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Förhandlingspass 1, 14 oktober 2011 kl. 13.00–14.10 

§ 1 Landsmötet öppnades av Helene Odenjung kl. 13.00 

§ 2 Anförande av Jan Björklund 

§ 3 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
1 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 4 Justering av röstlängd 

Den inför landsmötet upprättade röstlängden omfattade följande ombud: 
 
Stockholms län 
1 Daniel Adborn 
2 Hans Andersson 
3 Gunnar Andrén 
4 Gulan Avci 
5 Gunnel Orselius-Dahl 
6 Abit Dundar 
7 Anders Ekegren 
8 Stella Fare 
9 Daniel Forslund 
10 Ulf Fridebäck 
11 Lennart Gabrielsson 
12 Marianne Damström Gereben 
13 Elisabeth Gunnars 
14 Jan Jönsson 
15 Anna Steele Karlström 
16 Sven-Erik Köhlin 

17 Björn Ljung 
18 Nina Lundström 
19 Fredrik Malm 
20 Frida Johansson Metso 
21 André Nilsson 
22 Karin Pilsäter 
23 Lennart Rydberg 
24 Stefan Saläng 
25 Charlotta Schenholm 
26 Mats Siljebrand 
27 Madeleine Sjöstedt 
28 Anna Starbrink 
29 Yvonne Stein 
30 Sara Svanström 
31 Eva Wittbom 
32 Ann-Katrin Åslund 

 
Uppsala län 
33 Mohamad Hassan 
34 Tove Henriksson 
35 Ismail Kamil 

36 Ludvig Larsson 
37 Maria Weimer 
38 Urban Wästljung 

 
Södermanland 
39 Thomas af Bjur 
40 Liselott Hagberg 
41 Solweig Ericsson-Kurg 

42 Fredrik Lundgren 
43 Thomas Stääv 

 
Östergötland 
44 Carina Boberg 
45 Linnéa Darell 
46 Kjell Fransson 
47 Anita Jernberger 

48 Carina Johansson 
49 Helena von Schantz 
50 Mathias Sundin 

 
Jönköpings län 
51 Frida Gårdmo 
52 Vilhelm Hanzén 
53 Jimmy Henriksson 
54 Anna Mårtensson 

55 Magnus Olofsgård 
56 Ann-Katrin Strand 
57 Lena Skaring Thorsén 
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Kronoberg 
58 Yngve Filipsson 
59 Gunnar Nordmark 

60 Annika Stacke 

 
Kalmar län 
61 Elisabeth Hultman 
62 Lisbeth Lindberg 

63 Ann-Margret Lindholm 
64 Birgitta Nordlöw 

 
Gotland 
65 Amy Öberg 
 
Blekinge 
66 Hampus Bergqvist 
67 Anna Ekström 

68 Marianne Olofsson Reuterskiöld 
69 Johan Sandberg 

 
Skåne 
70 Tina Acketoft 
71 Anders Albäck 
72 Ewa Bertz 
73 Charlotta Bjärholm 
74 Gustav Georgson 
75 Stina Hyltmark 
76 Hanna Håkanson 
77 Carina Ingelsson 

78 Ulf Nilsson 
79 Maria Winberg Nordström 
80 Christer Nylander 
81 Mats Persson 
82 Fredrik Sjögren 
83 Christer Sörliden 
84 Marie Wahlgren 
85 Allan Widman 

 
Halland 
86 Jan Ertsborn 
87 Emma Gröndahl 

88 Ulrika Landergren 
89 Fatima Svanå 

 
Göteborg 
90 Kjell Björkqvist 
91 Axel Darvik 
92 Eva Flyborg 
93 Ann Catrine Fogelgren 
94 Piotr Kiszkiel 

95 Jonatan Macznik 
96 Helene Odenjung 
97 Mariella Olsson 
98 Rosie Rothstein 

 
Bohuslän 
99 Adam Bergman 
100 Marcus Claesson 
101 Martin Johansen 
102 Pär Lundqvist 

103 Elisabeth Mattsson 
104 Ann-Charlotte Strömwall 
105 Lisbeth Svensson 
106 Lars Tysklind 

 
Norra Älvsborg 
107 Kenneth Carlsson 
108 Bo Cedergårdh 
109 Rose-Marie Fihn 
110 Mathias Forsell 

111 Tove af Geijerstam 
112 Lill Jansson 
113 Dan Möllengård 

 
Södra Älvsborg 
114 Niklas Herneryd 
115 Morgan Hjalmarsson 
116 Marita Karlsson 

117 Ann-Marie Ekström 
118 Perallan Orrbeck 
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Skaraborg 
119 Adam Alfredsson 
120 Annica Carp 
121 Pär Johnson 
122 Ulla-Britt Hagström 

123 IngMarie Larsson 
124 Mikael Wendt 
125 Christer Winbäck 

 
Värmland 
126 Gösta Frödin 
127 Malin Hedberg 
128 Michael Helmersson 
129 Inger Larén 

130 Gert Ohlsson 
131 Niklas Wikström 
132 Marianne Åhman 

 
Örebro län 
133 Lars Hultkrantz 
134 Erik Johansson 
135 Staffan Korsgren 

136 Karolina Wallström 
137 Anna Ågerfalk 
138 Christina Örnebjär 

 
Västmanland 
139 Robert Czitrom 
140 Ragnhild Källberg 
141 Anna Lundberg 

142 Hendrik Mayer 
143 James Pascal 

 
Dalarna 
144 Bo Brännström 
145 Jennifer Eggefalk 
146 Annette Franz 

147 André Frisk 
148 Lis Linnberg 
149 Peter Nygren 

 
Gävleborg 
150 Ann Berg 
151 Per-Åke Fredriksson 
152 Per-Ola Grönberg 

153 Peter Nordebo 
154 Carina Östansjö 

 
Västernorrland 
155 Henrik Edlund 
156 Eva Halling 

157 Gunnar Melin 
158 Lars Persson 

 
Jämtland 
159 Eva-Britt Boij 
160 Mats El Kott 

161 Per-Olov Olsson 

 
Västerbotten 
162 Maria Lundqvist-Brömster 
163 Christina Holmgren 
164 Ida Lindh 
165 Marianne Normark 

166 Peter Sedlacek 
167 Cecilia Festin Stenlund 
168 Andreas Westerberg 
169 Peder Westerberg 

 
Norrbotten 
170 Anne Kotavuopio Jatko 
171 Johan Landström 
172 Eva Larsson 

173 Inger Lundberg 
174 Carina Sundström 

 
Liberala ungdomsförbundet 
175 Karl Axelsson 
176 Hedwig Kastenholm (Liberala studenter) 

177 Benny Lindholm 
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Liberala kvinnor 
178 Bonnie Bernström 179 Lina Nordquist 
 
Liberal mångfald 
180 Maria Halkiewicz 181 Carinne Sjöberg 
 
Tillförordnade partisekreteraren Margareta Bosved anmälde följande förändringar för innevarande 
förhandlingspass i förhållande till ovanstående röstlängd: 
 
Christer Sörliden, Skåne, ersattes av Magnus Hulte Andersson 
Marie Wahlgren, Skåne, ersattes av Emma Widman 
Anna Ågerfalk, Örebro län, ersattes av Linda Axäng 
 
Landsmötet beslutade: 
2 att därmed fastställa röstlängden 

§ 5 Val av landsmötesordförande m.m. 

Som ordförande för landsmötet nominerades Jonas Andersson och som vice ordförande för landsmötet 
Ulrika Francke, Lars Persson och Karin Pilsäter. 
 
Som förhandlingssekreterare nominerades Margareta Bosved. 
 
Till beredningsutskottet nominerades Erik Ullenhag (ordförande) och Lotta Edholm. Som sekreterare i 
beredningsutskottet nominerades Helena Dyrssen. I beredningsutskottet skulle vidare ingå ordföranden för berört 
utskott.  
 
Landsmötet beslutade:  
3 att välja Jonas Andersson till landsmötesordförande och Ulrika Francke, Lars Persson och 

Karin Pilsäter till vice landsmötesordförande 
4 att välja Margareta Bosved till förhandlingssekreterare  
5 att välja Erik Ullenhag (ordförande), Lotta Edholm och Helena Dyrssen (sekreterare), samt ordföranden 

i berört utskott, till beredningsutskott 

§ 6 Val av landsmötessekretariat 

Som protokollschef nominerades Martin Andreasson och som biträdande protokollschef Ulf Schyldt.  
 
Landsmötet beslutade:  
6 att välja Martin Andreasson till protokollschef och Ulf Schyldt till biträdande protokollschef 
 
Vidare noterades att personal från riksorganisationen tjänstgör som protokollssekreterare, för att hantera talarlista 
med mera. 

§ 7 Val av justerare för landsmötet 

Som justerare nominerades Ann Berg, Gävleborg, Mathias Sundin, Östergötland, Carina Boberg, Östergötland 
och Mats Siljebrand, Stockholms län.  
 
Landsmötet beslutade: 
7 att välja de föreslagna till justerare, att tjänstgöra växelvis två och två 
 
Presidiet anmälde att Ann Berg och Mathias Sundin skulle tjänstgöra under det innevarande passet. 
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§ 8 Val av rösträknare för landsmötet 

Som justerare nominerades Jan Jönsson, Stockholms län, Mats El Kott, Jämtland, Ragnhild Källberg, 
Västmanland, Marianne Åhman, Värmland, Axel Darvik, Göteborg, Ida Lindh, Västerbotten, Johan Sandberg, 
Blekinge och Fatima Svanå, Halland.  
 
Landsmötet beslutade: 
8 att välja de föreslagna till justerare, att tjänstgöra växelvis fyra och fyra 

§ 9 Fråga om landsmötet behörigen utlysts  

Margareta Bosved upplyste att landsmötet kungjorts genom annons i tidningen Nu den 25 november 2010. 
Stadgarna innehåller krav på att landsmötet ska annonseras minst åtta månader i förväg. Kallelse hade alltså skett 
väl inom utsatta tider.   
 
Landsmötet beslutade: 
9 att anse landsmötet behörigen utlyst 

§ 10 Fastställande av landsmötets föredragningslista 

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

§ 11 Partistyrelsens förslag 1: Fastställande av förhandlingsordning 

Förslag till förhandlingsordning fanns i PS-förslag 1.  
 
I debatten yttrade sig: 
Leiph Berggren, Rune Nordström och Erik Ullenhag. 
 
Leiph Berggren yrkade: 
1 att medlems första anförande skulle gå före ombuds andra anförande 
 
Rune Nordström yrkade: 
1 att huvudmotionär eller en representant för huvudmotionär som inte tillhör gruppen tjänstgörande 

landsmötesombud (grupp 4) skulle räknas till grupp 4 vid upprättande av talarlista 
 
Landsmötet beslutade: 
11 att fastställa förhandlingsordningen enligt partistyrelsens förslag 
12 att därmed avslå Leiph Berggrens och Rune Nordströms yrkanden 

§ 12 Fråga om tillsättande av utskott samt val av dessa 

Förslag till utskott hade utsänts till ombuden i förväg. Helene Odenjung föredrog anmälda ändringar i 
utskottsfördelningen. 
 
Landsmötet beslutade: 
13 att tillsätta utskott med anmälda ändringar i förhållande till utskickat förslag 

§ 13 Ajournering 

Helene Odenjung förklarade förhandlingarna ajournerade till klockan 17.00. 
Förhandlingarna ajournerades kl. 14.10. 
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Förhandlingspass 2, 14 oktober 2011 kl. 17.00–18.54 

§ 14 Förhandlingarna återupptogs av Lars Persson kl. 17.00 

§ 15 Utdelning av Karl Staaff-medalj 

Jan Björklund överlämnade Karl Staaff-medaljen i stort guld till Per Ahlmark. 

§ 16 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Lars Persson yrkade att punkt 11 och 12 på dagordningen skulle slås ihop till en debatt. 
 
Landsmötet beslutade: 
14 att med Lars Perssons förslag till ändring fastställa förslaget till dagordning  

§ 17 Justering av röstlängd 

Lars Persson anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Christer Sörliden, Skåne, ersattes av Magnus Hulte Andersson 
Marie Wahlgren, Skåne, ersattes av Emma Widman 
Malin Hedberg, Värmland, ersattes av Niklas Lehresjön 
Anna Ågerfalk, Örebro län, ersattes av Linda Axäng 
 
Landsmötet beslutade: 
15 att därmed fastställa röstlängden 

§ 18 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Lars Persson anmälde att Carina Boberg och Mats Siljebrand skulle tjänstgöra för förhandlingspasset. 

§ 19 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Lars Persson anmälde att Fatima Svanå, Axel Darvik, Ida Lindh och Johan Sandberg skulle tjänstgöra för 
förhandlingspasset. 

§ 20 Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen hade skickats ut med landsmöteshandlingarna.  
 
Landsmötet beslutade: 
16 att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 

§ 21 Dechargeutskottets berättelse 

Dechargeutskottets ordförande Ann Catrine Fogelgren föredrog utskottets granskningsberättelse, som också hade 
skickats ut med landsmöteshandlingarna. 
 
Landsmötet beslutade: 
17 att lägga dechargeutskottets granskningsberättelse till handlingarna 

§ 22 Rapport från riksdagsgruppen 

Rapport från riksdagsgruppen hade skickats ut som bilaga till verksamhetsberättelsen i landsmöteshandlingarna. 
 
Landsmötet beslutade: 
18 att lägga riksdagsgruppens rapport till handlingarna 
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§ 23 Revisorernas berättelse 

Partiets revisor Marie Welin föredrog revisorernas berättelse. 
 
Landsmötet beslutade: 
19 att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

§ 24 Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen  

Landsmötet beslutade: 
20 att bevilja partistyrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för perioden sedan landsmötet 2009 

§ 25 Utbildning och kultur (utskottsutlåtande 8A–B) 

I motion E1 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en återgång till statlig skola 
 
I motion E2 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att staten övertar ansvaret över skolan 
 
I motion E3 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en fortsatt utredning av konkurrensförhållandena mellan friskola och 

kommunal skola 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram en rapport eller utredning med förslag om hur denna reglering 

kan göras 
 
I motion E4 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att samma redovisningsregler ska omfatta såväl fristående skolor som 

kommunala skolor 
 
I motion E5 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att elevunderlaget ska påverka tillståndsbeslutet vid nyetableringar 
 
I motion E6 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda hur elevombud skulle kunna organiseras i landets skolor 

utifrån perspektivet om barnens rätt 
 
I motion E7 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att kommunala och privata skolor inom alla årskurser ej ska ha rätt att 

avvisa sökande eller antagen elev på grund av kulturell eller etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning 
eller kön 

 
I motion E8 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att kapitel 1 § 7 i skollagen kompletteras med följande 

meningar: ”Den icke-konfessionella utbildningen ska bilda en sammanhållen skoldag. Konfessionella 
inslag ska under dagen läggas före och efter den icke-konfessionella utbildningen.” 

