med modifiering för en nedlägg-
ning av arbetsdomstolen. 

2. att  nuvarande undantag i LAS utvidgas till tio 
personer och utan undantag för storlek på fö-
retag. 

 
Liberala ungdomsförbundet hade i motion E39 yrkat: 
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1 att  följande skrivs in i Folkpartiet liberalernas 
partiprogram under rubriken ”Jobben”, fjärde 
stycket:  
”En proportionalitetsprincip som säkerställer 
att en konflikts omfattning och syfte ska stå i 
proportion till dess konsekvenser för företa-
gen och tredjeman ska instiftas.” 

 
Johannes Hylander, Ulf Öfverberg och, Ludvig, Lars-
son hade i motion E40  yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

verkar för att arbetsmarknadens parter även 
fortsättningsvis skall spela huvudrollerna vad 
gäller villkoren på den alltmer globaliserade 
arbetsmarknaden. 

2. att  landsmötet uppdrar till partistyrelsen att till-
sätta en arbetsgrupp med mandat att under 
2008 presentera en plan för hur och med vilka 
målsättningar ett liberalt fackligt uppdrag ska 
formuleras och föras ut utefter resonemangen 
i denna motion. 

 
Björn Molin hade i motion E41 yrkat: 
1. att  folkpartiets landsmöte beslutar att partiet skall 

verka för en ändring av den arbetsrättsliga 
lagstiftningen i enlighet vad som anförs i mo-
tionen. 

 
Lennart Duell hade i motion E42 yrkat: 
1 att  folkpartiet verkar för en ändrad lagstiftning så 

att företag, där ingen anställd är fackligt orga-
niserad, inte kan bli utsatt för blockad eller 
andra sympatiåtgärder. 

 
Liberala ungdomsförbundet hade i motion E43 yrkat 
1. att  en ny mening förs in sist i första stycket under 

rubriken ”Spelreglerna" i avsnittet "Ekono-
mi”, med lydelsen:   
”Turordningsreglerna vid personalminskning 
är det enskilt största hindret för en flexibel ar-
betsmarknad och måste avskaffas.” 

 
Folkpartiet liberalerna hade i motion E44 yrkat: 
1. att  folkpartiet ska verka för att småföretagare skall 

få bättre arbetsvillkor, och att stridsåtgärder i 
form av trakasserier i likhet med vad som in-
träffat det senaste året av en småföretagare i 
Göteborg måste stävjas. Vi vill samtidigt att 
tryggheten för de anställda på små arbetsplatser 
värnas. Därför måste även den sidan av småfö-
retagarnas ansvar vägas in i folkpartiets arbete 
med att stötta småföretagare. 

 
Per-Åke Fredriksson hade i motion E45 yrkat 
1. att  folkpartiet skall, i enlighet med motionens 

intentioner, verka för att lagen om anställ-
ningsskydd ändras så att en arbetsgivare kan 
skjuta upp den sex månader långa provan-
ställningen under den tid en nyanställd ge-
nomgår den utbildning som behövs för att lära 

sig utföra sin arbetsuppgift självständigt.  
Folkpartiet måste således gå ifrån nuvarande 
linje att införa en generell förlängning av 
provanställningen till tolv månader.  

 
Folkpartiet liberalerna i Halland hade i motion E46 
yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna ställer sig bakom vad 

som anförts ovan och lägger fast en politik för 
de kommande åren, som skapar en större flex-
ibilitet på vår arbetsmarknad. 

 
Folkpartiet liberalerna i Nacka hade i motion E47 yrkat 
1. att  Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att arbets-

marknadens partsrepresentanter i Arbetsdomsto-
len ges en mer obunden ställning genom att inte 
samtidigt kunna inneha en anställning hos den 
nominerande organisationen. 

 
Alexandra Birk hade i motion E48 yrkat 
1. att  ge alla elever fem-tio valfria helgdagar per 

läsår att ta ut i samband med religiösa och na-
tionella helger eller andra högtidsdagar.  

2. att  vuxna tillåts vara lediga från jobbet när de 
själva vill fira sina helgdagar utan att det ska 
påverka semesterdagarna! 

 
Björn Brändewall hade i motion E49 yrkat 
1. att  det i partiprogrammet, under rubriken ”Mång-

fald och tolerans”, sjunde stycket, efter ”så 
länge de inte kränker andras lika rätt.”, läggs 
till följande mening:  
”Nationella helgdagar som är knutna till reli-
giösa högtider skall ersättas med individuella 
ledighetskonton.” 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1. att motion E1, yrkande 1, anses besvarad 
2. att motion E38 anses besvarad 
3. att motion E39 anses besvarad 
4. att motion E40, yrkande 1 bifalles 
5. att motion E40, yrkande 2, anses besvarad 
6. att motion E41 avslås 
7. att motion E42 avslås 
8. att motion E43 avslås 
9. att motion E44 anses besvarad 
10. att motion E45 avslås 
11. att motion E46 anses besvarad 
12. att motion E47 avslås 
13. att motion E48, yrkande 2 avslås 
14. att motion E49 avslås 
 
Carl B Hamilton, Jan Ertsborn, Paula Röttorp hade i 
reservation yrkat: 
1 att  förslagen om proportionalitet i SOU 1999:141 

genomförs med modifiering för en nedlägg-
ning av arbetsdomstolen. 

2 att  nuvarande undantag i LAS utvidgas till tio 
personer utan undantag för storlek på företag. 
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3 att  nuvarande åsikt beträffande proportionalitet 
behålls, dvs. att ”partistyrelsen delar i stort 
[synen] att det är problem när stridsåtgärder 
kostar för litet för egna organisationen men 
kan orsaka stor skada för motparten, eller 
tredje man. Idag finns inga spärrar mot opro-
portionella stridsåtgärder, till skillnad mot t 
ex Danmark och Tyskland. Företag, som t ex 
har bättre villkor för sina anställda än kollek-
tivavtalet, bör normalt inte utan vidare moti-
vering än frånvaro av kollektivavtal, direkt 
och utan prövning i Arbetsdomstolen, kunna 
försättas i blockad.” och att ”En grundtanke 
med systemet med kollektivavtal, som folk-
partiet försvarar, är fredsplikten. Denna oer-
hört centrala egenskap hos kollektivavtalet får 
dock inte förfuskas genom lättsinnigt använ-
dande av nålsticksbetonade sympatiåtgärder, 
som drar in utomstående i andras konflikter, t 
ex företagare som förutsatt sig vara skyddade 
av sitt kollektivavtals fredsplikt, samt tredje 
part.” 

4 att  Lex Britannia avskaffas. 
5 att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att 

närmare utforma linjer för arbetsrätten vad 
avser dels kravet på proportionalitet i kon-
fliktåtgärder, dels LAS förstärkning av in-
vandrares och ungdomars utanförskap, dels 
småföretagens och egenföretagarnas ökade 
betydelse i svensk ekonomi, samt globalise-
ringen och EU-integrationen. 

 
Utskottet yrkade: 
44. att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
45. att  avslå partistyrelsens yrkande 2 
46. att  bifalla reservation 9, yrkande 1 
47. att  bifalla reservation 9, yrkande 2 
48. att  bifalla reservation 9, yrkande 3 
49. att  bifalla reservation 9, yrkande 4 
50. att  bifalla reservation 9, yrkande 5 
51 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
52. att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
53. att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
54. att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
55. att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
56. att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
57. att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
58. att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
59. att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
60. att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
61. att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
62. att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
 
Christer Nylander, Nina Lundström och Gösta Frödin 
hade i reservation4 i utskottet yrkat: 
Vi lever i en tid där gällande arbetsrätten ställs inför ut-
maningar. EU-medlemskapet och friare rörlighet föränd-
rar förutsättningarna. Stort utanförskap trots stark hög-
konjunktur pekar på problem i arbetsmarknadens funk-

tionssätt. Men den nödvändiga moderniseringen av ar-
betsrätten måste förenas med trygghet för arbetstagare. 
  
Folkpartiet liberalerna ska även fortsättningsvis stå upp 
för att det är arbetsmarknadens parter som spelar huvud-
rollen när villkoren på arbetsmarknaden fastställs. Endast 
i undantagsfall ska lagstiftning användas. Detta ställer 
också krav på parterna att anstränga sig att möta de ut-
maningar svensk arbetsmarknad nu står inför. 
  
Folkpartiet liberalernas landsmöte har tidigare tagit 
ställning för:  
att det är rimligt att svenska kollektivavtal ska gälla 
för dem som jobbar i Sverige. Vi hoppas vidare att ar-
betsmarknadens parter skall kunna nå överenskom-
melser som innebär: 
att företag som saknar kollektivavtal men som har 
bättre villkor för de anställda skall inte utan vidare 
kunna sättas i blockad.  
att proportionalitet bör eftersträvas i stridsåtgärder.  
  
Man bör därutöver överväga om det tvåpersonsundan-
tag som införts i LAS skall utsträckas att gälla alla fö-
retag, inte bara dem med upp till tio anställda. 
 
Stefan Saläng hade i reservation 5 i utskottet yrkat: 
Jag reserverar mig till förmån för motion E47. 
 
Gösta Frödin, Jan-Erik Brohede och Anna-Karin 
Carstenssen yrkade: 
1 att avslå på utskottets yrkande 46-50, bifall till 

partistyrelsen. 
 
Anna Steele Karlström, Paula Ternström och Erika 
Nagy yrkade: 
1 att bifalla motion E38 
 
Ann-Sofie Johansson yrkade: 
1 att  landsmötet uttalar som sin mening att LAS 

ska avskaffas. 
 
Majed Safaee yrkade: 
1 att bifalla motion E39.  
 
Lennart Duell yrkade: 
1 att motion E42 anses besvarad. 
 
Paula Ternström yrkade: 
1 att bifalla motion E44 
 
Per-Åke Fredriksson yrkade: 
1 att  folkpartiet liberalerna stryker kravet att provan-

ställningstiden förlängs till 12 månader, i och 
med att partiet har i alliansregeringen beslutat att 
provanställningstiden förblir 6 månader. 

 
Avni Dervishi yrkade: 
1 att  folkpartiet liberalerna på sitt landsmöte 2007 

uttalar en uppmaning till arbetsgivaran att vid 
upprättande av lokala avtal ta hänsyn till 
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medarbetarnas multikulturella bakgrund och 
om möjligt underlätta för den med en annan 
religion att vara lediga vid dennes religiösa 
högtid – I utbyte av arbete på en annan “van-
lig” svensk-kristen helgdag. 

 
Lennart Duell yrkade: 
1 att motionerna E41 och E43 anses besvarade. 
 
Johan Nopp yrkade: 
1 att motion E38 bereds i en arbetsgrupp. 
 
Björn Brändevall yrkade: 
1 att  frågan om arbetsrätten lämnas till bered-

ningsutskottet som får i uppdrag att utarbeta 
riktlinjer för en arbetsgrupp inom folkpartiet 
arr göra en översyn. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att hänvisa motionerna E38-E49 jämte partisty-

relsens och utskottets yttrande över dessa till 
beredningsutskottet. 

¬NNVK mpJóííê~åÇÉ=bâçåçãá=~ääã®åI=ãçíáçå=bNJ
bNQ=

I debatten yttrade sig: Christer Nylander, Mathias For-
sell, Kia Carlsson, Bo Brännström, Mattias Sundin, 
Karin Pilsäter och Nina Lundström. 
 
Åke Wredén hade i motion E1, yrkande 3 och 4, yrkat:  
3. att  landsmötet uttalar att folkpartiet liberalerna så 

långt möjligt skall verka för den liberala in-
riktningen av skattepolitiken, där det är lö-
nande att arbeta samtidigt som skattesystemet 
är neutralt mellan olika yrken, olika slags fö-
retag och olika slag av investeringar och eko-
nomiska tillgångar. 

4. att  landsmötet uttalar sitt stöd för regeringens 
linje att intäkter vid försäljning av statliga fö-
retag skall användas för att avbetala på stats-
skulden och förbättra statsfinanserna inför 
kommande årtiondens påfrestningar. 

 
Folkpartiet liberalerna i Lerum hade i motion E2 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att folkpartiet vill ha en år-

lig amortering på statsskulden med 100 mil-
jarder SEK de närmaste tio åren. 

 
Folkpartiet liberalerna i Dalarna hade i motion E3 yrkat: 
1. att  25 % av de medel som flyter in då staten säl-

jer ut statliga företag öronmärks för infra-
strukturåtgärder i glesbygd.  

 
Mathias Sundin hade i motion E4 yrkat: 
1. att  folkpartiet tillkännager sin åsikt att minst ett 

av de statliga företag som regeringen beslutat 
sälja ska delas ut till svenska folket i form av 
aktier eller pengar. 

 
Folke Eriksson hade i motion E5 yrkat: 

1. att  landsmötet beslutar enligt ovanstående riktlinjer. 
 
Lennart Fremling hade i motion E6 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att det bör utarbetas förslag 

till rättvisare villkor för friare konkurrens, som 
vi behöver inom en rad områden i samhället. 

 
Lennart Duell hade i motion E7 yrkat: 
1. att  folkpartiet inom regeringen verkar för, att sta-

tens andel av Telia Sonera säljs på ett sådant 
sätt, att alla operatörer får lika tillgång till det 
fasta nätet. Det vill säga att ägande och drift 
av infrastrukturen avskiljs från Telia Sonera 
före försäljning. 

2. att  folkpartiet inom regeringen verkar för, att 
SBAB säljs på ett sådant sätt, att konkurren-
sen inom bolånemarknaden och därmed inom 
hela banksektorn ökar. 

 
Stefan Abramsson hade i motion E8 yrkat 
1. att  en minsta ersättning skall erhållas med skälig 

ersättning à timarvode 750 kr (inkl moms) och 
justeras upp med x %/år, d v s för denna förete-
else till ett arvode (bidrag för landets tjänst) som 
motsvarar för slöseri till administration, pap-
persexercis etc som skäligen motsvarar nedlagd 
faktisk arbetstid, punkt slut. 

 
Folkpartiet liberalerna i Dalarna hade i motion E9 yrkat 
1. att  folkpartiet i Sverige och i EU verkar för gemen-

sam byggstandard och ökad konkurrens.  
2. att  folkpartiet tar initiativ till en ny byggkost-

nadsutredning med europeisk bäring. 
 
Mathias Sundin hade i motion E10 yrkat 
1. att  Folkpartiet liberalerna tar ställning för en 

ökad avreglering av elmarknaden. 
2. att  Folkpartiet liberalerna tar ställning för att 

minst en av de fyra orörda älvarna används 
för produktion av vattenkraft. 

 
Michelle Winkel hade i motion E11 yrkat: 
1. att  folkpartiet tar fram ett aktuellt program om 

turism. 
 
Johan Strandberg hade i motion E12 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att 1937:or och -38:or får 

samma löneskattesats 
2. att  landsmötet uttalar att den särskilda inkomst-

skatten för utlandsboende pensionärer sänks 
3. att  landsmötet uttalar att inkomstskatterna betalas 

in av löntagarna personligen 
4. att  landsmötet uttalar att möjligheten till expro-

priation tas bort. 
 
Bengt-Olof Nelson hade i motion E13 yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar uppdra till partistyrelsen 

och riksdagsgruppen att driva fram en lag-
stiftning, som effektivt förhindrar styrelsele-
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damöter och företagsledare att ekonomiskt 
dränera företagen, för egen vinning. 

 
Gunnar Andrén hade i motion E14 yrkat 
1. att  ge partistyrelsen i uppdrag att utforma ett för-

slag om ny offentlig associationsform att före-
läggas den liberala riksdagsgruppen. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1. att  motion E1, yrkande 3, anses besvarad 
2. att  motion E1, yrkande 4 bifalls 
3. att  motion E2 anses besvarad 
4. att  motion E3 anses besvarad 
5. att  motion E4 avslås 
6. att  motion E5 avslås 
7. att  motion E6 anses besvarad 
8. att  motion E7 anses besvarad 
9. att  motion E8 avslås 
10. att  motion E9 anses besvarad 
11. att  motion E10, yrkande 1 avslås 
12. att  motion E11 anses besvarad 
13. att  motion E12, yrkande 1, anses besvarad 
14. att  motion E12, yrkande 2 avslås 
15. att  motion E12, yrkande 4 avslås 
16. att  motion E13 avslås 
17. att  motion E14 avslås 
 
Paula Röttorp hadei partistyrelsen  avgivit ett särskilt 
yttrande: 
I andra stycket om motion E12 bör följande läggas till: 
”Samtidigt används ibland expropriation och andra 
tvångsvisa begränsningar av äganderätten idag även 
för att gynna rent privata företag och syften som ligger 
långt från de klassiska skälen för expropriation. Ett 
skräckexempel är privata golfbanor.  
 
Expropriation och andra tvångsmedel bör därför an-
vändas mer restriktivt än idag.” 
 
Utskottet yrkade: 
1.att  bifalla partistyrelsens yrkande 1  
2.att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
3.att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
4.att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
5.att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
6.att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
7.att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
8.att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
9.att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
10. att  landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion E9:  
”Vi delar motionärens syn avseende vikten av 
att konkurrensen förbättras inom byggsektorn. 
Partistyrelsen besvarar frågan om standardise-
ring utifrån byggnormer och PBL. Motionen 
behandlar konkurrens inom byggsektorn och 
materialsidan.  
Då utskottet anser att standardiseringen bör 
vara en fråga i första hand för branschens ak-

törer, anses motionen besvarad i enlighet med 
utskottets motivering. 

11. att  i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 10 
12. att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
13. att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
14. att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
15. att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
16. att  bifalla partistyrelsens yrkande 15 
17. att  bifalla partistyrelsens yrkande 16 
18. att  bifalla partistyrelsens yrkande 17 
 
Mathias Sundin yrkade: 
1 att bifalla motion E4 
 
Bo Brännström yrkade: 
1 att bifalla motion E9, yrkande 1 
 
Kia Carlsson yrkade: 
1 att bifalla motion E11 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 1 
2 att  bifalla utskottets yrkande 2 
3 att  bifalla utskottets yrkande 3 
4 att  bifalla utskottets yrkande 4 
5 att  bifalla utskottets yrkande 5 
6 att avslå Mathias Sundins yrkande 
7 att  bifalla utskottets yrkande 6 
8 att  bifalla utskottets yrkande 7 
9 att  bifalla utskottets yrkande 8 
10 att  bifalla utskottets yrkande 9 
11 att  bifalla utskottets yrkande 10 
12 att  bifalla utskottets yrkande 11 
13 att avslå Bo Brännströms yrkande 
14 att  bifalla utskottets yrkande 12 
15 att  bifalla utskottets yrkande 13 
16 att avslå Kia Carlssons yrkande 
17 att  bifalla utskottets yrkande 14 
18 att  bifalla utskottets yrkande 15 
19 att  bifalla utskottets yrkande 16 
20 att  bifalla utskottets yrkande 17 
21 att bifalla utskottets yrkande 18 

¬NOMK mpJóííê~åÇÉ= cäÉê= á= ~êÄÉíÉI= ãçíáçåÉêå~=
bNRJbNV=

I debatten yttrade sig Peter Giesecke. 
 
Folkpartiet liberalerna i Halland hade i motion E15 
yrkat: 
1. att  folkpartiet verkar för att förtidspensionärer 

med nedsatt arbetsförmåga bereds möjlighet 
att arbeta, i sin egen takt. 

 
Stefan Käll hade i motion E16 yrkat: 
1. att  folkpartiet inom riksdag och regering aktivt 

verkar för att den legala grunden för samord-
ningsförbunden förändras så att rehabiliter-
ingsinsatser i lika hög grad erbjuds personer 
med aktivitets- eller sjukersättning som de 
som idag uppbär sjukpenning och att försäk-
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ringskassan skall erhålla möjlighet att finansi-
era sin andel av samordningen även ur ansla-
get för aktivitets- och sjukersättning. 

2. att  en person med aktivitets- eller sjukersättning 
därmed skall kunna erhålla en rehabiliterings-
plan och genomgå medicinsk, social eller yr-
kesinriktad rehabilitering för att därmed ges 
ökade färdigheter och att på sikt kunna avgöra 
om det finns förutsättningar för en återgång 
till någon form av sysselsättning. 

 
Folkpartiet liberalerna i, Malmö, LIF i Skåne hade i 
motion E17 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

skall arbeta för att regeringen fortsätter och 
intensifierar arbetet med att uppmuntra och 
underlätta för arbetsgivare som anställer per-
soner från de grupper som står längst från den 
svenska arbetsmarknaden, såsom invandrare 
och ungdomar. 

2. att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 
skall arbeta för att på olika sätt uppmuntra 
kommuner och privata arbetsgivare att erbju-
da ungdomar praktikplatser. 

 
Ragnhild Källberg,, Roger Haddad och Anne-Lie 
Lindström hade i motion E18 yrkat: 
1. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att till-

sätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda 
huruvida ett ersättningssystem för extrakost-
nader i samband med att arbetslösa tar an-
ställning på annan ort – enligt tankarna ovan – 
är möjligt att införa. 

 
Johan Strandberg hade i motion E19 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att 67-åringar inte från en 

arbetsplats tvingas till avgång lättare än 20- 
eller 60-åringar. 

2. att  landsmötet uttalar att försörjningsstödstagare 
får en av allmänna medel större bonus av in-
hopp i förvärvslivet än av deltagande 
i svenska för invandrare eller i en jobb- och 
utvecklingsgaranti. 

3. att  landsmötet uttalar att de som avböjer jobb el-
ler arbetsmarknadsåtgärd istället för att gå 
miste om hela försörjningsstödet ges reduce-
rat bidrag. 

4. att  landsmötet uttalar att de som uppbär både lön 
och arbetslöshetsunderstöd ges ett jobbtillägg. 

5. att  landsmötet uttalar att inhopp i förvärvslivet 
ger högre a-kassa än föräldraledighet. 

6. att  landsmötet uttalar att även månader då mindre 
än 80 timmars arbete utförts ger a-kassa. 

7. att  landsmötet uttalar att deltidssjukskrivna inte 
får sänkt a-kassa av att ha arbetat 80 timmar 
per månad. 

8. att  landsmötet uttalar att sjukersatta på heltid må-
natligen bör besöka ett av Försäkringskassans 
kontor för att undvika reducerad ersättning. 

9. att  landsmötet uttalar att förvärvsarbetande som 
har sjukpenning eller sjukersättning på hel- 
eller deltid och redovisar för Försäkringskas-
san sin inkomst och antalet arbetade tim-
mar inte därmed begår ett brott. 

10. att  landsmötet uttalar att förvärvsarbetande med 
vilande sjukersättning ges ett jobbtillägg. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1. att  motion E15 anses besvarad 
2. att  motion E16 anses besvarad 
3. att  motion E17 anses besvarad 
4. att  motion E18 avslås 
5. att  motion E19 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
19. att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
20. att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
21. att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
22. att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
23. att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 19 
2 att  bifalla utskottets yrkande 20 
3 att  bifalla utskottets yrkande 21 
4 att  bifalla utskottets yrkande 22 
5 att  bifalla utskottets yrkande 23 

¬NONK mpJóííê~åÇÉ= sáëë~= éÉåëáçåëÑê™ÖçêI= ãçJ
íáçå=bOMJbOR=

I debatten yttrade sig Christer Nylander, Karin Pilsä-
ter, Anders Ekegren, Annika Carp, Jan Ertsborn, Nina 
Lundström, Tobias Krantz, Pär Johnson och Gunnar 
Andrén. 
 
Tobias Krantz, Cecilia Wigström, Birgitta Ohlsson,, 
Camilla Lindberg,, Emma Löfdahl Landberg, Jens 
Sundström, Stefan Björk, Solveig Hellquist,, Tina Acke-
toft, Barbro Westerholm, Jan Ertsborn, Christer Win-
bäck,, Maria Lundqvist-Brömster,, Hans Backman och, 
Agneta Berliner hade i motion i motion E20 yrkat: 
1. att  folkpartiets landsmöte tar ställning för att den 

försämrade avdragsrätten för privat pensions-
sparande ska återställas till de tidigare gällan-
de villkoren snarast möjligt  

 
Nils Fransson hade i motion E21 yrkat: 
1. att  folkpartiet verkar för att nuvarande avdrags-

rätt för pensionssparande bibehålls. 
 
Gunilla Almesåker hade i motion E22 yrkat: 
1. att  nuvarande avdragsrätt för privat pensions-

sparande bibehålls. 
 
Folkpartiet liberalerna i Halland hade i motion E23 
yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna ställer sig bakom vad 

som anförts ovan och lägger fast en politik för 
de kommande åren, som ger utrymme för en 
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rimlig nettohöjning av levnadsstandarden för 
de ålderspensionärer och förtidspensionärer, 
som har lägst ersättningsbelopp idag. 

 
Åsa Nilser hade i motion E24 yrkat: 
1. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att i 

alliansregeringen verka för att kraftigt höja 
garantipensionen för de ekonomiskt mest 
svaga pensionärerna 

 
Folkpartiet liberalerna i Färgelanda hade i motion 
E25 yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna verkar för en ändring i 

detta avseende. 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1. att  motion E20 avslås 
2. att  motion E21 avslås 
3. att motion E22 avslås 
4. att  motion E23 anses besvarad 
5. att  motion E24 anses besvarad 
6. att  motion E25 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
24 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
25 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
26 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
27 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
28 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
29 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
 
Lennart Rohdin, Anders Ekegren och Stefan Björk yr-
kade i reservation 1 utskottet: 
Att riva upp villkor för människors pensionssparande är 
principiellt oacceptabelt. För många pensionssparare är 
det avgörande med trovärdiga och långsiktiga villkor.  
Det går inte att förklara försämrade villkor för pen-
sionssparare med att en annan grupp erhåller förbätt-
ringar genom avskaffad förmögenhetsskatt. De två 
grupperna är långt ifrån identiska. Tvärtom torde 
många pensionssparare vara just människor som i av-
saknad av förmögenhet valt att pensionsspara för en 
trygg ålderdom. 
1 att motion E20 bifalles  
 
Anders Ekegren yrkade: 
1 att bifalla motion E20 
 
Tobias Krantz och Stefan Björk yrkade: 
1 att landsmötet som uttalande över motionerna 

E20-E22 antar partistyrelsens yttrande över 
dessa motioner med den förändringen att föl-
jande mening läggs till efter andra meningen i 
första stycket under rubriken Partistyrelsens 
yttrande (sid. 311) i landsmöteshandlingarna: 
”I sak har folkpartiet inte ändrat uppfattning 
på den punkten.” 

 
Jan Ertsborn yrkade: 
1 att bifalla motion E23. 

 
Landsmötet beslutade: 
1. att  bifalla utskottets yrkande 24 
2 att avslå Anders Ekegrens yrkande 
3. att  bifalla utskottets yrkande 25 
4. att  bifalla utskottets yrkande 26 
5. att  bifalla Tobias Krantz och Stefan Björks yr-

kande 
6. att  bifalla utskottets yrkande 27 
7. att avslå Jan Ertsborns yrkande 
8. att  bifalla utskottets yrkande 28 
9. att  bifalla utskottets yrkande 29 

¬NOOK mpJóííê~åÇÉ=£îêáÖ~=ëâ~ííÉÑê™ÖçêI=ãçíáçå=
bOSJbPT=ë~ãí=ãçíáçå=bNOI=óêâ~åÇÉ=P=

I debatten yttrade sig Christer Nylander, Karin Pilsä-
ter, Ulla-Britt Hagström, Rosie Rothstein, Roland Ut-
bult, Stig H. Johansson, Niklas Frykman, Gunnar 
Andrén, Mikael Jansson 
 
Johan Strandberg hade i motion E12 yrkat: 
3. att  landsmötet uttalar att inkomstskatterna betalas 

in av löntagarna personligen 
 
Niklas Frykman hade i motion E26 yrkat: 
1. att  uttala att Folkpartiet liberalerna bör verka för 

att kommunernas och landsting-
ens/regionernas beskattningsrätt upphör och 
att kommunalskatt och landstingsskatt ersätts 
med en statlig skatt på 30 %. 

2. att  uttala att Folkpartiet liberalerna bör skifta fo-
kus i sin skattepolitik från avskaffande av 
värnskatten till sänkning av den statliga in-
komstskatten för att uppnå ”hälften kvar”. 

3. att  uttala att Folkpartiet liberalerna bör verka för 
att källskattereformen avskaffas. 

 
Inger Hilmansson hade i motion E27 yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna håller fast vid skattere-

formen och utvecklar den ytterligare. 
2. att  ”hälften kvar” får förbli en liberal inriktning. 
 
Gunnar Andrén hade i motion E28 yrkat: 
1. att  ge partistyrelsen i uppdrag att söka hitta en lös-

ning som möjliggör stimulans till att bidra till 
ideell verksamhet inom ramen för skattesyste-
met utan att principen om att endast med av-
drag för inkomsternas förvärvande åsidosätts. 

 
Lars Hult hade i motion E29 yrkat: 
1. att  folkpartiet kraftfullt verkar för att denna 

orättvisa tas bort genom att påverka riksdagen 
att ändra eller ta bort skattesatsen! 

 
Roland Utbult hade i motion E30 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

verkar för avdragsrätt för ideella ändamål en-
ligt motionens intentioner.  

 
Ulla-Britt Hagström hade i motion E31 yrkat: 
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1. att  folkpartiets landsmöte uppdrar åt partiled-
ning, ministrar och riksdagsledamöter att ver-
ka för att enskilda personer och företagare ges 
möjlighet till skatteavdrag för gåvor till ideel-
la organisationer. 

2. att  en utredning görs om möjlighet till Non-
profitmodell i aktiebolagsform.  

3. att  juridiska och försäkringsmässiga hinder för 
samverkan mellan offentlig och ideell sektor 
undanröjs. 

 
Tina Acketoft hade i motion E32 yrkat: 
1. att  fp vidtar åtgärder för att ett system med indivi-

duellt kompetenssparande ska kunna införas, i 
enlighet med riksdagens tidigare intentioner. 

 
Folkpartiet liberalerna i Lidingö hade i motion E33 
yrkat: 
1. att  folkpartiet verkar för att skatten vid uthyrning 

av rum i privatbostad eller hel privatbostad 
avskaffas. 

 
Lennart Fremling hade i motion E34 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att en översyn bör göras 

angående ett antal myndighetsregler som bör 
kunna förenklas, särskilt i anslutning till att 
ett antal skatter förändras. 

 
Anders Berglund hade i motion E35 yrkat: 
1.att  landsmötet uttalar att socialavgifter skall sän-

kas i de inkomstskikt där inte socialavgifterna 
har sin motsvarighet i utbetalningar till social-
försäkringssystemet och de allmänna pensio-
nerna. 

 
Gunnar Söderberg hade i motion E36 yrkat: 
1. att  folkpartiet verkar för en ändring av det datum 

som meddelande om ändrad folkbokföring 
ska vara anmält från 1 november till 31 de-
cember, så att det sammanfaller med kalen-
derårets slut. 

 
Ulla-Britt Hagström hade i motion E37 yrkat:  
1. att  folkpartiets landsmöte uppdrar åt partiled-

ning, ministrar och riksdagsledamöter att ver-
ka för att en ny kartläggning av användningen 
av taxeringsvärden initieras. 

2. att  nyttan för fastighetsägare, kreditgivare, stat 
och kommun belyses. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion E12, yrkande 3, avslås 
2 att  motion E26, yrkande 1 och 3, avslås 
3 att  motion E26, yrkande 2, anses besvarad 
4 att  motion E27 anses besvarad 
5 att  motion E28 avslås 
6 att  motion E29 avslås 
7 att  motion E30 avslås 
8 att  motion E31 avslås 
9 att  motion E32, bifalls 

10 att  motion E33 avslås 
11 att  motion E34 anses besvarad 
12 att  motion E35 avslås 
13 att  motion E36 avslås 
14 att  motion E37 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
30. att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
31. att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
32. att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
33. att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
34. att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
35. att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
36. att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
37. att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
38. att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
39. att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
40. att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
41. att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
42. att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
43. att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
 
Niklas Frykman hade i reservation2 i utskottet yrkat: 
1 att bifalla motion E26 
 
Rosie Rothstein och Kaj-Eve Enroth hade i reserva-
tion 3 i utskottet yrkat: 
1 att bifalla motion E28. 
 
Niklas Frykman yrkade: 
1 att  bifalla motion E26 yrkande 3  
 
Rosie Rothstein yrkade: 
1 att bifalla reservation 3 iutskottet 
 
Stig H. Johansson yrkade: 
1 att bifalla motion E30 
 
Ulla-Britt Hagström yrkade: 
1 att bifalla motion E31 
 
Björn Brändevall yrkade: 
1 att  landsmötet uttalar att Folkpartiet ska verka för 

att arbetsgivaravgifter skrivs ut på lönebesked. 
 
Landsmötet beslutade: 
1. att  bifalla utskottets yrkande 30 
2. att  bifalla utskottets yrkande 31 
3. att avslås Niklas Frykmans yrkande 
4. att  bifalla utskottets yrkande 32 
5. att  bifalla utskottets yrkande 33 
6. att  bifalla utskottets yrkande 34 
7. att avslå Rosie Rothsteins yrkande 
8. att  bifalla utskottets yrkande 35 
9. att  bifalla utskottets yrkande 36 
10. att avslå Stig H. Johanssons yrkande 
11. att  bifalla utskottets yrkande 37 
12. att avslå Ulla-Britt Hagströms yrkande 
13. att  bifalla utskottets yrkande 38 
14. att  bifalla utskottets yrkande 39 
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15. att  bifalla utskottets yrkande 40 
16. att  bifalla utskottets yrkande 41 
17. att  bifalla utskottets yrkande 42 
18. att  bifalla utskottets yrkande 43 
19. att avslå Björn Brändewalls yrkande 

¬NOPK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 9-19 på dagordningen 

¬NOQK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till kl. 22.47 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 22.42 
 
 
Pass E1, 8/9 kl. 22.30- 

¬NORK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= gçå~ë=
^åÇÉêëëçå=âäK=OOKQT=

¬NOSK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Christer Sörliden, Christina Holmgren, Marga-
retha Furustrand och Morgan Hjalmarsson 

¬NOTK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att stryka punkt 15 och 22 från dagordningen 
2 att med detta fastställa ny dagordning för för-

handlingspasset enligt mötespresidiets förslag 

¬NOUK ûêÉåÇÉå=Ñê™å=_ÉêÉÇåáåÖëìíëâçííÉíI=_rNW=
mpJÑ∏êëä~ÖS=ÒhìäíìêÉå=äóÑíÉê=pîÉêáÖÉÒK=

I debatten yttrade sig Helene Odenljung och Lennart 
Kollmats 
 
Beredningsutskottet yrkade: 
1 att avslå utskottets yrkande 75 
2 att programpunkt 14 får följande lydelse: 

”Utveckla den kulturella infrastrukturen i hela 
landet. Stödet till regionala och lokala kultur-
institutionerna bör öka. De statliga medlen 
avsedd för den regionala och lokala kultur-
verksamheten bör fördelas på den regionala 
nivån, utan styrning från statens kulturråd.” 

3 att avslå utskottets yrkande 76 
4 att programpunkt 15 får följande lydelse: 

”Vi behöver bredda vår syn vad som är 
konstnärlig prestation – även institutioner 
som Moomsteatern ska kunna få ett nationellt 
uppdrag” 

5 att avslå utskottets yrkande 83 
6 att en ny programpunkt införs sist i programmet 

med följande lydelse:  
”Gör kulturen tillgänglig för alla. Det handlar 
om tillgänglighet för människor med funk-
tionshinder. Men det handlar också om att ut-
nyttja informationsteknik på ett kreativt sätt 

så att sådan kultur som tidigare varit förbehål-
let storstäderna blir tillgänglig i hela landet. 
Ny teknik kan också skapa upplevelser för 
grupper som tidigare haft svårt att tillgodogö-
ra sig och själva delta i kulturverksamhet. 

7 att avslå utskottets yrkande 84 
8 att landsmötet beslutar:  

att uppdra åt partistyrelsen att med de antagna 
riktlinjerna för kulturpolitiken som grund 
genomföra ett samråd inom partiet 
att uppdra åt partistyrelsen att efter genomfört 
samråd fastställa ett kulturpolitiskt program 
för folkpartiet liberalerna. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla beredningsutskottets yrkanden 

¬NOVK ûêÉåÇÉå=Ñê™å=_ÉêÉÇåáåÖëìíëâçííÉíI=_rOW=
jçíáçå=eR=

I debatten yttrade sig Helene Odenljung och Sverker 
Thorén 
 
Beredningsutskottet yrkade: 
1 att avslå utskottets yrkande 9 
2 att anföra att:  

”Landsmötet delar motionärens beskrivning 
av att folkpartiet har en framsynt och 
nyskapande miljöpolitik. Folkpartiet har ock-
så en stolt historia där vi tidigt insåg vikten av 
att lyfta miljö- och naturvårdsfrågorna. 
Däremot måste vi erkänna att vi under senare 
år inte drivit miljöfrågan tillräckligt hårt. Där-
för har folkpartiet nu tagit initiativ till ett 
långsiktigt idéarbete för att vi i valet 2010 ska 
kunna möta väljarna med trovärdiga och 
framtidsinriktade svar för att lösa vår tids 
ödesfråga nämligen klimathotet.   
Vi behöver också bl.a. arbeta för att bevara 
den biologiska mångfalden och söka lösning-
ar på hur vi ska rädda Östersjön som ett le-
vande innanhav. I sammanhanget kan konsta-
teras att klimat- och miljöfrågor redan fått en 
mer framskjuten plats på folkpartiets hemsida 
och att Gröna liberaler är ett aktivt och levan-
de nätverk. Det krävs dock nu ett långsiktigt 
och målmedvetet arbete för att stärka vår pro-
fil och vässa vår politik på detta område. Par-
tiledningen och partistyrelsen bör aktivt arbe-
ta med att synliggöra och kommunicera vår 
natur- och miljöpolitik.” 

3 att landsmötet med ovanstående anser motion H5 
yrkande 1 och 2 besvarade 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla beredningsutskottets yrkanden 

¬NPMK mpJóííê~åÇÉ=_áëí™åÇI=ãçíáçåÉê=cOPJcOU=

I debatten uttalade sig Birgitta Ohlsson, David Wir-
mark, Göran Levin, Per Altenberg, Carl B Hamilton, 
Anita Brodén, Ulla-Britt Hagström, Madeleine Sjö-
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stedt, Frida Johansson Metso, Cecilia Malmström, 
Florence Laag, Cecilia Wikström, Anna Starbrink, 
Philip Wendahl, Mathias Sundin, Ann-Cathrine And-
ré, Roland Utbult, Olof Hansson, Cecilia Wigström, 
Paula Röttorp, Carl Cederström, Mats Persson, Avni 
Dervishi, Rob Basmarke, Britt-Marie Lövgren och 
Fredrik Malm  

¬NPNK píÉÅâ=á=ÇÉÄ~ííÉå=

Landsmötet beslutade: 
sätta streck i debatten 

¬NPOK mpJóííê~åÇÉ=_áëí™åÇI=ãçíáçåÉê=cOPJcOU=

Carl B Hamilton,Hans Bergström, Gunnar Andrén 
och Paula Röttorp hade i motion F23 yrkat: 
1 att Folkpartiet liberalerna på grundval av femtio 

års problematiska erfarenheter av offentligt 
finansierat bistånd nu drar slutsatser för parti-
ets framtida biståndspolitik. 

2 att en 20-30 års-nollvision för reguljärt bistånd 
skrivs in som långsiktigt mål för Folkpartiet 
liberalernas biståndspolitik. 

3 att biståndet växlas över till mera av humanitärt, 
livsuppehållande bistånd till människor i ex-
trema, klimathotade och utsatta situationer. 

4 att i skeden när en region måste stabiliseras för att 
fred och normalt liv skall få en chans att åter-
uppstå och utvecklas, biståndsmedel även skall 
kunna användas för att finansiera säkerhets-
skapande insatser av militär trupp och polis. 

 
Liberala ungdomsförbundet hade i motion F24 yrkat: 
1 att följande text fogas in under rubriken ”Värl-

den” i partiprogrammet:  
”Sverige skall avsätta minst två procent av 
bruttonationalinkomsten till bistånd.” 

 
Gunilla Almesåker hade i motion F25 yrkat: 
1 att ett villkor införs för att bistånd ska erhållas 

från Sverige. Villkoret ska utgå från krav på 
jämställdhet.  Jämställdhetskravet anpassas 
för respektive land som önskar erhålla bistånd 
från Sverige.  

2 att formuleringen i punkt 12 ovan: 
”Sverige bör i internationella fora och i bilate-
rala bistånds- och handelssamarbeten tydligt 
driva frågor som rör kvinnors politiska infly-
tande, rätt till lika utbildning, våld mot kvin-
nor, sexuell och reproduktiv hälsa inklusive 
rätten till väl fungerade preventivmedel och 
rätten till fria och säkra aborter” ändras till: 
Sverige bör i internationella fora och i bilatera-
la bistånds- och handelssamarbeten ställa som 
krav för bistånd, att frågor som rör kvinnors 
politiska inflytande, rätt till lika utbildning, 
våld mot kvinnor, sexuell och reproduktiv häl-
sa inklusive rätten till väl fungerade preven-
tivmedel och rätten till fria och säkra aborter 
tas upp i statliga program i biståndslandet. 

 

Ulla-Britt Hagström hade i motion F26 yrkat: 
1 att folkpartiets landsmöte uppdrar till partistyrel-

se, ministrar och riksdagsledamöter att verka 
för att fastighetsfrågornas betydelse för fat-
tigdomsbekämpning prioriteras högre inom 
den svenska tjänsteexporten. 

 
Michael Bonde hade i motion F27 yrkat: 
1 att folkpartiet liberalerna skall verka för en stat-

lig utredning tillsätts om möjligheten för att 
kunna ge kommunerna en handlingsplan för 
att starta och genomföra en fadderverksamhet 
enligt ovan. 

2 att ovanstående blir en del i folkpartiets partipro-
gram som handlar om utlandsbistånd. 

 
Johan Strandberg hade i motion F28 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att Sveriges utvecklings-

samarbete i högre grad bör handla om livsup-
pehållande saker. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion F23 avslås 
2 att landsmötet beslutar uttala som sin mening: 

”För en liberal är det självklart att visionen 
ändå måste vara en värld där enskilda stater 
inte längre behöver reguljärt utvecklingsbi-
stånd.”  

3 att landsmötet beslutar uttala som sin mening att: 
”Av EU gemensamt beslutade internationella 
säkerhetsoperationer bör finansieras över 
EU:s gemensamma budget.”  

4 att motion F24 avslås 
5 att motion F25 avslås 
6 att landsmötet beslutar uttala som sin mening att: 

”När Sverige koncentrerar biståndet till färre 
mottagarländer, så bör demokrati vara det 
främsta urvalskriteriet.”  

7 att motion F26 avslås 
8 att motion F27 avslås 
9 att motion F28 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
29 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
30 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
31 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
32 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
33 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
34 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
35 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
36 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
37 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
 
Mathias Sundin yrkade: 
1 att bifalla motion F23 yrkande 1-3 
 
Carl B Hamilton och Mathias Sundin yrkade: 
1 att bifalla motion F23 yrkande 4 
 
Frida Johansson Metso yrkade: 
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1 att bifalla motion F24 
 
Ulla-Britt Hagström yrkade: 
1 att bifalla motion F26 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 29 
2 att avslå Carl B Hamilton och Mathias Sundins 

yrkande 
3 att bifalla utskottets yrkande 30 
4 att bifalla utskottets yrkande 31 
5 att bifalla utskottets yrkande 32 
6 att avslå Frida Johansson Metsos yrkande 
7 att bifalla utskottets yrkande 33 
8 att bifalla utskottets yrkande 34 
9 att bifalla utskottets yrkande 35 
10 att avslå Ulla-Britt Hanssons yrkande 
11 att bifalla utskottets yrkande 36 
12 att bifalla utskottets yrkande 37 

¬NPPK mpJóííê~åÇÉ=pâçäJ=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖëÑê™ÖçêI=
ãçíáçåÉê=_NJ_PQ=

I debatten yttrade sig Gabrielle Peteri, Olof Hansson, 
Maria Winberg Nordström, Ann-Katrin Strand, Ann-
Cathrin Larsson, Jan Jönsson, Jens Sundström, Mar-
cus Claesson, Anita Boström, Fatima Svanå, Linda 
Axäng, Helene Odenljung, Malin Danielsson, Hanna 
Odehäll, Åsa Gustafsson, Ina Lindström, Britt-Marie 
Lövgren, Agneta Berliner, Lennart Gabrielsson, Bir-
gitta Ohlsson och Mikael Jansson 
 
Jan Jönsson hade i motion B1 yrkat: 
1 att folkpartiets landsmöte uttalar att alla barn ska 

ha samma rätt att välja skola, både inom och 
utom den egna kommunen, oavsett förutsätt-
ningar eller behov. 

 
Lennart Svenssonhade i motion B2 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

är positivt till en skolpeng som är differentie-
rad utifrån barnets behov av särskilt stöd. 

 
Birgitta Carlstedt och Roger Haddad hade i motion 
B3 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att folkpartiet anser att 

svenskundervisningen utökas med 100 under-
visningstimmar på gymnasienivå så att 
Svenska C och Litteratur och litteraturveten-
skap blir obligatoriska kurser på de studieför-
beredande programmen, samtidigt som 
Svenska C och en (1) yrkesinriktad kurs blir 
obligatorisk på yrkesförberedande program. 
Detta i avvaktan på en genomgripande änd-
ring av kurssammansättningen. 

 
Åke Wedin hade i motion B4 yrkat: 
1 att det sker en utökning med två matematiklek-

tioner per vecka i årskurs 7 – 8 – 9. 
2 att det sker en utökning med två svensklektioner 

per vecka i årskurs 7 – 8 – 9. 

3 att en frivillig tvåveckors kurs i matematik och 
svenska före höstterminsstarten erbjuds dem 
som skall börja årskurs 7 – 8 – 9 och har be-
tygsnivå ”IG” och ”G”. 

4 att även yngre elever skall ges samma möjlighet. 
5 att det sker en utökning av lektionstimmar i ma-

tematik och svenska fr o m årskurs 1 i grund-
skolan. 

 
Tove af Geijerstam, Anita Brodén, Kristina Bergman 
Alme, och Johan Ekström hade i motion B5 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar följande:  

”Barn och ungdomar med ett annat moders-
mål än svenska behöver goda färdigheter i 
detta språk för att på bästa sätt tillägna sig 
svenska språket. Därför skall hemspråksun-
dervisning erbjudas alla barn i behov av det, 
samt samordnas med och knytas till undervis-
ningen i svenska.” 

 
Folkpartiet liberalerna i Sigtuna hade i motion B6 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar som sin mening att den 

allmänna skolstarten i Sverige skall flyttas 
från genomsnittligt 7 till 6 års ålder och upp-
drar åt partiledningen att inom alliansen, i 
riksdag, regering och berörda departement 
driva denna fråga. 

 
Camilla Eriksson hade i motion B7 yrkat: 
1 att ett nytt stycke infogas under rubriken "Ut-

bildning för alla" i partiprogrammet med föl-
jande lydelse:  
”För att alla barn och ungdomar ska ges möj-
lighet att utvecklas efter sin fulla potential bör 
språk- och ämnesintegrerad undervisning bli 
ett naturligt pedagogiskt inslag i undervis-
ningen.” 

2 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 
är positivt till ett införande av språk- och äm-
nesintegrerad pedagogik som en obligatorisk 
kurs vid landets lärarutbildningar för lärarex-
amen. 

 
Christina Fossum hade i motion B8 yrkat: 
1 att folkpartiet utreder möjligheten att ge stödun-

dervisning utöver ordinarie lektionstid. 
 
Jan Jönsson hade i motion B9 yrkat: 
1 att folkpartiets landsmöte uttalar att alla barn och 

ungdomar har rätt till utbildning. Skolplikten 
måste därför ses över för att tydliggöra föräld-
rarnas ansvar för sina barns skolgång. Kraft-
fullare åtgärder måste kunna vidtas för att ga-
rantera alla barns rätt till utbildning. 

 
Folkpartiet liberalerna i Halland hade i motion B10 
yrkat: 
1 att godkänd behörighet före anställningen ska 

krävas för rektorer och gymnasiechefer inom 
det svenska skolväsendet. 
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Britt-Marie Norelius hade i motion B11 yrkat: 
1 att Folkpartiet liberalerna på sitt landsmöte 2007 

uttalar att skolor ska kunna ge alla sina elever 
ett eget lovdagskonto med ett lämpligt antal 
lediga dagar (t ex 5-10 dagar) att disponera 
för uttag i syfte att särskilt underlätta för ele-
ver med behov av andra lediga dagar än de 
traditionellt svenska, utan att skolarbetet 
hämmas. 

 
Vensan Vukovichade i motion B12 yrkat: 
1 att folkpartiet aktivt arbetar med att privateko-

nomi blir ett obligatoriskt inslag i högstadiet 
och gymnasieskolan. 

 
Åke Wedin hade i motion B13 yrkat: 
1 att det skall vara en skyldighet för kommunala 

skolor och friskolor att alla elever skall ha tre 
tvåveckorspraoperioder inom olika yrkesom-
råden. 

2 att en studie- och yrkesvägledare skall finnas på 
varje högstadieskola. 

 
Ingegerd Andréasson hade i motion B14 yrkat: 
1 att den kommunala skolpengen får användas 

även för studier i andra länder. 
 
Johan Strandberg hade i motion B15 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att obligatoriska ämnen på 

gymnasiet tas bort och i grundskolan de tre 
kärnämnena räcker som påtvingade. 

2 att landsmötet uttalar att anordnare av arbets-
marknadsutbildning, kvalificerad yrkesutbild-
ning, komvux, högskola och folkhögskola 
med plats över får erbjuda obehöriga sökande 
ett av en myndighet godkänt inträdesprov. 

3 att landsmötet uttalar att grundskoleinslaget "ele-
vens val" innebär checkar för köp av utbild-
nings- och hobbyverksamhet. 

4 att landsmötet uttalar att grundskoleeleverna får 
rätt till betyg från och med ettan. 

5 att landsmötet uttalar att måltiderna på gymnasiet 
blir avgiftsfria. 

6 att landsmötet uttalar att bidragsberättigade vid 
av svenska staten godkänd utlandsskola är 
avgiftsbefriade därvid. 

7 att landsmötet uttalar att staten ger garantier 
till fristående kreditinstitut för studielån. 

8 att landsmötet uttalar att skolpersonal inte be-
slagtar ägodelar. 

9 att landsmötet uttalar att fler statliga högskolein-
stitutioner utmanas av icke-offentliga utförare. 

10 att landsmötet uttalar att ingen elev stängs av 
från måltiderna. 

11 att landsmötet uttalar att grundskoleeleverna ges 
rätt till månatliga betyg. 

12 att landsmötet uttalar att hörande bör tillåtas vid 
dövskolor. 

 

Erika Nagy hade i motion B16 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att folkpartiet ska verka för 

att religiösa friskolor bör förbjudas. 
 
Saga Rosén hade i motion B17 yrkat: 
1 att följande mening förs in under rubriken Jäm-

likhet i sakpolitiska programmet ”Bryt utan-
förskapet”:  
”Den svenska skolan är konfessionslös och 
därmed bör skolavslutningar i religiösa loka-
ler avskaffas då sådana firanden utesluter en 
mängd elever med annan, eller utan tro.” 

2 att följande mening förs in under Jämlikhet i 
sakpolitiska programmet ”Bryt utanförska-
pet!”:  
”För att alla individer, oavsett religiös tro, 
skall kunna ta ledigt för att fira sina religiösa 
högtider utan att behöva ta ut extra semester-
dagar bör ett rödadagskonto tilldelas samtliga 
individer som går i skola och arbetar i Sveri-
ge.” 

3 att följande mening läggs till innan sista mening-
en i punkt 21 i det sakpolitiska programmet 
”Bryt utanförskapet!”:   
”Religiösa friskolor på grundskolenivå bör 
stoppas för att minimera risken att barn ofri-
villigt tvingas in i en tro.” 

 
Maria Johansson, Birgitta Ohlsson och Barbro Wes-
terholmh hade i motion B18 yrkat: 
1 att ställningstagandet att ett krav på tillgänglighet 

och användbarhet kopplas till godkännande 
att bedriva fristående skola förs in i partipro-
grammet i kapitlet "Den växande människan", 
under rubriken ”Kunskap/Utbildning för alla” 
enligt följande:  
”För att godkännas att starta och bedriva fri-
stående skola skall de tilltänkta skollokalerna 
uppfylla kraven på tillgänglighet och använd-
barhet enligt bygglagstiftningen.” 

 
Åke Wedin hade i motion B19 yrkat: 
1 att dessa skillnader mellan det nationella ämnes-

provet i engelska, matematik och svenska i 
årskurs 9 och slutbetyget uppmärksammas 
och förhindras. 

 
Marcus Claesson hade i motion B20 yrkat: 
1 att en enhetlig betygsskala med 101 steg införs. 
 
Roger Haddad, Anne-Lie Lindström, och Ragnhild 
Källberg hade i motion B21 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att folkpartiet anser att en 

lagändring bör göras som möjliggör inträde 
till studier inom kommunal vuxenutbildning 
redan från 18 års ålder. 

 
Folkpartiet i Malmö hade i motion B22 yrkat:  
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1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 
ska verka för att staten återtar huvudmannas-
kapet för gymnasieskolan. 

 
Lars Åhman hade i motion B23 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att fortsatt starkt betona 

att elevernas utveckling och utbildningssy-
stemets likvärdighet bäst gynnas av en förstat-
ligad och decentraliserad skola. 

 
Agneta Berliner, Karin Granbom, Birgitta Ohlsson, m 
fl. hade i motion B24 yrkat: 
1 att stycket nedan läggs till i partiprogrammet un-

der rubriken Den växande människan, Kun-
skap, efter andra stycket:”  
Alla barn och ungdomar skall oberoende av 
kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden ha tillgång till lik-
värdig utbildning. Skolan är ett nationellt an-
svar och skall därför ha staten som huvud-
man. Kvalitet och likvärdighet skall säkras 
genom statlig finansiering samt nationella 
mål, utvärderingar och tillsyn.” 

 
Solveig Hellquist, Agneta Berliner och Maria Lund-
qvist-Brömster hade i motion B25 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att skolhälsovården skall 

förstärks med personal med beteendeveten-
skaplig kompetens. 

2 att landsmötet beslutar verka för att skolhälso-
vårdens sekretess liksom anmälnings- och 
upplysningsskyldighet till socialtjänsten när 
barn misstänks fara illa eller riskerar att ut-
vecklas ogynnsamt förtydligas i skollagen. 

3 att landsmötet beslutar verka för att skolläkare 
och skolsköterskor ska ha samma sekretess 
som kuratorer och psykologer. 

4 att landsmötet beslutar verka för att socionomer 
som arbetar i socialtjänstens barn- och famil-
jegrupper eller motsvarande har sin arbets-
plats där barnen finns - dvs. inom förskola 
och skola. 

 
Ove Källström hade i motion B26 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att folkpartiet skall verka för 

en garanterad sammanhållen skolhälsovård. 
2 att skolbarn skall få hjälp för psykiska problem 

av adekvat utbildad personal. 
3 att skollagen kompletteras med en bestämmelse 

om att det skall finnas kurator och psykolog-
hjälp på landets alla skolor. 

 
Hanna Olehäll hade i motion B27 yrkat: 
1 att tredje meningen under punkt 22 i skolpro-

grammet ”Återupprätta bildningsskolan” (och 
tredje meningen under punkt 22 i det rättspo-
litiska programmet ”Ökad trygghet mot 
brott”) stryks, och ersätts med:   
”Forskning visar att mobbning kan halveras 
på kort tid. Alla skolor ska snarast informeras 

om, och åläggas att använda, metoder mot 
mobbning som ger bevisad positiv effekt”. 

2 att följande mening läggs till punkt 22 i skolpro-
grammet ”Återupprätta bildningsskolan”(och 
punkt 22 i det rättspolitiska programmet 
”Ökad trygghet mot brott”):   
”Medlingsmetoder som går ut på att mobboff-
ret gör eftergifter gentemot mobbarna ska inte 
användas.” 

3 att fjärde meningen under punkt 22 i skolpro-
grammet ”Återupprätta bildningsskolan” (och 
fjärde meningen under punkt 22 i det rättspo-
litiska programmet ”Ökad trygghet mot 
brott”) stryks, och ersätts med:  
”Skolan ska ha möjlighet och skyldighet att 
förflytta mobbare om inga andra åtgärder 
hjälper.” 

 
Folkpartiet liberalerna i Nacka hade i motion B28 yr-
kat: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för en änd-

ring i skollagen, så att kommunerna har skyl-
dighet att - i de fall där behov kan styrkas - 
tillhandahålla barnomsorg även på obekväm 
arbetstid som kvällar, nätter och helger. 

 
Mia Franzén hade i motion B29 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att till partiprogrammet 

foga skrivningar som öppnar för en positiv in-
ställning till att kommuner/privata alternativ 
själva kan erbjuda barnomsorg på de arbetsti-
der föräldrarna kan tänkas ha, d v s dygnet 
runt. 

 
Birgitta Ohlsson, Esbjörn Nyström, Fatima Svanå, m 
fl. hade i motion B30 yrkat: 
1 att följande infogas i partiprogrammet:  

”Rätten till nattdagis bör skrivas in i skolla-
gen.” 

 
Ann-Cathrin Larsson hade i motion B31 yrkat: 
1 att folkpartiet liberalerna verkar för att skollagen 

ändras så att rätten till barnomsorg gäller alla 
föräldrar med barn oavsett arbetstid. 

 
Tina Acketoft hade i motion B32 yrkat: 
1 att följande infogas i partiprogrammet:  

”Rätten till barnomsorg på oregelbunden ar-
betstid skall skrivas in i skollagen.” 

 
Sven Jägervall hade i motion B33 yrkat: 
1 att föräldrarnas val av driftform skall vara en rät-

tighet och respekteras över tiden. 
2 att föräldrarnas val av driftform skall beaktas vid 

upphandling. 
3 att föräldrar, som vidhåller sitt tidigare val drifts-

form vid t ex upphandling, skall garanteras 
flytträtt till tidigare vald driftform. 

 
Solveig Hellquist hade i motion B34 yrkat: 
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1 att landsmötet beslutar att verka för att barn får 
undervisning om säkerhet på Internet i skolan. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion B1 anses besvarad 
2 att motion B2 anses besvarad 
3 att motion B3 anses besvarad 
4 att motion B4 anses besvarad 
5 att motion B5 anses besvarad 
6 att motion B6 anses besvarad 
7 att motion B7 anses besvarad 
8 att motion B8 anses besvarad 
9 att motion B9 anses besvarad 
10 att motion B10 anses besvarad 
11 att motion B11 anses besvarad 
12 att motion B17, yrkande 2, anses besvarad 
13 att motion E48 yrkande 1 anses besvarad 
14 att motion B12 anses besvarad 
15 att motion B13 anses besvarad 
16 att motion B14 anses besvarad 
17 att motion B15, yrkande 1-6, 8, samt 10-12 avslås 
18 att motion B15, yrkande 7 anses besvarad 
19 att motion B16 anses besvarad 
20 att motion B17, yrkande 1, avslås 
21 att motion B17, yrkande 3, anses besvarad 
22 att motion B18 anses besvarad 
23 att motion B19 anses besvarad 
24 att motion B20 avslås 
25 att motion B21 anses besvarad 
26 att landsmötet uttalar att regeringen bör initiera 

en utredning där skolans framtida huvudman-
naskap övervägs 

27 att motion B22 anses besvarad 
28 att motion B23 anses besvarad 
29 att motion B24 anses besvarad 
30 att motion B25 yrkande 1 bifalls 
31 att motion B25 yrkande 2 anses besvarat 
32 att motion B25 yrkande 3 anses besvarat 
33 att motion B25 yrkande 4 anses besvarat 
34 att motion B26 yrkande 1 bifalls 
35 att motion B26 yrkande 2 bifalls 
36 att motion B26 yrkande 3 anses besvarat 
37 att motion B27 yrkande 1 anses besvarad 
38 att motion B27 yrkande 2 och 3 bifalls 
39 att landsmötet gör ett uttalande som preciserar 

punkt 22 i skolprogrammet och punkt 22 i 
rättsprogrammet från 2005, med följande ly-
delse:  
”Mobbning är ett av de värsta uttrycken för 
bristande respekt för andra människor. Det är 
viktig att alla i skolan tydligt visa att mobb-
ning aldrig kommer att accepteras. Forskning 
visar att mobbning kan halveras på kort tid. 
Alla skolor ska vara skyldiga att använda me-
toder mot mobbning som ger bevisad positiv 
effekt. Medlingsmetoder som går ut på att 
mobboffret gör eftergifter gentemot mobbarna 
får inte användas. Skolan ska ha möjlighet 
och skyldighet att förflytta mobbare om inga 
andra åtgärder hjälper.” 

40 att motion B28 anses besvarad 
41 att motion B29 anses besvarad ∗
43 att motion B30 anses besvarad 
44 att motion B31 anses besvarad 
45 att motion B32 anses besvarad 
46 att motion B33 anses besvarad 
47 att motion B34 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
1 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
2 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
3 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
4 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
5 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
6 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
7 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
8 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
9 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
10 att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
11 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
12 att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
13 att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
14 att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
15 att  bifalla partistyrelsens yrkande 15 
16 att  bifalla partistyrelsens yrkande 16 
17 att  bifalla partistyrelsens yrkande 17 
18 att  bifalla partistyrelsens yrkande 18 
19 att  avslå partistyrelsens yrkande 19 
20 att  avslå motion B16 
21 att  bifalla partistyrelsens yrkande 20 (OBS! Ska 

vara avslag på motion B17, yrkande 1) 
22 att  avslå partistyrelsens yrkande 21 
23 att  avslå motion B17, yrkande 3 
24 att  landsmötet uttalar:  

”Folkpartiet ska verka för  en statlig utredning 
tillsätts angående de konfessionella friskolor-
nas roll och framtid i det svenska skolväsen-
det, där det enskilda barnets rätt till en allsidig 
och objektiv undervisning särskilt beaktas. 
Utredningen bör också se över lagstiftningen 
på området vad gäller tillståndsgivning och 
inspektion, samt kontroll av huvudmännen.” 

25 att  bifalla partistyrelsens yrkande 22 
26 att  bifalla partistyrelsens yrkande 23 
27 att  bifalla partistyrelsens yrkande 24 
28 att  bifalla partistyrelsens yrkande 25 
29 att  bifalla partistyrelsens yrkande 26 
30 att  bifalla partistyrelsens yrkande 27 
31 att  bifalla partistyrelsens yrkande 28 
32 att  bifalla partistyrelsens yrkande 29 
33 att  bifalla partistyrelsens yrkande 30 
34 att  bifalla partistyrelsens yrkande 31 
35 att  bifalla partistyrelsens yrkande 32 
36 att  bifalla partistyrelsens yrkande 33 
37 att  bifalla partistyrelsens yrkande 34 
38 att  bifalla partistyrelsens yrkande 35 
39 att  bifalla partistyrelsens yrkande 36 

 
∗ Partistyrelsen yrkanden innehöll aldrig något 42:a yrkande. 
Numret har utelämnats. 
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40 att  bifalla partistyrelsens yrkande 37 
41 att  bifalla partistyrelsens yrkande 38 
42 att  bifalla partistyrelsens yrkande 39 
43 att  bifalla partistyrelsens yrkande 40 
44 att  bifalla partistyrelsens yrkande 41 
46 att  bifalla partistyrelsens yrkande 43 ∗
47 att  bifalla partistyrelsens yrkande 44 
48 att  bifalla partistyrelsens yrkande 45 
49 att  bifalla partistyrelsens yrkande 46 
50 att  bifalla partistyrelsens yrkande 47 
 
Ina Lindström yrkade i reservation 1 i utskottet:  
1 att bifalla motion B14  
 
Roger Haddad yrkade i reservation 2 i utskottet:  
1 att bifalla motion B21  
 
Carin Melin yrkade i reservation 3 i utskottet:  
1 att avslå motion B22  
2 att avslå motion B23  
 
Ulf Nilsson, Lars Åman, Runo Johansson, Ina Lind-
ström, Gabrielle Petri, Gunnar Dovner, Nils-Gunnar 
Kempe, Johan Nopp yrkade i reservation 4 i utskottet:  
1 att avslå partistyrelsens yrkande 27, 28 och 29 
2 att  motionerna B22, B23 och B24 anses besvarade 
3 att  landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka 

för att en statlig utredning om skolans förstat-
ligande tillsätts 

 
Lars Åman yrkade i reservation 5 i utskottet: 
1 att bifalla motion B28 
 
Lars Fagerström yrkade: 
1 att avslå motion B6 
2 att bifalla motion B10  
 
Lars Wedén yrkade: 
1 att bifalla motion B6 med följande förtydligande: 

”att landsmötet uttalar som sin mening att den 
allmänna skolstarten av den 9-åriga grundsko-
lan skall flyttas från genomsnittligt 7 till 6 års 
ålder och uppdrar åt partiledningen att driva 
denna fråga inom alliansen, i riksdag, reger-
ing och berörda departement.” 