 
I motion E9 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att konfessionella friskolor inte ska vara tillåtna i Sverige 
 
I motion E10 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att valfriheten att välja skola eller förskola alltid ska möjliggöra att välja 

driftform offentligt/egen regi 
2 att Folkpartiet ska verka för att kommun ska vara skyldig att respektera tidigare vald driftform. Vid 

upphandling eller motsvarande av befintlig verksamhet ska elev/vårdnadshavarna alltid och aktivt 
erbjudas att vidhålla sitt tidigare val av driftform 
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3 att Folkpartiet ska verka för att kommunen vid upphandling, avknoppning, utmaningsrätt eller 
motsvarande alltid ska efterhöra elevens/vårdnadshavarnas val av driftform före beslut 

4 att Folkpartiet ska verka för att kommunen ska vara skyldig att avbryta en upphandling eller 
motsvarande av befintlig verksamhet om ett flertal av eleverna/vårdnadshavarna väljer att vidhålla sitt 
tidigare val av driftform 

 
I motion E11 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att det måste tas ansvar i en kommun för den framtida utbildningen för våra unga 
 
I motion E12 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för ett förbud för kriminella eller personer med kriminellt förflutet att driva 

eller leda friskola eller förskola eller motsvarande 
 
I motion E13 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att skolans läsårstider och lärarnas arbetstider anpassas till de krav som i 

dag ställs på lärare och elever 
2 att Folkpartiet ska verka för att elevernas undervisningstid utökas så att elevernas möjligheter till 

måluppfyllelse stärks och därigenom minska de samhällsekonomiska kostnaderna 
 
I motion E14 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att skolan garanterar undervisning de timmar som man utlovat i timplanen 
2 att Folkpartiet ska verka för att skolan ska redovisa hur stor andel av den planerade undervisningen som 

genomförts. Den informationen ska vara tillgänglig för föräldrarna 
 
I motion E15 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att stärka bildningsperspektivet inom svensk skola. Ett sätt att 

bidra till detta är att låta elever få möjlighet att möta litteraturens stora verk genom att en så kallad 
litteraturkanon införs. Denna ska anpassas för respektive skolstadium och kan med fördel regionaliseras 
och anpassas lokalt för att vara relevant. Den ska omfatta svensk och europeisk litteratur samt i de 
högre stadierna ge eleven en inblick i litteratur från alla världsdelar 

 
I motion E16 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en skolpolitik för utanförskapsområden i enlighet med vad i motionen 

anförs 
 
I motion E17 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en särskild långsiktig satsning för de skolor i socialt och ekonomiskt utsatta 

områden som når lägst resultat i Sverige 
 
I motion E18 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att förmåga att hålla inlämningstider förs in bland betygskriterierna i 

samtliga ämnen på grundskolan och gymnasiet 
 
I motion E19 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att alla elever i skolan i hela landet garanteras minst tre 

lektionstimmar idrott per vecka 
 
I motion E20 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att den nya läroplanen revideras för att bli tydligare vad gäller teknik och 

vetenskapsämnen 
2 att Folkpartiet ska verka för att skolor, även grundskolor, utrustas med intressant laborativ utrustning 

samt böcker och andra medier som stimulerar intresset för teknik och vetenskap 
3 att Folkpartiet ska verka för att lärarutbildningarnas läroplaner innehåller moment där nya lärare får 

grundläggande kunskap att stimulera tekniskt och naturvetenskapligt intresse 
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I motion E21 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en satsning på forskarledd undersökning med målsättningen 

att undersöka vad som händer med skolmiljö, studieresultat, individutveckling och samhället i stort när 
alla barn får sjunga och spela tillsammans på skoltid, varje dag 

 
I motion E22 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att alla barn i svensk skola ska få chansen att möta all slags 

musik och få upptäcka intresse och fallenhet att själv spela ett instrument eller sjunga 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att sång och instrumentalmusik ska vara obligatoriskt ämne 

i skolan i årskurserna 1–3 med regelbunden undervisning varje vecka för att sedan följas av frivilligt 
musikutövande i grundskolans årskurser 4–9 

 
I motion E23 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för ett förbud mot försäljning av läsk i skolkafeteriorna 
 
I motion E24 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för ett förbud mot försäljning av utrymmesmat i skolkafeteriorna 
 
I motion E25 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att obligatoriska ämnen på gymnasiet tas bort och i grundskolan de tre 

kärnämnena räcker som tvång 
2 att landsmötet uttalar att de anordnare av arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, komvux, 

högskola och folkhögskola som har platser över bör få erbjuda obehöriga sökande ett av en myndighet 
godkänt inträdesprov 

3 att landsmötet uttalar att asylsökande bör omfattas av skolplikten 
4 att landsmötet uttalar att friskolors möjligheter att ta ut vinst inte borde minska 
5 att landsmötet uttalar att skolmaten på gymnasiet bör bli avgiftsfri 
6 att landsmötet uttalar att det borde klargöras hur högskolor som låter studenter på kort tid ta i ett ämne 

60 eller 120 poäng ska ersättas 
7 att landsmötet uttalar att gymnasieelever som går mellanåret vid en utlandsskola som följer den svenska 

läroplanen borde få avgiften betald 
 
I motion E26 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Sverige ska införa en regel om hur många kvadratmeter som ska finnas 

åt varje barn på en förskola 
 
I motion E27 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att kommuner där det finns familjedaghem som saknar kontakt med 

svenska språket ska vara skyldiga att inrätta öppen språkförskola 
2 att Folkpartiet ska verka för att familjedaghem som saknar kontakt med svenska språket ska vara 

skyldiga att delta i öppen språkförskola 
3 att Folkpartiet ska verka för att dagbarnvårdare som ej är svenskspråkiga ska vara skyldiga att medverka 

i språkutbildning 
4 att Folkpartiet ska verka för att familjer som tar emot vårdnadsbidrag och som saknar kontakt med 

svenska språket ska vara skyldiga att delta i öppen språkförskola 
 
I motion E28 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att skolbarnomsorg ska erbjudas alla barn oberoende av vårdnadshavarens 

situation 
 
I motion E29 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att alla barn i svensk förskola får sjunga, dansa och träna 

rytmik som frekvent återkommande inslag i de dagliga rutinerna 
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2 att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att all förskollärarutbildning obligatoriskt inkluderar röst- 
och sångträning, enkelt ackompanjemangsspel, kunskap om barnrösten och hur den fungerar, rytmik 
samt får lära sig en bred sångrepertoar anpassad för barnens behov och olika utvecklingsfaser 

 
I motion E30 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att vi måste få en betygssättning som överensstämmer med varje elevs 

kunskapsnivå 
2 att landsmötet uttalar att dessa skillnader mellan det nationella ämnesprovsbetyget och slutbetyget inte 

längre får fortgå 
3 att landsmötet uttalar att vi måste ge våra elever en kraftigt höjd kunskapsnivå i speciellt matematik och 

svenska 
4 att landsmötet uttalar att detta endast kan ske genom ökat antal lektionstimmar per vecka i dessa två 

ämnen och att vi i årskurs 7 också ungefär varannan vecka ger eleverna en lektion i svenska i 
matematiken (min egen erfarenhet som lärare i matematik är att detta behövs) 

5 att Folkpartiet ska verka för att det nationella ämnesprovet i matematik blir svårare på varje betygssteg 
6 att Folkpartiet ska verka för att det blir större kunskapskrav även på betygsnivåerna VG och MVG i 

engelska, matematik, svenska, NO-ämnen och SO-ämnen 
 
I motion E31 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att skolans statistik på grundskolan ska ge den verkliga bilden i samtliga 290 

kommuner 
2 att landsmötet uttalar att skolans statistik på grundskolan ska ge en samlad verklig bild av 

betygsättningen i den svenska grundskolan 
3 att landsmötet uttalar att grundskolans statistik inte alltid visar den verkliga kunskapsnivån, utan den 

presenterar även höjningen pga. s.k. glädjebetyg, vilket då inte ger någon bild av det verkliga 
förhållandet att kunskapsnivån för varje år sjunker mer och mer. De lokala politikerna inom grund- och 
gymnasieskolan måste nu ta ett stort ansvar så att den kraftiga försämringen som skett de senaste fyra 
åren nu vänds till en ökning av kunskap utan glädjebetyg 

 
I motion E32 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska driva frågan om att simundervisning införs från årskurs 1 i skolplanen 
 
I motion E33 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det sker en utökning med två matematiklektioner per vecka i årskurserna 

7, 8 och 9 
 
I motion E34 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att det bör uppmärksammas att grundskolans matematik också ska vara grunden 

till gymnasiets kurs i matematik A och B. Det bör vara en skyldighet av grundskolan och att det även 
finns med i det nationella ämnesprovet i matematik. Det bör vara grundskolans ansvar att kunskaperna i 
matematik utökas så att det inte finns kunskapsluckor 

 
I motion E35 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för Grön flagg (eller motsvarande satsning) i kommande handlingsprogram 

gällande förskola och skola för de tidiga åldrarna 
 
I motion E36 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att kunskaper om äldre människor ska ingå som en obligatorisk del i 

samhällskunskap i grundskolans årskurs 9 
2 att Folkpartiet ska verka för att Skolverket får i uppdrag att ge förslag på kursplan för den del av ämnet 

samhällskunskap som avser kunskaper om äldre människor 
 
I motion E37 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Sverige har en enhetlig dokumentation, självskattning och screening i 

sin obligatoriska skolverksamhet i årskurserna 1–9 
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I motion E38 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att den nya läroplanen revideras så att familje- och barnkunskap får en mer 

framträdande roll 
 
I motion E39 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för tydliga och styrande riktlinjer för att resurser avsätts till elever med 

särskilda behov i integrerad verksamhet i årskurserna 1–9 
 
I motion E40 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en skyldighet för kommuner och friskolor att se till att alla elever ska har 

tre stycken tvåveckorspraoperioder inom olika yrkesområden 
2 att Folkpartiet ska verka för att studie- och yrkesvägledare ska finnas på varje högstadieskola 
 
I motion E41 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att analysera hur skolelever ska kunna få en fri studie- och 

yrkesvägledning 
 
I motion E42 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar sig positivt om betydelsen av att skolorna ger argument och inspiration till 

ungdomar att välja yrken inom industrisektorn 
 
I motion E43 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att det behöver ställas större kunskapskrav för att få fortsätta studierna till 

nästkommande årskurs 
 
I motion E44 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att den utbildning, som Skolverket föreslagit för personer som ska fungera 

som handledare på praktikföretag för elever i arbetsplatsförlagt lärande (APL), ska leda till en 
handledarlegitimation 

 
I motion E45 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att bidragssystemet ändras så att ett indraget studiebidrag inte leder till att 

familjens övriga bidrag dras in om gymnasieungdomen skolkar 
 
I motion E46 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att lagen om offentlig anställning (LOA) öppnar upp för lärare att arbeta i 

konkurrerande verksamhet 
 
I motion E47 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det alltid ska finnas två sorters lärare tillgängliga i skolan: de som är 

pedagogiskt skickliga och de som har extra djup ämneskunskap. Detta för att kunna tillfredsställa alla 
elevers behov 

 
I motion E48 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att de som nu har lärarexamen och får legitimation som 

lärare samtidigt med legitimationen, utöver sedvanliga löneförhandlingar, erhåller en löneförhöjning 
med minst 1 000 kronor 

2 att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att framtida lönesättningar och löneförhandlingar sker 
utifrån denna förhöjda lönenivå 

3 att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att staten tillskjuter de medel som behövs för reformens 
genomförande 

 
I motion E49 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att den som får en tjänst som rektor vid tillträdet ska ha full kompetens och 

vara pedagogisk ledare 
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I motion E50 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det görs en översyn om möjligheten att få studiemedel för 

personer som kommer direkt från gymnasiet och studerar vid folkhögskola 
 
I motion E51 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för och möjliggöra att fler studenter vid svenska universitet och 

högskolor förlägger en del av sina studier i ett annat land, särskilt inom EU och företrädesvis genom det 
europeiska Erasmusprogrammet 

 
I motion E52 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Högskoleverket genom portalen studera.nu ska erbjuda ett standardiserat 

ansökningssystem till högre utbildning som möjliggör ett bredare bedömningsunderlag än i dagsläget 
och som ska bestå av bland annat personliga brev och akademiska referenser. Systemet ska vara 
frivilligt och respektive utbildningsinstitution väljer själv vilka delar av systemet som ska användas vid 
antagning 

 
I motion E53 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att det inrättas en tredje stipendiegrupp på 30 miljoner kronor 

som är fokuserad på länder definierade som diktaturer eller pseudodemokratier samt att det överlåts åt 
UD och Sida att identifiera de länder som ska ingå i gruppen 

 
I motion E54 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att det är av största vikt att behovet av utbildning av personal i skola, vård och 

omsorg verkligen tas på allvar och vi får fler utbildningsplatser för dessa yrken 
2 att landsmötet uttalar att det också finns andra personalgrupper utom de ovan nämnda som ej får 

glömmas bort 
 
I motion E55 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att antalet platser på läkarutbildningen ökar för att motsvara det egna 

behovet 
 
I motion E56 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en utredning av möjligheten att tilldela läkarutbildningen vid Umeå 

universitet fler platser 
 
I motion E57 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att akademin inte ska avkrävas ideologiska krav på utbildning 

och forskning 
 
I motion E58 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ta initiativ till en uppföljning av erfarenheterna av expertgruppens för oredlighet i 

forskning vid CEPN verksamhet 
 
I motion E59 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att forskningsetiken utvecklas, dels genom forskning om 

forskningsetik och dels genom samhällsdebatt 
 
I motion E60 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en åtskillnad av budgetanslagen för forskning respektive utveckling 
2 att Folkpartiet ska verka för en etablering av begreppet IoU – innovation och utveckling 
 
I motion E61 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att ett nationellt institut för skolforskning skapas 
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I motion E62 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för främjandet av praktiknära forskning och höjda anslag till den praktiknära 

utbildnings- och medicinvetenskapliga forskningen 
 
I motion E63 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet bör ta initiativ till en utredning om hur svensk medicinsk-etisk forskning bör utvecklas 
 
I motion E64 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att energiforskningsanslagen ökas med 30 procent per år till dess att de når 

nivån för statens genomsnittliga forskningsanslag, det vill säga ungefär 1 procent av energiområdets 
årsomsättning 

 
I motion E65 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att driva frågan om en rymdstrategi 
2 att Folkpartiet ska verka för att en rymdstrategi ska innehålla bland annat klimatövervakning/forskning, 

forskning i rymden samt satellitkommunikation 
3 att Folkpartiet ska verka för att frågan om en svensk strategi drivs nationellt, både inom ramen för EU-

samarbetet samt i internationella sammanhang 
 
I motion E66 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att forskningsreaktorn R2 i Studsvik återstartas 
 
I motion E67 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att forskningsreaktorn R2-0 i Studsvik återstartas 
 
I motion E68 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att en analys genomförs för att utvärdera kulturens betydelse för 

utveckling och tillväxt inom turistnäringen 
 
I motion E69 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska ta initiativ till att det kyrkoantikvariska bidraget årligen ska räknas upp 

med inflationen 
2 att Folkpartiet liberalerna ska ta initiativ till att se över bidragsbeloppets nivå för att säkerställa 

underhållet av kyrkorna 
 
I motion E70 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att bevara och levandegöra det svenska kulturarvet och våra 

traditioner och skapa insikt om hur vårt kulturarv, våra traditioner och vår historia bygger identitet och 
självkänsla och hjälper oss välkomna nya svenskar med både värme och respekt 

 
I motion E71 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att besluta om att möjliggöra för kommersiella kulturföreningar att söka 

kommunala bidrag 
 
I motion E72 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att riva hindren för distribution över nationsgränser av digitala 

film- och musikverk i Europa genom att verka för bland annat en ökad harmoniering av upphovsrätten, 
en övergång från nationell till paneuropeisk licensiering och skapandet av en gemensam EU-databas 
över rättighetshavare 

 
I motion E73 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att ge Sverige en teknikneutral lagstiftning, inom upphovsrättsområdet, som 

främjar kreativiteten och tillvaratar upphovsmannens/kvinnans rättigheter i vår globala värld 
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I motion E74 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ta ett helhetsgrepp på problematiken med 

spridningen av upphovsrätts 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna till lagändringar, så att det inte är 

upphovsrättsinnehavarna själva som ska kontrollera, övervaka, anmäla spridningen av upphovsrätts 
3 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda ett avskaffande av den särskilda avgift som tas ut på 

lagringsmedier som ”kan” användas för att lagra upphovsrätts 
4 att partistyrelsen ges i uppdrag att se över förfarandet med att åtal mot spridningen av upphovsrätts 
 
I motion E75 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att talen 11–29 ges nya benämningar som gör vår svenska talrad 

matematiskt perfekt 
 
I motion E76 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att lägga in finansieringen av public service 

(exempelvis radio och tv) på skattsedeln 
 
I motion E77 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för ett avskaffande av tv-licensen i dess nuvarande form 
2 att Folkpartiet ska verka för att public service i första hand finansieras via avgifter från dem som 

faktiskt brukar tjänsten public service 
3 att Folkpartiet ska verka för att public service i andra hand finansieras via en särskild skatt med en 

konstruktion likartad kyrkoavgiften eller begravningsavgiften 
 
I motion E78 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att tv-licensen avskaffas som en del av public services finansiering 
 