 
Camilla Eriksson yrkade: 
1 att bifalla motion B7 
 
Christina Fossum yrkade: 
1 att bifalla motion B8 med följande tilläggsyrkan-

de: 
”att ge verket för skolutveckling i uppdrag att 
utarbeta lämplig modell för hur denna extra 
undervisning ska utformas i grundskolan och 
resultatredovisas” 

 

 
∗ Eftersom partistyrelsens yrkande 42 saknades, ute-
sluts yrkande 45 från utskottet 

Johan Nopp yrkade: 
1 att avslå motion B10  
 
Ina Lindström och John Bruun yrkade: 
1 att bifalla motion B14 
 
Johan Strandberg yrkade: 
1 att bifalla motion B15 yrkande 1 
 
Erika Nagy yrkade: 
1 att bifalla motion B16  
 
Roger Haddad yrkade: 
1 att bifalla reservation 2 i utskottet 
 
Carin Melin, Staffan Werme och Lars Hansson yrkade: 
1 att bifalla reservation 3 i utskottet 
 
Runo Johansson, Ulf Nilsson och Agneta Berliner yr-
kade: 
1 att bifalla reservation 4 i utskottet 
2 att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka 

för att en statlig utredning om skolans förstat-
ligande tillsätts. 

 
Staffan Werme och Lars Hansson yrkade: 
1 att motion B24, PS yrkande och utskottets yr-

kande över dessa skulle avslås med följande 
motivering: 
”Folkpartiet kommer under landsmötet 2007 
att fatta ett antal beslut om ökat nationellt an-
svar för olika idag kommunala verksamheter. 
Sammantaget innebär detta en kraftig överfö-
ring av makt, befogenheter och demokratisk 
insyn till en nivå långt över människors hu-
vuden. Om partiets samlade förslag får ge-
nomslag innebär det en helt ny samhällsmo-
dell utan kommuner med någon demokratisk 
relevans.” 

 
Maria Jern och Agneta Berliner yrkade: 
1 att motion B24 skulle bifallas 
 
Maria Jern, Stefan Saläng, Åsa Gustafsson och Linda 
Axäng yrkade: 
1 att bifalla reservation 5 i utskottet 
 
Fatima Svanå yrkade: 
1 att motion B30 skulle bifallas 
 
Tina Acketoft yrkade: 
1 att motion B32 skulle bifallas 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 1 
2 att bifalla utskottets yrkande 2 
3 att bifalla utskottets yrkande 3 
4 att bifalla utskottets yrkande 4 
5 att bifalla utskottets yrkande 5 
6 att bifalla utskottets yrkande 6 
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7 att avslå Lars Fagerströms yrkande 1  
8 att avslå Lars Wedéns yrkande 
9 att bifalla utskottets yrkande 7 
10 att avslå Camilla Erikssons yrkande  
11 att bifalla utskottets yrkande 8 
12 att avslå Christina Fossums yrkande 
13 att bifalla utskottets yrkande 9 
14 att bifalla utskottets yrkande 10 
15 att avslå Lars fagerströms yrkande 2  
16 att avslå Johan Nopps yrkande 
17 att bifalla utskottets yrkande 11 
18 att bifalla utskottets yrkande 12 
19 att bifalla utskottets yrkande 13 
20 att bifalla utskottets yrkande 14 
21 att bifalla utskottets yrkande 15 
22 att bifalla utskottets yrkande 16 
23 att avslå Ina Lindström och John Bruuns yrkande 
24 att bifalla utskottets yrkande 17 
25 att bifalla utskottets yrkande 18 
26 att avslå Johan Strandbergs yrkande 
27 att bifalla utskottets yrkande 19 
28 att bifalla utskottets yrkande 20 
29 att avslå Erika Nagys yrkande 
30 att bifalla utskottets yrkande 21 
31 att bifalla utskottets yrkande 22 
32 att bifalla utskottets yrkande 23  
33 att bifalla utskottets yrkande 24 
34 att bifalla utskottets yrkande 25 
35 att bifalla utskottets yrkande 26 
36 att bifalla utskottets yrkande 27 
37 att bifalla utskottets yrkande 28 
38 att bifalla utskottets yrkande 29 
39 att avslå Roger Haddads yrkande  
40 att bifalla utskottets yrkande 30 
41 att bifalla utskottets yrkande 31 
42 att bifalla utskottets yrkande 32 
43 att avslå Runo Johanssons, Ulf Nilssons och Ag-

neta Berliners bägge yrkanden 
44 att avslå Carin Melins, Staffan Wermes och Lars 

Hanssons yrkande 
45 att avslå Staffan Wermes och Lars Hanssons yr-

kande 
46 att avslå Maria Jerns och Agneta Berliners yr-

kande 
47 att bifalla utskottets yrkande 33 
48 att bifalla utskottets yrkande 34 
49 att bifalla utskottets yrkande 35 
50 att bifalla utskottets yrkande 36 
51 att bifalla utskottets yrkande 37 
52 att bifalla utskottets yrkande 38 
53 att bifalla utskottets yrkande 39 
54 att bifalla utskottets yrkande 40 
55 att bifalla utskottets yrkande 41 
56 att bifalla utskottets yrkande 42 
57 att bifalla utskottets yrkande 43 
58 att avslå Maria Jerns, Stefan Salängs, Åsa Gus-

tafssons och Linda Axängs yrkande 
59 att bifalla utskottets yrkande 44 
60 att bifalla utskottets yrkande 46 
61 att avslå Fatima Svanås yrkande 

62 att bifalla utskottets yrkande 47 
63 att avslå Tina Acketofts yrkande 
64 att bifalla utskottets yrkande 48 
65 att bifalla utskottets yrkande 49 
66 att bifalla utskottets yrkande 50 

¬NPQK pçÅá~äíà®åëíÑê™ÖçêI=ãçíáçå=`PSJ`QP=

I debatten yttrade sig: Birgitta Rydberg, Frida Johans-
son Metso, Katherine Schöning, Jimmy Henriksson, 
Stefan Björk, Roland Utbult, Britt-Marie Norelius, 
Minna Klintz, Mattias Forsell, Maria Winberg-
Nordström, Maria Lundqvist-Brömster, Staffan Wer-
me, Mikael Jansson och Naeimy Blücher Johansson. 
 
Britt-Marie Norelius hade yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna på sitt landsmöte 2007 

uttalar att Sveriges samtliga kommuner bör 
upprätta en social översiktsplan som kom-
plement till den fysiska översiktsplanen i syf-
te att upptäcka och komma till rätta med un-
derliggande orsaker till social utsatthet och 
föreslå förebyggande åtgärder för allt som 
ligger inom samhällets ansvar för att undvika 
att människor hamnar i riskzonen för social 
utsatthet samt att den bör ha samma formali-
akrav som den lagstadgade fysiska översikts-
planen. 

 
Mathias Forsell hade yrkat: 
1. att  partistyrelsen tar initiativ för att utreda de fö-

rebyggande välfärdssatsningarna ur ett hel-
hetsperspektiv, på samma sätt som vi gjort 
gällande skola, integration m.m. 

 
Maria Lundqvist-Brömster, Tobias Krantz, Barbro 
Westerholm, Solveig Hellquist, Agneta Berliner hade 
yrkat: 
1. att  fler fältarbetare anställs inom socialtjänsten. 

Fältarbetare som snabbt kan vara på plats vid 
akuta situationer och i utsatta miljöer. 

2. att  det satsas på fler familjehem genom bl a en 
rekryteringskampanj, samt att man skyndsamt 
utreder de problem som föreligger för famil-
jehemmen inom socialförsäkringssystemet. 

3. att  en möjlighet till kontakttimmar inrättas för 
föräldrar om ett barn är stökigt eller på andra 
sätt inte mår bra i skolmiljön. Kontakttim-
marna kan beviljas som andra insatser via so-
cialtjänsten. Formerna för hur ett VAB-
system kan utformas för detta ändamål bör 
närmare utredas.  

4. att  barn i undantagsfall ska ha rätt till en egen 
kontakt med socialtjänsten utan att förälder 
informeras. Socialtjänstlagen bör ge utrymme 
för att socialtjänsten i undantagsfall kan utre-
da ett barn utan att en potentiellt farlig föräl-
der får information. Detta ska även gälla barn 
och ungdomars kontakter med BUP. 

5. att  skapa fler slutenvårdsplatser inom BUP som 
ska erbjuda kvalificerad psykiatrisk vård med 
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kompetens att hantera även svår social pro-
blematik. 

6. att  satsa på ett familjestöd som bedrivs skilt från 
övrig socialtjänst för att underlätta för föräld-
rar att söka råd och stöd. 

7. att  skärpa straffen för langning och öka polisens 
möjligheter att spana efter brottslingar som 
profiterar på att fördärva våra barn. 

8. att  en kampanjsatsning ska göras för att värva 
fler män till socionomutbildningen. Både män 
och kvinnor behövs i socialt arbete med utsat-
ta killar och tjejer.  

 
Liberala ungdomsförbundet hade yrkat: 
1. att  följande stycke förs in partiprogrammet under 

rubriken "Boendet", efter det tredje stycket: 
”Hemlösheten bekämpas bäst genom att ge 
människor trygghet i en bostad som grund för 
att hantera eventuella vårdbehov, arbetssö-
kande och missbruk. En förutsättning för att 
ett självständigt liv är också en självständig 
ekonomi. Folkpartiet Liberalerna vill därför 
att satsningar på hemlösa ska breddas från 
psykiatri och missbruksvård till att även stötta 
den hemlöse i att sanera sin privatekonomi. 
Kommunernas budgetrådgivare ska här spela 
en mer framträdande roll än tidigare.” 

2. att  partistyrelsen får i uppdrag att se över möjlig-
heten att i högre grad individanpassa skuldsa-
neringsprocessen.   

 
Stefan Björk och Tobias Krantz hade yrkat: 
1. att  landsmötet tar ställning för att stöd till frivillig-

organisationerna i det offentliga budgetarbetet 
(stat, kommun och landsting) ska prioriteras. 

2. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att ta 
fram en rapport som innehåller en liberal stra-
tegi mot hemlöshet. 

3. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att ut-
reda om gåvor från företag och privatpersoner 
till frivilligorganisationer som utför värdefullt 
socialt arbete bör göras avdragsgilla. 

 
Roland Utbult hade yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar sig positivt till motionen. 
2.att  landsmötet beslutar överlämna motionen till 

kommunalpolitiska rådet för diskussion. 
3. att  kommunalpolitiska rådet får i uppdrag att 

sprida motionen och dess idé till folkpartiets 
kommunfullmäktigeledamöter i landet. 

 
Olov Lindquist hade yrkat: 
1. att  folkpartiet liberalerna tar som sin åsikt att so-

cialbidragen fortsättningsvis helt skall finan-
sieras av staten. 

 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade yrkat: 
1. att  i sista stycket i avsnittet ”Ekonomisk trygg-

het” i Folkpartiet liberalernas partiprogram 
lägga till en mening med lydelsen ”För att sä-

kerställa en jämlik behandling ska ansökning-
ar om bistånd avidentifieras så att det inte går 
att utläsa vilket kön den ansökande personen 
har”. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion C36 avslås 
2 att  motion C37 avslås 
3 att  motion C38 bifalls 
4 att  motion C39 anses besvarad 
5 att  motion C40, yrkande 1 och 2, anses besvarade 
6 att  motion C40, yrkande 3, anses besvarat 
7 att  motion C41 avslås 
8 att  motion C42 anses besvarad 
9 att  motion C43 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
1 att landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion C36:   
”Att landsmötet uttalar att de sociala aspek-
terna av samhällsutvecklingen för ökad social 
integration i lokalsamhället är en av kommu-
nernas viktigaste uppdrag. Att ta fram någon 
form av sociala översiktsplaner motsvarande 
den fysiska översiktsplanen vore en intressant 
väg för att få en långsiktigt hållbar struktur 
för det arbetet. Det är dock en fråga för varje 
kommun.” 

2 att i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 1 
3 att landsmötet uttalar som sin mening angående 

motion C37 : 
”Vi konstaterar att motionen ställer det förebyg-
gande sociala arbetet mot det behandlande, 
myndighetsutförande. Partistyrelsens svar på 
motionen behandlar delvis andra frågor.  
Folkpartiet bör i större utsträckning i framtiden 
arbeta med evidensbaserade forskningsresultat 
och arbetssätt för ett bättre lokalt socialt arbete.” 

4 att i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 2 
5 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
6 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
7 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
8 att avslå partistyrelsens yrkande 6 
9 att bifalla motion C40 yrkande 3 
10 att avslå partistyrelsens yrkande 7 
11 att avslå motion C41 yrkande 1  
12 att anse motion C41 yrkande 2 och 3 besvarade 
13 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
14 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
 
Mathias Forsell yrkade i reservation 1 i utskottet: 
1 att motion C37 bifalls. 
 
Staffan Werme, Maria Winberg Nordström, Anna-
Karin Carstensen, Marita Karlsson, John Bruun och 
Lars Fagerström yrkade i reservation 2 i utskottet: 
Vi reserverar oss till förmån för: ”Utskottet konstate-
rar att yrkandena 1,2,5 och 6 i motion C38 innebär ett 
nationellt detaljreglerande av lokala och regionala frå-
gor och åtgärder. För att få ett effektivt resursutnytt-
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jande för att stödja samhällets mest utsatta individer 
och grupper krävs en mångfald av åtgärder. Utskottet 
menar dock att det i detta läge är oriktigt att binda 
kommuner och regioner till en speciell åtgärd. Yrkan-
de 8 saknar adressat och bör därför endast ses som en 
allmän uppmaning till flera samhällsaktörer. Dessa 
yrkanden skall därför anses besvarade medan yrkan-
dena 3 och 4 skall bifallas.” 
 
Jimmy Henriksson yrkade: 
1 att bifalla motion C36  
 
Mattias Forsell yrkade: 
1 att bifalla reservation 1 i utskottet 
 
Staffan Werme m.fl. yrkade: 
1 att motion C38 yrkande 1 anses besvarat 
2 att motion C38 yrkande 2 anses besvarat  
3 att motion C38 yrkande 3 bifalles 
4 att motion C38 yrkande 4 bifalles 
5 att motion C38 yrkande 5 – 8 anses besvarade 
 
Katherine Schöning och Frida Johansson Metso yrkade: 
1 att bifalla motion C39 
 
Stefan Björk yrkade: 
1 att bifalla motion C40 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 1 
2 att avslå Jimmy Henrikssons yrkande 
3 att bifalla utskottets yrkande 2 
4 att avslå Mattias Forsells yrkande 
5 att bifalla utskottets yrkande 3 
6 att bifalla utskottets yrkande 4 
7 att avslå Staffan Wermes m.fl. yrkande 1 
8 att bifalla utskottets yrkande 5 
9 att avslå Staffan Wermes m.fl. yrkande 2 
10 att bifalla utskottets yrkande 6 
11 att avslå Katherine Schönings och Frida Johans-

son Metsos yrkande 
12 att bifalla utskottets yrkande 7 
13 att bifalla utskottets yrkande 8 
14 att avslå Staffan Wermes yrkande 3 
15 att bifalla utskottets yrkande 9 
16 att avslå Staffan Wermes yrkande 4 
17 att bifalla utskottets yrkande 10 
18 att avslå Staffan Wermes yrkande 5 
19 att avslå Stefan Björks yrkande 
20 att bifalla utskottets yrkande 11 
21 att bifalla utskottets yrkande 12 
22 att bifalla utskottets yrkande 13 
23 att bifalla utskottets yrkande 14 

¬NPRK ^ëëáëíÉê~Ç= ÄÉÑêìâíåáåÖ= Ñ∏ê= Éåë~ãëí™ÉåJ
ÇÉI=ãçíáçå=`QQJ`QR=

I debatten yttrade sig: Staffan Werme, Birgitta Ryd-
berg, Barbro Westerholm, Mikael Jansson. 
 

Martin Andreasson och Barbro Westerholm hade i 
motion C44 yrkat: 
1. att  landsmötet tar ställning för att häva förbudet 

mot assisterad befruktning för ensamstående. 
 
Birgitta Ohlsson, Tobias Söderkvist Revenäs, Fatima 
Svanå, Rasmus Jonlund, Karin Långström Vinge, Thé-
rèse Tangen, Philip Wendahl, Markus Forslund, Per 
Edman, Fred Saberi, Fredrik Westerlund, Catrine 
Norrgård, Maria Johansson, Tina Acketoft, Camilla 
Lindberg, Maria Lundqvist-Brömster, Henrik Persson, 
Vivianne Gillman, Anita Lilja-Stenholm, Suzanne Åker-
lund och Anita Wejbrandt hade i motion C45 yrkat: 
1. att  fp verkar för att ensamstående kvinnor bör få 

tillgång till assisterad befruktning på samma 
sätt som homo- eller heterosexuella kvinnor 
sammanboende i par. 

 
Paristyrelsen hade yrkat: 
1 att motion C44 bifalls 
2 att motion C45 bifalls 
 
Utskottet yrkade:  
15 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
16 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
 
Staffan Werme, Roland Utbult, Anna-Karin Carsten-
sen och Naemy Blücher Johansson yrkade i reserva-
tion 1 i utskottet: 
”Barn har allt mer kommit att bli en vuxen rättighet. 
Detta sätt att se på barn innebär risker för hur den 
långsiktiga synen på människovärdet kommer att ut-
vecklas. 
Partistyrelsen menar dessutom att det allmänna bör för-
hålla sig neutralt till den enskildes vägval när det gäller 
familjebildning och föräldraskap. Detta kan i sin förläng-
ning innebära en rättighet för flera personer än två att 
både anses som föräldrar och kräva familjens rätt.” 
1 att motion C44 avslås 
2 att motion C45 avslås 
 
Staffan Werme yrkade: 
1 att bifalla reservation 1 i utskottet 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bordlägga utskottets yrkande 15 och 16 jämte 

Staffan Wermes yrkande till efterkommande 
pass 

¬NPSK ^äâçÜçäI= íçÄ~â= çÅÜ= å~êâçíáâ~I= ãçíáçå=
`RTJ`SV=

I debatten yttrade sig: Staffan Werme, Birgitta Ryd-
berg, Minna Klintz, Rosie Rothstein, Karin Schmidt, 
John Bruun, Gabriel Romanus, Charlotte Klötz, Björn 
Brändewall, Paul Westerlund, Britt-Marie Norelius. 
 
Anders Castberger, Elver Jonsson, Eva Blomqvist 
hade i motion C57 yrkat: 
1. att  huvudfåran i svensk politik är en fortsatt restrik-

tiv och social inriktning av alkoholpolitiken. 
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2. att  uppmuntra alkoholfria alternativ. 
3. att  uppmuntra folkrörelser och det civila samhäl-

let i övrigt att argumentera för en restriktiv 
och socialt ansvarsfull alkoholpolitik.  

4. att  detaljistmonopolet Systembolaget ges möjlig-
heter att kvarstå.  

5. att  riksdag och regering driver en aktiv prispolitik. 
6. att  lyfta fram fördelarna med alkoholfria miljöer 

i samhället. 
7. att  Sverige ska spela en roll som pådrivare och 

understödjare för en alkoholrestriktiv inrikt-
ning av en gemensam europeisk alkoholpolitik. 

 
Gabriel Romanus, Staffan Werme, David Wirmark, 
Anita Brodén, Ann-Cathrine André, Marita Aronson, 
Göran Rådö, Sven Andréasson, Linnéa Darell, Birgit-
ta Rydberg, Barbro Westerholm, Carl-Anders Ifvars-
son, Gunnar Asserhed, Urban Gibson, Ulrik Hammar 
hade i motion C58 yrkat: 
1. att  folkpartiet fortsatt arbetar för en solidarisk, 

restriktiv alkoholpolitik. 
2. att  folkpartiet är öppet för att alkoholskatterna 

kan behöva sänkas om vi inte kan kontrollera 
införseln, men att detta skall betraktas som en 
nödfallsåtgärd som så långt som möjligt bör 
undvikas. 

3. att  folkpartiet med kraft arbetar för att alkoholfrå-
gan tas på större allvar inom EU, samtidigt 
som de länder som vill föra en mer ambitiös 
alkoholpolitik får möjlighet till detta, framför 
allt genom att varje medlemsstat får fastställa 
sina egna regler för införsel av alkoholdrycker. 

4. att  folkpartiet arbetar för skärpt skatt på alkoläsk 
och liknande drycker. 

5. att  folkpartiet arbetar för att återinföra de svens-
ka skärpta reglerna mot alkoholreklam. 

6. att  folkpartiet arbetar för att begränsa de idag 
alltför vidsträckta möjligheterna till alkohol-
servering sent på natten.  

 
Jan Wahlin hade i motion C59 yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar att ta bort den delen i 

”dubbelgreppet” inom alkoholpolitiken som 
kräver sänkta alkoholskatter och som motver-
kar den solidariska och restriktiva politiken 
inom alkoholområdet. 

 
Anders Aronsson hade i motion C60 yrkat: 
1 att  Sverige i EU driver linjen att förändra och 

minska kvoterna för införsel av alkohol. 
2 att  Sverige i EU driver linjen att minimiskatterna 

på alkohol ska höjas. 
3 att  konstatera att kraven på skattesänkningar av 

alkohol inte längre äger aktualitet. 
 
Lennart Jonsson hade i motion C61 yrkat: 
1. att  ett företag som är godkänt för tillverkning av 

alkoholprodukter skall i en egen butik, licen-
sierad av systembolaget eller ansvarig myn-
dighet, med de regler och krav som ställs på 

systembolaget, få sälja sina egenproducerade 
varor i en butik i direkt anslutning till till-
verkningslokalen.  

 
Liberala ungdomsförbundet hade i motion C62 yrkat:  
1. att  därför bör landsmötet slå fast att partistyrel-

sen skall bortse från punkt 44 i det rättspoli-
tiska handlingsprogrammet. 

 
Barbro Westerholm, Christer Winbäck och Lars Tysk-
lind hade i motion C63 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att folkpartiet ska verka för 

att en lagändring införs innebärande att narko-
tikascreening utifrån ovanstående metod jäm-
ställs med alkoholutandningsprov. 

 
Folkpartiet liberalerna i Lidingö hade i motion C64 
yrkat:  
1. att  fjärde stycket under rubriken ”Förebyggande 

insatser” i handlingsprogrammet får följande 
lydelse: ”Kampen mot narkotikan måste skär-
pas. Alla föräldrar till elever i skolan skall bli 
erbjudna föräldrautbildning i alkohol och andra 
droger. Den droginformation som i dag ges till 
elever måste kompletteras med andra insatser. 
Därtill fordras samarbete mellan föreningsliv 
och myndigheter för att begränsa tillgången på 
alkohol och droger bland ungdomar.” 

 
Folkpartiet liberalerna i Malmö hade i motion C65 
yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar att säga ja till alkoholför-

säljning i licensierade privata butiker. 
2. att  landsmötet beslutar att säga ja till att ålders-

gränsen för inköp av alkohol i butiker ska 
vara 18 år. 

3. att  landsmötet beslutar att riksdagen bör sänka 
alkoholskatten i syfte att begränsa smuggling 
och hembränning. 

 
Solveig Hellquist hade i motion C66 yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar att gravida kvinnor skall 

kunna underkastas tvångsvård för sitt missbruk 
i de fall de ej är motiverade till frivillig vård - i 
syfte att förebygga alkoholskador hos barnet. 

 
Folkpartiet liberalerna i Lidingö hade i motion C67 
yrkat: 
1. att  ett nytt stycke i handlingsprogrammet förs in 

under rubriken hälsa med följande lydelse: 
”Kommuner och sjukvårdshuvudmän måste bli 
bättre på att samverka kring individer med miss-
bruksproblem. För att underlätta vården av dessa 
individer kan samlokalisering mellan socialtjäns-
ten och landstinget utgöra ett viktigt led.” 

 
Anita Boström hade i motion C68 yrkat: 
1. att  folkpartiet verkar för förbud för införsel av 

tobak i Sverige. 
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Olov Lindquist hade i motion C69 yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar att stryka punkt 39 i pro-

grammet ”En liberal politik för äldreomsorg 
och sjukvård”. 

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att  motion C57 anses besvarad 
2 att  motion C58, yrkande 1-5, bifalls 
3 att  motion C58 yrkande 6 avslås 
4 att  motion C59 avslås 
5 att  motion C60 anses besvarad 
6 att  motion C61 avslås 
7 att  motion E1, yrkande 5, bifalls 
8 att  motion C62 avslås  
9 att  motion C63 bifalls 
10 att  motion C64 anses besvarad 
11 att  motion C65 avslås 
12 att  motion C66 anses besvarad 
13 att  landsmötet beslutar att uttala som sin mening: 

”Gravida kvinnor skall kunna underkastas 
tvångsvård för sitt missbruk i de fall de inte är 
motiverade till frivillig vård - i syfte att före-
bygga drog- och alkoholskador hos barnet” 

14 att  motion C67 anses besvarad 
15 att  motion C68 avslås 
16 att  motion C69 avslås 
17 att  motion C8 yrkande 9 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
35 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
36 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
37 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
38 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
39 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
40 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
41 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
42 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
43 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
44 att i partiprogrammet införa:  

”Det är viktigt att också involvera föräldrar, 
föreningsliv och andra som arbetar med unga 
i de drogförebyggande insatserna.” 

45 att landsmötet beslutar:  
”att skicka intentionerna i motion C64 och 
dess yrkanden till det kommunalpolitiska rå-
det för vidare spridning” 

46 att i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 10 
47 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
48 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
49 att avslå partistyrelsens yrkande 13 
50 att landsmötet uttalar som sin mening att:  

”Gravida kvinnor skall som en sista åtgärd ef-
ter att annat förebyggande och motiverande 
missbrukararbete provats kunna underkastas 
tvångsvård för sitt missbruk i de fall de inte är 
motiverade till frivillig vård – i syfte att före-
bygga drog- och alkoholrelaterade skador hos 
barnet.” 

51 att bifalla partistyrelsens yrkande 14 
52 att bifalla partistyrelsens yrkande 15 

53 att bifalla partistyrelsens yrkande 16 
54 att bifalla partistyrelsens yrkande 17 
 
Maria Winberg Nordström, John Bruun och Lars 
Hansson yrkade i reservation 1 i utskottet: 
1 att motion C57, yrkande 4 bifalls. 
 
Maria Jern, Maria Winberg Nordström, John Bruun 
och Lars Hansson yrkade i reservation 2 i utskottet: 
1 att motion C61 bifalls 
 
Maria Winberg Nordström, John Bruun och Lars 
Hansson yrkade i reservation 3 i utskottet: 
1 att motion C65, yrkande 1 och 3 bifalls. 
 
Minna Klintz yrkade i reservation 4 i utskottet: 
1 att motion C67 bifalls 
 
John Bruun yrkade: 
1 att bifalla reservation 3 
 
Björn Brändewall yrkade: 
1 att motion C66 avslås 
 
Minna Klintz och Karin Schmidt yrkade: 
1 att bifalla reservation 4 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 35 
2 att bifalla utskottets yrkande 36 
3 att bifalla utskottets yrkande 37 
4 att bifalla utskottets yrkande 38 
5 att bifalla utskottets yrkande 39 
6 att bifalla utskottets yrkande 40 
7 att bifalla utskottets yrkande 41 
8 att bifalla utskottets yrkande 42 
9 att bifalla utskottets yrkande 43 
10 att bifalla utskottets yrkande 44 
11 att bifalla utskottets yrkande 45 
12 att bifalla utskottets yrkande 46 
13 att bordlägga utskottets yrkande 47 jämte John 

Bruuns yrkande till efterkommande pass 
14 att bordlägga utskottets yrkande 48 jämte Björn 

Brändewalls yrkande till efterkommande pass 
15 att bifalla utskottets yrkande 49 
16 att bifalla utskottets yrkande 50 
17 att bordlägga utskottets yrkande 51 jämte Minna 

Klintz och Karin Schmidts yrkande till efter-
kommande pass 

18 att bifalla utskottets yrkande 52 
19 att bifalla utskottets yrkande 53 
20 att bifalla utskottets yrkande 54 

¬NPTK o®íí=íáää=~ÄçêíI=ãçíáçå=dNTJdNV=

I debatten yttrade sig: Barbro Westerholm 
 
Birgitta Ohlsson, Fatima Svanå, Karin Långström 
Vinge, Thérèse Tangen, Philip Wendahl, Markus Fors-
lund, Per Edman, Fred Saberi, Fredrik Westerlund, 
Maria Johansson, Maria Lundqvist-Brömster, Henrik 
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Persson, Vivianne Gillman, Anita Lilja-Stenholm och 
Suzanne Åkerlund hade i motion G17 yrkat:  

1. att fp ställer sig bakom kvinnors rätt att fritt kun-
na välja medicinsk abort genom att barn-
morskor tillåts att utföra dessa aborter. 

 
Tina Acketoft hade i motion G18 yrkat: 
1. att fp generellt verkar för kvinnors rätt till medi-

cinsk abort. 
2. att fp verkar för att socialstyrelsen ges i uppdrag 

att utreda barnmorskors kompetens för att 
tillhandahålla medicinsk abort. 

 
Gudrun Wallman hade i motion G19 yrkat: 
1. att landsmötet beslutar att folkpartiet i EU ska 

verka för kvinnors rätt till sin egen kropp. 
2. att landsmötet beslutar att folkpartiet EU verka 

för att ändra lagar som diskriminerar kvinnors 
sexualitet. 

3. att landsmötet beslutar att folkpartiet i EU påver-
ka attityder vad gäller synen på sexualitet och 
sexuell undervisning i skolor. 

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att  motion G17 bifalls 
2 att  motion G18, yrkande 1, bifalls 
3 att  motion G18, yrkande 2, avslås 
4 att  motion G19 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade:  
44 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
45 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
46 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
47 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 44 
2 att bifalla utskottets yrkande 45 
3 att bifalla utskottets yrkande 46 
4 att bifalla utskottets yrkande 47 

¬NPUK c~ãáäàÉéçäáíáâI= ãçíáçå= dOMJdOT= Eìíçã=
dOMI=dOQI=dORI=dOS=çÅÜ=dOTF=

I debatten yttrade sig: Roland Utbult 
 
Solveig Hellquist hade i motion G21 yrkat: 
1. att  landsmötet verkar för att alla föräldrar erbjuds 

föräldrautbildning. 
2. att  landsmötet beslutar att särskilt uppmärksam-

ma ensamstående föräldrars situation. 
 
Roland Utbult hade i motion G22 yrkat: 
1 att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

verkar för ett program för att stödja unga 
mödrar enligt motionens intentioner. 

 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
G23 yrkat: 

1 att  i Folkpartiet liberalernas partiprogram kräva 
tillgång till en kommunal Super-Nanny i varje 
kommun och landsting i enlighet med ovan. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
2 att motion G21, yrkande 1, anses besvarat 
3 att motion G21, yrkande 2, bifalls 
4 att motion G22 anses besvarad 
5 att motion G23 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
48 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
49 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
50 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
51 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
 
Roland Utbult yrkade: 
1 att bifalla motion G22 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 48 
2 att bifalla utskottets yrkande 49 
3 att bordlägga utskottets yrkande 50 jämte Roland 

Utbults yrkande till efterkommande pass 
4 att bifalla utskottets yrkande 51 

¬NPVK cçêëâåáåÖ=çÅÜ=Ü∏ÖêÉ=ìíÄáäÇåáåÖI=ãçíáçå=
_PRJ_QO=ë~ãí=_OM=óêâ~åÇÉ=V=

I debatten yttrade sig: Ulf Nilsson, Ann-Cathrine And-
ré, Peter Giesecke, Paul Westerlund, Tobias Krantz, 
Margareta Blombäck 
 
Peter Giesecke, Anna Neuman och Andrei Muntmark 
hade i motion B35 yrkat: 
1. att andra meningen, tredje stycket under rubriken 

”Högskolan” stryks och ersätts med:  
Ett kvalitetsinstitut ska granska standarden på 
landets högskoleutbildningar, program och 
kurser. 

2. att följande meningar tillfogas efter andra me-
ningen, tredje stycket under rubriken ”Hög-
skolan”:  
I kvalitetsbegreppet ingår utbildningarnas ut-
formning men också aspekter såsom studen-
ternas anställningsbarhet och karriärmöjlighe-
ter. För att främja den sociala rörlighet som 
den högre utbildningen skapar måste informa-
tion om dessa faktorer spridas bättre till bli-
vande studenter. 

 
Ana Maria Narti och Yvonne Rosenthal hade i motion 
B36 yrkat: 
1 att Partiprogrammet bör innehålla nya punkter i 

anknytning till avsnittet ”Den växande män-
niskan” (underrubrik ”Kunskap”):  
- skattelättnader för privata donationer till 
forskning inom samhällsvetenskap, humanio-
ra och konstvetenskap;   
- nya initiativ inom regeringens globalise-
ringsarbete med syfte på kontinuerlig inhämt-



qáääë~ãã~åë=äóÑíÉê=îá=pîÉêáÖÉ=√=cçäâé~êíáÉíë=ä~åÇëã∏íÉ=OMMT=√=s®ëíÉê™ë=SJV=ëÉéíÉãÄÉê=
=

 

i~åÇëã∏íÉëéêçíçâçää= = páÇK=TR=~î=NMV=

ning och spridning av kunskap om en mång-
fald av nya modeller inom vetenskapsteorin; 
- ständiga arbetsmöten mellan forskare, poli-
tiker, representanter för det civila samhället 
och medierna med syfte att bredda och för-
djupa allmänhetens kunskap om utvecklingen 
inom olika vetenskapliga fält (enligt den ka-
nadensiska ”Metropolis” modellen);   
- intensifiering och generös finansiering av 
rika publikationer om populärvetenskapen, 
- stimulans för folkrörelser som engagerar sig 
i arbetet med populärvetenskap. 

 
Cecilia Wickström hade i motion B37 yrkat:  
1. att  fp verkar för att lärosäten ska kunna höja kvali-

teten i undervisningen i humanistiska ämnen.  
2. att  fp verkar för att lärosäten ska kunna erbjuda 

högkvalitativa kurser i humaniora för alla stu-
denter. 

 
Margareta Blombäck hade i motion B38 yrkat: 
1. att  landsmötet tillser att en utredning över den 

finansiella situationen för forskning i Sverige 
ses över och att man framför allt undersöker 
möjligheten till skatteavdrag för gåvor till 
forskning. 

 
Anna Neuman, Andrei Muntmark och Robert Brun-
ström hade i motion B39 yrkat:  
1. att  åttonde meningen i fjärde stycket under rubri-

ken ”Högskolan” i partiprogrammet ändras 
till ”Alla doktorander skall erbjudas dokto-
randtjänst.” 

 
Peter Giesecke, Anna Neuman och Andrei Muntmark 
hade i motion B40 yrkat: 
1. att  följande mening infogas efter andra meningen 

i sjätte stycket under rubriken ”Högskolan”: 
”De statligt ägda lärosäten som så önskar ska 
i möjligaste mån beviljas självständigt ägan-
de.” 

 
Barbro Westerholm hade i motion B41 yrkat: 
1. att landsmötet beslutar att folkpartiet ska arbeta 

för att en central, oberoende instans inrättas 
med uppgift att utreda misstankar om oredlig-
het i forskningen. 

 
Peter Giesecke, Anna Neuman och Andrei Muntmark 
hade i motion B42 yrkat: 
1. att tredje meningen i andra stycket under rubri-

ken ”Högskolan” i partiprogrammet stryks. 
2. att femte meningen i andra stycket under rubri-

ken ”Högskolan” i partiprogrammet ändras 
till:  
”Nya möjligheter till studentinflytande måste 
säkras i och med kårobligatoriets avskaffande.” 

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att  motion B35 bifalls 

2 att  motion B36 anses besvarad  
3 att  motion B37 anses besvarad 
4 att  motion B38 anses besvarad 
5 att  motion B39 avslås 
6 att  motion B40 anses besvarad 
7 att  motion B20, yrkande 9, anses besvarad. 
8 att  motion B41 anses besvarad 
9 att  motion B42 bifalls 
 
Utskottet yrkade: 
51 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
52 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
53 att avslå partistyrelsens yrkande 3 
54 att bifalla motion B37 
55 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
56 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
57 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
58 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
59 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
60 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
 
Margareta Blombäck yrkade: 
1 att landsmötet uttalar med anledning av motion 

B38: 
”Höj anslagen till akademisk forskning och 
utbildning till minst 3,5 procent jämfört med 
hälso- och sjukvårdskostnaden i landet.” 

 
Peter Giesecke yrkade:  
1 att landsmötet uttalar med anledning av motion 

B40:  
”De statligt ägda lärosätena ska av utbild-
ningsdepartementets företrädare aktivt upp-
muntras att ansöka om självständigt ägande i 
lämplig form. Detta ska ske senast under 
2008.” 

 
Tobias Krantz yrkade: 
1 att motion B42 yrkande 1 avslås 
 
Landsmötet beslutade:  
1 att bifalla utskottets yrkande 51 
2 att bifalla utskottets yrkande 52 
3 att bifalla utskottets yrkande 53 
4 att bifalla utskottets yrkande 54 
5 att bordlägga utskottets yrkande 55 jämte Marga-

reta Blombäcks yrkande till efterkommande 
pass 

6 att bifalla utskottets yrkande 56 
7 att bordlägga utskottets yrkande 57 jämte Peter 

Gieseckes yrkande till efterkommande pass 
8 att bifalla utskottets yrkande 58 
9 att bifalla utskottets yrkande 59 
10 att bordlägga utskottets yrkande 60 jämte Tobias 

Krantz yrkande till efterkommande pass 

¬NQMK hìäíìêI=ãÉÇá~=çÅÜ=áÇêçííëéçäáíáâI=ãçíáçå=
_QPJ_SN=Eìíçã=_QPI=_QQ=çÅÜ=_QRF=

I debatten yttrade sig: Ulf Nilsson, Ann-Cathrine And-
ré, Stig Rydhed, Jens Sundström, Cecilia Wikström, 
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Ann-Cathrine André, Sara Svanström, Tobias Krantz, 
Martin Andreasson, Leiph Berggren 
 
Bengt Wahlgren hade i motion B46 yrkat: 
1. att  folkpartiet bör gå i spetsen för att återinföra 

fri entré till de statliga museerna. 
 
Magnus Simonsson hade i motion B47 yrkat: 
1. att  följande mening läggs till sist i det andra 

stycket under rubriken ”Kulturarvet”: ”De 
statliga museerna skall ha fri entré, så att alla 
kan ta del av det kulturarv, de kreativa utma-
ningar och den intellektuella stimulans som 
museivärlden erbjuder.” 

 
Bengt Wahlgren hade i motion B48 yrkat: 
1. att  folkpartiet ställer sig bakom ett uttalande att 

grundtryggheten för scenkonstens anställda 
tillgodoses enligt ovanstående eller liknande 
förslag. Folkpartiets representant i riksdagens 
kulturutskott får i uppdrag att ta initiativ för 
en lösning av problemet. 

 
Michal Swedberg hade i motion B49 yrkat: 
1 att  införa klotterplank i tunnelbaneperronger i 

stationer i fortsättningen, så får dom klottra 
hur mycket som helst. 

 
Michael Bonde hade i motion B50 yrkat:  
1. att  folkpartiet skall driva frågan om ett arkitekt 

testamente enligt med ovan, detta för att göra 
det lättare för bl.a. framtida beslutfattare och 
forskare om förståelsen för arkitektens vilja, 
tanke och samtidigt förstå byggnadens kultur-
historiska värde. 

2. att  ovanstående blir en del i folkpartiets partipro-
gram som handlar om kulturfrågor. 

 
Åke Wedin hade i motion B51 yrkat:  
1. att  släktforskarsalen i Ramsele skall fortleva i sitt 

nuvarande skick. 
2. att  inga som helst ytterligare begränsningar får 

göras.  
3. att  man på inga villkor får stänga en perfekt an-

läggning för släktforskare. 
 
Lars Åhman, Håkan Lindh, Karl Karlsson, Vensan Vu-
kovic, och Martha Hellgren hade i motion B52 yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar att folkpartiet verkar för 

en översyn av hur reglerna för copyrights kan 
göras mer liberala och tidsrymden kortas i en-
lighet med motionen.  

 
Gunnar Andrén hade i motion B53 yrkat:  
1. att  landsmötet beslutar att ge partistyrelsen i upp-

drag att föreslå riksdagsgrupp och regering att 
utforma förslag som upptas i motionen. 

 
Paul Westerlund hade i motion B54 yrkat: 

1. att  Folkpartiet liberalerna skall arbeta för att bry-
ta upp den nuvarande kopplingen mellan re-
geringsmakten och televisionen och radion. 
En ny demokratisk kontroll av tv och radio 
skall tas fram. 

 
Marcus Claesson hade i motion B55 yrkat:  
1. att  radio och tv i allmänhetens tjänst tillfälligt 

finansieras via den statliga skatten istället. 
 
Paul Westerlund hade i motion B56 yrkat: 
1. att  partiet skall ha som mål att arbeta för att öpp-

na en EU-kanal inom SVT. 
 
Björn Jansson och Solveig Jansson hade i motion B57 
yrkat: 
1. att  i partiprogrammet under Medierna på sid 16 

mellan första och andra stycket infogas ned-
anstående tillägg:  
”…och distribuera kvalitetsprogram. I likhet 
med kostnadsfria boklån är det viktigt att 
människor i Sverige kostnadsfritt har tillgång 
till public service-producerade tv-program 
från andra EU-länder via det nationella mark-
nätet eller via avgiftsfria satellitkanaler. Detta 
främjar den europeiska folkgemenskapen, 
kunskaperna om varandra, EU:s och demo-
kratins utveckling samt ökar individers för-
måga att förstå främmande språk och kultur. 
Mångfalden i etermedierna …” 

 
Paul Westerlund hade i motion B58 yrkat: 
1. att  folkpartiet skall arbeta för denna utökning av 

SVTs kanalutbud med att sända public servi-
ce-kanalerna från England, Tyskland och 
Frankrike. 

 
Mathias Lindow hade i motion B59 yrkat 
1. att  följande mening förs in på lämpligt ställe i 

partiprogrammet ”Idrotten är en viktig del av 
samhället och bidrar till att det demokratiska 
samhället stärks.”  

2. att  följande mening förs in på lämpligt ställe i 
partiprogrammet ”Idrottsrörelsen har ett an-
svar att aktivt arbeta mot att ingen diskrimine-
ras pga kön, ras religion och sexuell lägg-
ning” 

3. att  följande mening förs in på lämpligt ställe i 
partiprogrammet ”Idrotten ska vara självstän-
dig och ska själva via Riksidrottsförbundet 
(RF) styra över de offentliga stöden.” 

4. att  följande mening förs in på lämpligt ställe i 
partiprogrammet ”Statens stöd ska inte vara 
kopplat till vinsten från Svenska spel, utan 
vara bestämda anslag.” 

5. att  följande mening förs in på lämpligt ställe i 
partiprogrammet ”Genom att avskaffa spel-
monopolet och införa ett licenssystem kan 
staten och idrottsrörelsen ta del av den inter-
nationella spelmarknaden.” 
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6. att  följande mening förs in på lämpligt ställe i 
partiprogrammet ”För att stimulera sponsring 
ska företagen få möjlighet till att dra av kost-
naden.” 

7. att  följande mening förs in på lämpligt ställe i 
partiprogrammet ”Reklamskatten bör avskaf-
fas för ideella föreningar.”  

8. att  följande mening förs in på lämpligt ställe i 
partiprogrammet ”Företagens friskvårdbidrag 
ska vara avdragsgilla för samtliga idrotter 
inom RF.”  

 
Madeleine Sjöstedt, Johan Storåkers, Peter Ahlström, 
Mattias Lönnqvist, Mats Hasselgren och Göran Asp-
gren hade i motion B60 yrkat:  
1. att  landsmötet ställer sig bakom att idrottsämnet i 

grundskolan ska innehålla minst 3 stycken 60-
minuterspass. 

2. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att se 
över om betyget i ämnet idrott bör slopas 

3. att  landsmötet ställer sig bakom att eleverna i 
grundskolan ska ha någon form av motion 
och fysisk aktivitet varje dag.  

4. att  landsmötet ställer sig bakom att särskilda in-
satser ska göras för den grupp barn som är 
mest passiva och som tidigt behöver stöd och 
uppmuntran för att motionera och röra på sig. 

5. att  landsmötet ställer sig bakom att skolidrott och 
breddidrott inom skolans ram ska uppmuntras. 
Idrott, bredd- och lagtävlingar både inom den 
egna skolan och i samarbete med andra skolor 
uppmuntrar eleverna och stärker identiteten 
och samhörigheten med den egna skolan. 

6. att  landsmötet ställer sig bakom att huvudlärare 
eller samordnare i ämnet idrott ska finnas i 
varje kommun/skola och ökad samverkan 
med föreningslivet ska eftersträvas. 

7. att  landsmötet ställer sig bakom att investeringar 
i idrottsanläggningar ska ske utifrån tydliga 
jämställdhetskriterier. 

8. att  landsmötet ställer sig bakom att investeringar 
i idrottsanläggningar ska ske utifrån ambitio-
nen att erbjuda motionsmöjligheter för alla. 

9. att  landsmötet ställer sig bakom att stödet till id-
rottsrörelsen särskilt bör uppmuntra förening-
ars förmåga att aktivera inaktiva.  

10. att  landsmötet ställer sig bakom att naturliga ytor 
för aktivitet, motion och rekreation ska finnas 
med i all stadsplanering. Idrottsplatser och an-
läggningar behövs och är viktiga, men här av-
ser vi i första hand öppna gräsytor, naturom-
råden och enkla bollplaner av olika slag. För 
barn och ungdomar är det viktigt att det är 
nära, lätt och enkelt. 

 
Hans Backman och Cecilia Wigström hade i motion 
B61 yrkat:  
1. att  landsmötet beslutar att folkpartiet liberalerna 

ska verka för att lagen om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang kompletteras så att poli-

sen får möjlighet att ansöka hos åklagaren om 
att portförbjuda huliganer till arenorna. 

2. att  landsmötet beslutar att folkpartiet liberalerna 
ska verka för en lagändring som innebär att 
åklagarna ska få kunna utfärda tillfälliga för-
bud, s k interimistiska beslut, vilket skulle 
göra att våldsamma personer snabbt kan port-
förbjudas. 

3. att  landsmötet beslutar att folkpartiet liberalerna 
ska verka för en skärpning av straffet för 
överträdelse av tillträdesförbud så att den som 
bryter mot förbudet kan gripas och ytterst 
häktas. 

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att  motion B43 anses besvarad 
2 att  motion B44 anses besvarad 
3 att  motion B45 anses besvarad 
4 att  landsmötet uttalar som sin mening att ”Biblio-

tekslagen, som garanterar fria bibliotekslån, 
ska vara kvar” 

5 att  motion B46 avslås 
6 att  motion B47 avslås 
7 att  motion B48 anses besvarad 
8 att  motion B49 anses besvarad. 
9 att  motion B50 anses besvarad 
10 att  motion B51 anses besvarad 
11 att  motion B52 avslås 
12 att  motion B53 anses besvarad 
13 att  motion B54 avslås 
14 att  motion B55 avslås 
15 att  motion B56 anses besvarad 
16 att  motion B57anses besvarad 
17 att  motion B58 anses besvarad 
18 att  motion B59 anses besvarad 
19 att  motion B60 anses besvarad 
20 att  motion B61 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade 
85 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
86 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
87 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
88 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
89 att  avslå partistyrelsens yrkande 5 
90 att  avslå partistyrelsens yrkande 6 
91 att  bifalla motion B46 
92 att  bifalla motion B47 
93 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
94 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
95 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
96 att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
97 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11  
98 att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
99 att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
100 att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
101 att  bifalla partistyrelsens yrkande 15 
102 att  bifalla partistyrelsens yrkande 16 
103 att  bifalla partistyrelsens yrkande 17 
104 att  bifalla partistyrelsens yrkande 18 
105 att  bifalla partistyrelsens yrkande 19 
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106 att  avslå partistyrelsens yrkande 20 
107 att  bifalla motion B61 
108 att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att 

uppdatera och omarbeta det idrottspolitiska 
programmet från 2002 och ge detta en fullgod 
spridning i folkpartisverige. 

 
Ina Lindström, Roger Haddad, Nils Ingmar Thorell, 
Ann-Katrin Strand, Ulf Nilsson yrkade i reservation 1 
i utskottet: 
1 att avslå motionerna B46 och B47 
 
Ulf Nilsson yrkade:  
1 att bifalla reservation 1 i utskottet 
 
Lars Åhman yrkade: 
1 att folkpartiet liberalerna verkar för en översyn 

av hur reglerna för copyright kan göras mer 
tidsenliga med skyddet av upphovspersonens 
rättigheter i bibehållet fokus. 

 
Cesar da Silva yrkade:  
1 att bifalla motion B52 
 
Paul Westerlund yrkade:  
1 att bifalla motion B54 
 
Jens Sundström och Lars Åhman yrkade: 
1 att bifalla motion B55 
 
Sara Svanströms yrkade: 
1 att bifalla motion B60 
 
Cecilia Wikström yrkade: 
1 att folkpartiet liberalerna ska verka för att införa 

en skatterabatt, dvs. lägre arbetsgivaravgifter, 
för kultursektorn i syfte att stimulera arbets-
marknaden för kulturskapare och därigenom 
minska både invandrares och kulturinstitutio-
nernas bidragsberoende.  

 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 85 
2 att bifalla utskottets yrkande 86 
3 att bifalla utskottets yrkande 87 
4 att bifalla utskottets yrkande 88 
5 att bordlägga utskottets yrkande 89-92 jämte Ulf 

Nilssons yrkande till efterkommande pass 
6 att bifalla utskottets yrkande 93 
7 att bifalla utskottets yrkande 94 
8 att bifalla utskottets yrkande 95 
9 att bifalla utskottets yrkande 96 
10 att bordlägga utskottets yrkande 97 jämte Lars 

Åhmans och Cesar da Silvas yrkanden till ef-
terkommande pass 

11 att bifalla utskottets yrkande 98 
12 att bordlägga utskottets yrkande 99 jämte Paul 

Westerlunds yrkande till efterkommande pass 

13 att bordlägga utskottets yrkande 100 jämte Jens 
Sundströms och Lars Åhmans yrkande till ef-
terkommande pass 

14 att bifalla utskottets yrkande 101 
15 att bifalla utskottets yrkande 102 
16 att bifalla utskottets yrkande 103 
17 att bifalla utskottets yrkande 104 
18 att bordlägga utskottets yrkande 105 jämte Sara 

Svanströms yrkande till efterkommande pass 
19 att bifalla utskottets yrkande 106 
20 att bifalla utskottets yrkande 107 
21 att bifalla utskottets yrkande 108 
22 att bordlägga Cecilia Wikströms yrkande till ef-

terkommande pass 

¬NQNK mëóâá~íêáëâ= î™êÇI=ãçíáçå=`PMJ`PR= Eìíçã=
`PMI=`PN=çÅÜ=`PQF=`U=óêâ~åÇÉ=QI=SI=TI=U=
çÅÜ=NP=

I debatten yttrade sig: Maria Wallhager 
 
Anita Boström hade i motion C32 yrkat:  
1. att  förbud för underläkare att skriva vårdintyg (vil-

ket under många år har skett på den psykiatriska 
mottagningen i Halmstad utan att klinikchefen 
kontrollerat deras anamnesupptagning!!). 

2. att  lag på användning av bandspelare på de psy-
kiatriska mottagningarna för att stärka pati-
entsäkerheten. En bandinspelning som patien-
ten i efterhand skall ha rätt att få ut, genom 
uppvisande av legitimation. 

3. att  utlämnande av journalkopior till den utskriv-
ne, f d tvångsintagne patienten vid dennes be-
gäran (för att ev användas som bevis vid rät-
tegång om feldiagnos och brott mot de 
mänskliga rättigheterna har skett). (Idag kan 
journalerna innehållas om klinikchefen anser 
att det är till men för patienten eller dennes 
anhörig att journalen lämnas ut. På så sätt kan 
också feldiagnos och felbehandling döljas.) 

4. att  klinikchefen kontrollerar sina AT-läkares 
anamnesupptagning och genast anmäler ev 
felaktig tvångsintagning och alltså brott mot 
de mänskliga rättigheterna till socialstyrelsen 
som har att väcka åtal. 

5. att  klinikchefen åläggs vite om lagen om psykiat-
riskt tvång ej efterlevs och anmälning om su-
ocid inom kliniken eller efter utskrivning ej 
sker. Alltså ett uppföljningsansvar på den som 
har tvångsintagits. 

6. att  de politiskt tillsatta nämndemännen i länsrät-
ten skall ha kunskap om de lagar som styr 
hälso- och sjukvården och den slutna psykiat-
riska vården och biverkningar av psykofar-
maka innan de tillåts att närvara vid rätte-
gången om sluten psykiatrisk vård. Jag kräver 
alltså utbildning av nämndemännen. 

 
Ana Maria Narti hade i motion C33 yrkat:  
1. att  partiprogrammet bör innehålla nya punkter 

om radikalt förbättrad psykisk vård (se avsnitt 
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”Den växande människan” underrubrik ”Vård 
och omsorg”) och preciseringar som tydlig-
gör: 
Krav på en snabb översyn om lagen angående 
behovet av tvångsvård för psykiskt sjuka, ut-
veckling av olika former av stödverksamhet 
som garanterar goda relationer mellan psyki-
atrins patienter och de miljöer de lever i, 
stopp för godtycklig förflyttning av psykisk 
sjuka som har rotat sig i olika kollektiva bo-
endeformer samt utveckling av särskilda ruti-
ner för sökning, identifiering och återfinnande 
av psykiskt sjuka med dålig orienteringsför-
måga. 

 
Charlotta Schenholm och Mark Klamberg hade i mo-
tion C35 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar sig positivt om att införa 

någon form av "hälsocheck", så människor 
har möjlighet att själva ta ansvar för sin psy-
kiska hälsa genom att det blir billigare att 
köpa tjänster som även "städar" i själen.  

 
Johan Strandberg hade i motion C8 yrkande 4, 6, 7, 8 
och 13 yrkat: 
4. att  landsmötet uttalar att mer av den psykiatriska 

tvångsvården bör drivas i icke-offentlig regi. 
6. att  landmötet uttalar att en överkammarrätt in-

förs. 
7. att  landsmötet uttalar att en och samma domare 

inte deltar i två raka länsrättsförhandlingar om 
en patients fortsatta tvångsvård. 

8. att  landsmötet uttalar att då i fråga om fortsatt 
tvångsvård i en förvaltningsdomstol ingen 
majoritet nåtts släpps patienten.  

13. att  landsmötet uttalar att en och samma läkare 
inte två gånger i följd får ansöka till en läns-
rätt om en patients fortsatta tvångsvård. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
3 att  motion C32 avslås 
4 att  motion C33 avslås 
5 att  motion C8 yrkande 4, 6, 7, 8 och 13 avslås 
7 att  motion C35 avslås 
 
Utskottet yrkade:  
83 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
84 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
85 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
86 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 83 
2 att bifalla utskottets yrkande 84 
3 att bifalla utskottets yrkande 85 
4 att bifalla utskottets yrkande 86 

¬NQOK aÉãçâê~íáå= çÅÜ= î~äëóëíÉãÉíI= ãçíáçå=
aNJaNP=

I debatten yttrade sig: Tobias Krantz, Håkan Lindh, 
Rose-Marie Fihn, Britt-Marie Norelius, Leiph Berg-
gren, Martin Andreasson, Johan Strandberg 
 
Lars Johansson hade i motion D1 yrkat: 
1. att  landsmötet uppdrar åt riksdagsgruppen att ar-

beta för ett rättvisare kommunalt valsystem. 
 
Folkpartiet liberalerna i Sigtuna hade i motion D2 yrkat: 
1. att  landsmötet ger partiledningen i uppdrag att i 

riksdag och regering verka för en snar över-
gång till ett representativt valsystem också i 
kommunalvalen i första hand genom att man-
datfördelning i kommunvalen sker som om 
hela kommunen vore en valkrets och i andra 
hand genom införande av systemet med ut-
jämningsmandat också i kommunvalet. 

 
Gunnar Andrén hade i motion D3 yrkat:  
1. att  landsmötet beslutar att ge partistyrelsen i upp-

drag att verka för ändring i vallagen så att 
uppdelning av kommuner i valkretsar också 
kräver utjämningsmandat 

 
Mattias Lönnqvist hade i motion D4 yrkat: 
1. att landsmötet ställer sig positivt till en reforme-

ring av vallagen (1997:157). 
2. att  landsmötet ställer sig positivt till att landets 

kommuner - oavsett dessa kommuners storlek 
- själva får avgöra när det är lämpligt att dela 
in kommunen i valkretsar. 

3. att  landsmötet ställer sig positivt till att kommu-
ner som är indelade i valkretsar får använda 
sig av utjämningsmandat. 

 
Gunnar Andrén hade i motion D5 yrkat:  
1. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att ut-

arbeta ett konkret närdemokratiprogram för 
kommun- och landstingsfullmäktige avsett att 
möjliggöra för enskilda att direkt få upp för-
slag - motioner, interpellationer eller skriftliga 
frågor - på fullmäktiges agenda utan att på-
verka fullmäktigeförsamlingarnas parlamenta-
riska sammansättning. 

 
Olov Lindquist hade i motion D6 yrkat: 
1 att  Folkpartiet liberalerna agerar för en ändring 

av kommunallagen, innebärande att kommun-
, landstings-, och regionstyrelserna enbart be-
står av de partier som bildar majoritet. 

 
Terry Carlbom hade i motion D7 yrkat: 
1. att  landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att initie-

ra och genomföra en författningsmässig ana-
lys av dessa och möjligen även andra författ-
ningsfrågor, till gagn för en aktiv samhällsde-
batt och en uthållig och levande demokrati. 

 
Jarl Strömbäck hade i motion D8 yrkat:  
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1. att  partiet skall verka för ett avskaffande av 
spärrgränserna. 

2.att  partiet skall utfärda en vägledande princip för 
nomineringarna med innebörden att personva-
lets resultat också skall vara vägledande i 
nomineringsarbetet efter valen. 

3. att  partiet skall ha klara riktlinjer för medelstill-
delning mellan personvalskandidater och att de 
reglerna kommuniceras med intresserade kan-
didater som utgångspunkt för en kandidatur. 

 
Birgitta Ohlsson, Fred Saberi, Tobias Krantz och 
Martin Andreasson hade i motion D9 yrkat:  
1. att  följande infogas i partiprogrammet sida 24 

som tilläggsyrkande:  
”Spärrarna i personvalet till riksdag, kommun 
och landsting bör avskaffas helt.” 

 
Liberala Ungdomsförbundet hade i motion D10 yrkat:  
1. att  följande mening läggs till sist i det första 

stycket in i Folkpartiet liberalernas partipro-
gram under stycket ”Val och folkomröstning-
ar”: ”Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att 
avskaffa personvalets procentuella spärrgräns.” 

 
Michal Swedberg hade i motion D11 yrkat:  
Jag vill införa 3 års mandatperiod för riksdag, kom-
mun och landstingsvalen i fortsättningen. 
 
Johan Strandberg hade i motion D12 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att mandatperioderna kortas. 
2. att  landsmötet uttalar att småpartispärrarna tas 

bort. 
3. att  landsmötet uttalar att treårsregeln när det 

gäller i Sverige bokförda icke svenska med-
borgare vid kommunvalen tas bort. 

4. att  landsmötet uttalar att ett obegränsat antal 
kandidater får kryssas. 

5. att  landsmötet uttalar att den som vid lottning av 
parti eller kandidat tar upp en sedel först kän-
ner med en hand på varje sedel i urnan men 
att en annan person först placerat sedlarna i 
urnan. 

6. att  landsmötet uttalar att ett extraval genomförs 
snart.  

 
Gunilla Almesåker hade i motion D13 yrkat:  
1. att  rösträttsåldern och valbarhetsåldern ändras till 

det kalenderår som 18-årsdagen uppnås. 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion D1 anses besvarad 
2 att  motion D2 anses besvarad 
3 att  motion D3 anses besvarad 
4 att  motion D4, yrkande 1, anses besvarat 
5 att  motion D4, yrkande 2, avslås 
6 att  motion D4, yrkande 3, avslås 
7 att  motion D5 avslås 
8 att  motion D6 avslås 

9 att  landsmötet tar ställning för en försöksverk-
samhet med ökade möjligheter till kommunal 
parlamentarism i de kommuner, landsting och 
regioner där detta efterfrågas lokalt 

10 att  motion D7 avslås 
11 att  motion D8, yrkande 1, anses besvarat  
12 att  motion D9 bifalls 
13 att  motion D10 anses besvarad  
14 att  motion D11 avslås 
15 att  motion D12, yrkande 1, avslås 
16 att  motion D12, yrkande 6, avslås 
17 att  motion D12, yrkande 2, avslås 
18 att  motion D12, yrkande 3, avslås 
19 att  motion D12, yrkande 4, anses besvarat 
20 att  landsmötet uttalar som sin mening att person-

valet ska få starkare ställning, bland annat ge-
nom att spärrarna avskaffas. Också andra 
möjligheter bör övervägas, t ex att flera kryss 
ska kunna avges. 

21 att  motion D12, yrkande 5, avslås 
22 att  motion D13 avslås 
23 att  landsmötet uttalar som sin mening att rösträtt 

och valbarhet vid allmänna val också i fort-
sättningen enbart ska tillkomma de personer 
som senast på valdagen uppnått en ålder av 
minst 18 år. 

 
Utskottet yrkade:  
1 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1  
2 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
3 att  avslå partistyrelsens yrkande 3 
4 att  landsmötet uttalar följande som sin mening: 

”Proportionalitet ska även gälla i kommunala 
val, dvs. att det röstmässiga styrkeförhållan-
det mellan partierna fullt ut ska avspeglas i 
mandatfördelningen i fullmäktige. Detta är en 
viktig demokratisk princip.   
Proportionalitet kan uppnås antingen genom 
att hela kommunen utgör en enda valkrets, el-
ler i de fall kommunen är indelad i flera val-
kretsar, att ett system med utjämningsmandat 
tillämpas.” 