I motion E79 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att public service avskaffas 
 
I motion E80 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att public service-företagen ska slå vakt om 

programområden som är betydelsefulla för allmänintresse och som kvalitativt är underrepresenterade 
hos de kommersiella aktörerna 

 
I motion E81 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för ett förtydligande av public services demokratiuppdrag 
 
I motion E82 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet, i första hand, ska verka för att skapa en public service-kanal som bevakar EU-frågor och 

europeiska frågor 
2 att partistyrelsen, i andra hand, ges i uppdrag att verka för att utöka bevakningen av Europafrågor på 

ordinarie sändningstid i public service 
 
I motion E83 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för ökad EU-bevakning i public service 
 
I motion E84 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Sveriges Televisions egna program sprids okrypterade inom 

hela Europa och så långt möjligt till övriga världen via satellit och annan teknik 
 
I motion E85 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att alla professionella svenska klubbar, oavsett bolagsrättslig status, ska 

kunna avkrävas betalning för polisens bevakning på och i anslutning till arenan 
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2 att Folkpartiet ska verka för ett regelverk som innebär att en klubb som inte klarar av att upprätthålla 
ordningen ska kunna tvingas att reducera antalet åskådare tills den klarar av att göra det. När problemen 
bemästras eller försvinner kan antalet åskådare på nytt trappas upp. Bakslag resulterar på nytt i färre 
åskådare 

3 att Folkpartiet ska verka för att samhället ställer krav på att elitklubbarnas biljetter till fotbollsmatcher 
blir personliga, till exempel genom att göra detta till ett villkor för matchtillstånd 

 
I motion E86 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en lagstiftning som innebär en likabehandling av polisens 

bevakning vid idrottsarrangemang, oavsett driftsform 
 
I motion E87 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för motionens förslag om hur dopning ska motverkas 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att uppmana berörda programgrupper att betona antidopningsarbetet 

utifrån motionens intentioner 
 
I motion H34 hade yrkats: 
2 att Folkpartiet ska verka för att Ipred avskaffas 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion E1 skulle anses besvarad 
2 att motion E2 skulle anses besvarad 
3 att motion E3 yrkande 1 skulle anses besvarat 
4 att motion E3 yrkande 2 skulle anses besvarat 
5 att motion E4 skulle anses besvarad 
6 att motion E5 skulle anses besvarad 
7 att motion E6 skulle anses besvarad 
8 att motion E7 skulle anses besvarad 
9 att motion E8 skulle anses besvarad 
10 att motion E9 skulle avslås 
11 att motion E10 yrkande 1 skulle anses besvarat 
12 att motion E10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
13 att motion E10 yrkande 3 skulle anses besvarat 
14 att motion E10 yrkande 4 skulle anses besvarat 
15 att motion E11 skulle anses besvarad 
16 att motion E12 skulle anses besvarad 
17 att motion E13 yrkande 1 skulle anses besvarat 
18 att motion E13 yrkande 2 skulle anses besvarat 
19 att motion E14 yrkande 1 skulle anses besvarat 
20 att motion E14 yrkande 2 skulle bifallas 
21 att motion E15 skulle anses besvarad 
22 att motion E16 skulle anses besvarad 
23 att motion E17 skulle anses besvarad 
24 att motion E18 skulle anses besvarad 
25 att motion E19 skulle anses besvarad 
26 att motion E20 yrkande 1 skulle anses besvarat 
27 att motion E20 yrkande 2 skulle anses besvarat 
28 att motion E20 yrkande 3 skulle anses besvarat 
29 att motion E21 skulle anses besvarad 
30 att motion E22 yrkande 1 skulle anses besvarat 
31 att motion E22 yrkande 2 skulle anses besvarat 
32 att motion E23 skulle anses besvarad 
33 att motion E24 skulle anses besvarad 
34 att motion E25 yrkande 1 skulle avslås 
35 att motion E25 yrkande 2 skulle avslås 
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36 att motion E25 yrkande 3 skulle anses besvarat 
37 att motion E25 yrkande 4 skulle anses besvarat 
38 att motion E25 yrkande 5 skulle anses besvarat 
39 att motion E25 yrkande 7 skulle anses besvarat 
40 att motion E26 skulle anses besvarad 
41 att motion E27 yrkande 1 skulle anses besvarat 
42 att motion E27 yrkande 2 skulle anses besvarat  
43 att motion E27 yrkande 3 skulle anses besvarat  
44 att motion E27 yrkande 4 skulle anses besvarat  
45 att motion E28 skulle anses besvarad 
46 att motion E29 yrkande 1 skulle anses besvarat 
47 att motion E29 yrkande 2 skulle anses besvarat 
48 att motion E30 yrkande 1 skulle anses besvarat 
49 att motion E30 yrkande 2 skulle anses besvarat 
50 att motion E30 yrkande 3 skulle anses besvarat 
51 att motion E30 yrkande 4 skulle anses besvarat 
52 att motion E30 yrkande 5 skulle anses besvarat 
53 att motion E30 yrkande 6 skulle anses besvarat 
54 att motion E31 yrkande 1 skulle anses besvarat 
55 att motion E31 yrkande 2 skulle anses besvarat 
56 att motion E31 yrkande 3 skulle anses besvarat 
57 att motion E32 skulle anses besvarad 
58 att motion E33 skulle anses besvarad  
59 att motion E34 skulle anses besvarad 
60 att motion E35 skulle anses besvarad 
61 att motion E36 yrkande 1 skulle anses besvarat 
62 att motion E36 yrkande 2 skulle anses besvarat 
63 att motion E37 skulle anses besvarad 
64 att motion E38 skulle anses besvarad 
65 att motion E39 skulle anses besvarad 
66 att motion E40 yrkande 1 skulle avslås 
67 att motion E41 skulle avslås 
68 att motion E40 yrkande 2 skulle anses besvarat 
69 att motion E42 skulle anses besvarad 
70 att motion E43 skulle anses besvarad 
71 att motion E44 skulle anses besvarad 
72 att motion E45 skulle anses besvarad 
73 att motion E46 skulle avslås 
74 att motion E47 skulle avslås 
75 att motion E48 yrkande 1 skulle anses besvarat 
76 att motion E48 yrkande 2 skulle anses besvarat 
77 att motion E48 yrkande 3 skulle anses besvarat 
78 att motion E49 skulle anses besvarad 
79 att motion E50 skulle anses besvarad 
80 att motion E25 yrkande 6 skulle anses besvarat 
81 att motion E51 skulle anses besvarad 
82 att motion E52 skulle avslås 
83 att motion E53 skulle anses besvarad 
84 att motion E54 yrkande 1 skulle anses besvarat 
85 att motion E54 yrkande 2 skulle anses besvarat 
86 att motion E55 yrkande 1 skulle anses besvarat 
87 att motion E56 skulle anses besvarad 
88 att motion E57 skulle anses besvarad 
89 att motion E58 skulle anses besvarad 
90 att motion E59 skulle anses besvarad 
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91 att motion E60 yrkande 1 skulle avslås 
92 att motion E60 yrkande 2 skulle avslås 
93 att motion E61 skulle anses besvarad 
94 att motion E62 skulle avslås 
95 att motion E63 skulle avslås 
96 att motion E64 yrkande 1 skulle anses besvarat 
97 att motion E65 yrkande 1 skulle anses besvarat 
98 att motion E65 yrkande 2 skulle anses besvarat 
99 att motion E65 yrkande 3 skulle anses besvarat 
100 att motion E66 skulle avslås 
101 att motion E67 skulle avslås 
102 att motion E68 skulle anses besvarad 
103 att motion E69 yrkande 1 skulle avslås 
104 att motion E69 yrkande 2 skulle avslås 
105 att motion E70 skulle anses besvarad 
106 att motion E71 skulle anses besvarad 
107 att motion E72 skulle anses besvarad 
108 att motion E73 skulle anses besvarad 
109 att motion E74 yrkande 1 skulle anses besvarat 
110 att motion E74 yrkande 2 skulle anses besvarat 
111 att motion E74 yrkande 3 skulle anses besvarat 
112 att motion H34 yrkande 2 skulle anses besvarat 
113 att motion E74 yrkande 4 skulle avslås 
114 att motion E75 skulle avslås 
115 att motion E76 skulle anses besvarad 
116 att motion E77 yrkande 1 skulle anses besvarat 
117 att motion E77 yrkande 2 skulle anses besvarat 
118 att motion E77 yrkande 3 skulle anses besvarat 
119 att motion E78 skulle anses besvarad 
120 att motion E79 skulle avslås 
121 att motion E80 skulle anses besvarad 
122 att motion E81 skulle anses besvarad 
123 att motion E82 yrkande 1 skulle anses besvarat 
124 att motion E82 yrkande 2 skulle anses besvarat 
125 att motion E83 skulle anses besvarad 
126 att motion E84 skulle anses besvarad 
127 att motion E85 yrkande 1 skulle anses besvarat 
128 att motion E85 yrkande 3 skulle anses besvarat 
129 att motion E86 skulle bifallas 
130 att motion E85 yrkande 2 skulle avslås 
131 att motion E87 yrkande 1 skulle anses besvarat 
132 att motion E87 yrkande 2 skulle anses besvarat 
 
Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E1 skulle anses besvarad 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E2 skulle anses besvarad 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E3 yrkande 1 skulle anses besvarat 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E3 yrkande 2 skulle anses besvarat 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E4 skulle anses besvarad 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E5 skulle anses besvarad 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E6 skulle anses besvarad 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E7 skulle anses besvarad 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E8 skulle anses besvarad 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E9 skulle avslås 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E10 yrkande 1 skulle anses besvarat 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

18 

12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E10 yrkande 3 skulle anses besvarat 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E10 yrkande 4 skulle anses besvarat 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E11 skulle anses besvarad 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E12 skulle anses besvarad 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E13 yrkande 1 skulle anses besvarat 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E13 yrkande 2 skulle anses besvarat 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E14 yrkande 1 skulle anses besvarat 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E14 yrkande 2 skulle bifallas 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E15 skulle anses besvarad 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E16 skulle anses besvarad 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E17 skulle anses besvarad 
24 att motion E18 skulle avslås 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E19 skulle anses besvarad 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E20 yrkande 1 skulle anses besvarat 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E20 yrkande 2 skulle anses besvarat 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E20 yrkande 3 skulle anses besvarat 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E21 skulle anses besvarad 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E22 yrkande 1 skulle anses besvarat 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E22 yrkande 2 skulle anses besvarat 
32 att motion E23 skulle avslås 
33 att motion E24 skulle avslås 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E25 yrkande 1 skulle avslås 
35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E25 yrkande 2 skulle avslås 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E25 yrkande 3 skulle anses besvarat 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E25 yrkande 4 skulle anses besvarat 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E25 yrkande 5 skulle anses besvarat 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E25 yrkande 7 skulle anses besvarat 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E26 skulle anses besvarad 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E27 yrkande 1 skulle anses besvarat 
42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E27 yrkande 2 skulle anses besvarat  
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E27 yrkande 3 skulle anses besvarat  
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E27 yrkande 4 skulle anses besvarat  
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E28 skulle anses besvarad 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E29 yrkande 1 skulle anses besvarat 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E29 yrkande 2 skulle anses besvarat 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E30 yrkande 1 skulle anses besvarat 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E30 yrkande 2 skulle anses besvarat 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E30 yrkande 3 skulle anses besvarat 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E30 yrkande 4 skulle anses besvarat 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E30 yrkande 5 skulle anses besvarat 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E30 yrkande 6 skulle anses besvarat 
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E31 yrkande 1 skulle anses besvarat 
55 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E31 yrkande 2 skulle anses besvarat 
56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E31 yrkande 3 skulle anses besvarat 
57 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E32 skulle anses besvarad 
58 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E33 skulle anses besvarad  
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E34 skulle anses besvarad 
60 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E35 skulle anses besvarad 
61 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E36 yrkande 1 skulle anses besvarat 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E36 yrkande 2 skulle anses besvarat 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E37 skulle anses besvarad 
64 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E38 skulle anses besvarad 
65 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E39 skulle anses besvarad 
66 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E40 yrkande 1 skulle avslås 
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67 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E41 skulle avslås 
68 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E40 yrkande 2 skulle anses besvarat 
69 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E42 skulle anses besvarad 
70 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E43 skulle anses besvarad 
71 att motion E44 skulle avslås 
72 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E45 skulle anses besvarad 
73 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E46 skulle avslås 
74 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E47 skulle avslås 
75 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E48 yrkande 1 skulle anses besvarat 
76 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E48 yrkande 2 skulle anses besvarat 
77 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E48 yrkande 3 skulle anses besvarat 
78 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E49 skulle anses besvarad 
79 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E50 skulle anses besvarad 
80 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E25 yrkande 6 skulle anses besvarat 
81 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E51 skulle anses besvarad 
82 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E52 skulle avslås 
83 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E53 skulle anses besvarad 
84 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E54 yrkande 1 skulle anses besvarat 
85 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E54 yrkande 2 skulle anses besvarat 
86 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E55 yrkande 1 skulle anses besvarat 
87 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E56 skulle anses besvarad 
88 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E57 skulle anses besvarad 
89 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E58 skulle anses besvarad 
90 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E59 skulle anses besvarad 
91 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E60 yrkande 1 skulle avslås 
92 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E60 yrkande 2 skulle avslås 
93 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E61 skulle anses besvarad 
94 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E62 skulle avslås 
95 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E63 skulle avslås 
96 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E64 yrkande 1 skulle anses besvarat 
97 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E65 yrkande 1 skulle anses besvarat 
98 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E65 yrkande 2 skulle anses besvarat 
99 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E65 yrkande 3 skulle anses besvarat 
100 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E66 skulle avslås 
101 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E67 skulle avslås 
102 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E68 skulle anses besvarad 
103 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E69 yrkande 1 skulle avslås 
104 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E69 yrkande 2 skulle avslås 
105 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E70 skulle anses besvarad 
106 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E71 skulle anses besvarad 
107 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E72 skulle anses besvarad 
108 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E73 skulle anses besvarad 
109 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E74 yrkande 1 skulle anses besvarat 
110 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E74 yrkande 2 skulle anses besvarat 
111 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E74 yrkande 3 skulle anses besvarat 
112 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H34 yrkande 2 skulle anses besvarat 
113 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E74 yrkande 4 skulle avslås 
114 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E75 skulle avslås 
115 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E76 skulle anses besvarad 
116 att motion E77 yrkande 1 skulle bifallas med tillägget: ”Public service är viktigt, men Folkpartiet ska 

verka för ett avskaffande av tv-licensen i sin nuvarande form.” 
117 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E77 yrkande 2 skulle anses besvarat 
118 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E77 yrkande 3 skulle anses besvarat 
119 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E78 skulle anses besvarad 
120 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E79 skulle avslås 
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121 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E80 skulle anses besvarad 
122 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E81 skulle anses besvarad 
123 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E82 yrkande 1 skulle anses besvarat 
124 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E82 yrkande 2 skulle anses besvarat 
125 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E83 skulle anses besvarad 
126 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E84 skulle anses besvarad 
127 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E85 yrkande 1 skulle anses besvarat 
128 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E85 yrkande 3 skulle anses besvarat 
129 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E86 skulle bifallas 
130 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E85 yrkande 2 skulle avslås 
131 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E87 yrkande 1 skulle anses besvarat 
132 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E87 yrkande 2 skulle anses besvarat 
 
Utskottsreservation 1 
Mats Ekholt, Elisabeth Gunnars, Fredrik Lundgren, Elisabeth Mattsson, Gert Ohlsson, Helena von Schantz, 
Fatima Svanå och Eva Wittbom reserverade sig till förmån för att motion E8 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 2 
Fredrik Lundgren och Helena von Schantz reserverade sig till förmån för att motion E9 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 3 
Hedwig Kastenholm reserverade sig till förmån att motion H34 yrkande 2 skulle bifallas. 
 