5 att  bifalla motion D3 
6 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
7 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
8 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
9 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
10 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
11 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
12 att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
13 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
14 att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
15 att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
16 att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
17 att  bifalla partistyrelsens yrkande 15 
18 att  bifalla partistyrelsens yrkande 16 
19 att  bifalla partistyrelsens yrkande 17 
20 att  bifalla partistyrelsens yrkande 18 
21 att  bifalla partistyrelsens yrkande 19 
22 att  bifalla partistyrelsens yrkande 20 
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23 att  bifalla partistyrelsens yrkande 21 
24 att  bifalla partistyrelsens yrkande 22 
25 att  bifalla partistyrelsens yrkande 23 
 
Rose-Marie Fihn yrkade i reservation 1 i utskottet: 
1 att  bifalla motion D10  
 
Gunnar Nordmark och Rose-Marie Fihn yrkade i re-
servation 2 i utskottet: 
1 att bifalla motion D12 yrkande 3.  
 
Rose-Marie Fihn yrkade: 
1 att bifalla reservation 1 i utskottet 
2 att bifalla motion D12 yrkande 3 
 
Johan Strandberg yrkade: 
1 att bifalla motion D12 yrkande 1 
 
Lars Åhman yrkade: 
1 att bifalla motion D13 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 1 
2 att bifalla utskottets yrkande 2 
3 att bifalla utskottets yrkande 3 
4 att bifalla utskottets yrkande 4 
5 att bifalla utskottets yrkande 5 
6 att bifalla utskottets yrkande 6 
7 att bifalla utskottets yrkande 7 
8 att bifalla utskottets yrkande 8 
9 att bifalla utskottets yrkande 9 
10 att bifalla utskottets yrkande 10 
11 att bifalla utskottets yrkande 11 
12 att bifalla utskottets yrkande 12 
13 att bifalla utskottets yrkande 13 
14 att bifalla utskottets yrkande 14 
15 att bordlägga utskottets yrkande 15 jämte Rose-

Marie Fihns yrkande 1 till efterkommande pass 
16 att bifalla utskottets yrkande 16 
17 att bordlägga utskottets yrkande 17 jämte Johan 

Strandbergs yrkande till efterkommande pass 
18 att bifalla utskottets yrkande 18 
19 att bifalla utskottets yrkande 19 
20 att bordlägga utskottets yrkande 20 jämte Rose-

Marie Fihns yrkande 2 till efterkommande pass 
21 att bifalla utskottets yrkande 21 
22 att bifalla utskottets yrkande 22 
23 att bifalla utskottets yrkande 23 
24 att bordlägga utskottets yrkande 24 och 25 jämte 

Lars Åhmans yrkande till efterkommande pass 

¬NQPK £îêáÖ~= ÇÉãçâê~íáÑê™ÖçêI= ãçíáçå= aNQJ
aOQ=

I debatten yttrade sig: Minna Klintz, Tobias Krantz 
 
Ulla Palmgren hade i motion D14 yrkat: 
1. att  folkpartiet verkar för att Valmyndigheten i Sol-

na tydliggör i regler för och information till 
samtliga berörda vid röstning i Sverige viktig-
heten av att legitimationen är giltig samt även 

information om vilka id-handlingar som räknas 
till kategorin giltiga legitimationshandlingar. 

 
Folkpartiet liberalerna i Östergötland hade i motion 
D15 yrkat:  
1. att  Valmyndigheten ges som tilläggsuppgift att 

stimulera valdeltagandet vid allmänna val. 
 
Inger Hilmansson hade i motion D16 yrkat:  
1. att  landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka 

för att blankröstning blir giltigt vid allmänna 
val och att alla blankröster räknas i statistiken. 

 
Åke Wredén hade i motion D17 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

skall verka för att utredningsväsendets bety-
delse återupprättas, genom fler parlamentaris-
ka utredningar och genom att missbruket av s 
k enmansutredningar upphör. 

 
Elver Jonsson, Runar Patriksson och Lennart Rohdin 
hade i motion D18 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar vad i motionen anförts om 

folkrörelsernas roll för demokratins utveckling. 
2. att  landsmötet uttalar vad i motionen anförts om 

folkrörelseformens roll i att bryta det växande 
utanförskapet hos olika samhällsgrupper. 

3. att  landsmötet uttalar vad i motionen anförts om 
stödet till ideella organisationer. 

4. att  landsmötet uttalar vad i motionen anförts om 
samhällets stöd till folkrörelsearbetet. 

5. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att 
stärka folkrörelsearbetets arbetsformer i folk-
partiets framtida inriktning. 

 
Johan Strandberg hade i motion D19 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att fler icke-

parlamentariker tillåts i riksdagsutskotten. 
2. att  landsmötet uttalar att icke-parlamentariker får 

delta i riksdagens partiledardebatter. 
3. att  landsmötet uttalar att utlänningar tillåts som 

statsråd och riksdagsledamöter. 
 
Sven Jägervall hade i motion D20 yrkat:  
1. att  yttrande- och meddelarfrihet införs inom icke 

offentlig vård- och omsorg. 
2. att  Lex SARA anmälningar inom icke offentligt 

vård- och omsorg skall insändas till tillsyns-
myndighet. 

 
Liberala Ungdomsförbundet hade i motion D21 yrkat:  
1. att  ändra lydelsen under rubriken "Skydd", 

stycke 10 i partiprogrammet till: Respekten 
för grundlagarna måste genomsyra all offent-
lig verksamhet. Uppenbarhetsrekvisitet för 
regeringens normgivning ska avskaffas. Alla 
domstolar ska kunna pröva om en författning 
är förenlig med grundlagarna. 

 
Charlotte Klötz hade i motion D22 yrkat:  



qáääë~ãã~åë=äóÑíÉê=îá=pîÉêáÖÉ=√=cçäâé~êíáÉíë=ä~åÇëã∏íÉ=OMMT=√=s®ëíÉê™ë=SJV=ëÉéíÉãÄÉê=
=

 

i~åÇëã∏íÉëéêçíçâçää= = páÇK=UO=~î=NMV=

1. att  Folkpartiet liberalernas landsmöte ställer sig 
bakom kravet att införa sanktioner, såsom 
kännbara viten, mot de kommuner som brister 
i sina rutiner vid myndighetsutövning enligt 
Socialtjänstlagen. 

 
Joa Silver hade i motion D23 yrkat:  
1. att  verka för att lagstiftningen ändras så att per-

sonligt adresserad post och e-post till en tjäns-
teman inte behöver öppnas när tjänstemannen 
i fråga inte är i tjänst, utan detta kan vänta till 
vederbörande kommer åter. 

2. att  myndigheter skall hålla sig med en myndighets 
e-postlåda och att allmänheten själv har ett an-
svar att adressera sin post till rätt adress om 
man har önskemål om snabb handläggning. 

 
Bengt Held och Rasmus Jonlund hade i motion D24 
yrkat:  
1. att  landsmötet säger ja till en utredning och en 

översyn av lagen om hets mot folkgrupp i syf-
te att bättre än idag värna yttrandefriheten.  

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att  motion D14 avslås 
2 att  motion D15 avslås 
3 att  motion D16 avslås 
4 att  motion D17 avslås 
5 att  motion D18 anses besvarad 
6 att  motion D19 avslås 
7 att  motion D20, yrkande 1, avslås 
8 att  motion D20, yrkande 2, anses besvarad 
9 att  ändra lydelsen under rubriken ”Skydd”, 

stycke 10 i partiprogrammet till:   
”Respekten för våra grundlagar måste upp-
rätthållas. Grundlagsskyddet skall ökas ge-
nom att en författningsdomstol inrättas. Den 
skall kunna pröva om en lag är förenlig med 
grundlagen. Uppenbarhetsrekvisitet för reger-
ingens normgivning ska avskaffas.” 

10 att  motion D21 avslås 
11 att  motion D22 bifalls 
12 att  motion D23 avslås 
13 att  motion D24 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
26 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
27 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
28 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
29 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
30 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
31 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
32 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
33 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
34 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
35 att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
36 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
37 att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
38 att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
 

Gunnar Nordmark hade i reservation 3 i utskottet yrkat:  
1 att bifalla motion D20 yrkande 1 
 
Minna Klintz yrkade:  
1 att lydelsen under rubriken ”Skydd” stycke 10 i 

partiprogrammet ändras till:  
”Respekten för våra grundlagar måste upp-
rätthållas. Grundlagsskyddet ska ökas genom 
att en författningsdomstol inrättas. Den ska 
kunna pröva om en lag är förenlig med grund-
lagen. Det så kallade uppenbarhetskravet ska 
avskaffas.” 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 26 
2 att bifalla utskottets yrkande 27 
3 att bifalla utskottets yrkande 28 
4 att bifalla utskottets yrkande 29 
5 att bifalla utskottets yrkande 30 
6 att bifalla utskottets yrkande 31 
7 att bifalla utskottets yrkande 32 
8 att bifalla utskottets yrkande 33 
9 att bordlägga utskottets yrkande 34 jämte Minna 

Klintz yrkande till efterkommande pass 
10 att bifalla utskottets yrkande 35 
11 att bifalla utskottets yrkande 36 
12 att bifalla utskottets yrkande 37 
13 att bifalla utskottets yrkande 38 

¬NQQK mpJóííê~åÇÉ= ûâíÉåëâ~é= çÅÜ= Ñ~ãáäàÉä~ÖJ
ëíáÑíåáåÖI=ãçíáçå=aTPJaTT=

I debatten yttrade sig: Fredrik Malm, Dietmar Gleich, , 
Jan Ertsborn, Martin Andreasson 
 
Liberala Ungdomsförbundet hade i motion D73 yrkat:  
1. att  12:e stycket under rubriken ”Ekonomisk 

trygghet” i partiprogrammet stryks. 
 
Ulf Schyldt, Birgitta Ohlsson, Barbro Westerholm och 
Mikael Ståldal hade i motion 74 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att folkpartiet i samband 

med införandet av en könsneutral äktenskaps-
lagstiftning ska verka för att vigselförrättare 
ska utses till individuella uppdrag och vigsel-
rättsdelegationen inom samfund ska avskaffas 

 
Paula Röttorp hade i motion D75 yrkat:  
1. att  folkpartiet liberalerna tar ställning för att vig-

selrätten för olika privata och religiösa sam-
fund avskaffas och att endast borgerliga vigs-
lar eller registrering är juridiskt gällande.   

 
Thomas Erlandsson hade i motion D76 yrkat:  
1. att  fp skall verka för att särkullbarnens rätt skall 

likställas med barn inom äktenskapet och att 
den efterlevande makan/maken skall ha fri 
förfoganderätt till deras gemensamma till-
gångar. Särkullbarnen får då, i likhet med 
gemensamma barn, ut sitt arv efter båda ma-
karna har avlidit. 
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Åke Wedin hade i motion D77 yrkat:  
1. att för särkullbarnet skall gälla samma arvslag-

stiftning som för makars gemensamma barn.  
 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att  motion D73 avslås 
2 att  motion D74 avslås 
3 att  motion D75 avslås 
4 att  motion D76 avslås 
5 att  motion D77 avslås 
 
Utskottet yrkade:  
39 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
40 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
41 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
42 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
43 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
 
Fredrik Malm, Dietmar Gleich och Morgan Hjalmars-
son yrkade: 
1 att bifalla motion D75 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 39 
2 att bifalla utskottets yrkande 40 
3 att bordlägga utskottets yrkande 41 jämte redrik 

Malm, Dietmar Gleich och Morgan Hjalmars-
sons yrkande till efterkommande pass 

4 att bifalla utskottets yrkande 42 
5 att bifalla utskottets yrkande 43 

¬NQRK pâìäÇë~åÉêáåÖ= çÅÜ= éêáî~íÉâçåçãáëâ=
ê™ÇÖáîåáåÖI=ãçíáçå=aTUJaUO=

Mikael Trolin hade i motion D78 yrkat:  
1. att  landsmötet antar som sin mening att Folkparti-

et liberalerna bör verka för att det blir en ökad 
differentiering av återbetalningen för de av 
kronofogdens restförda (gäldenärer), som går 
från bidragsförsörjning (inklusive a-kassa), till 
försörjning av eget arbete. Den restförde bör 
alltså få behålla en större del av inkomsten som 
förbehållsbelopp. Detta är gällande regler för 
kronofogden, men bör ytterligare ökas och tyd-
liggöras för att ge än större incitament att indi-
viden ska gå till egen försörjning. 

 
Bo Nadelius hade i motion D79 yrkat:  
1. att  betalningsanmärkningen ska stå kvar i krono-

fogdens register 1 år efter fullgjord betalning 
och inte som nu i tre år. Detta ska gälla även 
människor med beviljad och avslutad skuld-
sanering. 

 
Mikael Trolin hade i motion D80 yrkat:  
1. att  landsmötet antar som sin mening att folkpar-

tiet liberalerna bör verka för att en samman-
boende person, med en hos kronofogden rest-
förd individ, ska ha rätt till ett ekonomiskt 

förbehållsbelopp vid sjukdom, behov av tand-
läkare eller vård av sjukt barn.  

 
Kristina Nadelius hade i motion D81 yrkat:  
1. att  de kriminella som efter avtjänat straff får chans 

till ett vitt jobb ska få hjälp av staten att bli 
skuldfria genom att: hälften av skatten till staten 
går till skulden till brottsoffernämnden som är 
en statlig angelägenhet så kan man inte få skuld-
sanering. Ovanstående ska inte börja gälla för-
rän personen har arbetat ett år staten kommer att 
få tillbaka pengarna genom att färre blir åter-
fallsförbrytare och då inte belastar kriminalvår-
den. Vilket är en större samhällsvinst. 

 
Britt-Marie Norelius hade i motion D82 yrkat:  
1. att  Folkpartiet liberalerna på sitt landsmöte 2007 

uttalar att Sveriges samtliga kommuner bör 
upprätta en regelbunden juristjour för kom-
munens invånare i samverkan med jurister, 
som är villiga att infinna sig i en kommunal 
lokal på utannonserade tidpunkter för att ge 
kort, kostnadsfri privatjuridisk rådgivning.  

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion D78 anses besvarad 
2 att  motion D79 anses besvarad 
3 att  motion D80 anses besvarad 
4 att  motion D81 avslås 
5 att  motion D82 avslås 
 
Utskottet yrkade:  
44 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
45 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
46 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
47 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
48 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 44 
2 att bifalla utskottets yrkande 45 
3 att bifalla utskottets yrkande 46 
4 att bifalla utskottets yrkande 47 
5 att bifalla utskottets yrkande 48 

¬NQSK pí~íëëâáÅâÉíë=ÖêìåÇÉêI=ãçíáçå=aUPJaUQ=

I debatten yttrade sig: Dietmar Gleich 
 
Liberala Ungdomsförbundet hade i motion D83 yrkat: 
1. att  följande mening förs in i partiprogrammet, 

sida 6, under stycke ”Demokratin”:   
”Det enda möjliga statskick för Sverige är det 
republikanska.” 

 
Magnus Simonsson och Birgitta Ohlsson hade i mo-
tion D84 yrkat: 
1. att  följande rubrik läggs till efter stycket med ru-

briken ”Riksdag och regering”: ”Statsskick” 
2. att  följande ord utgör stycket under rubriken 

”Statsskick”: ”Republik.” 
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Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion D83 avslås 
2 att  motion D84 avslås 
 
Jonas Andersson, Martin Andreasson och Paula Röt-
torp hade i reservation 8 i partistyrelsen yrkat: 
Vi reserverar oss till förmån för att landsmötet tar 
ställning för att arvsmonarkin ska avskaffas till förmån 
för ett statsskick med demokratiskt utsedd statschef  
 
Birgitta Ohlsson hade i särskilt yttrande 8 i partisty-
relsen instämt i reservation 8 
 
Utskottet yrkade: 
49 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
50 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
 
Mauricio Rojas, Gunnar Nordmark, Anna Broman, 
Jens Sundström hade i reservation 4 i utskottet yrkat: 
Vi reserverar oss till förmån för att landsmötet tar 
ställning för att arvsmonarkin ska avskaffas till förmån 
för ett statsskick med demokratiskt utsedd statschef. 
 
Dietmar Gleich yrkade: 
1 att bifalla motion D83 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bordlägga utskottets yrkanden jämte Dietmar 

Gleich yrkande till efterkommande pass 

¬NQTK c∏êÉí~Ö~åÇÉI=ãçíáçå=bRMJbRP=

Ulla-Britt Hagström hade i motion E50 yrkat: 
1. att  folkpartiets landsmöte ger partiledningen i 

uppdrag att snarast redovisa ett program för 
minskat regelkrångel för jordbruket. 

2. att  en strategi för folkpartiets agerande för ökad 
tillväxt inom den gröna sektorn utarbetas. 

 
Stefan Abramsson hade i motion E51 yrkat:  
1. att  en minsta ersättning skall erhållas med 5 tim-

mar per vecka x timarvode 750 kr (inkl 
moms) och justeras upp med x %/ år, d v s för 
ett års arvode (bidrag för landets tjänst) 
på 195 000 kr till administration, pappersex-
ercis som motsvarar 260 tim/år, punkt slut. 

 
Majed Safaee hade i motion E52 yrkat:  
1. att  följande stycke införs i det sakpolitiska till-

växtprogrammet under rubriken ”Bryt utan-
förskapet”:  
”Folkpartiet ställer sig positiva till skapandet 
av så kallade etableringskonton, särskilda 
konton där inkomsttagare har möjlighet att 
skattefritt spara pengar som ska gå till att star-
ta ett nytt företag, som är tillgängliga för hela 
befolkningen.” 

 

Angéla Ekman-Nätt, Christer Bäckman, Maria Lund-
qvist-Brömster, Håkan Lindh, Helen Gavelin ochBritt-
Marie Lövgren hade i motion E53 yrkat: 
1. att  folkpartiet verkar för att regeringen ska ge i 

uppdrag att utreda möjligheterna att kombine-
ra nyföretagande med a-kassa och vilka ytter-
ligare följdåtgärder som krävs gällande kon-
troll och uppföljning. 

2. att  folkpartiet verkar för att regeringen agerar för 
att underlätta för att ny- och småföretagare 
vid behov skall kunna pröva sin företagsidé i 
kombination med en arbetslöshetsersättning. 

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att  motion E50, avslås 
2 att  motion E51 avslås 
3 att  motion E52 avslås 
4 att  motion E53 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
63 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
64 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
65 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
66 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 63 
2 att bifalla utskottets yrkande 64 
3 att bifalla utskottets yrkande 65 
4 att bifalla utskottets yrkande 66 

¬NQUK hçåëìãÉåíÑê™ÖçêI=ãçíáçå=bRQJbRU=

Daniela Wikström, Lennart Gustavsson och Inger An-
dersson-Öberg hade i motion E54 yrkat: 
1. att  folkpartiet verkar för en enkel och tydlig va-

rudeklaration av matvaror. 
 
Mona-Lisa Rutgersson och Marcus Claesson hade i 
motion E55 yrkat: 
1. att  vi ska arbeta för att EU ska tillåta enskilt EU-

land att gå före och tillämpa högre krav på 
näringsvärdesdeklarationer. 

2. att  mängden socker ska framgå på näringsvär-
desdeklarationer i Sverige. 

 
Anders Kjellström hade i motion E56 yrkat:  
1. att  lagen om månadsavläsning av elförbrukningen 

ändras till timavläsning för elvärmda hushåll. 
 
Franco Landini hade i motion E57 yrkat:  
1. att  folkpartiet verkar för införande av förbud mot 

att ha mindre stil än 2 mm på de gemena bok-
stäverna på allt tryck som riktar sig till kon-
sumenter/kunder. 

 
Michal Swedberg hade i motion E58 yrkat: 
Jag vill införa miniabonnemang för telefoner, där man 
inte ringer så mycket per kvartal, där man tidigare fick 
80:- till skänks i början på 1990-talet. 
 



qáääë~ãã~åë=äóÑíÉê=îá=pîÉêáÖÉ=√=cçäâé~êíáÉíë=ä~åÇëã∏íÉ=OMMT=√=s®ëíÉê™ë=SJV=ëÉéíÉãÄÉê=
=

 

i~åÇëã∏íÉëéêçíçâçää= = páÇK=UR=~î=NMV=

Partistyrelsen hade yrkat:  
1. att  motion E54, anses besvarad 
2. att  motion E55, yrkande 1 avslås 
3. att  motion E55, yrkande 2 anses besvarad 
4. att  motion E56 anses besvarad 
5. att  motion E57 avslås 
6. att  motion E58 avslås 
 
Utskottet yrkade:  
67 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
68 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
69 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
70 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
71 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
72 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 67 
2 att bifalla utskottets yrkande 68 
3 att bifalla utskottets yrkande 69 
4 att bifalla utskottets yrkande 70 
5 att bifalla utskottets yrkande 71 
6 att bifalla utskottets yrkande 72 

¬NQVK oÉÖáçå~ä~=íê~ÑáâÑê™ÖçêI=ãçíáçå=hNNJhON=

I debatten yttrade sig: Christer Nylander, Lennart 
Rohdin, Morgan Hjalmarsson, Yvonne Bergmark-
Bröske, Lars Åhman, Gösta Frödin, Karin Pilsäter, 
Håkan Lindh,  
 
Morgan Hjalmarsson hade i motion K11 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

är positivt till att Götalandsbanan prioriteras i 
Banverkets planering så att den kan byggas 
omgående. 

 
Karin Poulsen hade i motion K12 yrkat: 
1. att  partistyrelsen mot bakgrund av folkpartiets 

miljöprogram ges i uppdrag att förmå Ban-
verket utreda helhetsperspektivet av järnvägs-
utbyggnaden Göteborg-Alingsås innan bygg-
nad av deletapper påbörjas. 

 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
K13 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att en utbyggnad av Sveri-

ges järnvägsnät är av största betydelse ur så-
väl miljö- som tillväxtbetydelse. 

2. att  folkpartiet verkar för att arbetet med att utreda, 
finansiera och fatta beslut om de aktuella stora 
nationella järnvägsprojekten intensifieras. 

 
Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
K14 yrkat:  
1. att  landsmötet beslutar att folkpartiet verkar för 

en utredning med uppgift att klarlägga förut-
sättningarna för ett broprojekt över Kvarken. 

 
Folkpartiet liberalerna i Skåne hade i motion K15 yrkat:  

1. att  landsmötet ställer sig positiv till en fast för-
bindelse under Öresund i form av en tunnel 
mellan Helsingborg och Helsingör. 

 
Erik Lundström hade i motion K16 yrkat:  
1. att  landsmötet uppdrar åt Folkpartiet liberalerna 

att starkt verka för en utbyggnad av Norrbot-
niabanan med byggstart år 2010. 

 
Lennart Fremling hade i motion K17 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att det bör göras att en or-

dentlig teknisk, ekonomisk och finansiell ut-
redning om att knyta Sverige och då i första 
hand Stockholm, Oslo, Göteborg och Jönkö-
ping till det europeiska nätet för höghastig-
hetståg. 

 
Maria Wallhager och Lennart Gabrielsson hade i mo-
tion K18 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

bör verka för en särskild lag för att ge väl 
kända trafikprojekt av strategisk vikt så som 
Förbifart Stockholm juridisk snabbehandling. 

2. att  landsmötet uttalar att behovet av en förnyad 
översyn av plan- och bygglagstiftningen PBL 
undersöks. 

 
Lisbeth Lindberg hade i motion K19 yrkat:  
1. att  Folkpartiet liberalerna arbetar i motionens 

anda 
2. att  det arbetas fram nya riktlinjer för Banverket 

och Vägverket så att en större del av de statli-
ga investeringarna går till tillväxtbefrämjande 
investeringar utanför storstadsregionerna 

 
Nina Larsson, Runar Patriksson och Gösta Frödin 
hade i motion K20 yrkat:  
1. att  folkpartiet lyfter fram ökad kollektivtrafik 

och höjd vägstandard som viktiga delar i ett 
program för att minska koldioxidutsläppen.  

2. att  folkpartiet i sina budgetförslag i enlighet med 
ovanstående ökar resurserna till utbyggnad av 
kollektivtrafiken och till att höja vägstandar-
den i hela Sverige, bl a via OPS, (Offentligt 
och Privat kapital i Samverkan). 

 
Folkpartiet liberalerna i Stockholms län hade i motion 
K21 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att utgångspunkten för stat-

liga infrastrukturinvesteringar ska vara beho-
ven för tillväxt och människors rörelsefrihet 
inte minst avseende arbetspendling. 

2. att  landsmötet uttalar att staten ska ta det absolu-
ta huvudansvaret för nationellt och storregi-
onalt angelägna infrastruktursatsningar. 

3. att  landsmötet uttalar att regional delfinansiering 
ska ske efter reella förhandlingar på frivillig 
väg. 

4. att  landsmötet uttalar att bekräfta besluten från 
tidigare landsmöten, om att ekonomiska styr-
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medel som trängselskatt/miljöavgifter ska be-
slutas på närmast berörda nivå, samt om till-
växtorienterade infrastrukturinvesteringar. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion K11 anses besvarad 
2 att  motion K12 anses besvarad 
3 att  motion K13 anses besvarad 
4 att  motion K14 anses besvarad 
5 att  motion K15 anses besvarad 
6 att  motion K16 anses besvarad 
7 att  motion K17 anses besvarad 
8 att  motion K18 anses besvarad 
9 att  motion K19, yrkande 1 anses besvarat  
10 att  motion K19, yrkande 2 avslås 
11 att  motion K20 anses besvarad 
12 att  motion K21 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade:  
92 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
93 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
94 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
95 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
96 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
97 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
98 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
99 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
100 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
101 att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
102 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
103 att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
 
Brita Edholm och Anders Albäck hade i reservation 7 
i utskottet yrkat: 
Partistyrelsen anser i sitt svar att tunnel H-H ”kan vara 
aktuell i framtiden”. Men framtiden är nu! Miljövänli-
ga, fungerande förbindelser mellan Sverige och konti-
nenten behövs snarast. En H-H-tunnel har betydelse 
för hela landet, och även för våra grannländer. Som 
det står i motionen så kan H-H-förbindelsen ses som 
ett europeiskt projekt.  
1 att bifalla motion K15 
 
Åse Sundström hade i reservation 8 i utskottet yrkat: 
1 att bifalla motion K16 
 
Lennart Rohdin, Anders Ekegren, Nina Lundström och 
Stefan Saläng hade i reservation 9 i utskottet yrkat: 
1 att bifalla motion K21, yrkande 4 
 
Morgan Hjalmarsson yrkade: 
1 att bifalla motion K11 
 
Yvonne Bergmark Bröske yrkade:  
1 att bifalla motion K16 
 
Lennart Rohdin yrkade: 
1 att bifalla reservation 9 i utskottet 
 
Landsmötet beslutade: 

1 att  bordlägga utskottets yrkande 92 jämte Morgan 
Hjalmarssons yrkande till efterkommande pass 

2 att bifalla utskottets yrkande 93 
3 att bifalla utskottets yrkande 94 
4 att bifalla utskottets yrkande 95 
5 att bifalla utskottets yrkande 96 
6 att bordlägga utskottets yrkande 97 jämte Yvon-

ne Bergmark Bröskes yrkande till efterkom-
mande pass 

7 att bifalla utskottets yrkande 98 
8 att bifalla utskottets yrkande 99 
9 att bifalla utskottets yrkande 100 
10 att bifalla utskottets yrkande 101 
11 att bifalla utskottets yrkande 102 
12 att bordlägga utskottets yrkande 103 jämte Len-

nart Rohdins yrkande till efterkommande pass 

¬NRMK £îêáÖ~= íê~Ñáâéçäáíáëâ~= Ñê™ÖçêI= ãçíáçå=
hOOJhPP=

I debatten yttrade sig: Dietmar Gleich, Ann-Marie Ek-
ström,  
 
Eva Linnér hade i motion K22 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att folkpartiet ska verka för en 

avveckling av svensk bilprovning och att resur-
serna istället överförs till trafikpolis och förbätt-
rade gränskontroller av utländska fordon. 

 
Bengt-Olof Nelson hade i motion K23 yrkat: 
1. att  folkpartiet ska verka för att samhällsplane-

ringen i Sverige, kraftfullt, ska inriktas på val-
frihet vid resor enligt motionsförslaget, samt 

2. att  uppdra åt riksdagsgruppen att driva fram de 
lagändringar, som behövs för att förslaget 
skall kunna förverkligas. 

 
Marcus Claesson hade i motion K24 yrkat:  
1. att  fordonsskatten ersätts med något höjd drivme-

delsskatt för att kompensera intäktsbortfallet. 
 
Folkpartiet liberalerna i Halland hade i motion K25 yrkat: 
1. att  folkpartiet ska verka för följande ändring i 

trafiklagen:  
”Förbud mot användande av mobiltelefon un-
der färd med körkortspliktigt fordon. Med 
undantag av att det även fortsättningsvis skall 
vara tillåtet att tala i telefon med en s k hands-
freeanläggning i bilen.” 

2. att  folkpartiet ska verka för följande ändring i 
körkortskungörelsen: 
”Vid tioårsförnyelsen av körkort efter fyllda 
80 år skall krävas läkarintyg i likhet med kra-
ven som nu gäller för förstagångsprövningen 
för körkortsinnehav.” 

 
Anne-Marie Ekström och Anita Brodén hade i motion 
K26 yrkat: 
1. att  folkpartiets landsmöte uttalar sig positivt för 

att lagar och regler i samband med bilkörning 
och telefoni ses över. 
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Folkpartiet liberalerna i Västerbotten hade i motion 
K27 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att behovet av en snabbare 

utbyggnad av vajerräcken eller andra separa-
tioner mellan mötande trafik är stor och bör 
prioriteras högre i trafiksäkerhetsarbetet. 

 
Folkpartiet liberalerna i Lidingö hade i motion K28 yrkat: 
1. att  folkpartiet skriver in i handlingsprogrammet 

att ”Staten ska avsätta 600 MSEK under tre år 
för forskning runt spårbilar”. 

 
Olov Lindquist hade i motion K29 yrkat:  
1. att  folkpartiet liberalerna verkar för att körkortstest 

införs i samband med förnyelsen av körkortet 
 
Inger Hilmansson hade i motion K30 yrkat:  
1. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att 

verka för obligatorisk berättande körning vid 
trafikskola införs i samband med förnyelse av 
körkort. 

2. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att 
verka för att en hälsokontroll med uttalat syfte 
att justera t ex glasögon och medicinering 
genomförs före förnyelse av körkortet. 

 
Ingemar Rahm hade i motion K31 yrkat: 
1. att  samåkning vid arbetsresor gynnas genom skat-

teavdrag om 3 kronor per mil och passagerare. 
 
Finn Cromberger hade i motion K32 yrkat:  
1. att  folkpartiet arbetar för att den snötäckta delen av 

landet får ett sammanhängande system av 
välpreparerade skoterleder och att staten bi-
drar med sin del av kostnaden. 

 
Jan Jönsson hade i motion K33 yrkat 
1. att  folkpartiets landsmöte uttalar att polisen ska 

ges utökade möjligheter att beslagta mopeder 
och andra fordon som används på olagligt sätt. 
Påföljden för olaglig mopedkörning bör kunna 
bli att mopeden hålls kvar i förvar för en tid. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion K22 avslås 
2 att  motion K23 avslås 
3 att  motion K24 anses besvarad   
4 att  motion K25 avslås  
5 att  motion K26 avslås  
6 att  motion K27 anses besvarad 
7 att  motion K28 avslås 
8 att  motion K29 avslås  
9 att  motion K30 avslås 
10 att  motion K31 avslås  
11 att  motion K32 avslås  
12 att  motion K33 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
104 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 

105 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
106 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
107 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
108 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
109 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
110 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
111 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
112 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
113 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
114 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
115 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
 
Dietmar Gleich yrkade: 
1 att bifalla motion K24 
 
Anne-Marie Ekström yrkade: 
1 att bifalla motion K26 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 104 
2 att bifalla utskottets yrkande 105 
3 att bordlägga utskottets yrkande 106 jämte Diet-

mar Gleich yrkande till efterkommande pass 
4 att bifalla utskottets yrkande 107 
5 att bordlägga utskottets yrkande 108 jämte Anne-

Marie Ekströms yrkande till efterkommande 
pass 

6 att bifalla utskottets yrkande 109 
7 att bifalla utskottets yrkande 110 
8 att bifalla utskottets yrkande 111 
9 att bifalla utskottets yrkande 112 
10 att bifalla utskottets yrkande 113 
11 att bifalla utskottets yrkande 114 
12 att bifalla utskottets yrkande 115 

¬NRNK cäóÖíê~Ñáâ=çÅÜ=êÉä~íÉê~ÇÉ=Ñê™ÖçêI=ãçíáçå=
hPQJhPS=

I debatten yttrade sig: Lars Åhman.  
 