I debatten yttrade sig: 
Madeleine Sjöstedt, Tina Acketoft, Lotta Edholm, Jens Sundström, Roger Haddad, Jan Jönsson, Anna Steele 
Karlström, Anna Ekström, Johan Sandberg, Karolina Wallström, Helena von Schantz, Anita Jernberger, 
Perallan Orrbeck, Mikael Wendt, Yngve Filipsson, Karl Axelsson, Benny Lindholm, Hedwig Kastenholm, 
Anne Kotavuopio Jatko, Ulla-Britt Hagström, Charlotta Schenholm, Paula Ternström, Jasenko Selimović, 
Magnus Olofsgård, Leiph Berggren, Karin Granbom Ellison, Martin Ängeby och Johan Strandberg. 
 
Roger Haddad yrkade: 
1 att motion E4 skulle bifallas 
2 att motion E9 skulle bifallas 
 
Anne Kotavuopio Jatko yrkade: 
1 att motion E6 skulle bifallas 
 
Fatima Svanå och Eva Wittbom yrkade: 
1 att motion E8 skulle bifallas 
 
Perallan Orrbeck och Annika Carp yrkade: 
1 att motion E13 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Annika Carp yrkade: 
1 att motion E13 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Charlotta Schenholm yrkade: 
1 att motion E14 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Jan Jönsson yrkade: 
1 att motion E17 skulle bifallas 
 
Paula Ternström och Peter Olevik Dunder yrkade: 
1 att motion E19 skulle bifallas 
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Göran Staxäng yrkade: 
1 att motion E21 skulle bifallas 
2 att motion E22 yrkande 1 skulle bifallas 
3 att motion E22 yrkande 2 skulle bifallas 
4 att motion E29 yrkande 1 skulle bifallas 
5 att motion E29 yrkande 2 skulle bifallas 
6 att motion E70 skulle bifallas 
 
Johan Strandberg yrkade: 
1 att motion E25 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Anita Jernberger yrkade: 
1 att motion E50 skulle bifallas 
 
Hedwig Kastenholm yrkade: 
1 att motion E53 skulle bifallas 
 
Martin Ängeby yrkade: 
1 att motion E53 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
 
Yngve Filipsson och Anita Jernberger yrkade: 
1 att motion E55 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Ulla-Britt Hagström yrkade: 
1 att motion E59 skulle bifallas 
 
Annika Carp och Ulla-Britt Hagström yrkade: 
1 att motion E61 skulle bifallas 
 
Göran Tegnér yrkade: 
1 att motion E64 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Johan Landström yrkade: 
1 att motion E66 skulle anses besvarad 
2 att motion E67 skulle anses besvarad 
 
Leiph Berggren yrkade: 
1 att motion E72 skulle bifallas 
 
Andreas Froby och Hedwig Kastenholm yrkade: 
1 att motion H34 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Urban Wästljung yrkade: 
1 att motion E77 yrkande 1 skulle anses besvarad i enlighet med partistyrelsens ursprungliga svar 
 
Adam Alfredsson yrkade: 
1 att motion E81 skulle bifallas 
 
Fredrik Malm och Jasenko Selimović yrkade: 
1 att motion E82 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Jasenko Selimović yrkade: 
1 att motion E82 yrkande 2 skulle bifallas 
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Magnus Liljegren yrkade: 
1 att motion E83 skulle bifallas 
 
Magnus Olofsgård yrkade: 
1 att motion E86 skulle bifallas med den ändringen att ordet ”idrottsarrangemang” ersätts med  

”idrotts- och kulturarrangemang” 
 
Landsmötet beslutade: 
21 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E1 besvarad 
22 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E2 besvarad 
23 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E3 yrkande 1 besvarat 
24 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E3 yrkande 2 besvarat 
25 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E4 besvarad 
26 att därmed avslå Roger Haddads yrkande 1 
27 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E5 besvarad 
28 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E6 besvarad  
29 att därmed avslå Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 
30 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E7 besvarad 
31 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E8 besvarad  
32 att därmed avslå Fatima Svanås och Eva Wittboms yrkande 
33 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E9  
34 att därmed avslå Roger Haddads yrkande 2 
35 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E10 yrkande 1 besvarat 
36 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E10 yrkande 2 besvarat 
37 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E10 yrkande 3 besvarat 
38 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E10 yrkande 4 besvarat 
39 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E11 besvarad 
40 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E12 besvarad 
41 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E13 yrkande 1 besvarat  
42 att därmed avslå Perallan Orrbecks och Annika Carps yrkande 
43 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E13 yrkande 2 besvarat  
44 att därmed avslå Annika Carps yrkande 
45 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E14 yrkande 1 besvarat  
46 att därmed avslå Charlotta Schenholms yrkande 
47 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion E14 yrkande 2  
48 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E15 besvarad 
49 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E16 besvarad 
50 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E17 besvarad  
51 att därmed avslå Jan Jönssons yrkande 
52 att i enlighet med utskottets yrkande avslå motion E18  
53 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E19 besvarad  
54 att därmed avslå Paula Ternströms och Peter Olevik Dunders yrkande 
55 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E20 yrkande 1 besvarat 
56 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E20 yrkande 2 besvarat 
57 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E20 besvarad 
58 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E21 besvarad  
59 att därmed avslå Göran Staxängs yrkande 1 
60 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E22 yrkande 1 besvarat  
61 att därmed avslå Göran Staxängs yrkande 2 
62 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E22 yrkande 2 besvarat  
63 att därmed avslå Göran Staxängs yrkande 3 
64 att i enlighet med utskottets yrkande avslå motion E23  
65 att i enlighet med utskottets yrkande avslå motion E24  
66 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E25 yrkande 1  
67 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E25 yrkande 2  
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68 att därmed avslå Johan Strandbergs yrkande 
69 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E25 yrkande 3 besvarat 
70 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E25 yrkande 4 besvarat 
71 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E25 yrkande 5 besvarat 
72 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E25 yrkande 7 besvarat 
73 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E26 besvarad 
74 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E27 yrkande 1 besvarat 
75 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E27 yrkande 2 besvarat 
76 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E27 yrkande 3 besvarat 
77 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E27 yrkande 4 besvarat 
78 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E28 besvarad 
79 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E29 yrkande 1 besvarat  
80 att därmed avslå Göran Staxängs yrkande 4 
81 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E29 yrkande 2 besvarat  
82 att därmed avslå Göran Staxängs yrkande 5 
83 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E30 yrkande 1 besvarat 
84 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E30 yrkande 2 besvarat 
85 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E30 yrkande 3 besvarat 
86 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E30 yrkande 4 besvarat 
87 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E30 yrkande 5 besvarat 
88 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E30 yrkande 6 besvarat 
89 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E31 yrkande 1 besvarat 
90 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E31 yrkande 2 besvarat 
91 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E31 yrkande 3 besvarat 
92 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E32 besvarad 
93 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E33 besvarad 
94 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E34 besvarad 
95 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E35 besvarad 
96 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E36 yrkande 1 besvarat 
97 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E36 yrkande 2 besvarat 
98 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E37 besvarad 
99 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E38 besvarad 
100 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E39 besvarad 
101 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E40 yrkande 1   
102 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E41  
103 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E40 yrkande 2 besvarat 
104 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E42 besvarad 
105 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E43 besvarad 
106 att i enlighet med utskottets yrkande avslå motion E44  
107 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E45 besvarad 
108 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E46  
109 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E47  
110 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E48 yrkande 1 besvarat 
111 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E48 yrkande 2 besvarat 
112 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E48 yrkande 3 besvarat 
113 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E49 besvarad 
114 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E50 besvarad  
115 att därmed avslå Anita Jernbergers yrkande 
116 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E25 yrkande 6 besvarat 
117 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E51 besvarad 
118 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E52  
119 att i enlighet med Martin Ängebys yrkande hänskjuta motion E53 till beredningsutskottet 
120 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E54 yrkande 1 besvarat 
121 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E54 yrkande 2 besvarat 
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122 att efter votering med röstsiffrorna 87–81 i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse 
motion E55 yrkande 1 besvarat  

123 att därmed avslå Yngve Filipssons och Anita Jernbergers yrkande 
124 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E56 besvarad 
125 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E57 besvarad 
126 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E58 besvarad 
127 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E59 besvarad  
128 att därmed avslå Ulla-Britt Hagströms yrkande 
129 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E60 yrkande 1  
130 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E60 yrkande 2  
131 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E61 besvarad  
132 att därmed avslå Annika Carps och Ulla-Britt Hagströms yrkande 
133 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E62  
134 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E63  
135 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E64 yrkande 1 besvarat  
136 att därmed avslå Göran Tegnérs yrkande 
137 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E65 yrkande 1 besvarat 
138 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E65 yrkande 2 besvarat 
139 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E65 yrkande 3 besvarat 
140 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E66  
141 att därmed avslå Johan Landströms yrkande 1 
142 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E67 
143 att därmed avslå Johan Landströms yrkande 2 
144 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E68 besvarad 
145 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E69 yrkande 1  
146 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E69 yrkande 2  
147 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E70 besvarad  
148 att därmed avslå Göran Staxängs yrkande 6 
149 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E71 besvarad 
150 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E72 besvarad  
151 att därmed avslå Leiph Berggrens yrkande 
152 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E73 besvarad 
153 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E74 yrkande 1 besvarat 
154 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E74 yrkande 2 besvarat 
155 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E74 yrkande 3 besvarat 
156 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H34 yrkande 2 besvarat  
157 att därmed avslå Andreas Frobys och Hedwig Kastenholms yrkande 
158 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E74 yrkande 4  
159 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E75  
160 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E76 besvarad 
161 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion E77 yrkande 1 med tillägget: ”Public service är 

viktigt men Folkpartiet ska verka för ett avskaffande av tv-licensen i sin nuvarande form.”  
162 att därmed avslå Urban Wästljungs yrkande 
163 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E77 yrkande 2 besvarat 
164 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E77 yrkande 3 besvarat 
165 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E78 besvarad 
166 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E79  
167 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E80 besvarad 
168 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E81 besvarad  
169 att därmed avslå Adam Alfredssons yrkande 
170 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E82 yrkande 1 besvarat  
171 att därmed avslå Fredrik Malms och Jasenko Selimovićs yrkande 
172 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E82 yrkande 2 besvarat  
173 att därmed avslå Jasenko Selimovićs yrkande 
174 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E83 besvarad  
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175 att därmed avslå Magnus Liljegrens yrkande 
176 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E84 besvarad 
177 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E85 yrkande 1 besvarat 
178 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E85 yrkande 3 besvarat 
179 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion E86  
180 att bifalla Magnus Olofsgårds tilläggsyrkande 
181 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion E85 yrkande 2  
182 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E87 yrkande 1 besvarat 
183 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E87 yrkande 2 besvarat 
 
Reservation 1 
Eva Wittbom reserverade sig till förmån för bifall till motion E8. 

§ 26 Ajournering 

Lars Persson förklarade förhandlingarna ajournerade till den 15 oktober kl. 08.30. 
Förhandlingarna ajournerades kl. 18.54. 
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Förhandlingspass 3, 15 oktober 2011, kl. 8.30–10.30 

§ 27 Förhandlingarna återupptogs av Jonas Andersson kl. 8.30 

§ 28  Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
184 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 29 Justering av röstlängd 

Jonas Andersson anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Fatima Svanå, Halland, ersattes av Niklas Erlandsson 
Erik Johansson, Örebro län, ersattes av Linda Axäng 
Karolina Wallström, Örebro län, ersattes av Åsa Johansson 
André Frisk, Dalarna, ersattes av Taieb Khessib  
Bonnie Bernström, Liberala kvinnor, ersattes av Eva Kullenberg 
 
Landsmötet beslutade: 
185 att därmed fastställa röstlängden 

§ 30 Justerare för förhandlingspasset 

Jonas Andersson anmälde att Ann Berg och Carina Boberg skulle tjänstgöra som justerare under 
förhandlingspasset. 

§ 31  Rösträknare för förhandlingspasset 

Jonas Andersson anmälde att Ragnhild Källberg, Jan Jönsson, Mats El Kott och Marianne Åhman skulle 
tjänstgöra som rösträknare under förhandlingspasset. 

§ 32 Migration, asyl och integration (utskottsutlåtande 3A) 

I motion C23 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att Sverige ska ha en fortsatt hög och generös invandring som grundas på vikten 

av att försvara frihetliga värderingar, såsom individens frihet att få flytta över nationsgränserna, och 
som inte begränsas av slumpartade geografiska förhållanden 

 
I motion C24 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att motionens förslag om lättnader i regelverket för migration och asyl 

snarast utreds och kostnads- och konsekevensanalyseras 
 
I motion C25 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att krav på pass slopas för somalier som söker uppehållstillstånd 

i Sverige på grund av anknytning till sina familjemedlemmar 
 
I motion C26 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar vad som i motionen anförs om behovet av att skapa en gemensam och solidarisk 

europeisk flykting- och migrationspolitik på en humanitär grund och uppmanar Folkpartiets företrädare 
i regeringen att verka för att Sverige ska inta en ledande roll i detta arbete 

 
I motion C27 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en flyktingpolitisk arbetsgrupp 
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I motion C28 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka i enlighet med motionens intentioner för att asylsökande ska få legala 

inresemöjligheter till Sverige och övriga EU genom att låta syftet att ansöka om asyl vara en grund för 
beviljande av visering 

 
I motion C29 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Migrationsverket eller annan tillsynsmyndighet uppdras utöva kontroll 

och tillsyn över arbetsgivare som anställer arbetskraftsinvandrare 
 
I motion C30 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att avskaffa systemet med arbetstillstånd 
 
I motion C31 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för inrättandet av temporära arbetstillstånd för semestrande 

ungdomar 
 
I motion C32 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att utländska doktorander och deras medföljande får samma 

rättigheter beträffande permanent uppehållstillstånd och arbetstillstånd som gäller för personer med 
uppehållstillstånd för arbete 

 
I motion C33 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att en presumtionsregel för utvisning vid grova brott införs i 

utlänningslagen 
 
I motion C34 hade yrkats:  
1 att Folkpartiet, som ett led i kampen för rättssäkerhet och humanitärt anständig behandling av de mest 

utsatta, ska prioritera flyktingbarnens situation 
2 att Folkpartiet ska uppmärksamma vikten av att förslag och beslut i flyktingärenden analyseras ur barn- 

och genusperspektiv 
 
I motion C35 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet tar ställning för att barn som far illa inte får utvisas 
 
I motion C36 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för ändringar i lagtexten så att inte våldsutsatta kvinnor riskerar utvisning på 

grund av att de lämnar en relation där de utsätts för våld 
2 att Folkpartiet ska verka för att kravet på äktenskapsskillnad eller samboförhållandets upphörande tas 

bort för att rätt till försörjningsstöd ska inträda för anhöriginvandrande kvinnor 
3 att Folkpartiet ska verka för att anhörig ej ska ha rätt att via fullmakt företräda kvinnan i förhållande till 

Migrationsverket eller andra myndigheter 
4 att Folkpartiet ska verka för att polismyndigheter med flera ska ha möjlighet att erhålla uppgifter från 

Migrationsverket etc. vid misstankar om brott såsom våld i nära relation, trafficking eller prostitution 
5 att Folkpartiet ska verka för att det införs krav på att information om kvinnors rättigheter och vad som 

bedöms som brott i nära relation ska ingå i sfi-utbildningar samt andra utbildningar som riktar sig till 
kvinnor med utländsk härkomst 

6 att Folkpartiet, för det fall att ovanstående yrkanden inte bifalles, ska verka för en parlamentarisk 
utredning av lagens formulering och de krav som uppställs i densamma för att kvinnor som utsatts för 
våld i nära relation ska erhålla permanent uppehållstillstånd 

 
I motion C37 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att kvinnor som är utsatta för misshandel i sitt hem och som flyr från länder 

där detta är tillåtet enligt lag eller allmän sedvänja, ska beviljas politisk asyl i Sverige 
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I motion C38 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Sverige stoppar massutvisningen av kristna irakiska flyktingar till Irak 

så länge det pågår krig 
 
I motion C39 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att arbetslinjen och snabb tillgång till arbetsmarknaden är en helt avgörande faktor 

för att bryta utanförskapet 
2 att Folkpartiet ska verka för en politik för jobb och företagande i enlighet med vad i motionen anförs 
 
I motion C40 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att återuppta arbetet med ”Utanförskapets karta” med fokus på 

integrationsfrågorna 
 
I motion C41 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att en större statlig ersättning ska ges till kommuner som tar emot flyktingar 

och deras anhöriga 
2 att Folkpartiet ska verka för att denna ersättning ska basera sig på de nyanländas utbildningsnivå 
 
I motion C42 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att de kommuner och stadsdelar som tagit och tar ett extra stort ansvar för 

flyktingar premieras särskilt genom riktade statsbidrag 
 
I motion C43 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att nyanlända flyktingar informeras i princip direkt vid gränsen om var de 

bästa förutsättningarna för boende och egen försörjning finns i Sverige 
2 att Folkpartiet ska verka för att en statlig tillsynsman tillsätts med uppgift att särskilt följa utvecklingen 

i de kommuner som tagit emot flest flyktingar i förhållande till sin folkmängd 
3 att Folkpartiet ska verka för att den nya tillsynsfunktionen tilldelas en ekonomisk pott att fördelas till de 

kommuner som har högst kostnader per invånare för flyktingmottagning 
4 att Folkpartiet ska verka för att Arbetsförmedlingen erhåller ett formellt och ekonomiskt ansvar i 

ytterligare två år efter den ordinarie introduktionsperioden för nyanländ i de fall myndigheten går bet på 
sitt nya uppdrag från och med den 1 december 2010 

 
I motion C44 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att de instanser som är berörda av flyktingmottagandet 

samordnas med avsikten att det från första stund kan vara fokusering mot en snabb integration 
 
I motion C45 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för kvalitetssäkring av uppdrag som god man för ensamkommande 

barn 
 
I motion C46 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet systematiskt ska dokumentera och sprida exempel på åtgärder som visat sig ge resultat 

till samtliga kommuner och län 
2 att Folkpartiet ska arbeta för att arbetsförmedlingarna ges i uppdrag att införa en metod enligt 

ovanstående exempel inom fler kommuner som ett led i sin roll att etablera flyktingar på 
arbetsmarknaden 

 
I motion C47 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att medborgarskapslagstiftningen i Sverige bör ändras så att medborgare i 

Europeiska unionen ska få rätt att söka svensk medborgarskap på samma villkor som nordiska 
medborgare nu (31/3 2011) 

2 att landsmötet uttalar att medborgarskapslagstiftningen i Sverige bör ändras så att medborgare i övriga 
stater ska, efter ha fått permanent uppehållstillstånd, få rätt att söka svensk medborgarskap på samma 
villkor som nordiska medborgare nu (31/3 2011) 
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I motion C48 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att införa ett lag- och regeltest som krav för att man ska få erhålla svenskt 

medborgarskap. Testet ska syfta till att pröva kunskaper om essentiella lagar och regler hos potentiellt 
blivande medborgare 

2 att Folkpartiet ska verka för att ett eventuellt lag- och regeltest ska vara avgiftsfritt, bara kan tas på 
svenska och får tas ett obegränsat antal gånger 

3 att Folkpartiet ska verka för att ett eventuellt införande av ett lag- och regeltest kombineras med fortsatt 
utökade investeringar i svenskundervisning, samt ett inrättande av en ny, frivillig, högkvalitativ och 
avgiftsfri utbildning utformad särskilt för att vara förberedande inför testet 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 9: ”Den framtida demografiska utmaningen 

gör att arbetskraftsinvandringen till Sverige bör öka. Vi behöver bli bättre på att locka duktiga 
människor till vårt land. Dagens system, där den som kommer från ett land utanför EU får invandra till 
Sverige om den har arbete här, ska kompletteras med ett system där den som uppfyller vissa kriterier 
ska kunna komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare utan att det finns en anställning som väntar.” 

2 att motion C23 anses besvarad 
3 att motion C24 anses besvarad 
4 att motion C25 anses besvarad 
5 att motion C26 bifalls 
6 att motion C27 anses besvarad 
7 att motion C28 anses besvarad 
8 att motion C29 anses besvarad 
9 att motion C30 anses besvarad 
10 att motion C31 anses besvarad 
11 att motion C32 anses besvarad 
12 att motion C33 anses besvarad 
13 att motion C34 yrkande 1 anses besvarat 
14 att motion C34 yrkande 2 anses besvarat 
15 att motion C35 anses besvarad 
16 att motion C36 yrkande 1 anses besvarat 
17 att motion C36 yrkande 2 anses besvarat 
18 att motion C36 yrkande 3 anses besvarat 
19 att motion C36 yrkande 4 anses besvarat 
20 att motion C36 yrkande 5 anses besvarat 
21 att motion C36 yrkande 6 anses besvarat 
22 att motion C37 anses besvarad 
23 att motion C38 yrkande 1 anses besvarat 
24 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 10: ”Utrikes föddas kompetens behöver tas 

tillvara betydligt bättre än i dag. Utrikes födda ska på ett tidigt stadium få hjälp med validering av 
utbildningar och yrkeserfarenhet. Kartläggning av personens kompetens bör ske redan under 
asylprövningstiden och valideringen integreras i introduktionsprogrammet.” 

25 att motion C39 yrkande 1 bifalls 
26 att motion C39 yrkande 2 bifalls 
27 att motion C40 anses besvarad 
28 att motion C41 yrkande 1 avslås 
29 att motion C41 yrkande 2 avslås 
30 att motion C42 avslås 
31 att motion C43 yrkande 1 anses besvarat 
32 att motion C43 yrkande 2 anses besvarat 
33 att motion C43 yrkande 3 avslås 
34 att motion C43 yrkande 4 avslås 
35 att motion C44 anses besvarad 
36 att motion C45 bifalls 
37 att motion C46 yrkande 1 anses besvarat 
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38 att motion C46 yrkande 2 anses besvarat 
39 att motion C47 yrkande 1 anses besvarat 
40 att motion C47 yrkande 2 anses besvarat 
41 att motion C48 yrkande 1 anses besvarat 
42 att motion C48 yrkande 2 anses besvarat 
43 att motion C48 yrkande 3 anses besvarat 
 
Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 9 skulle bifallas 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C23 skulle anses besvarad. 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C24 skulle anses besvarad 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C25 skulle anses besvarad 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C26 skulle bifallas. 
6 att landsmötet skulle uttala: ”Vi har en medmänsklig skyldighet att ge människor som flyr undan för-

följelse en fristad. Det är därför oroande att allt fler länder i Europa har en hårdnande migrationspolitik. 
Folkpartiet kommer att ta striden för att Sverige och Europa ska ha en solidarisk flyktingpolitik.”  

7 att motion C27 därmed i enlighet med partistyrelsens yrkande skulle anses besvarad 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C28 skulle anses besvarad 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C29 skulle anses besvarad 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C30 skulle anses besvarad 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C31 skulle anses besvarad 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C32 skulle anses besvarad 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C33 skulle anses besvarad 
14 att motion C34 yrkande 1 skulle bifallas 
15 att motion C34 yrkande 2 skulle bifallas 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C35 skulle anses besvarad 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C36 yrkande 1 skulle anses besvarat 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C36 yrkande 2 skulle anses besvarat 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C36 yrkande 3 skulle anses besvarat 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C36 yrkande 4 skulle anses besvarat 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C36 yrkande 5 skulle anses besvarat 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C36 yrkande 6 skulle anses besvarat 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C37 skulle anses besvarad 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C38 yrkande 1 skulle anses besvarat 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 10 skulle bifallas 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C39 yrkande 1 skulle bifallas 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C39 yrkande 2 skulle bifallas 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C40 skulle anses besvarad 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C41 yrkande 1 skulle avslås 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C41 yrkande 2 skulle avslås 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C42 skulle avslås 
32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C43 yrkande 1 skulle anses besvarat 
33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C43 yrkande 2 skulle anses besvarat 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C43 yrkande 3 skulle avslås 
35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C43 yrkande 4 skulle avslås 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C44 skulle anses besvarad 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C45 skulle bifallas 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C46 yrkande 1 skulle anses besvarat 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C46 yrkande 2 skulle anses besvarat 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C47 yrkande 1 skulle anses besvarat 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C47 yrkande 2 skulle anses besvarat 
42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C48 yrkande 1 skulle anses besvarat 
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C48 yrkande 2 skulle anses besvarat 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C48 yrkande 3 skulle anses besvarat 
45 att landsmötet skulle uttala: ”Utländska studenter ska kunna stanna en tid för att hinna söka jobb.” 
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Utskottsreservation 1 
Benny Lindholm reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C23. 
 
Utskottsreservation 2 
Benny Lindholm reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C27. 
 
Utskottsreservation 3 
Benny Lindholm och Mohamad Hassan reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C30. 
 
Utskottsreservation 4 
Annika Carp, Benny Lindholm, Inger Lundberg, Gunnar Melin, Rosie Rothstein och Lennart Rydberg 
reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C35.  
   Motivering: ”Barn som är omhändertagna enligt LVU ska inte utvisas till hemlandet med sina föräldrar som de 
är omhändertagna från.” 
 
Utskottsreservation 5 
Annika Carp och Benny Lindholm reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C36. 
 
Utskottsreservation 6 
Mats Siljebrand reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C38 yrkande 1. 
 
Utskottsreservation 7 
Mats Siljebrand reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C41 yrkande 1. 
 
Utskottsreservation 8 
Carina Boberg reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C41 yrkande 2. 
 
Utskottsreservation 9 
Mats Siljebrand reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C42. 
 
Utskottsreservation 10 
Mats Siljebrand reserverade sig i utskottet till förmån för bifall till motion C43. 
 
Utskottsreservation 11 
Rosie Rothstein reserverade sig i utskottet till förmån till förmån för bifall till motion C48. 
 
I debatten yttrade sig: 
Christer Nylander för utskottet, Benny Lindholm som utskottsreservant, Rosie Rothstein som utskottsreservant, 
Erik Ullenhag, Mats Siljebrand som utskottsreservant, Frida Johansson Metso, Roger Haddad, Vilhelm Hanzén, 
Jonatan Macznik, Lennart Rydberg, Lennart Gabrielsson, Anne-Marie Ekström, Axel Darvik, 
Torkild Strandberg, Per-Åke Fredriksson, Magnus Olofsgård, Inger Lundberg, Eva Kullenberg, 
Mohamad Hassan, Jan Jönsson, Tove af Geijerstam, Gunnar Melin, Erik Ullenhag, Frida Johansson Metso 
(replik), Erik Ullenhag (kontrareplik), Lina Nordquist, Ann-Charlotte Strömwall, Frida Johansson Metso, 
Niklas Herneryd, Annika Carp, Fredrik Malm, Christer Nylander, Anita Jernberger, Rosie Rothstein, 
Michael Helmersson, Karl Axelsson, Mats Siljebrand, Anna Steele Karlström och Erik Ullenhag. 
  
Vilhelm Hanzén, Tove af Geijerstam, Benny Lindholm och Jonatan Macznik yrkade: 
1 att motion C23 skulle bifallas 
 
Frida Johansson Metso, Vilhelm Hanzén och Jonatan Macznik yrkade: 
1 att motion C27 skulle bifallas 
 
Per-Åke Fredriksson yrkade: 
1 att motion C28 skulle bifallas 
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Benny Lindholm yrkade: 
1 att motion C30 skulle bifallas 
 
Axel Darvik och Anita Jernberg yrkade med instämmande av partistyrelsen och utskottet: 
1 att motion C32 skulle bifallas 
 
Emma Widman yrkade: 
1 att motion C33 skulle bifallas 
 
Vilhelm Hanzén och Jonatan Macznik yrkade: 
1 att motion C33 skulle avslås 
 
Frida Johansson Metso, Anne-Marie Ekström, Tove af Geijerstam, Elisabeth Gunnars, Ragnhild Källberg, 
Inger Lundberg, Gunnar Melin, Lennart Rydberg och Yvonne Stein yrkade: 
1 att motion C35 skulle bifallas 
 
Erik Ullenhag yrkade: 
1  att motion C35 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
 
Lennart Gabrielsson, Ragnhild Källberg, Lina Nordquist och Maria Winberg Nordström yrkade: 
1 att motion C36 yrkande 1 skulle bifallas (partistyrelsen och utskottet jämkade sig med detta yrkande) 
2  att motion C36 yrkande 2 skulle bifallas 
3  att motion C36 yrkande 3 skulle bifallas 
4  att motion C36 yrkande 4 skulle bifallas 
5  att motion C36 yrkande 5 skulle bifallas 
6  att motion C36 yrkande 6 skulle bifallas 
 
Fredrik Malm, Tove af Geijerstram, Vilhelm Hanzén, Jonatan Macznik, Frida Johansson Metso och 
Mats Siljebrand yrkade: 
1 att motion C38 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Frida Johansson Metso yrkade med instämmande av partistyrelsen: 
1 att motion C38 yrkande 1 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
  
Roger Haddad yrkade: 
1 att motion C40 skulle bifallas 
 
Carina Boberg yrkade: 
1 att motion C41 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Jan Jönsson yrkade: 
1 att motion C42 skulle bifallas 
 
Mats Siljebrand yrkade: 
1 att motion C43 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion C43 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion C43 yrkande 3 skulle bifallas 
4 att motion C43 yrkande 4 skulle bifallas 
 
Dietmar Gleich yrkade: 
1 att motion C47 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion C47 yrkande 2 skulle bifallas 
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Rosie Rothstein yrkade: 
1 att motion C48 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion C48 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion C48 yrkande 3 skulle bifallas 
 
Landsmötet beslutade: 
186 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 9  
187 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C23 besvarad 
188 att därmed avslå Vilhelm Hanzéns m.fl.:s yrkande 
189 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C24 besvarad 
190 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C25 besvarad 
191 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion C26 
192 att uttala: ”Vi har en medmänsklig skyldighet att ge människor som flyr undan förföljelse en fristad. Det 

är därför oroande att allt fler länder i Europa har en hårdnande migrationspolitik. Folkpartiet kommer 
att ta striden för att Sverige och Europa ska ha en solidarisk flyktingpolitik.”  