Lars Åhman och Åsa Gustafsson hade i motion K34 yrkat: 
1. att  upphäva dagens strikta begränsningar som 

gäller vätskor som får föras genom säkerhets-
kontrollen på flygplatser. 

 
Per-Anders Karlgren hade i motion K35 yrkat: 
1. att  folkpartiet ska verka för säkerhetskontroller-

nas avskaffande på svenskt inrikesflyg. 
 
Jens Sundström hade i motion K36 yrkat: 
1. att  det ekonomiska skyddet som idag finns vid 

konkurser för paketresearrangörer (den s k re-
segarantin) utökas för att även omfatta resor 
där endast flygbiljett ingår. 

2. att  Luftfartverkets ekonomiska ersättningsansvar 
för brister i leveranser av tjänster mot flygbo-
lag och passagerare skärps 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion K34 avslås  
2 att motion K35 avslås  
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3 att  motion K36 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
116 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
117 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
118 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3  
 
Lars Åhman yrkade: 
1 att bifalla motion K34 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bordlägga utskottets yrkande 116 jämte Lars 

Åhmans yrkande till efterkommande pass 
2 att bifalla utskottets yrkande 117 
3 att bifalla utskottets yrkande 118 

¬NROK _çëí~ÇëéçäáíáâI=ãçíáçå=hPTJhQQ=

I debatten yttrade sig: Christer Nylander, Lennart 
Rohdin, Lars Tysklind, Leiph Berggren 
 
Leiph Berggren hade i motion K37 yrkat:  
1. att  landsmötet beslutar att folkpartiet bör verka 

för att plan- och bygglagen, och eventuellt 
andra berörda lagar, ändras så att om samtliga 
sakägare godkänner bygget, och alla skydds- 
och miljöföreskrifter är uppfyllda, så ska ett 
bygglovsärende med automatik godkännas. 

 
Leiph Berggren hade i motion K38 yrkat: 
1. att  plan- och bygglagen bör skrivas om så att det 

mycket stora utrymme för godtycke som idag 
finns, tas bort. 

2. att  i den mån som lokala byggnadsnämnder (eller 
motsvarande funktion) ska tillåtas reglera 
byggnaders och anläggningars utseende, så 
måste dessa bestämmelser och skälen till dem 
skall redovisas i en särskild handling. 

 
Tommy Rydfeldt hade i motion K39 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar sig för införande av ett bo-

sparande i Sverige. 
2. att  landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att arbeta 

fram ett förslag till bosparande. 
 
Nina Lundström hade i motion K40 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att införande av ett mark-

nadshyressystem inte är förenligt med den 
svenska hyressättningsmodellen. 

2. att  landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att ut-
veckla och bevaka folkpartiets politiska ställ-
ningstaganden avseende hyresrätten, utifrån 
motionens intentioner. 

3. att  partiprogrammet kompletteras med följande 
mening: ”Kommunerna avgör omfattningen 
av kommunalt ägda hyresrätter utifrån de lo-
kala förutsättningarna.” 

 
Folkpartiet liberalerna i Lidingö hade i motion K41 
yrkat: 

1. att  landsmötet uppdrar åt folkpartister i riksdag, 
SABO och på andra platser att arbeta för att 
avskaffa det felaktiga systemet där onödiga 
renoveringar i hyreshus stimuleras genom att 
de ger ”nybyggnadshyror”. 

 
Juri Lutz hade i motion K42 yrkat: 
1. att  partiet tar till sig frågan som en helhet där 

vissa hjärtefrågor som skolan, arbetsmarkna-
den, boendet, kriminaliteten m fl ingår. Frigör 
den enskildes initiativkraft istället för att 
”cementera” bidragsberoende. Diskriminering 
i alla former och i alla delar av samhället 
måste bekämpas. 

2. att  Miljonprogramområden inte skall ses som 
förvaringsplatser för ”problemmedborgare” 
med osäker framtid utan som tillväxtområden 
med vilande potential som kan aktiveras. 

3. att  partiet driver dessa frågor på europeisk, na-
tionell, regional och lokal nivå. Ett starkt Eu-
ropa baserat på demokrati, dialog och icke-
diskriminering både mot de egna och andra 
medborgare är nödvändigt i dagens värld. 
Detta kan Sverige bidra med genom att börja 
på hemmaplan. På lokal nivå kan bostads- och 
fastighetsbolag aktivt motverka segregationen 
med en långsiktig och socialt, ekonomisk och 
ekologisk medveten omdaning av nerslitna 
områden. Förändringsarbetet måste ske i 
samverkan med och genom delaktighet av de 
boende för att en framgångsrik social utveck-
ling skall komma till stånd. Genom ekologiskt 
förändringsarbete kan man, i samband med 
renoveringsarbeten mer än halvera energiåt-
gången enligt de senaste rönen. Dessa föränd-
ringar kan motivera investeringar inom de ut-
satta områden vilket skulle kunna bidrar till 
ökad framtidstro, tillväxt och en stärkt eko-
nomisk utveckling. 

 
Folkpartiet liberalerna i Nynäshamn hade i motion 
K43 yrkat:  
1. att  hyresförhandlingslagen ändras på så sätt att 

andra organisationer av hyresgäster än Hyres-
gästföreningen ges möjlighet att förhandla om 
hyra. 

2. att  bestämmelse om förhandlingsersättning slo-
pas i Hyresförhandlingslagen. 

 
Leiph Berggren hade i motion K44 yrkat: 
1. att  folkpartiet bör verka för att fastighetsbildnings-

lagen, framför allt kapitel 5, skrivs om så att en 
fastighetsägare inte kan tilltvinga sig en annan 
fastighetsägares mark mot dennes vilja. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion K37 avslås 
2 att  motion K38, yrkande 1 anses besvarat 
3 att  motion K39 anses besvarad 
4 att  motion K40, yrkande 1, anses besvarat 
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5 att  motion K40, yrkande 2 bifalls 
6 att  motion K40, yrkande 3 bifalls 
7 att  motion K41, yrkande 1, anses besvarad 
8 att  motion K42, yrkande 1 och 2, bifalls 
9 att  motion K42, yrkande 3, anses besvarad 
10 att  motion K43, yrkande 1, anses besvarad 
11 att  motion K44 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
119 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
120 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
121 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
122 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
123 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
124 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
125 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
126 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
127 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
128 att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
129 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
 
Lennart Rohdin, Niklas Frykman, Bo Brännström och 
Erik Lindborg yrkade i reservation 10 i utskottet: 
Den sociala bostadspolitiken har kapsejsat. Hyresrät-
ten som boendeform har havererat. Olika former av att 
lappa och laga i den reglerade bostadspolitiken har 
inte förhindrat att det byggs allt färre hyresrätter.  
Samtidigt är hyresrätten en boendeform som passar 
människor i det moderna samhället med stor rörlighet. 
Det paradoxala är då, att den förda bostadspolitiken 
stänger ute just alla de på bostadsmarknaden svaga 
grupper, som den var tänkt att värna. Hyresrätten mås-
te räddas! 
Motion K40 förordar en reformerad bostadspolitik. 
Den får inte försenas. Samtidigt vill motionären börja 
med att avfärda den lösning, som hittills aldrig prövats 
i svensk bostadspolitik – en övergång till marknadshy-
ror, som väl kan genomföras i ordnade former som ger 
möjlighet till transparens och framförhållning i det en-
skilda boendet. 
En översyn och radikal förändring av bostadspolitiken 
kan inte börja med att oprövade alternativ undantas 
från en seriös prövning. Slutresultatet vet vi inget om, 
men en omprövning får inte börja med att vissa alter-
nativ beläggs med ”tankeförbud”. 
1 att  motion K40 yrkande 1 avslås.   
 
Leiph Berggren yrkade:  
1 att bifalla motion K37 
2 att bifalla motion K44 
 
Lennart Rohdin yrkade: 
1 att bifalla reservation 10 i utskottet 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bordlägga utskottets yrkande 119 jämte Leiph 

Berggrens yrkande 1 till efterkommande pass 
2 att bifalla utskottets yrkande 120 
3 att bifalla utskottets yrkande 121 

4 att bordlägga utskottets yrkande 122 jämte Len-
nart Rohdins yrkande till efterkommande pass 

5 att bifalla utskottets yrkande 123 
6 att bifalla utskottets yrkande 124 
7 att bifalla utskottets yrkande 125 
8 att bifalla utskottets yrkande 126 
9 att bifalla utskottets yrkande 127 
10 att bifalla utskottets yrkande 128 
11 att bordlägga utskottets yrkande 129 jämte Leiph 

Berggrens yrkande 2 till efterkommande pass 

¬NRPK píê~åÇëâóÇÇI=ãçíáçå=hQRJhQT=

I debatten yttrade sig: Lars Tysklind, Lennart Rohdin, 
Gullvy Jonsson, Morgan Hjalmarsson, Sten Jonsson 
och Gösta Frödin.  
 
Finn Cromberger hade i motion K45 yrkat:  
1. att  folkpartiet arbetar för en uppluckring av nu-

varande strandskyddsbestämmelser i den anda 
som anges i motionen. 

 
Gullvy Jonsson hade i motion K46 yrkat: 
1. att  partistyrelsen ges i uppdrag att verka för ett 

skärpt strandskydd. 
 
Morgan Hjalmarsson hade i motion K47 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att kommunerna ska ta över 

ansvaret för strandskyddet för våra sjöar och 
vattendrag. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion K45 anses besvarat 
2 att  motion K46 anses besvarat 
3 att  motion K47 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
130 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
131 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
132 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
 
Lennart Rohdin, Gunnar Melin och Stefan Björk yrka-
de i reservation 11 i utskottet: 
Strandskyddet måste anpassas bättre till de lokala för-
hållanden än vad som gäller idag. Det gör att kommu-
nerna måste ges ett större inflytande över tillämpning-
en av strandskyddet.  
De flesta av landets kommuner har avvisat tankarna på 
ett regelverk som gäller olika i olika kommuner. Det 
går förvisso att hävda att strandskyddet måste ges en 
hög dignitet i hårt exploaterade delar av skärgården 
som är utpräglade glesbygdsområden. Detta måste be-
aktas. 
I skärgården drabbas den fasta befolkningen av att 
dispenser ges till fritidsboende från skärgårdsområden 
med god betalningsförmåga, samtidigt som strand-
skyddet tillämpas ytterst restriktivt gentemot dem som 
försöker utveckla och möjliggöra fortsatt verksamhet 
bland de fastboende. Dagens strandskyddsbestämmel-
ser lägger en död hand över dagens skärgårdsbefolk-
ning och deras överlevnad. Bedömningen av hur detta 



qáääë~ãã~åë=äóÑíÉê=îá=pîÉêáÖÉ=√=cçäâé~êíáÉíë=ä~åÇëã∏íÉ=OMMT=√=s®ëíÉê™ë=SJV=ëÉéíÉãÄÉê=
=

 

i~åÇëã∏íÉëéêçíçâçää= = páÇK=VM=~î=NMV=

bättre ska kunna hanteras finns i högre grad lokalt i 
berörda kommuner. 
1 att  kommunerna ges ett större inflytande över 

tillämpningen av strandskyddet. 
 
Lennart Rohdin och Morgan Hjalmarsson yrkade: 
1 att bifalla reservation 11 i utskottet 
 
Gullvy Jonsson yrkade: 
1 att  bifalla motion K46 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 130  
2 att bordlägga utskottets yrkande 131, Rohdin, 

Hjalmarssons yrkande och Gullvy Jonssons 
yrkande till efterkommande pass 

3 att bifalla utskottets yrkande 132 

¬NRQK fqJéçäáíáâI=ãçíáçå=hQUJhRM=

I debatten yttrade sig: Cesar da Silva och Martin And-
reasson. 
 
Kerstin Weimer hade i motion K48 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

är positivt till att bredband snarast möjligt kan 
göras tillgängligt för alla svenska hushåll och 
företag. 

 
Per-Anders Karlgren hade i motion K49 yrkat:  
1. att  folkpartiet förbereder sig på den kommande 

diskussionen. 
2. att  folkpartiet ska driva på utvecklingen mot en 

e-förvaltning. 
3. att  folkpartiet ska vara det parti som tidigt identi-

fierar svårigheter och problem och också är 
det parti som kan anvisa konstruktiva lös-
ningar på de problem vi kommer att möta un-
der resans väg. 

 
Cesar da Silva hade i motion K50 yrkat: 
1. att  i första hand öppna format skall användas i 

kommunikation mellan myndigheter. 
2. att  myndigheter vid upphandling av mjukvara 

kräver att den stödjer öppet format. 
3. att  arkivering av dokument skall baseras på öpp-

na standarder. 
 
Partistyrelsen hade yrkat 
1 att  motion K48 anses besvarad 
2 att  motion K49 bifalls 
3 att  motion K50 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
133 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
134 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
135 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3  
 
Cesar da Silva yrkade:  
1 att bifalla motion K50 
 

Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 133 
2 att bifalla utskottets yrkande 134 
3 att bordlägga utskottets yrkande 135 jämte Cesar 

da Silvas yrkande till efterkommande pass 

¬NRRK cìåâíáçåëÜáåÇÉêI=ãçíáçå=`QSJ`RM=

I debatten yttrade sig: Mikael Jansson, Ragnhild Käll-
berg, Linnea Darell, Barbro Westerholm och Christer 
Sörliden. 
 
Maria Lundqvist-Brömster, Agneta Berliner och Sol-
veig Hellquist hade i motion C46 yrkat: 
1. att  riktade pengar satsas för ökad tillgänglighet. 
2. att  tydliga mål utformas för att skapa fler arbets-

tillfällen för funktionshindrade. 
3. att  lönebidrag och andra stöd bör finnas för per-

soner som startar och driver eget företag 
4. att  ålderstaket för bilstöd bör tas bort med hän-

visning till att vi vill att de som vill och kan 
fortsätta arbeta högre upp i åldrarna inte ska 
hindras från att göra det på grund av kronolo-
giska åldersgränser. 

 
Maria Johansson och Barbro Westerholm hade i mo-
tion C47 yrkat: 
1. att  ett principbeslut fattas om att föra in funk-

tionshinderperspektivet i alla politikområden 
istället för att begränsa det till ett eget. 

 
Tord Wallgren, Ulla-Britt Hagström och Sewon Ek-
berg hade i motion C48 yrkat: 
1. att  verka för en förtydligad lagstiftning gällande 

LSS. 
2. att  uppdra åt partiledning, ministrar och riksdags-

ledamöter att mera kraftfullt verka för att sta-
ten tar på sig kostnadsansvaret för LSS. 

 
Morgan Hjalmarsson hade i motion C49 yrkat:  
1. att  landsmötet uttalar att staten ska ta över ansva-

ret för ersättningen och handläggningen av 
LASS. 

 
Folkpartiet liberalerna i Södermanland hade i motion 
C50 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att Lagen (2000:873) om 

Registerkontroll bör ändras så att den även 
omfattar nyanställningar av personal inom 
handikappomsorgen och att omfatta även 
andra personkategorier än de som erbjuds an-
ställning inom de berörda verksamheterna, 
t.ex. anställda inom andra kommunala verk-
samheter och anställda hos företag som ge-
nomavtal eller annan överenskommelse er-
bjuds att utföra arbetsuppgifter inom verk-
samheterna. Registerkontrollen bör även om-
fatta färdtjänstchaufförer. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion C46, yrkande 1, 2 och 4, bifalls 
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2 att  motion C46, yrkande 3, avslås 
3 att  motion C47 anses besvarad 
4 att  motion C48 anses besvarad 
5 att  motion C49 anses besvarad 
6 att  motion C50 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
17 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
18 att  avslå partistyrelsens yrkande 2 
19 att  bifalla motion C46 yrkande 3  
20 att  landsmötet uttalar som sin mening: 

”Lönebidrag utgår till personer med nedsatt 
arbetsförmåga i syfte att ge lika möjligheter i 
arbetslivet. Lönebidrag och andra stöd ska 
vara oberoende av anställningsform och kon-
kurrensneutrala” 

21 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
22 att  avslå partistyrelsens yrkande 4 och 5 
23 att  landsmötet uttalar som sin mening att: 

”Folkpartiets uppfattning är att staten skall ta 
det fulla ansvaret för LSS och LASS.” 

24 att  anse motion C48 yrkande 1 som besvarat 
25 att  bifalla motion C48 yrkande 2 
26 att  bifalla motion C49  
27 att  landsmötet uttalar som sin mening att: 

”Den analys av hur de olika bestämmelserna 
om utdrag ur belastningsregister totalt sett har 
påverkat den enskildes integritet ska lämnas 
till integritetsgruppen” 

28 att  i övrigt bifalla partistyrelsens yrkande 6   
 
Ragnhild Källberg yrkade i reservation 1 i utskottet: 
1 att  bifalla motion C47 
 
Ragnhild Källberg yrkade: 
1 att bifalla reservation 1 i utskottet 
 
Linnéa Darell och Christer Sörliden  yrkade: 
1 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 och 5 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 17 
2 att bifalla utskottets yrkande 18 
3 att bifalla utskottets yrkande 19 
4 att bifalla utskottets yrkande 20 
5 att bordlägga utskottets yrkande 21 jämte Ragn-

hild Källbergs yrkande till efterkommande pass 
6 att bordlägga utskottets yrkanden 22, 23, 24, 25 

och 26 jämte Linnéa Darells och Christer Sör-
lidens yrkande till efterkommande pass 

7 att bifalla utskottets yrkande 27 
8 att bifalla utskottets yrkande 28 

¬NRSK cçäâÜ®äë~=çÅÜ=êÉä~íÉê~ÇÉ=Ñê™ÖçêI=ãçíáçå=
`RNJ`RS=

I debatten yttrade sig: Hadar Cars, Ann-Marie Ek-
ström, Barbro Westerholm 
 

Barbro Westerholm, Solveig Hellquist, Maria Lund-
qvist-Brömster och Christer Winbäck hade i motion 
C51 yrkat: 
1. att  de svenska folkhälsomålen kompletteras med ett 

tolfte mål: Tryggt och hälsofrämjande åldrande. 
2. att  det elfte folkhälsomålet om beroendeframkal-

lande medel bör kompletteras med läkeme-
delsberoende. 

 
Marcus Claesson hade i motion C52 yrkat:  
1. att  sockeravgift införs i Sverige. 
2. att  sockeravgiftens storlek följer mängden socker 

på varans näringsvärdesdeklaration.  
3. att  intäkterna från avgiften går till att förebygga 

t.ex. diabetes, hål i tänder och övervikt. 
4. att  vi ska arbeta för en sänkt matmoms i Sverige 

i takt med förbättrad folkhälsa. 
 
Marianne Åhman hade i motion C53 yrkat: 
1. att  under avsnittet Den växande människan 

skrivs följande in före nuvarande text under 
stycket ”Hälsa”i partiprogrammet:  
”Den liberala ideologin skall ge alla männi-
skor förutsättningar till att leva ett rikt och 
värdigt liv. En förutsättning för att kunna leva 
ett bra liv är att ha HÄLSA. Hälsa kräver ba-
lans mellan arbete och fritid. Genom att lyfta 
fram de nationella folkhälsomålen och skapa 
politiska mål och strategier kring dessa ute i 
samhället ger vi bättre kunskap och tyngd i 
det hälsofrämjande arbetet. Att skapa förut-
sättningar för hälsoinriktade arbetsplatser ge-
nom en god arbetsmiljö som ger en ”frisk” 
personal kan ses som en folkhälsofrämjande 
faktor samt en ekonomiska framgångsfaktor.”  

 
Anne-Marie Ekström hade i motion C54 yrkat: 
1. att  folkpartiets landsmöte uttalar sig positivt för 

att hörselskador ska betraktas som ett folkhäl-
soproblem. 

 
Hadar Cars hade i motion C55 yrkat:  
1. att  Folkpartiet liberalerna i regering och riksdag 

skall verka för att en lag antas som ålägger 
ägare av offentliga lokaler (såväl offentligt 
som privat ägda) att gratis tillhandahålla 
öronproppar samt informationsmaterial om 
sambandet mellan hög ljudnivå och risken för 
permanent hörselnedsättning när det i lokalen 
framförs musik – även s k levande musik - 
med högre ljudnivå  än 100db(A) leq mätt på 
1 m avstånd från någon  högtalare i lokalen.  

2. att  Folkpartiet liberalerna skall verka för att 
nämnda bestämmelser omgående – även utan 
tvingande lag - tillämpas i lokaler som ägs av 
stat eller kommun.  

 
Barbro Westerholm, Tor Kihlman och Kjell Spång ha-
de i motion C56 yrkat:  
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1. att  åtgärder mot buller måste ges ökad prioritet 
för att de negativa hälsoeffekterna i befolk-
ningen minskas och tillgången på goda, häl-
sosamma miljöer ökar.  

2. att  åtgärder vidtas både på emissionssidan och på 
immissionssidan. 

3. att  sådana åtgärder mot trafikbuller eftersträvas, 
som effektivast möjligt samverkar med andra 
åtgärder för bättre miljö, resurshushållning 
och trafiksäkerhet. 

4. att  bullerriktlinjer i samhällsplanering utformas 
så att hälsoperspektivet kommer i förgrunden 
och att bättre hänsyn tas till störningssituatio-
nen när flera olika slag av bullerkällor före-
kommer. 

5. att  Sverige kraftfullt verkar för att det internatio-
nella arbetet inom bl a UNECE snarast leder 
till väsentligt minskad bulleremission från 
alla slag av vägfordon. 

6. att  Sverige verkar för att bulleremissionen från 
civila flygplan minskar. 

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
1 att  motion C 51 bifalls 
2 att  motion C52 avslås 
3 att  motion C53 anses besvarad 
4 att  motion C54 bifalls 
5 att  motion C55 anses besvarad 
6 att  motion C56 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
29 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
30 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
31 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
32 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
33 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
34 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
 
Naeimy Blücher Johansson yrkade i reservation 1 i 
utskottet: 
Ett tillägg i partiprogrammet som motionären beskri-
ver skulle tydligare visa att Fp arbetar aktivt med häl-
sofrågor. 
1 att  bifalla motion C53  
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 29 
2 att bifalla utskottets yrkande 30 
3 att bifalla utskottets yrkande 31 
4 att bifalla utskottets yrkande 32 
5 att bifalla utskottets yrkande 33 
6 att bifalla utskottets yrkande 34 

¬NRTK péÉäÑê™ÖçêI=ãçíáçå=`TMJ`TR=

I debatten yttrade sig: Mikael Jansson, Linnea Darell,  
 
Mathias Lindow hade i motion C70 yrkat: 
1. att  införa ett licenssystem som uppfyller EG-

rättens krav genom att stå öppet för företag 

verksamma i Sverige eller något annat EU- 
eller EES-land. 

2. att  Lotteriinspektionen får en mer självständig 
ställning för att övervaka spelföretagens verk-
samhet och ansvara för licensgivning.  

3. att  en särskild avgift eller skatt för alla bolag som 
får licens införs som ger samma eller högre 
intäktsnivå som nuvarande monopolsystemet 
bidrar med till de verksamheter som idag till-
delas medel den vägen.  

4. att  nya regler för marknadsföring och tillgäng-
lighet införs för att bättre än idag skydda unga 
och andra riskgrupper. 

 
Camilla Lindberg, Solveig Hellquist, Nina Larsson, 
Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner hade i 
motion C71 yrkat: 
1. att  folkpartiet ställer sig bakom och verkar drivande 

för ett licenssystem med tydliga krav och regler 
som dessutom uppfyller EG rättens krav genom 
att stå öppet för företag verksamma i Sverige el-
ler något annat EU-EES land.  

2. att  folkpartiet ställer sig bakom och verkar dri-
vande en omstrukturering av Lotteriinspek-
tionen mot en reglerande myndighet som kan 
hantera licensansökningar samt sköta över-
vakningen av licensernas efterlevnad. 

3. att  folkpartiet verkar drivande för en utredning 
av statens ägande av Svenska Spel och närva-
ro i ATGs styrelse. 

4. att  folkpartiet ställer sig bakom och verkar dri-
vande för att marknadsföring av spel skall re-
gleras av marknadsföringslagen och att sär-
skilda regler instiftas kring just spel för att 
särskilt skydda unga och andra riskgrupper . 

5. att  folkpartiet verkar drivande för att frågan om 
spelberoende, både avseende preventivt, före-
byggande och vård inriktat arbete, bör ingå 
under socialtjänstlagen.  

6. att  folkpartiet verkar drivande för att folkrörelserna 
garanteras lika mycket stöd som idag samt att 
vissa delar av Svenska Spels verksamhet lämnas 
över till folkrörelserna.  

 
Folkpartiet liberalerna i Dalarna hade i motion C72 
yrkat:  
1. att  avskaffa det svenska monopolet och öppnar 

upp för en reglerad och kontrollerad marknad 
med hjälp av licenser. 

2. att  allas hjälp mot spelberoende ska skrivas in i 
socialtjänstlagen. 

3. att  tillståndsgivning ska för att undvikande av 
otillbörligt gynnande av egna eller närstående 
lotterier inte handläggas av regeringen utan av 
en myndighet. 

 
Ragnhild Källberg och Anne-Lie Lindström hade i 
motion C73 yrkat: 



qáääë~ãã~åë=äóÑíÉê=îá=pîÉêáÖÉ=√=cçäâé~êíáÉíë=ä~åÇëã∏íÉ=OMMT=√=s®ëíÉê™ë=SJV=ëÉéíÉãÄÉê=
=

 

i~åÇëã∏íÉëéêçíçâçää= = páÇK=VP=~î=NMV=

1. att  landsmötet uttalar att folkpartiet anser att So-
cialtjänstlagen ändras så att spelmissbruk lik-
ställs med missbruk av alkohol. 

 
Linnéa Darell hade i motion C74 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att en avsevärt större andel 

än idag ska avsättas av statens vinst från spel-
verksamhet till förebyggande insatser, vård 
och behandling av spelberoende samt till 
forskning. 

2. att  landsmötet uttalar att regeringen skyndsamt 
återkommer i frågan kring utformningen av 
den framtida spel- och lotteripolitiken. 

 
Lars Åhman, Håkan Lindh, Kurt Karlsson och Inger 
Andersson-Öberg hade i motion C75 yrkat: 
1. att  likställa spelmissbruk med det missbruk av 

alkohol och andra beroendeframkallande me-
del som nämns i socialtjänstlagen.  

2. att  kommuner i samarbete med landstingen tyd-
ligare lyfter fram problematiken också med 
icke-kemiskt beroende. 

 
Åke Wredén hade motion E1 yrkande 6 yrkat:  
6. att  landsmötet uttalar att restriktioner mot kom-

mersiell spelverksamhet måste upprätthållas 
och skärpas av sociala skäl, särskilt vad gäller 
betalningar till Internetspel, och att detta gäll-
er även statligt ägda spelbolag.  

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion C70 anses besvarad 
2 att motion C71 anses besvarad 
3 att motion C72 anses besvarad 
4 att motion C73 anses besvarad 
5 att motion C74 anses besvarad 
6 att motion C75 anses besvarad 
7 att motion E1, yrkande 6, avslås 
 
Utskottet yrkade: 
55 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
56 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
57 att  avslå partistyrelsens yrkande 3 
58 att  anse motion C72 yrkande 1 och 3 besvarade 
59 att  bifalla motion C72 yrkande 2 
60 att  avslå partistyrelsens yrkande 4 
61 att  bifalla motion C73 
62 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
63 att  avslå partistyrelsens yrkande 6 
64 att  bifalla motion C75 yrkande 1 
65 att  anse motion C75 yrkande 2 besvarad 
66 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7   
 
Staffan Werme och Mikael Janson yrkade i reserva-
tion 1 i utskottet: 
1 att bifalla partistyrelsens yrkanden 3, 4 och 6 
 
Mikael Jansson yrkade: 
1 att bifalla reservation 1 i utskottet 
 

Linnéa Darell yrkade  
1 att bifalla motion C74 yrkande 1 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bordlägga samtliga yrkanden till efterkom-

mande pass 

¬NRUK ^àçìêåÉêáåÖ=

 
Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till den 9/9 kl. 

08.30. 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 05.10 
 
Pass 15, 9/9 kl. 08:30-11.00 

¬NRVK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= räêáâ~=
cê~åÅâÉ=MUWPM=

¬NSMK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Christer Sörliden, Christina Holmgren, Marga-
retha Furustrand och Morgan Hjalmarsson. 

¬NSNK s~ä= ~î= âçãéäÉííÉê~åÇÉ= ê∏ëíê®âåáåÖëÇÉJ
äÉÖ~íáçå=

Till rösträknare för val till partistyrelsens utsågs Ewa 
Bertz, Maria Lundqvist Brömster, Bror Lindahl, Bo 
Brännström, Linda Axäng, Göran Silferling 

¬NSOK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬NSPK ^ëëáëíÉê~Ç= ÄÉÑêìâíåáåÖ= Ñ∏ê= Éåë~ãëí™ÉåJ
ÇÉI=ãçíáçå=`QQJ`QR=

Martin Andreasson och Barbro Westerholm hade i 
motion C44 yrkat: 
1. att  landsmötet tar ställning för att häva förbudet 

mot assisterad befruktning för ensamstående. 
 
Birgitta Ohlsson, Tobias Söderkvist Revenäs, Fatima 
Svanå m fl. hade i motion C45 yrkat: 
1. att  fp verkar för att ensamstående kvinnor bör få 

tillgång till assisterad befruktning på samma 
sätt som homo- eller heterosexuella kvinnor 
sammanboende i par. 

 
Partistyrelsens hade yrkat: 
1 att motion C44 bifalls 
2 att motion C45 bifalls 
 
Utskottet yrkade: 
15 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
16 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
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Staffan Werme, Roland Utbult, Anna-Karin Carsten-
sen, Naeimy Blücher Johansson yrkade i reservation 1 
i utskottet: 
”Barn har allt mer kommit att bli en vuxen rättighet. 
Detta sätt att se på barn innebär risker för hur den 
långsiktiga synen på människovärdet kommer att ut-
vecklas. 
Partistyrelsen menar dessutom att det allmänna bör 
förhålla sig neutralt till den enskildes vägval när det 
gäller familjebildning och föräldraskap. Detta kan i sin 
förlängning innebära en rättighet för flera personer än 
två att både anses som föräldrar och kräva familjens 
rätt.” 
1 att motion C44 avslås 
2 att motion C45 avslås 
 
Staffan Werme yrkade: 
1 att  bifalla reservation 1 i utskottet  
 
Landsmötet beslutade att: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 15 
2 att  bifalla utskottets yrkande 16 
3 att  avslå Staffan Wermes yrkande 

¬NSQK ^äâçÜçäI= íçÄ~â= çÅÜ= å~êâçíáâ~I= ãçíáçå=
`SR=

Folkpartiet liberalerna i Malmö hade i motion C65 
yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar att säga ja till alkoholför-

säljning i licensierade privata butiker. 
2. att  landsmötet beslutar att säga ja till att ålders-

gränsen för inköp av alkohol i butiker ska 
vara 18 år. 

3. att  landsmötet beslutar att riksdagen bör sänka 
alkoholskatten i syfte att begränsa smuggling 
och hembränning. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
11 att  motion C65 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
47 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
 
Maria Winberg Nordström, John Bruun, Lars Hans-
son yrkade i reservation 3 i utskottet: 
1 att bifalla motion C65, yrkande 1 och 3 
 
John Bruun yrkade: 
1 att  bifalla reservation 3 i utskottet 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 47 
2 att avslå John Bruuns yrkande 

¬NSRK ãçíáçå=`SS=

Solveig Hellquist hade i motion C66 yrkat: 
1 att  landsmötet beslutar att gravida kvinnor skall 

kunna underkastas tvångsvård för sitt miss-
bruk i de fall de ej är motiverade till frivillig 

vård - i syfte att förebygga alkoholskador hos 
barnet. 