193 att därmed i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C27 besvarad 
194 att därmed avslå Frida Johansson Metsos m.fl.:s yrkande 
195 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C28 besvarad 
196 att därmed avslå Per-Åke Fredrikssons yrkande 
197 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C29 besvarad 
198 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C30 besvarad 
199 att därmed avslå Benny Lindholms yrkande 
200 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C31 besvarad 
201 att i enlighet med Axel Darviks och Anita Jernbergs samt partistyrelsens och utskottets i debatten 

framlagda yrkande bifalla motion C32 
202 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C33 besvarad 
203 att därmed avslå Emma Widmans samt Vilhelm Hanzéns och Jonatan Maczniks yrkanden 
204 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion C34 yrkande 1  
205 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion C34 yrkande 2  
206 att i enlighet med Erik Ullenhags yrkande hänskjuta motion C35 till beredningsutskottet 
207 att i enlighet med Lennart Gabrielssons m.fl.:s yrkande 1 samt partistyrelsens och utskottets i debatten 

framlagda yrkande bifalla motion C36 yrkande 1 
208 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C36 yrkande 2 besvarat 
209 att därmed avslå Lennart Gabrielssons m.fl.:s yrkande 2 
210 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C36 yrkande 3 besvarat 
211 att därmed avslå Lennart Gabrielssons m.fl.:s yrkande 3 
212 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C36 yrkande 4 besvarat 
213 att därmed avslå Lennart Gabrielssons m.fl.:s yrkande 4 
214 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C36 yrkande 5 besvarat 
215 att därmed avslå Lennart Gabrielssons m.fl.:s yrkande 5 
216 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C36 yrkande 6 besvarat 
217 att därmed avslå Lennart Gabrielssons m.fl.:s yrkande 6 
218 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C37 besvarad 
219 att i enlighet med Frida Johansson Metsos och partistyrelsens i debatten framlagda yrkande hänskjuta 

motion C38 yrkande 1 till beredningsutskottet 
220 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 10  
221 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion C39 yrkande 1  
222 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion C39 yrkande 2  
223 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C40 besvarad 
224 att därmed avslå Roger Haddads yrkande 
225 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C41 yrkande 1  
226 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C41 yrkande 2  
227 att därmed avslå Carina Bobergs yrkande 
228 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C42  
229 att därmed avslå Jan Jönssons yrkande 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

34 

230 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C43 yrkande 1 besvarat 
231 att därmed avslå Mats Siljebrands yrkande 1 
232 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C43 yrkande 2 besvarat 
233 att därmed avslå Mats Siljebrands yrkande 2 
234 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C43 yrkande 3  
235 att därmed avslå Mats Siljebrands yrkande 3 
236 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C43 yrkande 4  
237 att därmed avslå Mats Siljebrands yrkande 4 
238 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C44 besvarad 
239 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion C45  
240 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C46 yrkande 1 besvarat 
241 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C46 yrkande 2 besvarat 
242 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C47 yrkande 1 besvarat 
243 att därmed avslå Dietmar Gleichs yrkande 1 
244 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C47 yrkande 2 besvarat 
245 att därmed avslå Dietmar Gleichs yrkande 2 
246 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C48 yrkande 1 besvarat 
247 att därmed avslå Rosie Rothsteins yrkande 1 
248 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C48 yrkande 2 besvarat 
249 att därmed avslå Rosie Rothsteins yrkande 2 
250 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C48 yrkande 3 besvarat 
251 att därmed avslå Rosie Rothsteins yrkande 3 
252 att uttala: ”Utländska studenter ska kunna stanna en tid för att hinna söka jobb.” 
 
Reservation 2 
Tove af Geijerstam reserverade sig till förmån för motion C23. 
 
Reservation 3 
Frida Johansson Metso reserverade sig till förmån för motion C27.  
   Motivering: ”Folkpartiet har en fantastisk, solidarisk flyktingpolitik – men detta syns alltför sällan i konkreta 
förslag. Vi behöver en tydligare opinionsbildning och tydligare krav på förändring. Därför bör Folkpartiet 
tillsätta en flyktingpolitisk arbetsgrupp.” 
 
Reservation 4 
Mats Siljebrand reserverade sig till förmån för bifall till motion C42. 
 
Reservation 5 
Mats Siljebrand reserverade sig till förmån för bifall till motion C43.   

§ 33 Nominering och val av partiordförande 

Valberedningens ordförande Ann-Katrin Åslund nominerade, å en enhällig valberednings vägnar, omval av 
Jan Björklund som partiordförande. 
 
Inga andra nomineringar förelåg. 
 
Landsmötet beslutade: 
253 att enhälligt välja Jan Björklund till partiordförande 

§ 34 Arbetsmarknad (utskottsutlåtande 3B) 

I motion C1 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att lagen om anställningsskydd reformeras i enlighet med 

motionens intentioner 
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I motion C2 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Las avskaffas 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att de regler som i dag behandlas inom formerna för Las 

framöver bör lösas av arbetsmarknadens parter 
3 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att ett flexicuritysystem införs på den svenska arbetsmarknaden 
 
I motion C3 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att arbetsgivares möjlighet att undanta anställda från nu gällande 

turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist även ska omfatta arbetsgivare med upp till 
40 anställda 

2 att Folkpartiet ska verka för att arbetsgivare har rätt att undanta två personer från turordningsreglerna 
hos arbetsgivare med upp till 10 anställda, tre personer från turordningsreglerna hos arbetsgivare med 
upp till 20 anställda, fyra personer från turordningsreglerna hos arbetsgivare med upp till 30 anställda 
och fem personer från turordningsreglerna hos arbetsgivare med upp till 40 anställda 

 
I motion C4 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för ett avskaffande av turordningsreglerna i Las 
 
I motion C5 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbetar för en förändring av Las (lagen om anställningsskydd) i enlighet med 

motionen 
 
I motion C6 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen eller de kommittéer som kommer att förbereda vårt nya partiprogram ges i uppdrag att 

ta in betydelsen av ett fördjupat samarbete mellan arbetsmarknadens parter och staten. Det är också 
viktigt att fackföreningar som är knutna till visst politiskt parti uppmuntras att bryta upp det sambandet. 
Det bör skapas ett system för kontinuerligt samråd arbetsgivare, arbetstagare och staten för att bedriva 
nödvändiga framtida omställningar i ekonomin. De gammalliberala appellerna om att avskaffa Las och 
avreglera arbetsmarknaden bör modifieras till en ny tid 

 
I motion C7 hade yrkats: 
1 att saklig grund ska finnas för arbetsgivares undantagsbeslut, oberoende om beslut tagits med eller utan 

förhandling med medarbetarna 
2 att arbetsgivares undantagsbeslut, oberoende om beslutet tagits efter förhandling med medarbetarna 

eller ej, ska kunna prövas i allmän domstol eller arbetsdomstol 
3 att undantagsbeslut och i förekommande fall uppsägningsbeslut som är en följd av undantagsbeslutet ej 

ska kunna verkställas förrän rättslig prövning slutförts 
 
I motion C8 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för dels på kort sikt en ändring av 5 kap. 2 § 1 st. lagen (1974:371) 

om rättegång i arbetstvister, så att möjligheten att besluta att parterna står sina egna kostnader utökas, 
och dels på lång sikt att det skapas ett tvistelösningsssystem i arbetstvister med lägre kostnader för 
bägge parter 

 
I motion C9 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att införa en statlig a-kassa vars ersättning varierar med 

konjunkturen, i enlighet med förslaget som Finanspolitiska rådet har givit 
 
I motion C10 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att de människor som ansöker om a-kassa ska få en första 

bedömning på högst fem arbetsdagar 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att en första utbetalning baserad på en minimilön ska göras 

inom en månad om den som ansöker uppfyller grundkraven 
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I motion C11 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att ta fram nya regler för arbetslösa som arbetar enstaka timmar 

eller enstaka dagar och samtidigt vill kunna komplettera upp sin inkomst med a-kassa 
 
I motion C12 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för en översyn av över hela myndigheten Arbetsförmedlingen och överväga 

om hela eller delar av verksamheten ska drivas av andra aktörer än staten 
 
I motion C13 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Arbetsförmedlingen får större möjligheter att organisera sig 

efter de olika regionala skillnaderna i vårt land 
 
I motion C14 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en utredning av förutsättningarna för att slå ihop överlappande 

försäkringssystem i statlig regi 
 
I motion C15 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska försöka få till stånd en utredning om hur en informationsorganisation för matchning 

av framtida jobbvakanser skulle kunna utformas, antingen som en del av ett existerande organ, eller 
som ett fristående organ 

 
I motion C16 hade yrkats: 
1 att offentlighetsprincipen ska gälla avseende Arbetsförmedlingens beslut gentemot företag/arbetsgivare 
2 att meddelar- och yrrandefrihet ska ges till person som är berörd av arbetsmarknadsåtgärd 
 
I motion C17 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för en lagändring så att de som är beroende av kompletterande 

försörjningsstöd får behålla en del av sina intjänade inkomster 
 
I motion C18 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheter att minska hinder för långtidsarbetslösa att delta i 

arbetsintegrerande socialt företagande 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheter för kommuner att aktivt kunna stötta 

arbetsintegrerande sociala företag i en uppstartsfas 
3 att uttala att Folkpartiet liberalerna som ett alternativ för att minska långtidsarbetslöshet förespråkar 

arbetsintegrerande socialt företagande 
 
I motion C19 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en förändrad attityd i samhället när det gäller distansarbete i 

hemmen för att minska trycket på våra vägar och järnvägar och för en högre livskvalitet. Landstingen, 
statliga och kommunala myndigheter bör verka för att anställda med administrativa uppgifter arbetar på 
distans någon dag i veckan 

 
I motion C20 hade yrkats: 
1 att en statlig myndighet ska få i uppdrag att reglera normalarbetstiden, för att hålla nere arbetslösheten 
 
I motion C21 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att att den som avböjer deltagande i Arbetsförmedlingens 

introduktionsprogram, jobb- och utvecklingsgarantin eller att efterleva en kommuns krav på 
arbetsinsatser i stället för att förlora hela arbetslöshetsunderstödet ges ett reducerat belopp 

2 att Folkpartiet ska verka för att aktivitetsstödet och försörjningsstödet efter en tids arbetslöshet bör 
sänkas 

3 att Folkpartiet ska verka för att i samband med en upprustning av miljonprogrammet borde 
kommersiella lokaler tillkomma 

4 att Folkpartiet ska verka för att samtliga utlänningar bör ges arbetstillstånd 
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5 att Folkpartiet ska verka för att i normalfallet ingen utlänning, som inte begått eller misstänks begå 
brott, bör avvisas 

6 att Folkpartiet ska verka för att invandrare som ska avvisas inte bör sättas i förvar 
7 att Folkpartiet ska verka för att de som uppbär både lön och arbetslöshetsunderstöd ges ett jobbtillägg 
8 att Folkpartiet ska verka för att den som sökt a-kassa eller sjukpenning borde i avvaktan på ett beslut 

kunna till åtminstone livsmedel få ett bidrag som inte om ansökan går igenom behövde betalas tillbaka 
9 att Folkpartiet ska verka för att arbetslösa med mycket av ägodelar borde kunna ges ett bidrag som 

täcker i alla fall kostnaderna för mat och bostad 
10 att Folkpartiet ska verka för att läkarintyg som måste kompletteras borde skickas också till läkaren 
11 att Folkpartiet ska verka för att arbetslösas praktik vid en arbetsplats borde få pågå högst i en månad 
12 att Folkpartiet ska verka för att arbetsgivare inte borde ges bidrag för att ta in en praktikant 
13 att Folkpartiet ska verka för att staten bör ta över försörjningsstödet 
14 att Folkpartiet ska verka för att a-kasseersättningen och aktivitetsstödet vid inhopp på låglönejobb borde 

kunna reduceras bara med lönebeloppet 
15 att Folkpartiet ska verka för att utlänningslagen borde ändras så att det inte behövs särskilt ömmande 

omständigheter utan räcker med humanitära skäl 
16 att Folkpartiet ska verka för att 67-åringar inte från en arbetsplats bör tvingas till avgång lättare än 20- 

eller 60-åringar 
17 att Folkpartiet ska verka för att avvisningar av utlänningar borde beslutas om i domstol och de 

avvisningshotade få både muntlig och skriftlig information om sin rätt till advokat 
18 att Folkpartiet ska verka för att regeln om att ett vikariat övergår i en tillsvidareanställning borde tas 

bort 
 
I motion C22 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att lagen om allmänna helgdagar ändras till att innehålla större möjlighet 

till fria och individuella val och mindre av lagstiftaren fastslagna dagar av religiös, politisk eller 
nationell karaktär 

 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 1: ”Nya turordningsregler på 

arbetsmarknaden. Större vikt ska läggas vid den enskildes kompetens samtidigt som tryggheten i 
omställningen ökar. Arbetsgivarna bör i samband med att anställningsskyddet moderniseras avsätta 
större resurser för omställning. De nuvarande turordningsreglerna i LAS avskaffas, och ersätts med 
turordningsregler som baseras på den enskildes kompetens. Företrädesrätten till återanställning för 
personer som sagts upp på grund av arbetsbrist bör kortas från nio månader till sex månader.” 

2 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 2: ”Förläng provanställningstiden från ett 
halvår till ett år för personer under 26 år. Det gör att den anställde har längre tid på sig att visa sin 
kompetens och arbetsgivaren får bättre underlag för sitt anställningsbeslut.” 

3 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 3: ”För att stimulera livslångt lärande bör 
den anställde och arbetsgivaren kunna avsätta medel till kompetenssparande. En modell är 
förslagsvis att det avdragsgilla pensionssparandet breddas till ett ’pensions- och kompetenssparande’ 
och beloppsgränsen för det avdragsgilla sparandet höjs.” 

4 att motion C1 skulle anses besvarad 
5 att motion C2 yrkande 1 skulle anses besvarat 
6 att motion C2 yrkande 2 skulle anses besvarat 
7 att motion C2 yrkande 3 skulle anses besvarat 
8 att motion C3 yrkande 1 skulle anses besvarat 
9 att motion C3 yrkande 2 skulle anses besvarat 
10 att motion C4 skulle anses besvarad 
11 att motion C5 skulle anses besvarad 
12 att motion C6 skulle anses besvarad 
13 att motion C7 yrkande 1 skulle avslås 
14 att motion C7 yrkande 2 skulle avslås 
15 att motion C7 yrkande 3 skulle avslås 
16 att motion C8 skulle anses besvarad 
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17 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 4: ”Inför en allmän arbetslöshetsförsäkring 
med en inkomstberoende ersättning för alla som har arbetat en viss tid. Dagens a-kassor ska 
ersättas med en gemensam arbetslöshetskassa i statlig regi som omfattar alla som arbetar.” 

18 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 5: ”Höj taket i arbetslöshetsförsäkringen till 
samma nivå som i sjukpenningen under första 4,5 månaderna (100 dagar). Ersättningstaket ska 
även höjas årligen i takt med prisbasbeloppet.” 

19 att motion C9 skulle anses besvarad 
20 att motion C10 yrkande 1 skulle anses besvarat 
21 att motion C10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
22 att motion C11 skulle anses besvarad 
23 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 6: ”Utveckla ett system där man kopplar en 

’profilering’ av den arbetssökande (dvs. en bedömning av den enskildes risk att fastna i långvarig 
arbetslöshet) till tillgången på tidiga insatser och resurser för att komma i arbete.” 

24 att motion C12 skulle anses besvarad 
25 att motion C13 skulle anses besvarad 
26 att motion C14 skulle anses besvarad 
27 att motion C15 skulle anses besvarad 
28 att motion C16 yrkande 1 skulle anses besvarat 
29 att motion C16 yrkande 2 skulle anses besvarat 
30 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 7: ”Lönespridningen behöver öka på den 

svenska arbetsmarknaden. För att underlätta för unga att komma i arbete bör ingångslönerna för unga 
personer framöver vara tydligt lägre än genomsnittslönerna. En större lönespridning i de yrken som i 
dag har en mycket platt lönestruktur är också en rättvisefråga. Lång utbildning, kunskap, kompetens och 
erfarenhet måste premieras mer än i dag. Fler branscher bör också följa Metalls exempel och införa 
särskilda ungdomsavtal. Även på det kommunala området bör särskilda ungdomsavtal prövas. 
Offentliga arbetsgivare som Sveriges kommuner och landsting bör driva på för relativt sett lägre 
ingångslöner för unga och en ökad lönespridning inom den offentliga sektorn.” 

31 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 8: ”Vi behöver bli bättre på att ta tillvara 
äldre människors kompetens – fler behöver stanna kvar längre i arbetslivet. Rätten att stanna kvar 
i arbetslivet, som i dag gäller till 67 års ålder, ska därför stärkas till att i ett första steg gälla upp till 69 
års ålder. För att förändra attityder ska lagstiftningen mot åldersdiskriminering också skärpas. Det bör 
utredas hur framför allt offentliga arbetsgivare ska kunna bli bättre på att anpassa arbetstider och 
arbetsplatser för att passa äldre medarbetare med god kompetens.” 

32 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 11: ”Stärk ställningen för arbetslösa med 
försörjningsstöd i arbetsförmedlingens arbete. Arbetslösa med försörjningsstöd bör ha samma 
tillgång till program och åtgärder som andra arbetssökanden. Genomför utvärdering på nationell nivå 
för att ”benchmarka” effekterna av kommunala åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare.” 

33 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 12: ”Socialtjänstlagen ska ändras så att det 
blir obligatoriskt för alla kommuner att ställa krav på motprestation från arbetsföra personer 
som får ekonomiskt bistånd. Det ska löna sig att arbeta – också för personer med försörjningsstöd. Ett 
system bör införas där en person som haft försörjningsstöd under en viss tid får behålla del av en 
arbetsinkomst,” 

34 att motion C17 yrkande 1 skulle bifallas 
35 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 13: ”Genomför satsningar för att generellt 

höja kunskapsnivån hos långtidsarbetslösa. Personer som saknar en avslutad grundskole- eller 
gymnasieutbildning bör få möjlighet att läsa in den kompetensen.” 

36 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 14: ”Permanenta möjligheten att delta i en 
arbetsmarknadsutbildning inom fas tre. Regeringen har nyligen gjort det möjligt att gå utbildning i 
fas tre till och med utgången av 2011. Den ideella sektorn och sociala företag bör spela en större roll i 
att skapa meningsfull sysselsättning för personer i fas 3. Öka också subventionsgraden i nystartsjobben 
för personer som deltar i fas 3. Nystartsjobben erbjuder en bra möjlighet att få ett riktigt arbete och goda 
möjligheter att ta sig tillbaks in på arbetsmarknaden.” 

37 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 15: ”Se över lönebidragssystemet. Det måste 
ges större utrymme för en individuell bedömning för att stödet varken ska bli en inlåsning eller en 
otrygghet. Valmöjlighet till stöd vid start och drift av eget företag ska också finnas.” 
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38 att motion C18 yrkande 1 skulle anses besvarat 
39 att motion C18 yrkande 2 skulle anses besvarat 
40 att motion C18 yrkande 3 skulle anses besvarat 
41 att motion C19 skulle avslås 
42 att motion C20 skulle avslås 
43 att motion C21 yrkande 1 skulle avslås 
44 att motion C21 yrkande 2 skulle avslås 
45 att motion C21 yrkande 3 skulle anses besvarat 
46 att motion C21 yrkande 4 skulle avslås 
47 att motion C21 yrkande 5 skulle avslås 
48 att motion C21 yrkande 6 skulle anses besvarat 
49 att motion C21 yrkande 7 skulle anses besvarat 
50 att motion C21 yrkande 8 skulle avslås 
51 att motion C21 yrkande 9 skulle avslås 
52 att motion C21 yrkande 10 skulle anses besvarat 
53 att motion C21 yrkande 11 skulle avslås 
54 att motion C21 yrkande 12 skulle avslås 
55 att motion C21 yrkande 13 skulle avslås 
56 att motion C21 yrkande 14 skulle avslås 
57 att motion C21 yrkande 15 skulle anses besvarat 
58 att motion C21 yrkande 16 skulle anses besvarat 
59 att motion C21 yrkande 17 skulle anses besvarat 
60 att motion C21 yrkande 18 skulle anses besvarat 
61 att motion C22 skulle bifallas 
 
Utskottet yrkade:  
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 1 skulle bifallas 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 2 skulle bifallas 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 3 skulle bifallas 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C1 skulle anses besvarad 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C2 yrkande 1 skulle anses besvarat 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C2 yrkande 2 skulle anses besvarat 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C2 yrkande 3 skulle anses besvarat 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C3 yrkande 1 skulle anses besvarat 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C3 yrkande 2 skulle anses besvarat 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C4 skulle anses besvarad 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C5 skulle anses besvarad 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C6 skulle anses besvarad 
13 att landsmötet skulle uttala: ”Folkpartiet liberalerna framhåller arbetsmarknadens parters ansvar för att 

utforma regler som ökar möjligheten för bl.a. ungdomar och utrikes födda att komma in på 
arbetsmarknaden.” 

14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C7 yrkande 1 skulle avslås 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C7 yrkande 2 skulle avslås 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C7 yrkande 3 skulle avslås 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C8 skulle anses besvarad 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 4 skulle bifallas 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 5 skulle bifallas 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C9 skulle anses besvarad 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C10 yrkande 1 skulle anses besvarat 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C11 skulle anses besvarad 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 6 skulle bifallas 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C12 skulle anses besvarad 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C13 skulle anses besvarad 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C14 skulle anses besvarad 
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28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C15 skulle anses besvarad 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C16 yrkande 1 skulle anses besvarat 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C16 yrkande 2 skulle anses besvarat 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 7 skulle bifallas 
32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 8 skulle bifallas 
33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 11 skulle bifallas 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 12 skulle bifallas 
35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C17 yrkande 1 skulle bifallas 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 13 skulle bifallas 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 14 skulle bifallas 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 15 skulle bifallas 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C18 yrkande 1 skulle anses besvarat 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C18 yrkande 2 skulle anses besvarat 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C18 yrkande 3 skulle anses besvarat 
42 att landsmötet skulle uttala: ”Folkpartiet liberalerna anser att sociala företag är ett alternativ för att 

slussa in långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.” 
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C19 skulle avslås 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C20 skulle avslås 
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 1 skulle avslås 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 2 skulle avslås 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 3 skulle anses besvarat 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 4 skulle avslås 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 5 skulle avslås 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 6 skulle anses besvarat 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 7 skulle anses besvarat 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 8 skulle avslås 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 9 skulle avslås 
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 10 skulle anses besvarat 
55 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 11 skulle avslås 
56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 12 skulle avslås 
57 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 13 skulle avslås 
58 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 14 skulle avslås 
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 15 skulle anses besvarat 
60 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 16 skulle anses besvarat 
61 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 17 skulle anses besvarat 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C21 yrkande 18 skulle anses besvarat 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C22 skulle bifallas 
 
I debatten yttrade sig:  
Christer Nylander för utskottet, Lennart Rydberg, Mats Persson, Mats El Kott, Per-Åke Fredriksson, 
Anna Steele Karlström, Ann-Marie Ekström, Annika Carp, Ludvig Larsson, Karin Pilsäter, Lars Granath, 
Tommy Lundkvist, Jasenko Selimović, Rune Nordström, Nikoletta Jozsa, Johan Strandberg, Marie Wahlgren 
samt Erik Ullenhag för partistyrelsen. 
  
Karin Pilsäter yrkade med instämmande av partistyrelsen: 
1 att det i partistyrelsens förslag punkt 1 skulle läggas till följande mening: ”Dagens möjlighet att undanta 

upp till 2 personer i företag med mindre än 10 anställda ska utvidgas till alla företag.” 
 
Rune Nordström yrkade: 
1 att motion C3 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion C3 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Anna Steele Karlström yrkade: 
1 att motion C5 skulle bifallas 
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Mats El Kott yrkade:  
1  att motion C8 skulle bifallas 
 
Tommy Lundkvist yrkade:  
1 att punkt 5 skulle få följande lydelse: ”Bibehåll taket i arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med 

alliansregeringens arbetslinje.” 
 
Nikoletta Jozsa yrkade: 
1 att motion C10 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion C10 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Johan Strandberg yrkade: 
1 att motion C21 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Landsmötet beslutade: 
254 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 1 
255 att bifalla Karin Pilsäters och partistyrelsens i debatten framlagda tilläggsyrkande till partistyrelsens 

förslag punkt 1 
256 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 2 
257 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 3 
258 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C1 besvarad 
259 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C2 yrkande 1 besvarat 
260 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C2 yrkande 2 besvarat 
261 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C2 yrkande 3 besvarat 
262 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C3 yrkande 1 besvarat  
263 att därmed avslå Rune Nordströms yrkande 1  
264 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C3 yrkande 2 besvarat 
265 att därmed avslå Rune Nordströms yrkande 2 
266 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C4 besvarad 
267 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C5 besvarad 
268 att därmed avslå Anna Steele Karlströms yrkande 
269 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C6 besvarad 
270 att uttala: ”Folkpartiet liberalerna framhåller arbetsmarknadens parters ansvar för att utforma regler som 

ökar möjligheten för bl.a. ungdomar och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden.” 
271 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C7 yrkande 1 
272 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C7 yrkande 2  
273 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C7 yrkande 3  
274 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C8 besvarad 
275 att därmed avslå Mats El Kotts yrkande 
276 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 4  
277 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 5 
278 att därmed avslå Tommy Lundkvists yrkande 
279 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C9 besvarad 
280 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C10 yrkande 1 besvarat 
281 att därmed avslå Nikoletta Jozsas yrkande 1 
282 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C10 yrkande 2 besvarat 
283 att därmed avslå Nikoletta Jozsas yrkande 2 
284 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C11 besvarad 
285 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 6  
286 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C12 besvarad 
287 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C13 besvarad 
288 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C14 besvarad 
289 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C15 besvarad 
290 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C16 yrkande 1 besvarat 
291 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C16 yrkande 2 besvarat 
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292 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 7 
293 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 8 
294 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 11 
295 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 12 
296 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion C17 yrkande 1 
297 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 13 
298 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 14  
299 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 15  
300 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C18 yrkande 1 besvarat 
301 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C18 yrkande 2 besvarat 
302 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C18 yrkande 3 besvarat 
303 att uttala: ”Folkpartiet liberalerna anser att sociala företag är ett alternativ för att slussa in 

långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.” 
304 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C19 
305 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C20 
306 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 1 
307 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 2 
308 att därmed avslå Johan Strandbergs yrkande 
309 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C21 yrkande 3 besvarat 
310 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 4 
311 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 5  
312 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C21 yrkande 6 besvarat 
313 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C21 yrkande 7 besvarat 
314 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 8  
315 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 9  
316 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C21 yrkande 10 besvarat 
317 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 11 
318 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 12 
319 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 13 
320 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C21 yrkande 14 
321 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C21 yrkande 15 besvarat 
322 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C21 yrkande 16 besvarat 
323 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C21 yrkande 17 besvarat 
324 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion C21 yrkande 18 besvarat 
325 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion C22 

§ 35 Förhandlingspassets avslutande 

Ulrika Francke förklarade förhandlingspasset avslutat. 
Förhandlingarna avslutades kl. 10.30. 
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Förhandlingspass 4, lördag 15 oktober 2011, kl. 10.36–13.25  

§ 36 Lars Persson öppnade förhandlingspasset kl. 10.36  

§ 37 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
326 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 38 Justering av röstlängd 

Lars Persson anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Adam Bergman, Bohuslän, ersattes av Birgitta Adolfsson 
 
Landsmötet beslutade: 
327 att därmed fastställa röstlängden 

§ 39 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Lars Persson anmälde att Mats Siljebrand och Mathias Sundin skulle tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 40 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Lars Persson anmälde att Axel Darvik, Ida Lindh, Johan Sandberg och Fatima Svanå skulle tjänstgöra under 
förhandlingspasset. 

§ 41 EU-, utrikes- och försvarspolitik (utskottsutlåtande 1B) 

Arbetsgruppen för EU-, utrikes- och försvarspolitik hade yrkat: 
1 Häng ut de EU-länder som kränker mänskliga rättigheter. EU ska införa ett rankingsystem med 

årliga rapporter över hur väl medlemsstaterna följer Lissabonfördragets stadga om grundläggande 
mänskliga rättigheter. EU bör också införa ett sanktionsinstrument som ger unionen ett medel att straffa 
medlemsstater som inte lever upp till åtaganden om respekt för mänskliga fri- och rättigheter.  

2 EU ska på bred front använda så kallade demokratistödsmissioner som stöttar genomförandet av 
fria, öppna och rättvisa val i länder som är i demokratisk transition. 

3 Reformvillighet ska premieras i EU:s grannskapspolitik och politik mot omvärlden. Samarbetet 
ska delas in i tydliga kategorier, där reformvilliga länder premieras. Det innebär att en högre och mer 
ambitiös reformtakt avseende demokrati och mänskliga rättigheter ska resultera i generösare villkor i 
samarbetet med EU.  

4 Inga A- och B-lagsprinciper ska tillämpas vid ingånget EU-medlemskap. 
5 Folkpartiet är det enda parti som säger ja till att införa euron så snart som möjligt. En 

folkomröstning bör hållas i slutet av innevarande mandatperiod, till exempel i samband med valet till 
Europaparlamentet.  

6 Sverige ska tillhöra EU:s kärna och vara med där beslut tas som påverkar vårt land. Av 27 EU-
länder går 23 med i europluspakten. Folkpartiets inställning är glasklar – också Sverige bör gå med i 
europluspakten. 

7 Den fria rörligheten är en grundpelare i det europeiska samarbetet. De öppna gränserna inom EU 
måste värnas. Nationalistiska krafter som strävar efter att återuppbygga de europeiska murarna måste 
bemötas. Schengenavtalet och dess principer är alltför dyrbara för att riskeras eller kompromissas bort 
av populistiska politiker. Folkpartiet är emot att EU-länder inför skärpta nationella tullkontroller och 
systematiska personkontroller som inte överensstämmer med EU:s regelverk. 

8 Folkpartiet vill se en politik som tar alla former av våldsbejakande extremism på allvar, men 
samtidigt värnar människors frihet. Som ett led i detta bör EU införa en gemensam europeisk 
handlingsplan mot extremism och radikalisering. 
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9 Folkpartiet ser med intresse på förslaget om att skapa gränsöverskridande valsedlar till EU-
parlamentsvalet 2014. Förslaget innebär att ytterligare 25 ledamöter väljs in i en valkrets som omfattar 
hela EU. 

10 Flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg ska stoppas. Den kostar skattebetalarna omfattande 
resurser och resulterar i negativa effekter på miljö och klimat. Inte heller bör Europaparlamentet ha 
lokaler eller anställda i Luxembourg. Även ministerrådets pendlande mellan Bryssel och Luxembourg 
bör upphöra. 

11 Folkpartiet står bakom anslutningsprocessen med Turkiet och välkomnar de reformer som 
genomförts. Samtidigt är vi oroade över de omfattande förföljelser som pågår av inte minst den 
kurdiska befolkningen i Turkiet. Viktigast av allt är att Turkiet får en ny konstitution som garanterar 
grundläggande mänskliga rättigheter för alla medborgare i landet. 

12 EU bör utöva starka påtryckningar på Turkiet för att erkänna folkmordet på armenier, 
assyrier/syrianer/kaldéer och greker under första världskriget. Starka påtryckningar krävs för att 
Turkiet ska respektera kurdernas rättigheter. 

13 Demokrati ska vara det övergripande målet för biståndet.  
14 Tredubbla demokratibiståndet till en demokratimiljard, som ska gå till demokrater som arbetar för 

politiska reformer i totalitära eller post-totalitära stater.  
15 Inrätta ett program för privatpersoner i mottagarländer inom ramen för biståndsverksamheten. 

Detta för att stödja individer som är centrala för övergången till demokrati. 
16 FN:s millenniemål kommer att följas upp efter 2015. Millenniemålen måste kompletteras med ett 

demokratimål. 
17 Politiken för global utveckling (PGU) fungerar inte och bör utvärderas. Ambitionen att öka 

samstämmigheten i utrikespolitiken är rätt, men i praktiken har PGU bara resulterat i mer byråkrati. Den 
avsedda styreffekten har uteblivit. Den värderingsmässiga samstämmigheten måste öka. 

18 Inrätta fristäder för förföljda författare. Den fria opinionsbildningen är central för att skapa 
samhällen med mångfald och tolerans. Vi vill att fler svenska städer ska vara fristäder för förföljda 
författare. EU bör också bidra till att fler städer runt om i Europa blir fristäder. Fristadsförfattare kan 
även bidra mycket positivt till ett mer livaktigt kulturliv och att stärka kunskapen och förståelsen om 
andra länder i sina fristäder.  

19 Svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI (bruttonationalinkomsten). Ett generöst bistånd 
är ett uttryck för solidaritet med utsatta och förtryckta människor. Det handlar också om ansvarstagande 
för vår omvärld. Alliansregeringen är den första svenska regering som har uppnått enprocentmålet över 
en hel mandatperiod. 

20 Stärk utbildningens roll i biståndet, både i mottagarländerna och vad gäller studentutbyte. Vid 
behov bör anslagsposten i biståndsbudgeten som finansierar stipendier till studenter från 
utvecklingsländer som vill studera i Sverige öka. Likaså bör Sidas stipendium Minor Field studies 
utvecklas, så att studenter på relevanta utbildningar, t.ex. läkarlinjen eller civilingenjörsutbildningar, 
kan göra praktik på plats i ett utvecklingsland. 