 
Partistyrelsens hade i motion C66 yrkat: 
1 att  C66 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
48 att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
 
Björn Bränderwall yrkade: 
1 att  avslå motion C 66 
 
Landsmötet beslutade:  
1 att  bifalla utskottets yrkande 48 
2 att avslå Björn Brändewalls yrkande 

¬NSSK ãçíáçå=`ST=

Folkpartiet liberalerna i Lidingö hade i motion C67 
yrkat: 
1 att  ett nytt stycke i handlingsprogrammet förs in 

under rubriken hälsa med följande lydelse: 
”Kommuner och sjukvårdshuvudmän måste 
bli bättre på att samverka kring individer med 
missbruksproblem. För att underlätta vården 
av dessa individer kan samlokalisering mellan 
socialtjänsten och landstinget utgöra ett vik-
tigt led.” 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
14 att  motion C67 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
51 att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
 
Minna Klintz hade i reservation 4 i utskottet yrkat: 
1 att bifalla motion C67 
 
Karin Schmidt och Minna Klinte yrkade: 
1 att  bifalla reservation 4 i utskottet 
 
Landsmötet beslutade att: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 51 
2 att  avslå Minna Klintz och Karin Schmidts yrkande 

¬NSTK ãçíáçå=dOO=

Roland Utbult hade i motion G22 yrkat: 
1 att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

verkar för ett program för att stödja unga 
mödrar enligt motionens intentioner. 

 
Partistyrelsens hade yrkat: 
1 att  motion G22 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
50  att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
 
Roland Utbult yrkade: 
1 att  bifalla motion G22 
 
Landsmötet beslutade: 
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1 att  bifalla utskottets yrkande 50 
2 att avslå Roland Utbults yrkande 

¬NSUK ãçíáçå=_PU=

Margareta Blombäck hade i motion B38 yrkat: 
1 att  landsmötet tillser att en utredning över den 

finansiella situationen för forskning i Sverige 
ses över och att man framför allt undersöker 
möjligheten till skatteavdrag för gåvor till 
forskning. 

 
Partistyrelsens hade yrkat: 
4 att  motion B38 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
55 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
 
Margareta Blombäck yrkade: 
1 att  höja andelen till akademisk forskning och ut-

bildning till minst 3,5 procent jämfört med 
hälso- och sjukvårdskostnaden i landet. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 55 
2 att avslå Margareta Blombäcks yrkande 

¬NSVK ãçíáçå=_QM=

Peter Giesecke, Anna Neuman och Andrei Muntmark 
hade i motion B40 yrkat: 
1 att  följande mening infogas efter andra meningen 

i sjätte stycket under rubriken ”Högskolan”: 
”De statligt ägda lärosäten som så önskar ska 
i möjligaste mån beviljas självständigt ägan-
de.” 

 
Partistyrelsens hade yrkat: 
6 att  motion B40 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
57 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
 
Peter Giesecke yrkade: 
1 att  de statligt ägda lärosätena ska av utbildnings-

departementets företrädare aktivt uppmuntras 
att ansöka om självständigt ägande i lämplig 
form. Detta ska ske i senaste under 2008. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 57 
2 att avslå Peter Gieseckes yrkande 

¬NTMK ãçíáçå=_QO=

Peter Giesecke, Andrei Muntmark, och  Anna Neuman 
hade i motion B42yrkat: 
1 att  tredje meningen i andra stycket under rubri-

ken ”Högskolan” i partiprogrammet stryks. 
2 att  femte meningen i andra stycket under rubriken 

”Högskolan” i partiprogrammet ändras till: 
”Nya möjligheter till studentinflytande måste 
säkras i och med kårobligatoriets avskaffande.” 

 
Partistyrelsens hade yrkat: 
1 att  motion B42 bifalls 
 
Utskottet yrkade: 
60 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
 
Tobias Krantz yrkade: 
1 att  motion B42 yrkande 1 avslås 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 60 
2 att avslå Tobias Krantz yrkande 

¬NTNK ãçíáçåÉêå~=_QSJ_QT=

Bengt Wahlgren hade i motion B46 yrkat 
1 att  folkpartiet bör gå i spetsen för att återinföra 

fri entré till de statliga museerna. 
 
Magnus Simonsson hade i motion B47 yrkat: 
1. att  följande mening läggs till sist i det andra 

stycket under rubriken ”Kulturarvet”: ”De 
statliga museerna skall ha fri entré, så att alla 
kan ta del av det kulturarv, de kreativa utma-
ningar och den intellektuella stimulans som 
museivärlden erbjuder.” 

 
Partistyrelsens hade yrkat: 
5 att  motion B46 avslås 
6 att  motion B47 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
89 att  avslå partistyrelsens yrkande 5 
90 att  avslå partistyrelsens yrkande 6 
91 att  bifalla motion B46 
92 att  bifalla motion B47 
 
Ina Lindström, Roger Haddad, Nils Ingmar Thorell, 
Ann-Katrin Strand, Ulf Nilsson yrkade i reservation 1 
i utskottet: 
1 att avslå motion B46 
2 att avslå motion B47 
 
Ulf Nilsson yrkade: 
1 att  bifalla reservation 1 i utskottet 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 89 
2 att  bifalla utskottets yrkande 90 
3 att  bifalla utskottets yrkande 91 
4 att  bifalla utskottets yrkande 92 
5 att avslå Ulf Nilssons yrkande 

¬NTOK ãçíáçå=_RO=

Lars Åhman, Håkan Lindh, Karl Karlsson mfl hade i 
motion B52 yrkat: 
1 att  landsmötet beslutar att folkpartiet verkar för 

en översyn av hur reglerna för copyrights kan 
göras mer liberala och tidsrymden kortas i en-
lighet med motionen.  
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Partistyrelsens hade yrkat: 
11 att  motion B52 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
97 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11  
 
Lars Åhman yrkade: 
1 att  folkpartiet liberalerna verkar för en översyn 

av hur reglerna för copyrights kan göras mer 
tidsenliga, med skyddet av upphovspersonens 
rättigheter bibehållet i fokus. 

 
Cesar da Silva yrkade: 
1 att  motion B52 bifalles 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 97 
2 att avslå Lars Åhmans yrkande 
3 att avslå Cesar da Silvas yrkande 

¬NTPK ãçíáçå=_RQ=

Paul Westerlund hade i motion B54 yrkat: 
1 att  Folkpartiet liberalerna skall arbeta för att bry-

ta upp den nuvarande kopplingen mellan re-
geringsmakten och televisionen och radion. 
En ny demokratisk kontroll av tv och radio 
skall tas fram. 

 
Partistyrelsens hade yrkat: 
13 att  motion B54 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
99 att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
 
Paul Westerlund yrkade: 
1 att  bifalla motion B54 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 99 
2 att  avslå Paul Westerlunds yrkande 

¬NTQK ãçíáçå=_RR=

Marcus Claesson hade i B55 yrkat: 
1 att  radio och tv i allmänhetens tjänst tillfälligt 

finansieras via den statliga skatten istället. 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
14 att  motion B55 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
100 att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
 
Jens Sundström och Lars Åhman yrkade: 
1 att  bifalla motion B55 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 100 
2 att  avslå Jens Sundström och Lars Åhmans yr-

kande 

¬NTRK ãçíáçå=_SM=

Madeleine Sjöstedt, Johan Storåkers, Peter Ahlström, 
mfl hade i motion B60 yrkat: 
1. att  landsmötet ställer sig bakom att idrottsämnet i 

grundskolan ska innehålla minst 3 stycken 60-
minuterspass. 

2. att  landsmötet ger partistyrelsen i uppdrag att se 
över om betyget i ämnet idrott bör slopas 

3. att  landsmötet ställer sig bakom att eleverna i 
grundskolan ska ha någon form av motion 
och fysisk aktivitet varje dag.  

4. att  landsmötet ställer sig bakom att särskilda in-
satser ska göras för den grupp barn som är 
mest passiva och som tidigt behöver stöd och 
uppmuntran för att motionera och röra på sig. 

5. att  landsmötet ställer sig bakom att skolidrott och 
breddidrott inom skolans ram ska uppmuntras. 
Idrott, bredd- och lagtävlingar både inom den 
egna skolan och i samarbete med andra skolor 
uppmuntrar eleverna och stärker identiteten 
och samhörigheten med den egna skolan. 

6. att  landsmötet ställer sig bakom att huvudlärare 
eller samordnare i ämnet idrott ska finnas i 
varje kommun/skola och ökad samverkan 
med föreningslivet ska eftersträvas. 

7. att  landsmötet ställer sig bakom att investeringar 
i idrottsanläggningar ska ske utifrån tydliga 
jämställdhetskriterier. 

8. att  landsmötet ställer sig bakom att investeringar 
i idrottsanläggningar ska ske utifrån ambitio-
nen att erbjuda motionsmöjligheter för alla. 

9. att  landsmötet ställer sig bakom att stödet till id-
rottsrörelsen särskilt bör uppmuntra förening-
ars förmåga att aktivera inaktiva.  

10. att  landsmötet ställer sig bakom att naturliga ytor 
för aktivitet, motion och rekreation ska finnas 
med i all stadsplanering. Idrottsplatser och an-
läggningar behövs och är viktiga, men här av-
ser vi i första hand öppna gräsytor, naturom-
råden och enkla bollplaner av olika slag. För 
barn och ungdomar är det viktigt att det är 
nära, lätt och enkelt. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
19 att  motion B60 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
105 att  bifalla partistyrelsens yrkande 19 
 
Sara Svanström yrkade: 
1 att  motion B60 bifalls 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 105 
2 att avslå Sara Svanströms yrkande 

¬NTSK `ÉÅáäá~= táâëíê∏ãë= íáää®ÖÖëóêâ~åÇÉ= íáää=
ãçíáçå=_PU=

Cecilia Wikström yrkade: 
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1 att  Folkpartiet liberalerna verkar för att införa en 
skatterabatt, d.v.s. lägre arbetsgivaravgifter 
för kultursektorn, i syfte att stimulera arbets-
marknaden för kulturskapare och därigenom 
minska både individens och kulturinstitutio-
nernas bidragsberoende. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att  avslå Wikströms tilläggsyrkande 

¬NTTK ãçíáçå=aNM=

Liberal ungdomsförbundet hade i motion D10 yrkat: 
1 att  följande mening läggs till sist i det första 

stycket in i Folkpartiet liberalernas partipro-
gram under stycket ”Val och folkomröstning-
ar”: ”Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att 
avskaffa personvalets procentuella spärr-
gräns.” 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
13 att  motion D10 anses besvarad  
 
Utskottet yrkade: 
15 att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
 
Rose –Marie Fihn yrkade: 
1 att  bifalla motion D10 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 15 
2 att avslå Rose-Marie Fihns yrkande 

¬NTUK =ãçíáçå=aNOI=óêâ~åÇÉ=N=

Johan Strandberg hade i motion D12 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att mandatperioderna kortas. 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
15 att  motion D12, yrkande 1, avslås 
 
Utskottet yrkade: 
17 att  bifalla partistyrelsens yrkande 15 
 
Johan Strandberg yrkade: 
1 att  bifalla D12, yrkande 1 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkanden 17 
2 att avslå Johan Strandbergs yrkande 

¬NTVK _çêÇä~Öí=ÄÉëäìí=çã=ãçíáçå=aNOI=óêâ~åÇÉ=P=

Johan Strandberg hade i motion D12 yrkat: 
3. att  landsmötet uttalar att treårsregeln när det 

gäller i Sverige bokförda icke svenska med-
borgare vid kommunvalen tas bort 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
18 att  motion D12, yrkande 3, avslås 
 
Utskottet yrkade: 
20 att  bifalla partistyrelsens yrkande 18 

 
Rose-Marie Fihn yrkade: 
1 att  motion D12, yrkande 3 bifalls 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 20 

¬NUMK _çêÇä~Öí=ÄÉëäìí=çã=ãçíáçå=aNP=

Gunilla Almesåker hade i motion D13 yrkat: 
1. att  rösträttsåldern och valbarhetsåldern ändras till 

det kalenderår som 18-årsdagen uppnås. 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
22 att  motion D13 avslås 
23 att  landsmötet uttalar som sin mening att rösträtt 

och valbarhet vid allmänna val också i fort-
sättningen enbart ska tillkomma de personer 
som senast på valdagen uppnått en ålder av 
minst 18 år. 

 
Utskottet yrkade: 
24 att  bifalla partistyrelsens yrkande 22 
25 att  bifalla partistyrelsens yrkande 23 
 
Lars Åhman yrkade: 
1 att  bifalla motion D13  
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 24 
2 att avslå Lars Åhmans yrkande 
3 att  bifalla utskottets yrkande 25 

¬NUNK _çêÇä~Öí=ÄÉëäìí=çã=ãçíáçå==

Partistyrelsen hade yrkat: 
9 att  ändra lydelsen under rubriken ”Skydd”, 

stycke 10 i partiprogrammet till:   
”Respekten för våra grundlagar måste upp-
rätthållas. Grundlagsskyddet skall ökas ge-
nom att en författningsdomstol inrättas. Den 
skall kunna pröva om en lag är förenlig med 
grundlagen. Uppenbarhetsrekvisitet för reger-
ingens normgivning ska avskaffas.” 

 
Utskottet yrkade: 
34 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
 
Minna Klintz yrkade: 
1 att  ändra partistyrelsens yrkande 9 till: Respekten 

för våra grundlagar måste upprätthållas. 
Grundlagsskyddet skall ökas genom att en 
författningsdomstol inrättas. Den skall kunna 
pröva om en lag är förenlig med grundlagen. 
Det så kallade uppenbarhetskravet ska avskaf-
fas. 

 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 34 
2 att avslå Minna Klintz yttrande 

¬NUOK _çêÇä~Öí=ÄÉëäìí=çã=ãçíáçå=aTR=
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Paula Röttorp hade i motion D75 yrkat: 
1. att  folkpartiet liberalerna tar ställning för att vig-

selrätten för olika privata och religiösa sam-
fund avskaffas och att endast borgerliga vigs-
lar eller registrering är juridiskt gällande. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
3 att  motion D75 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
41 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
 
Fredrik Malm, Dietmar Gleich och Morgan Hjalmars-
son yrkade: 
1 att  bifalla motion D75 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 41 
2 att avslå Fredrik Malms, Dietmar Gleich och 

Morgan Hjalmarssons yrkande 

¬NUPK _çêÇä~Öí=ÄÉëäìí=çã=ãçíáçå=aUP=

Liberala ungdomsförbundet hade i motion D83 yrkat: 
1 att  följande mening förs in i partiprogrammet, 

sida 6, under stycke ”Demokratin”:   
”Det enda möjliga statskick för Sverige är det 
republikanska.” 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion D83 ska avslås 
 
Utskottet yrkade: 
49 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
 
Dietmar Gleich yrkade: 
1 att  bifalla motion D83 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 49 
2 att avslå Dietmar Gleich yrkande 
 
Reservation 
Björn Bråndewall, Frida Johansson Metso, Mased 
Safee, Patrik Björklund:  
Vi har svårt att se det liberala i att yrke och positioner 
går i arv. Arvsmonarkin måste avskaffas! 

¬NUQK _çêÇä~Öí=ÄÉëäìí=çã=ãçíáçå=hNN=

Morgan Hjalmarsson hade i motion K11 yrkat: 
1 att  landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna 

är positivt till att Götalandsbanan prioriteras i 
Banverkets planering så att den kan byggas 
omgående. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion K11 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
92 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
 

Morgan Hjalmarsson yrkade: 
1 att  bifalla motion K11 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 92 
2 att avslå Morgan Hjalmarssons yrkande 

¬NURK _çêÇä~Öí=ÄÉëäìí=çã=ãçíáçå=hNS=

Erik Lundström hade i motion K16 yrkat: 
1 att  landsmötet uppdrar åt Folkpartiet liberalerna 

att starkt verka för en utbyggnad av Norrbot-
niabanan med byggstart år 2010. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
6 att  motion K16 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
97 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
 
Yvonne Bergmark Bröske yrkade: 
1 att  bifalla motion K16 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 97 
 
Reservation: 
Yvonne Bergmark Bröske, Åsa Sundström, Ylva Mjär-
dell, Hendrik Andersson och Irmeli Bellander reserve-
rar sig till förmån för motion K16 

¬NUSK _çêÇä~Öí=ÄÉëäìí=çã=ãçíáçå=hON=

Folkpartiet liberalerna i Stockholms län 
1 att  landsmötet uttalar att utgångspunkten för stat-

liga infrastrukturinvesteringar ska vara beho-
ven för tillväxt och människors rörelsefrihet 
inte minst avseende arbetspendling. 

2. att  landsmötet uttalar att staten ska ta det absolu-
ta huvudansvaret för nationellt och storregi-
onalt angelägna infrastruktursatsningar. 

3. att  landsmötet uttalar att regional delfinansiering 
ska ske efter reella förhandlingar på frivillig 
väg. 

4. att  landsmötet uttalar att bekräfta besluten från 
tidigare landsmöten, om att ekonomiska styr-
medel som trängselskatt/miljöavgifter ska be-
slutas på närmast berörda nivå, samt om till-
växtorienterade infrastrukturinvesteringar. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
12 motion K21 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
103 att bifalla partistyrelsens yrkande 12 
 
Lennart Rohdin, Anders Ekegren, Nina Lundström och 
Stefan Saläng yrkade i reservation 9 i utskottet: 
1 att bifalla motion K21, yrkande 4 
 
Lennart Rohdin yrkade: 
1 att  bifalla reservation 9 i utskottet 
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Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 103 
2 att avslå Lennart Rohdins yrkande 

¬NUTK ãçíáçå=hOQ=

Marcus Cleasson hade i motion K24 yrkat: 
1 att  fordonsskatten ersätts med något höjd drivme-

delsskatt för att kompensera intäktsbortfallet. 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
3 att  motion K24 anses besvarad   
 
Utskottet yrkade: 
106 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
 
Dietmar Gleich yrkade: 
1 att  bifalla motion K24 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 106 
2 att avslå Dietmar Gleich yrkande 
 

¬NUUK _çêÇä~Öí=ÄÉëäìí=çã=ãçíáçå=hOS=

Anne-Marie Ekström och Anita Brodén hade i motion 
K26 yrkat: 
1 att  folkpartiets landsmöte uttalar sig positivt för 

att lagar och regler i samband med bilkörning 
och telefoni ses över. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
5 att  motion K26 avslås  
 
Utskottet yrkade: 
108 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
 
Anne-Marie Ekström  
1 att  bifalla motion K26 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 108 
2 att avslå Anne-Marie Ekströms yrkande 

¬NUVK ãçíáçå=hPQ=

Lars Åhman och Åsa Gustafsson hade i motion K34 
yrkat: 
1 att  upphäva dagens strikta begränsningar som 

gäller vätskor som får föras genom säkerhets-
kontrollen på flygplatser. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion K34 avslås  
 
Utskottet yrkade: 
116 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
 
Lars Åhman och Åsa Gustafsson yrkade: 
1 att  bifalla motion K34 
 

Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 116 
2 att avslå Lars Åhmans och Åsa Gustafssons yr-

kande 

¬NVMK ãçíáçå=hPT=

Leiph Berggren hade i motion K37 yrkat: 
1 att  landsmötet beslutar att folkpartiet bör verka 

för att plan- och bygglagen, och eventuellt 
andra berörda lagar, ändras så att om samtliga 
sakägare godkänner bygget, och alla skydds- 
och miljöföreskrifter är uppfyllda, så ska ett 
bygglovsärende med automatik godkännas. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion K37 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
119 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
 
Leiph Bergren yrkade: 
1 att  bifalla motion K37 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 119 
2 att avslå Leiph Berggrens yrkande 

¬NVNK ãçíáçå=hQM=

Nina Lundström hade i motion K40 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att införande av ett mark-

nadshyressystem inte är förenligt med den 
svenska hyressättningsmodellen. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
4 att  motion K40, yrkande 1, anses besvarat 
 
Utskottet yrkade: 
122 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
 
Lennart Rohdin, Niklas Frykman, Bo Brännström och 
Erik Lindborg hade i reservation 10 i utskottet yrkat: 
Den sociala bostadspolitiken har kapsejsat. Hyresrät-
ten som boendeform har havererat. Olika former av att 
lappa och laga i den reglerade bostadspolitiken har 
inte förhindrat att det byggs allt färre hyresrätter.  
Samtidigt är hyresrätten en boendeform som passar 
människor i det moderna samhället med stor rörlighet. 
Det paradoxala är då, att den förda bostadspolitiken 
stänger ute just alla de på bostadsmarknaden svaga 
grupper, som den var tänkt att värna. Hyresrätten mås-
te räddas! 
Motion K40 förordar en reformerad bostadspolitik. 
Den får inte försenas. Samtidigt vill motionären börja 
med att avfärda den lösning, som hittills aldrig prövats 
i svensk bostadspolitik – en övergång till marknadshy-
ror, som väl kan genomföras i ordnade former som ger 
möjlighet till transparens och framförhållning i det en-
skilda boendet. 
En översyn och radikal förändring av bostadspolitiken 
kan inte börja med att oprövade alternativ undantas 
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från en seriös prövning. Slutresultatet vet vi inget om, 
men en omprövning får inte börja med att vissa alter-
nativ beläggs med ”tankeförbud”. 
1 att motion K40 yrkande 1 avslås.   
 
Lennart Rohdin yrkade: 
1 att  bifalla reservation 10 i utskottet 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 122 
2 att avslå Lennart Rohdins yrkande 

¬NVOK jçíáçå=hQQ=

Leiph Berggren hade i motion K44 yrkat: 
1 att  folkpartiet bör verka för att fastighets-

bildningslagen, framför allt kapitel 5, skrivs 
om så att en fastighetsägare inte kan tilltvinga 
sig en annan fastighetsägares mark mot den-
nes vilja. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
11 att  motion K44 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
129 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
 
Leiph Berggren yrkade: 
1 att  bifalla motion K44 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 129 
2 att avslå Leiph Berggrens yrkande 

¬NVPK ãçíáçå=hQS=

Gullvy Jonsson hade i motion K46 yrkat: 
1 att  partistyrelsen ges i uppdrag att verka för ett 

skärpt strandskydd. 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
2 att  motion K46 anses besvarat 
 
Utskottet yrkade: 
131 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
 
Lennart Rohdin, Gunnar Melin och Stefan Björk hade 
i reservation 11 i utskottet yrkat: 
Strandskyddet måste anpassas bättre till de lokala för-
hållanden än vad som gäller idag. Det gör att kommu-
nerna måste ges ett större inflytande över tillämpning-
en av strandskyddet.  
De flesta av landets kommuner har avvisat tankarna på 
ett regelverk som gäller olika i olika kommuner. Det 
går förvisso att hävda att strandskyddet måste ges en 
hög dignitet i hårt exploaterade delar av skärgården 
som är utpräglade glesbygdsområden. Detta måste be-
aktas. 
I skärgården drabbas den fasta befolkningen av att 
dispenser ges till fritidsboende från skärgårdsområden 
med god betalningsförmåga, samtidigt som strand-
skyddet tillämpas ytterst restriktivt gentemot dem som 

försöker utveckla och möjliggöra fortsatt verksamhet 
bland de fastboende. Dagens strandskyddsbestämmel-
ser lägger en död hand över dagens skärgårdsbefolk-
ning och deras överlevnad. Bedömningen av hur detta 
bättre ska kunna hanteras finns i högre grad lokalt i 
berörda kommuner. 
1 att kommunerna ges ett större inflytande över 

tillämpningen av strandskyddet. 
 
Gullvy Jonsson yrkade: 
1 att  bifalla motion K46 
 
Lennart Rohdin yrkade: 
1 att  bifalla reservation 11 i utskottet 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 131 
2 att avslå Gullvy Johnssons yrkande 
3 att avslå Lennart Rohdins yrkande 
 
Reservation: 
Bror Lindahl och Agneta Berliner  
reserverar sig till förmån för reservation 11 i utskotts-
betänkandet 

¬NVQK ãçíáçå=hRM=

Cesar da Silva hade  i motion K50 yrkat: 
1. att  i första hand öppna format skall användas i 

kommunikation mellan myndigheter. 
2. att  myndigheter vid upphandling av mjukvara 

kräver att den stödjer öppet format. 
3. att  arkivering av dokument skall baseras på öpp-

na standarder. 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
3 att  motion K50 avslås 
 
Utskottet yrkade: 
135 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3  
 
Cesar da Silva yrkade: 
1 att  bifalla motion K50 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 135 
2 att avslå Cesar da Silvas yrkande 

¬NVRK ãçíáçå=`QT=

Maria Johansson och Barbro Westerholm hade i mo-
tion C47 yrka: 
1 att  ett principbeslut fattas om att föra in funk-

tionshinderperspektivet i alla politikområden 
istället för att begränsa det till ett eget. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
3 att  motion C47 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
21 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
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Ragnhild Källberg yrkade: 
1 att  bifalla motion C47 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 21 
2 att avslå Ragnhild Källbergs yrkande 

¬NVSK ãçíáçåÉêå~=`QU=Ó`QV=

Tord Wallgren,Ulla-Britt Hagström och Sewon Ek-
berg hade  i motion C48 yrkat: 
1. att  verka för en förtydligad lagstiftning gällande 

LSS. 
2. att  uppdra åt partiledning, ministrar och riksdags-

ledamöter att mera kraftfullt verka för att sta-
ten tar på sig kostnadsansvaret för LSS. 

 
Morgan Hjalmarsson hade i motion C49 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att staten ska ta över ansva-

ret för ersättningen och handläggningen av 
LASS. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
4 att  motion C48 anses besvarad 
5 att  motion C49 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
22 att  avslå partistyrelsens yrkande 4 och 5 
23 att  landsmötet uttalar som sin mening att:   

”Folkpartiets uppfattning är att staten skall ta 
det fulla ansvaret för LSS och LASS.” 

24 att  anse motion C48 yrkande 1 som besvarat 
25 att  bifalla motion C48 yrkande 2 
26 att  bifalla motion C49  
 
Linnéa Darell och Christer Sörliden yrkade: 
1 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 och 5 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 22 
2 att  bifalla utskottets yrkande 23 
3 att  bifalla utskottets yrkande 24 
4 att  bifalla utskottets yrkande 25 
5 att  bifalla utskottets yrkande 26 
6 att avslå Linnéa Darells och Christer Sörlidens 

yrkande 

¬NVTK ãçíáçåTM=Ó=`TR=

Mathias Lindow hade i motion C70 yrkat: 
1. att  införa ett licenssystem som uppfyller EG-

rättens krav genom att stå öppet för företag 
verksamma i Sverige eller något annat EU- 
eller EES-land. 

2. att  Lotteriinspektionen får en mer självständig 
ställning för att övervaka spelföretagens verk-
samhet och ansvara för licensgivning.  

3. att  en särskild avgift eller skatt för alla bolag som 
får licens införs som ger samma eller högre 
intäktsnivå som nuvarande monopolsystemet 
bidrar med till de verksamheter som idag till-
delas medel den vägen.  

4. att  nya regler för marknadsföring och tillgäng-
lighet införs för att bättre än idag skydda unga 
och andra riskgrupper. 

 
Camilla Lindberg, Solveig Hellquist, Nina Larsson 
m.fl. hade i motion C71 yrkat: 
1. att  folkpartiet ställer sig bakom och verkar drivan-

de för ett licenssystem med tydliga krav och 
regler som dessutom uppfyller EG rättens krav 
genom att stå öppet för företag verksamma i 
Sverige eller något annat EU-EES land.  

2. att  folkpartiet ställer sig bakom och verkar dri-
vande en omstrukturering av Lotteriinspek-
tionen mot en reglerande myndighet som kan 
hantera licensansökningar samt sköta över-
vakningen av licensernas efterlevnad. 

3. att  folkpartiet verkar drivande för en utredning 
av statens ägande av Svenska Spel och närva-
ro i ATGs styrelse. 

4. att  folkpartiet ställer sig bakom och verkar dri-
vande för att marknadsföring av spel skall re-
gleras av marknadsföringslagen och att sär-
skilda regler instiftas kring just spel för att 
särskilt skydda unga och andra riskgrupper . 

5. att  folkpartiet verkar drivande för att frågan om 
spelberoende, både avseende preventivt, före-
byggande och vård inriktat arbete, bör ingå 
under socialtjänstlagen.  

6. att  folkpartiet verkar drivande för att folkrörel-
serna garanteras lika mycket stöd som idag 
samt att vissa delar av Svenska Spels verk-
samhet lämnas över till folkrörelserna.  

 
Folkpartiet liberalerna i Dalarna hade i motion C72 
yrkat: 
1. att  avskaffa det svenska monopolet och öppnar 

upp för en reglerad och kontrollerad marknad 
med hjälp av licenser. 

2. att  allas hjälp mot spelberoende ska skrivas in i 
socialtjänstlagen. 

3. att  tillståndsgivning ska för att undvikande av 
otillbörligt gynnande av egna eller närstående 
lotterier inte handläggas av regeringen utan av 
en myndighet. 

 
Ragnhild Källberg och Anne-Lie Lindström hade i 
motion C73 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att folkpartiet anser att So-

cialtjänstlagen ändras så att spelmissbruk lik-
ställs med missbruk av alkohol. 

 
Linnea Darell hade i motion C74 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att en avsevärt större andel 

än idag ska avsättas av statens vinst från spel-
verksamhet till förebyggande insatser, vård 
och behandling av spelberoende samt till 
forskning. 

2. att  landsmötet uttalar att regeringen skyndsamt 
återkommer i frågan kring utformningen av 
den framtida spel- och lotteripolitiken. 
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Lars Åhman, Håkan Lindh, Kurt Karlsson, m fl hade i 
motion C75 yrkat: 
1. att  likställa spelmissbruk med det missbruk av 

alkohol och andra beroendeframkallande me-
del som nämns i socialtjänstlagen.  

2. att  kommuner i samarbete med landstingen tyd-
ligare lyfter fram problematiken också med 
icke-kemiskt beroende. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion C70 anses besvarad 
2 att  motion C71 anses besvarad 
3 att  motion C72 anses besvarad 
4 att  motion C73 anses besvarad 
5 att  motion C74 anses besvarad 
6 att  motion C75 anses besvarad 
7 att  motion E1, yrkande 6, avslås 
 
Utskottet yrkade: 
55 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1 
56 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
57 att  avslå partistyrelsens yrkande 3 
58 att  anse motion C72 yrkande 1 och 3 besvarade 
59 att  bifalla motion C72 yrkande 2 
60 att  avslå partistyrelsens yrkande 4 
61 att  bifalla motion C73 
62 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
63 att  avslå partistyrelsens yrkande 6 
64 att  bifalla motion C75 yrkande 1 
65 att  anse motion C75 yrkande 2 besvarad 
66 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7   
 
Staffan Werme och Mikael Janson yrkade i reserva-
tion 1 i utskottet: 
1 att bifalla partistyrelsens yrkanden 3, 4 och 6 
 
Linnea Darell yrkade: 
1 att  bifalla motion C74 
 
Mikael Janson yrkade: 
1 att  bifalla reservation 1 i utskottet 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla utskottets yrkande 55 
2 att  bifalla utskottets yrkande 56 
3 att  bifalla utskottets yrkande 57 
4 att  bifalla utskottets yrkande 58 
5 att bifalla utskottets yrkande 59 
6 att  bifalla utskottets yrkande 60 
7 att  bifalla utskottets yrkande 61 
8 att  bifalla utskottets yrkande 62 
9 att avslå Linnéa Darells yrkande 
10 att  bifalla utskottets yrkande 63 
11 att avslå Mikael Janssons yrkande 
12 att  bifalla utskottets yrkande 64 
13 att  bifalla utskottets yrkande 65 
14 att  bifalla utskottets yrkande 66  

¬NVUK s~ä=~î=Ñ∏êëíÉ=îáÅÉ=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=

Landsmötet beslutade: 
1 att  välja Cecilia Malmström till förste vice ordfö-

rande för folkpartiet liberalerna. 

¬NVVK s~ä=~î=~åÇêÉ=îáÅÉ=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=

Landsmötet beslutade:  
1 att  välja Helene Odenjung till andre vice ordfö-

rande för folkpartiet liberalerna. 

¬OMMK kçãáåÉêáåÖ= ~î= äÉÇ~ã∏íÉê= íáää= é~êíáëíóJ
êÉäëÉå=

Lennart Olsson för valberedningen nominerade Jonas 
Andersson, Ann-Cathrine André, Lotta Edholm, Ro-
ger Haddad, Carl B Hamilton, Claes Jägevall, Tobias 
Krantz, Nina Larsson, Håkan Lindh, Britt-Marie Löv-
gren, Birgitta Ohlsson, Johan Pehrson, Karin Pilsäter, 
Birgitta Rydberg, Nyamko Sabuni, Olle Schmidt, Tor-
kild Strandberg, Jens Sundström, Sverker Thorén, Ma-
ria Wallhager och Barbro Westerholm till ledamöter 
av partistyrelsen 
 
Hans Backman nominerade Björn Andersson, Gävle 
till partistyrelsen 
 
Solveig Hellquist nominerade Lars Persson, Sundsvall 
till ledamot av partistyrelsen 

¬OMNK ûêÉåÇÉ= Ñê™å= ÄÉêÉÇåáåÖëìíëâçííÉíI= _rPW=
^êÄÉíëê®íí=

I debatten uttalade sig Helene Odenjung, Nina Lund-
ström, Paula Röttorp, Sven Bosarfve, Carl B Hamil-
ton, Rosie Rothstein, Olle Schmidt och Karin Pilsäter,  
 
Beredningsutskottet yrkade: 
1. att  uttala att det så kallade tvåpersonersundanta-

get i LAS ska utvidgas och gälla alla arbets-
givare, i enlighet med tidigare landsmötens 
ställningstaganden 

2. att  uppdra åt PS att tillsätta en arbetsgrupp för att 
analysera eventuella behov av förändringar av 
svensk arbetsmarknadslagstiftning  

3. att  i övrigt bifalla PS förslag   
 
Carl B Hamition och Paula Röttorp yrkade: 
1 att  sist i beredningsutskottets yttrande BU3 yr-

kande 2 lägga till: ”för att motverka utanför-
skap och med beaktande av de motioner som 
inkommit till detta landsmöte” 

2 att  bifalla yrkande 3 i reservation 9 i partistyrelsen 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att  bifalla beredningsutskottets yrkanden 
2 att  avslå Hamilton och Röttorps yrkanden  

¬OMOK ríëâçííÉíë= óêâ~åÇÉ= ROJSO= ∏îÉê= mpJ
óííê~åÇÉ= fåíÉÖê~íáçåëéçäáíáâ= ~ääã®åíI=
jçíáçåÉê=fN=Ó=fNN==

I debatten yttrade sig Nyamko Sabuni, Roger Haddad, 
Dietmar Gleich, Ann-Marie Ekström, Mikael Trolin, 
Avni Dervishi, Carinne Sjöberg, Olov Lindquist, Ro-
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sie Rothstein, Gulan Avci, Henrik Bergkvist, Karin 
Schmidt, Jan Jönsson, Rob Basmarke, Goran Rahbi, 
Mikael Jansson, Håkan Emsgård, Dan Möllengård, 
Lennart Gabrielsson, Lars Fagerström och Paul Wes-
terlund.  
 
Nina Lundström hade i motion I1 yrkat: 
1 att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka 

för att arbetskraftinvandring införs i kombina-
tion med tester för medborgarskap utifrån den 
kanadensiska modellen. 

2 att begreppet integration ersätts med universella 
begrepp. 

 
Ann-Marie Ekström hade i motion I2 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar sig positivt för att Folkpar-

tiet liberalerna i framtiden framhåller att in-
tegration alltid är ömsesidig, där alla har ett 
ansvar, oavsett var man är född. 

 
Mikael Trolin hade i motion I3 yrkat: 
1 att mötet antar som sin mening att ordet ”integra-

tion” stigmatiserar den grupp som utpekas 
som behövande av detta. Ordet ”integration” 
bör hädanefter ersättas av ordet ”jämlikhet” 
med utgångspunkt i definitionen om de 
mänskliga rättigheterna så som de är beskriv-
na enligt Europakonventionen. 

 
Mikael Trolin hade i motion I4 yrkat: 
1 att landsmötet antar som sin mening att existen-

sen av ett integrationsdepartement stigmatise-
rar den grupp av medborgarna som utpekas 
som behövande av detta. Integrationsdepar-
tementet bör ersättas av en konstitutionsdom-
stol med tydligt fokus på regeringsformen. 
Konstitutionsdomstolen kan då tillse att de la-
gar mot diskriminering som redan finns, med 
dess rättigheter och skyldigheter, efterlevs på 
ett bättre sätt. 

 
Mikael Trolin hade i motion I5 yrkat: 
1 att landsmötet antar som sin mening att ”språk-

test för att få medborgarskap” stigmatiserar 
den grupp som utpekas som behövande av 
detta. ”språktestet” bör ersättas av ett test med 
fokus på de mänskliga rättigheterna, så som 
de är beskrivna i Europakonventionen. 

 
Magnus Simonsson hade i motion I6 yrkat: 
1 att följande läggs till som den tredje meningen i 

det tredje stycket under rubriken ”Mångfald 
och tolerans” i partiprogrammet: ”Däremot ska 
inget krav på kunskaper i svenska språket stäl-
las på den som vill bli svensk medborgare.” 

 
Ana-Maria Narti hade i motion I7 yrkat: 
1 att partiprogrammet bör innehålla nya punkter 

angående utvecklingen av föreningslivet (se 
avsnitt ”Den växande människan” underru-

brik ”Livslångt lärande”) och preciseringar 
som tydliggör: en helt ny planering av vuxen-
studier som kan öppna yrkeslivet för massan 
av arbetslösa eller felsysselsatta akademiker; 
bredd produktion av Internetkurser i skriv-
språket för olika yrkesområden; regler och in-
tyg angående tillträdet till och resultat av nya 
nätkurser för utländska akademiker samt nya 
regler som underlättar ett rikt samspel mellan 
producenter och distributörer av kurser för ut-
ländska akademiker så att dessa kurser sprids 
över hela landet och blir tillgängliga för den 
stora massan av felsysselsatta eller arbetslösa 
utländska akademiker. 

 
Ana Manojlovic hade i motion I8 yrkat: 
1 att regeringen skall skapa möjligheter så att folk 

som bör lära sig svenska förbereds för arbets-
livet i snabbare takt eftersom om man skall 
arbeta behöver man inte ha så stort vokabulär 

2 att regeringen ska se till att de företag som tar 
emot praktikanter skall kunna erbjuda ett jobb 
till personen efter avslutad praktik. 

 
Ana-Maria Narti, Avni Dervishi och Mohammad Noo-
ri hade i motion I9 yrkat: 
1 att partiprogrammet bör innehålla nya punkter 

angående utvecklingen av föreningslivet (se 
avsnitt ”Frihet i gemenskap”) och precise-
ringar som tydliggör: En reformering av stö-
det till organisationer och arbetsgrupper som 
verkar för lokal demokrati;arbetslösas rätt till 
eget initiativ och egen handling; aktivitets-
centra drivna på entreprenad av de arbetslösa 
själva; en ny hantering av medel från EUs so-
ciala fonder som skapar verkligt fungerande 
”Empowerment” i mångfaldens samhälle. 

 
Olov Lindquist hade i motion I10 yrkat: 
1 att folkpartiet i nuvarande regeringsställning arbe-

tar för att flyktingarnas introduktionsersättning 
höjs så att de kommunala kostnaderna täcks. 

 
Johan Strandberg hade i motion I11 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att kommuner som innehål-

ler de utsatta områden som utvecklats bäst 
sysselsättningsmässigt bör premieras. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion I1, yrkande 2, avslås 
2 att motion I2 anses besvarad 
3 att motion I3 avslås 
4 att motion I4 avslås 
5 att motion I5 avslås 
6 att motion I6 avslås 
7 att motion I7 anses besvarad 
8 att motion I8 anses besvarad 
9 att motion I9 anses besvarad 
10 att motion I10 anses besvarad 
11 att motion I11 anses besvarad 
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Utskottet yrkade: 
52 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
53 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
54 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
55 att bifalla partistyrelsens yrkande 4 
56 att bifalla partistyrelsens yrkande 5 
57 att bifalla partistyrelsens yrkande 6 
58 att bifalla partistyrelsens yrkande 7 
59 att bifalla partistyrelsens yrkande 8 
60 att bifalla partistyrelsens yrkande 9 
61 att bifalla partistyrelsens yrkande 10 
62 att bifalla partistyrelsens yrkande 11 
 
Mikael Trolin yrkade: 
1 att bifalla motion I3 
2 att bifalla motion I5 
3 att bifalla motion I9 
 
Avni Dervishi yrkade: 
1 att bifalla motion I5 
2 att bifalla motion I9, yrkande 4 
 
Ann-Marie Ekström yrkade: 
1 att bifalla motion I2 
2 att landsmötet uttalar att integration ska vara öm-

sesidig 
 
Lars Fagerström och Dietmar Gleich yrkade: 
1 att bifalla motion I6 
 
Olov Lindquist yrkade: 
1 att bifalla motion I10 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 52 
2 att bifalla utskottets yrkande 53 
3 att avslå Anne-Marie Ekströms yrkande 1 
4 att bifalla utskottets yrkande 54 
5 att avslå Mikael Trolins yrkande 1 
6 att bifalla utskottets yrkande 55 
7 att bifalla utskottets yrkande 56 
8 att avslå Mikael Trolins yrkande 2 
9 att avslå Avni Dervishis yrkande 1 
10 att bifalla utskottets yrkande 57 
11 att avslå Lars Fagerströms och Dietmar Gleich 

yrkande 
12 att bifalla utskottets yrkande 58 
13 att bifalla utskottets yrkande 59 
14 att bifalla utskottets yrkande 60 
15 att avslå Mikael Trolins yrkande 3 
16 att avslå Avni Dervishis yrkande 2 
17 att bifalla utskottets yrkande 61 
18 att avslå Olov Lindquists yrkande 
19 att bifalla utskottets yrkande 62 
20 att avslå Anne-Marie Ekströms yrkande 2 

¬OMPK mä®ÇÉêáåÖ=çÅÜ=î~ä=~î=ON=äÉÇ~ã∏íÉê=á=é~êJ
íáëíóêÉäëÉå=

I debatten yttrade sig Lennart Ohlsson för valbered-
ningen, Percy Nessling, Stig H Johansson, Madeleine 
Sjöstedt, Anna Starbrink, Allan Widman, Marie 
Wahlgren, Lars Åhman, Åsa Gustafsson, Jimmy Hen-
riksson, Bo Löfgren, Mauricio Rojas, Diana Wallha-
ger, Arne Engholm, Lennart Rydberg, Anna-Karin 
Carstensen, Frida Gårdmo, Amelie Tarschys Ingre, 
Gabrielle Peteri, Yvonne Bergmark Bröske, Ragnhild 
Källberg, Ylva Mjärdell, Fredrik Malm, Inger Hjal-
marsson, Helene Holmberg, Gösta Frödin, Eva Bert, 
Carin Melin, Stefan Björck, Abit Dundar, Linnea Da-
rell, Ingeborg Wiksten, Gulan Avci, Karin Schmidt, 
Ann-Katrin Strand, Maria Lundqvist Brömster, An-
ders Bjurström, Marianne Nordmark, Kerstin Ekman, 
Ann-Cathrine Fogelgren, Cecilia Wikström, Jan Jöns-
son, Gunnar Nordmark, Göran Levin, Esse Pettersson, 
Gunnel Wandel, Bengt Eliasson, Anneli Luthman, 
Morgan Hjalmarsson, Åse Sundström, Bodil Eriksson, 
Christer Winbäck, Christer Nylander, Olof Hansson, 
Anita Brodén, Hans Backman, Britt-Marie Norelius, 
Anders Albäck, Jessica Bagge, Gunnel Orselius-Dahl, 
Mats Hasselgren, Anna Mårtensson, Maria Jern, Frida 
Johansson Metso, Birgitta Nilsson, Pär Johnson, Ceci-
lia Wigström och Yngve Filipsson.  
 
Landsmötet beslutade: 
1 att under denna punkt på dagordningen begränsa 

talartiden för samtliga till 30 sekunder 
2att förrätta val till partistyrelsen med sluten om-

röstning 
 
Val till partistyrelsen förrättades  

¬OMQK ríëâçííÉíë= óêâ~åÇÉ= SPJSO= ∏îÉê= mpJ
óííê~åÇÉ= jáåçêáíÉíëéçäáíáâÉåI= jçíáçåÉê=
fNO=Ó=fNQ==

I debatten yttrade sig Karin Schmidt och Camilla 
Eriksson. 
 
Nina Lundström hade i motion I12 yrkat: 
1 att uppdra åt partistyrelsen att till nästa landsmö-

te ta fram ett språkpolitiskt program utifrån 
motionens intentioner. 

 
Lennart Fremling hade i motion I13 yrkat: 
1 att landsmötet uttalar att Sverige bör underteckna 

ILO-konvention 169 och i samband därmed 
göra en särskild genomgång av renbetesmar-
kerna, småviltjakten och övriga jakt- och fis-
kerättigheter. 

 
Liselott Hagberg hade i motion I14 yrkat: 
1 att landsmötet beslutar att folkpartiet skall verka 

för en satsning på kvalificerad utbildning i 
samiska på lärarhögskolor. 

2 att landsmötet beslutar att folkpartiet skall verka 
för att det finns god tillgång till läromedel på 
samiska. 

 
Partistyrelsen hade yrkat:  
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1 att motion I12 avslås 
2 att motion I13 anses besvarad 
3 att motion I14 anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
63 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
64 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 
65 att bifalla partistyrelsens yrkande 3 
 
Nina Lundström yrkade: 
1 att bifalla motion I12 
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 63 
2 att avslå Nina Lundströms yrkande 
3 att bifalla utskottets yrkande 64 
4 att bifalla utskottets yrkande 65 

¬OMRK ríëâçííÉíë= óêâ~åÇÉ= SPJSO= ∏îÉê= mpJ
óííê~åÇÉ=^ëóä=çÅÜ=ãáÖê~íáçåëéçäáíáâI=jçJ
íáçåÉê=fNR=Ó=fOS==

I debatten yttrade sig Per Åke Fredriksson, Dietmar 
Gleich, Ann-Marie Ekström, Mattias Sundin, Björn 
Brändewall, Frida Johansson Metso 

¬OMSK _çêÇä®ÖÖåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att bordlägga ärende 47-48 på dagordningen 

¬OMTK ^àçìêåÉêáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1. att ajournera förhandlingarna till den 9/9 kl. 
13.30. 
 
Förhandlingarna ajournerades kl. 12.30 
 
 
Pass 16, 9/9 kl. 13.30 – 14.30 

¬OMUK c∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~= ™íÉêìééíçÖë= ~î= gçå~ë=
^åÇÉêëëçå=âäK=NPKPM=

¬OMVK a~ÖçêÇåáåÖ=Ñ∏ê=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖëé~ëëÉí=

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa dagordning för förhandlingspasset 

enligt mötespresidiets förslag 

¬ONMK gìëíÉê~êÉ=çÅÜ=ê∏ëíê®âå~êÉ=

Till justerare och rösträknare för förhandlingspasset 
utsågs Jan-Erik Brohede, Ann-Katrin Åslund, Anna 
Manell och Sigge Synnergård.  

¬ONNK mpJóííê~åÇÉ= ^ëóäJ= çÅÜ=ãáÖê~íáçåëéçäáíáâI=
ãçíáçåÉê=fNRJfOS=ë~ãí=fN=óêâ~åÇÉ=N==

I debatten yttrade sig Karin Schmidt. 

¬ONOK píêÉÅâ=á=ÇÉÄ~ííÉå=

Landsmötet beslutade:  
1. att sätta streck i debatten. 

¬ONPK mpJóííê~åÇÉ= ^ëóäJ= çÅÜ=ãáÖê~íáçåëéçäáíáâI=
ãçíáçåÉê=fNRJfOS=ë~ãí=fN=óêâ~åÇÉ=N==

I debatten yttrade sig Majed Safee, Rebecca Bakszt, 
Patrik Björklund, Per-Åke Fredriksson, Fatima Svanå, 
Nyamko Sabuni, Olle Schmidt, Rahbi Goran, Frida 
Johansson Metso, Henrik bergqvist, Anna Manell, 
Björn Brändewall, Avni Dervishi, Berivan Moham-
med. 
 
Nina Lundström, Sundbyberg, hade i motion I1 yrkan-
de 1 yrkat: 
1. att  landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka 

för att arbetskraftinvandring införs i kombina-
tion med tester för medborgarskap utifrån den 
kanadensiska modellen 

 
Henrik Bergquist, Stockholm, Folkpartiet liberalerna i 
Kista, Birgitta Ohlsson, Stockholm, hade i motion I15 
yrkat: 
1. att  landsmötet beslutar att partiet anammar fri 

invandring som sin politik. 
2. att  landsmötet beslutar om ändring i partipro-

grammet enligt följande;  
• ersätt rubriken ”Flyktingar” i avsnittet 
”Världen” med rubriken ”Invandring” 
• för in följande mening först under rubriken, 
som eget stycke; ”Människan är fri. I alla ti-
der har människors rörelser över samhälls-
gränser haft en gynnsam inverkan på männi-
skorna själva såväl som på de berörda sam-
hällenas utveckling. Sveriges erfarenheter är 
ett tydligt belägg. Utöver det moraliskt riktiga 
att arbeta för att häva de hinder som kvarstår 
mot människans fria rörlighet i världen gäller 
för Sverige i dag att vår befolkningsutveck-
ling förutsätter att vi aktivt arbetar för arbets-
kraftsinvandring för att kunna upprätthålla 
vårt välstånd. Folkpartiet liberalerna förordar 
fri invandring.” 

 
Mathias Sundin hade i motion I16 yrkat: 
1. att  Folkpartiet liberalerna tar ställning för att 

Sverige och EU senast år 2020 ska ha infört 
fri invandring. 

2. att  landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att ge den 
arbetsgrupp som jobbar med invandrings- och 
integrationsfrågor till landsmötet 2009 i upp-
drag att utarbeta ett förslag om ett mycket 
omfångsrikt gästarbetarprogram för Sverige 
och EU. 

 
Mikael Ståldal hade i motion I17 yrkat: 
1. att  landsmötet uttalar att folkpartiet ställer sig 

bakom m+c+kd+mp-reservationen i KAKI-
utredningens slutbetänkande. 

 
Per-Åke Fredriksson hade i motion I18 yrkat: 
1. att  folkpartiet skall, i enlighet med motionens 

intentioner, verka för att asylsökande får lega-
la inresemöjligheter till Sverige genom att låta 
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syftet att ansöka om asyl var en grund för be-
viljande av visering. 

 
Folkpartiet liberalerna i Halland hade i motion I19 
yrkat: 
1. att  fp verkar för att handläggningstiden för asyl-

sökande ska vara max 3 månader per instans. 
2. att  identiteten kan styrkas. 
 
Folkpartiet liberalerna i Eksjö hade i motion I20 yrkat:  
1. att  gällande lagstiftning ändras, så att statlig myn-

dighet åläggs ta ett heltäckande nationellt an-
svar för ensamstående asylsökande barn och 
ungdomar, samt att tillräckliga resurser avsätts 
nationellt för att dessa ungdomar ska kunna er-
bjudas den omsorg, vård, utbildning och integ-
ration som krävs för att de ska utvecklas till 
goda och harmoniska samhällsmedborgare. 

 
Johan Strandberg, Södertälje, hade i motion I21 yrkat:  
1 att  landsmötet uttalar att i normalfallet ingen, 

som inte begått eller misstänks begå brott, av-
visas. 

2 att  landsmötet uttalar att samtliga utlänningar ges 
arbetstillstånd. 

3 att  landsmötet uttalar att asylsökande i 7-16-
årsåldern bör omfattas av skolplikten. 

4 att  landsmötet uttalar att av en migrationsdom-
stol uppehållstillstånd beviljas med automatik 
då i fråga om asyl ingen majoritet nåtts. 

5 att  landsmötet uttalar att en asylansökan som i en 
migrationsdomstol avslås med en rösts mar-
ginal med automatik ges prövningstillstånd i 
Migrationsöverdomstolen. 

6 att  landsmötet uttalar att visumtvånget för utlän-
ningar tas bort. 

 
Gunilla Almesåker, Linköping, hade i motion I22 yrkat: 
1 att  en neutral instans exempelvis den svenska 

ambassaden eller svenskt konsulat får agera 
budbärare för att få över de dokument som 
behövs från den passökandes hemland. 

 
Alexandra Birk hade i motion I23 yrkat:  
1. att  mötet antar som sin mening att regler och 

praxis ses över när det gäller personer med 
dubbelt eller mångfaldiga medborgarskap och 
deras rättigheter och skyldigheter. 

2. att  myndigheterna får klara besked för att hand-
lägga ärenden angående personer med dubbelt 
medborgarskap. 

3. att  partistyrelsen får i uppdrag att besvara följan-
de frågor: 

• NÄR räknas man som svensk och när räknas 
man som utländsk medborgare? 

• NÄR räknas man BARA som svensk och när 
tar det utländska medborgarskapet över? 

• NÄR är Sverige skyldig att hjälpa svenska 
medborgare som råkar illa ut i utlandet?  

 

Alexandra Birk hade i motion I24 yrkat:  
1. att  mötet antar som sin mening att personer, som 

vill ta hit en maka/make/sambo/partner ska 
dels ha ordnat boende och egen försörjning 
och även kunna försörja sin anhörig under 
den första tiden i Sverige, c:a 1-2 år eller tills 
denne avslutat SFI undervisningen. 

2. att  reglerna för anhöriginvandring anpassas till 
dem, som gäller för EU-medborgare 

 
Alexandra Brink hade i motion I25 yrkat: 
1. att  mötet antar som sin mening att den restriktiva 

besöksviseringspraxisen ska ses över och att 
människor, som vill besöka sina släktingar i 
Sverige lika självklart borde beviljas visum 
som om de bor i ett land som fodrar visum 
som om de bor i ett land som inte fodrar vi-
sum genom att släktingarna i Sverige står som 
garanter för alla kostnader i samband med be-
söket och som skrivs på i samband med ansö-
kan om visum. 

2. att en garanti för försörjning och försäkringar 
skrivs på i samband med ansökan om visum. 

 
Martin Andreasson, Solna, hade i motion I26 yrkat:  
1. att  landsmötet tar ställning för en skärpt lagstift-

ning och skärpta straffsatser för flyktingspio-
nage. 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att  motion I1 yrkande 1 anses besvarat 
2 att  motion I15 anses besvarad 
3 att  motion I16, yrkande 1, anses besvarat 
4 att  motion I16, yrkande 2, avslås 
5 att  motion I17 anses besvarad 
6 att  motion I18 anses besvarad 
7 att  motion I19 anses besvarad 
8 att  motion I20 anses besvarad 
9 att  motion I21, yrkande 1, avslås 
10 att  motion I21, yrkande 2, avslås 
11 att  motion I21, yrkande 3, anses besvarat 
12 att  motion I21, yrkande 4, avslås 
13 att  motion I21, yrkande 5, avslås 
14 att  motion I21, yrkande 6, avslås 
15 att  motion I22 avslås 
16 att  motion I23 avslås 
17 att  motion I24 avslås 
18 att  motion I25 anses besvarad 
19 att  motion I26 bifalls 
 
Utskottet hade yrkat: 
66 att  bifalla partistyrelsens yrkande 1  
67 att  bifalla partistyrelsens yrkande 2 
68 att  bifalla partistyrelsens yrkande 3 
69 att  bifalla partistyrelsens yrkande 4 
70 att  bifalla partistyrelsens yrkande 5 
71 att  bifalla partistyrelsens yrkande 6 
72 att  bifalla partistyrelsens yrkande 7 
73 att  bifalla partistyrelsens yrkande 8 
74 att  bifalla partistyrelsens yrkande 9 
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75 att  bifalla partistyrelsens yrkande 10 
76 att  bifalla partistyrelsens yrkande 11 
77 att  bifalla partistyrelsens yrkande 12 
78 att  bifalla partistyrelsens yrkande 13 
79 att  bifalla partistyrelsens yrkande 14 
80 att  bifalla partistyrelsens yrkande 15 
81 att  bifalla partistyrelsens yrkande 16 
82 att  bifalla partistyrelsens yrkande 17 
83 att  bifalla partistyrelsens yrkande 18 
84 att  bifalla partistyrelsens yrkande 19 
 
Patrik Björklund, Diana Wallhager och Björn Brän-
dewall hade i reservation 5 i utskottet yrkat att: 
Folkpartiet liberalerna ska tro på en gränslös värld och 
bör även uttala detta.  
1 att bifalla motion I15 
 
Per-Åke Fredriksson, Fatima Svanå, Patrik Björklund 
Diana Wallhager och Björn Brandewall, hade i reser-
vation 6 i utskottet yrkat att: 
Vi reserverar oss till förmån för motion I18 då vi anser 
att Folkpartiet liberalerna ska ställa sig bakom att asyl 
blir en legal grund för visering till Sverige och övriga 
EU. 
 
Per-Åke Fredriksson och Fatima Svanå yrkade: 
1 att bifalla reservation 6 i utskottet, gällande bifall 

till motion I18 
 
Frida Johansson Metso och partistyrelsen yrkade: 
1 att landsmötet uttalar att barn som lever illegalt i 

Sverige, så kallade papperslösa barn, har rätt 
till skolgång. 

 
Mathias Sundin, Björn Brändewall, Dietmar Gleich, 
Karin Schmidt och Henrik Bergqvist yrkade: 
1 att bifall till motion I15 
 
Patrik Björklund och Frida Johansson Metso yrkade:  
1 att sista meningen i motion I15 yrkande 2 stryks 

och ersätts med ”Folkpartiet liberalerna ska 
ha global fri rörlighet som sitt långsiktiga 
mål”. 

 
Karin Schmidt yrkade: 
1 att tillstyrka motion I16. Låt människor röra sig 

fritt och bosätta sig fritt. 
 
Björn Brändewall och Karin Schmidt yrkade: 
1 att bifalla motion I17 
 
Avni Dervishi yrkade: 
1 att bifalla motion I22  
 
Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla utskottets yrkande 66 
2 att bifalla utskottets yrkande 67 
3 att avslå Mathias Sundin, Björn Brändewall, Di-

etmar Gleich, Karin Schmidt och Henrik 
Bergqvists yrkande 

4 att avslå Patrik Björklund och Frida Johansson 
Metsos yrkande 

5 att bifalla utskottets yrkande 68 
6 att avslå Karin Schmidts yrkande 
7 att bifalla utskottets yrkande 69 
8 att avslå Björn Brändewall och Karin Schmidts 

yrkande 
9 att bifalla utskottets yrkande 70 
10 att bifalla utskottets yrkande 71 
11 att avslå Per-Åke Fredriksson och Fatima Svanås 

yrkande1 
12 att avslå Per-Åke Fredriksson och Fatima Svanås 

yrkande 2 
13 att bifalla Frida Johansson Metsos och partisty-

relsens yrkande  
14 att bifalla utskottets yrkande 72-84 
15 att avslå Avni Dervishis yrkande 

¬ONQK dä∏ãÇ~=®êÉåÇÉå=

Landsmötet beslutade: 
1 att partistyrelsen i efterhand kan ta beslut i enlig-

het med utskottets vilja i de fall det visar sig 
att ärenden glömts bort under landsmötet 

¬ONRK s~ä=~î=é~êíáëíóêÉäëÉ=

Resultatet av rösträkningen i val till partistyrelse lästes 
upp.  
Birgitta Ohlsson 156 
Olle Schmidt  151 
Sverker Thorén  151 
Jonas Andersson 147 
Nyamko Sabuni  144 
Torkild Strandberg 142 
Nina Larsson  141 
Håkan Lindh  140 
Barbro Westerholm 140 
Roger Haddad  138 
Ann-Cathrine André 136 
Johan Pehrson  135 
Tobias Krantz  131 
Karin Pilsäter  131 
Lotta Edholm  126 
Claes Jägevall  126 
Jens Sundström  126 
Birgitta Rydberg 125 
Maria Wallhager 124 
Britt-Marie Lövgren 123 
Carl B Hamilton 121 
Lars Persson  69 
Björn Andersson 47 
 
Landsmötet konstaterade att följande befunnits valda 
till partistyrelsen: 
Jonas Andersson, Ann-Cathrine André, Lotta Edholm, 
Roger Haddad, Carl B Hamilton, Claes Jägevall, To-
bias Krantz, Nina Larsson, Håkan Lindh, Britt-Marie 
Lövgren, Birgitta Ohlsson, Johan Pehrson, Karin Pil-
säter, Birgitta Rydberg, Nyamko Sabuni, Olle 
Schmidt, Torkild Strandberg, Jens Sundström, Sverker 
Thorén, Maria Wallhager och Barbro Westerholm  
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¬ONSK s~ä=~î=ÇÉÅÜ~êÖÉìíëâçíí=

Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla valberedningens förslag 

¬ONTK s~ä=~î=êÉîáëçêÉê=

Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla stadgeändringsförslaget 
2 att anse stadgeändringsförslaget omedelbart ju-

sterat avseende val av revisorer 
3 att bifalla valberedningens förslag 

¬ONUK s~ä=~î=î~äÄÉêÉÇåáåÖ=

Landsmötet beslutade: 
1 att bifalla valberedningens förslag; Lennart Ols-

son (ordf), Liselott Hagberg, Gunnar Nord-
mark, Ulla Norgren, Karl Rydå och Maria 
Winberg Nordström och Ann-Katrin Åslund.  

¬ONVK lêÇÑ∏ê~åÇÉ= gçå~ë= ^åÇÉêëëçå= ä®ëÉê= ìéé=
ë~ãíäáÖ~= êÉëÉêî~íáçåÉê= é™= ~îëåáííÉí= ríJ
ëâçííÉíë=óêâ~åÇÉ=SSJUQ=∏îÉê=mpJóííê~åÇÉ=
^ëóäJ= çÅÜ= ãáÖê~íáçåëéçäáíáâI= ãçíáçåÉê=
fNRJfOS=ë~ãí=fN=óêâ~åÇÉ=N==

Reservation 1: 
Björn Brändewall, Frida Johansson-Metzo, Majed Sa-
faee och Patrik Björklund  
Reservation till förmån för motion I15 med Met-
zos/Björklunds tilläggsyrkande. Att Folkpartiet libera-
lerna är för fri invandring bör framgå av partipro-
grammet. 
 
Reservation 2 
Björn Brändewall, Frida Johansson-Metzo, Majed Sa-
faee och Patrik Björklund  
Reservation I18 till förmån för motion I18 om asylvi-
sering. 
 
Reservation 3 
Fatima Svanå, Per-Åke Fredriksson 
Vi reserverar oss till förmån för motion I18. 

¬OOMK lêÇÉí= ∏îÉêä®ãå~ë= íáää= é~êíáçêÇÑ∏ê~åÇÉ=
g~å=_à∏êâäìåÇ=

¬OONK g~å=_à∏êâäìåÇ=~îëäìí~ê=ä~åÇëã∏íÉí=

 
Landsmötet avslutades kl. 14.15 
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mêçíçâçääàìëíÉêáåÖ=
 
 
Landsmötesordförande 
 
Jonas Andersson 
ordförande för landsmötet 
 
Ulrika Francke Lars Persson Liselott Hagberg 
vice ordförande för landsmötet. 
 
 
 
Protokollschefer 
 
Lena Hallerby Ulf Schyldt 
 
 
 
Justerare 
 
Ann-Katrin Åslund Anna Manell Jan-Erik Brohede 
 
Christina Holmgren Sigurd Synnergård Margaretha Furustrand 
 
 Morgan Hjalmarsson Christer Sörliden 
 
 
(Undertecknat original förvaras av Folkpartiet liberalernas riksorganisation) 
 