21 Öka kompetensöverföringen, vad avser till exempel gender och förvaltning, till utvecklingsländer. 
Svensk expertis inom olika områden efterfrågas ofta av mottagarländerna 

22 Stöd via biståndet kvinnors rätt till fria, lagliga och säkra aborter. Friheten att välja abort ska ses 
som en mänsklig rättighet. 

23 Användningen av vetot i säkerhetsrådet bör inskränkas. I ett första skede bör endast dubbelt veto 
gälla (dvs. minst två permanenta säkerhetsmedlemmar krävs för att stoppa ett beslut). Om en medlem 
önskar lägga in sitt veto så måste detta motiveras.  

24 Mellanstatliga regionala organisationer eller en ”Coalition of the willing” bör få en större 
folkrättslig möjlighet att agera för att förhindra folkmord då FN:s säkerhetsråd är lamslaget, och på så 
sätt underlätta för principen om Responsibility to protect att omsättas i praktiken. Det kräver en ändring 
av FN-stadgan. 

25 Det ska finnas ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter.  
26 Folkpartiet anser att Sveriges eventuella medlemskap och MR-rådet i sig ska utvärderas under 

2014.  
27 Global frihandel och ensidig handelsliberalisering. Även ensidig handelsliberalisering är något vi 

gynnas av, men mest verkningsfull är frihandel om fler länder tillämpar den. Därför bör Doharundan 
vara EU:s högsta prioritet i handelspolitiken. Samtidigt, och särskilt om Doharundan bryter samman, 
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bör EU inleda en ensidig handelsliberalisering. Fram till 2020 bör EU:s ensidiga mål vara att helt 
avskaffa alla tullar på industrivaror och att halvera de tillämpade tullarna på jordbruksvaror. EU måste 
också avskaffa alla typer av export- och marknadsstöd inom jordbruksområdet.  

28 Inför ett demokratikriterium i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer. 
29 Slopa sekretessen på uppgifter om krigsmateriel hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) 

avseende mottagarland och typ av krigsmateriel. Sekretessen har i många fall gjort att export av 
krigsmateriel kunnat ske till hårdföra diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom. 

30 I väntan på ett effektivt demokratikriterium, och som komplement, krävs en lagändring för att 
förhindra att vapenexport till icke-demokratier kan ske med svenska skattebetalare som 
garanter. Statliga Exportkreditnämnden har utfärdat garantier motsvarande tiotals miljarder för 
vapenexport till icke-demokratiska länder. 

31 Öka öppenheten. Protokollen med partiernas ställningstaganden i Exportkontrollrådet bör vara 
offentliga. 

32 EU:s vapenembargo mot Kina ska upprätthållas.   
33 Svenska ambassader bör tydligare prioritera arbetet för att främja demokrati och mänskliga 

rättigheter. Våra ambassader i icke-demokratiska länder ska ha en särskild uppgift att stötta den 
demokratiska oppositionen på plats. 

34 Oavsett hotbild måste Sverige alltid ha en grundläggande, nationell försvarsförmåga. En sådan 
bör byggas upp med början på Gotland.  

35 Folkpartiet anser att markstridskrafternas krigsförband ska organiseras i brigader.   
36 Inför en karensperiod för tjänstemän som byter arbetsplats från Försvarsdepartementet, 

Försvarsmakten eller någon av stödmyndigheterna till försvarsindustrin. Detsamma bör gälla när 
personal från försvarsindustrin byter arbetsplats till Försvarsmakten, Försvarsdepartementet etcetera. 

37 Verka för en ny internationell konvention som kriminaliserar legosoldater, eller för en uppdatering 
av den äldre konventionen, FN:s International Convention against the Recruitment, Use, Financing and 
Training of Mercenaries, 1989. Sverige bör på egen hand genomföra en sådan förändring i vår egen 
brottsbalk. 

38 Grunden för Sveriges säkerhetspolitik ska vara samarbete och alliansbyggande med andra 
demokratier. Folkpartiet anser att vid sidan av de enskilda ländernas militära stridskrafter ska Nato 
ansvara för det territoriella försvaret av Europa. EU:s roll bör vara militär och civil krishantering. 
Därför bör Sverige söka medlemskap i Nato. För- och nackdelarna med ett svenskt Nato-medlemskap 
bör utredas. 

 
I motion G1 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska ta initiativ till en offentlig utredning om konsekvenser av Sveriges 

medlemskap i EU 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga former för ökad egenfinansiering av EU 

och förslag till hur detta ska föras fram till beslut av de svenska statsmakterna genom Folkpartiet 
liberalernas företrädare i regering och riksdag 

3 att Folkpartiet liberalerna ska utforma en handlingsplan för hur Sverige kraftfullt och snabbt ska agera 
mot länder som bryter mot Schengenavtalet 

4 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Sverige ansluter sig till förklaringen om EU:s symboler 
 
I motion G2 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna aktivt ska stödja förslaget om att skapa gränsöverskridande valsedlar till valet 

till Europaparlamentet 2014 
 
I motion G3 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att EU:s sammanhållningspolitik är viktig även för Sverige 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att strukturfondsmedel även i fortsättningen ska vara 

tillgängliga för svenska regioner 
 
I motion G4 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta aktivt för att den 9 maj blir allmän flaggdag i Sverige 
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I motion G5 hade yrkats: 
1 att partiprogrammets skrivningar ”Demokrati bör vara det överordnade bland målen för 

utvecklingsbiståndet. Hjälp att bygga upp demokratiska institutioner, effektiva och hederliga 
förvaltningar och ideella organisationer är viktiga inslag” och ”Svenska ambassader ska vara öppna för 
den demokratiska oppositionen i diktaturer så att den kan tillgodogöra sig information via internet, 
böcker och tidningar som annars är censurerade eller förbjudna” kvarstannar i det nya partiprogrammet 

2 att partistyrelsen ges i uppdrag att se på svenska ambassaders möjlighet att verka för demokratisering 
som en prioriterad fråga 

 
I motion G6 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att utbytet med diktaturerna bör öka 
 
I motion G7 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en evidensbaserad biståndspolitik, vilket i enlighet med det samlade 

forskningsläget innebär en återhållsam syn på utvecklingsbistånd 
 
I motion G8 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att hälften av utvecklingsbiståndet går till jämställdhet och att hälften av 

detta i sin tur går till kvinnors organisering 
 
I motion G9 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att familjeplaneringsinsatser ska ha väsentligt högre prioritet och 

signifikant utökad andel av det svenska biståndsarbetet samt att partiet verkar i samma riktning i 
internationella organ 

 
I motion G10 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska driva en biståndspolitik som syftar till att i mållandet skapa välfungerande, stabila 

och legitima kommunala (eller motsvarande) myndigheter och skapa förutsättningar för konfliktlösning 
samt stärka samarbetet med EU:s institutioner för att uppnå stark ekonomisk tillväxt 

 
I motion G11 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att göra demokrati i mottagarlandet till ett ovillkorligt kriterium 

för export av krigsmateriel 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att göra grova kränkningar av mänskliga rättigheter i 

mottagarlandet till ett ovillkorligt hinder mot export av krigsmateriel 
 
I motion G12 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att förbudet mot att exportera vapen till demokratier i krig hävs  
 
I motion G13 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det svenska, nationella försvaret återupprättas med början på Gotland 
 
I motion G14 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för ett klarläggande och allmän information om vårt framtida försvar med 

utgångspunkt från frågorna i motionen 
 
I motion G15 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att tillsätta en parlamentarisk utredning om hemvärnets roll och syfte i det 

svenska försvaret 
 
I motion G16 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att marinens underhålls- och ubåtsräddningsfunktioner på sikt avskaffas 
 
I motion G17 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ta verka för att Visbykorvetterna bestyckas med luftvärnsrobotar 
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I motion G18 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Försvarsmakten får det huvudsakliga ansvaret i samhället under såväl 

fredstid som krigstid för en effektiv samverkan mellan samtliga civila och militära insatser relaterade 
till e-krig, telekrig, signalspaning, elförsörjning och datakommunikation 

 
I motion G19 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att inom Försvarsmakten från existerande vapenslag organisera de enheter 

som huvudsakligen utför uppgifter relaterade till telekrig, i ett nytt vapenslag: e-krig 
 
I motion G20 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att samordnad mönstring och antagning till polis- och försvarsutbildning 

ska utredas 
 
I motion G21 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) får möjlighet att 

ge direktiv till FRA 
 
I motion C38 hade yrkats: 
2 att Folkpartiet ska verka för att Sverige tar upp den etniska rensningen av kristna i Irak i internationella 

organ 
3 att Folkpartiet ska verka för att Sverige driver frågan om upprättandet av ett lokalt självstyre för 

assyrier/syrianer/kaldéer på Nineveslätten i nordvästra Irak 
 
I motion H34 hade yrkats: 
3 att Folkpartiet ska verka för att FRA-lagen rivs upp 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att arbetsgruppens förslag punkt 1 skulle bifallas 
2 att arbetsgruppens förslag punkt 2 skulle bifallas 
3 att arbetsgruppens förslag punkt 3 skulle bifallas 
4 att punkt 4 skulle ges lydelsen: ”Inga A- och B-lagsprinciper ska tillämpas vid ingånget EU-

medlemskap. Alla medlemsstater ska bedömas efter samma kriterier, och inget medlemsland ska vara 
uteslutet på förhand från delar av EU-samarbetet. Folkpartiet tar avstånd från alla förslag om att vissa 
kandidatländer endast skulle erbjudas medlemskap i begränsad omfattning. Alla europeiska länder som 
uppfyller EU:s högt ställda krav på demokrati och fungerande marknadsekonomi ska kunna bli 
medlemmar.” 

5 att punkt 5 skulle ges lydelsen: ”Sverige ska införa euron som valuta så snart som möjligt.” 
6 att arbetsgruppens förslag punkt 6 skulle bifallas 
7 att arbetsgruppens förslag punkt 7 skulle bifallas 
8 att motion G1 yrkande 3 skulle anses besvarat 
9 att arbetsgruppens förslag punkt 8 skulle bifallas 
10 att arbetsgruppens förslag punkt 9 skulle bifallas 
11 att motion G2 skulle anses besvarad 
12 att arbetsgruppens förslag punkt 10 skulle bifallas 
13 att arbetsgruppens förslag punkt 11 skulle bifallas 
14 att arbetsgruppens förslag punkt 12 skulle bifallas 
15 att motion G1 yrkande 1 skulle anses besvarat 
16 att motion G1 yrkande 2 skulle anses besvarat 
17 att motion G3 yrkande 1 skulle anses besvarat 
18 att motion G3 yrkande 2 skulle anses besvarat 
19 att det efter arbetsgruppens förslag punkt 6 skulle införas en ny punkt med lydelsen: ”EU:s budget är 

ett viktigt verktyg för att möta gemensamma utmaningar, och ska användas för att finansiera 
verksamhet som ger ett tydligt europeiskt mervärde. Exempel på det är gränsöverskridande 
infrastruktur, forskning, brottsbekämpning, bistånd och EU:s relationer med omvärlden. Det förutsätter 
att jordbrukspolitiken och regionalpolitiken reformeras och minskas kraftigt redan i och med nästa 
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långtidsbudget som börjar gälla 2014. Under förutsättning att det inte leder till ökade utgifter bör en 
större del av budgeten i framtiden finansieras via intäkter som kanaliseras direkt till EU och ersätter 
medlemsländernas bidrag – så kallade egna medel.” 

20 att motion G1 yrkande 4 skulle bifallas 
21 att motion G4 skulle anses besvarad 
22 att punkt 23 skulle ges lydelsen: ”Användningen av vetot i säkerhetsrådet bör inskränkas. Om en 

medlem önskar lägga in sitt veto så måste detta motiveras.” 
23 att arbetsgruppens förslag punkt 24 skulle bifallas 
24 att arbetsgruppens förslag punkt 25 skulle bifallas 
25 att arbetsgruppens förslag punkt 26 skulle bifallas 
26 att punkt 27 skulle ges lydelsen: ”Global frihandel och ensidig handelsliberalisering. Även ensidig 

handelsliberalisering är något vi gynnas av, men mest verkningsfull är frihandel om fler länder tillämpar 
den. Därför bör Doharundan vara EU:s högsta prioritet i handelspolitiken. Samtidigt, och särskilt om 
Doharundan bryter samman, bör EU inleda en ensidig handelsliberalisering. Fram till 2020 bör EU:s 
ensidiga mål vara att helt avskaffa alla tullar och andra handelshinder på industrivaror och att halvera 
tullar och andra handelshinder på jordbruksvaror. EU måste också avskaffa alla typer av export- och 
marknadsstöd inom jordbruksområdet.” 

27 att arbetsgruppens förslag punkt 33 skulle bifallas 
28 att motion G5 yrkande 2 skulle anses besvarat  
29 att motion C38 yrkande 2 skulle anses besvarat 
30 att motion C38 yrkande 3 skulle anses besvarat 
31 att motion G6 skulle avslås 
32 att arbetsgruppens förslag punkt 13 skulle bifallas 
33 att arbetsgruppens förslag punkt 14 skulle bifallas 
34 att arbetsgruppens förslag punkt 15 skulle bifallas 
35 att arbetsgruppens förslag punkt 16 skulle bifallas 
36 att arbetsgruppens förslag punkt 17 skulle bifallas 
37 att arbetsgruppens förslag punkt 18 skulle bifallas 
38 att arbetsgruppens förslag punkt 19 skulle bifallas 
39 att arbetsgruppens förslag punkt 20 skulle bifallas 
40 att arbetsgruppens förslag punkt 21 skulle bifallas 
41 att arbetsgruppens förslag punkt 22 skulle bifallas 
42 att motion G7 skulle anses besvarad 
43 att motion G5 yrkande 1 skulle anses besvarat 
44 att motion G8 skulle anses besvarad 
45 att motion G9 skulle anses besvarad 
46 att motion G10 skulle anses besvarad 
47 att arbetsgruppens förslag punkt 28 skulle bifallas 
48 att arbetsgruppens förslag punkt 29 skulle bifallas 
49 att arbetsgruppens förslag punkt 30 skulle bifallas 
50 att arbetsgruppens förslag punkt 31 skulle bifallas 
51 att arbetsgruppens förslag punkt 32 skulle bifallas 
52 att motion G11 yrkande 1 skulle anses besvarat 
53 att motion G11 yrkande 2 skulle anses besvarat 
54 att motion G12 skulle avslås 
55 att punkt 34 skulle ges lydelsen: ”Oavsett hotbild måste Sverige alltid ha en grundläggande, 

nationell försvarsförmåga.” 
56 att motion G13 skulle bifallas 
57 att arbetsgruppens förslag punkt 35 skulle utgå 
58 att arbetsgruppens förslag punkt 36 skulle utgå 
59 att arbetsgruppens förslag punkt 37 skulle bifallas 
60 att arbetsgruppens förslag punkt 38 skulle bifallas 
61 att motion G14 skulle anses besvarad 
62 att motion G15 skulle anses besvarad 
63 att motion G16 skulle avslås 
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64 att motion G17 skulle anses besvarad 
65 att motion G18 skulle avslås 
66 att motion G19 skulle avslås 
67 att motion G20 skulle avslås 
68 att motion H34 yrkande 3 skulle avslås 
69 att motion G21 skulle avslås 
 
Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 1 skulle bifallas 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 2 skulle bifallas 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 3 skulle bifallas 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att punkt 4 skulle ges lydelsen: ”Inga A- och B-lagsprinciper 

ska tillämpas vid ingånget EU-medlemskap. Alla medlemsstater ska bedömas efter samma kriterier, 
och inget medlemsland ska vara uteslutet på förhand från delar av EU-samarbetet. Folkpartiet tar 
avstånd från alla förslag om att vissa kandidatländer endast skulle erbjudas medlemskap i begränsad 
omfattning. Alla europeiska länder som uppfyller EU:s högt ställda krav på demokrati och fungerande 
marknadsekonomi ska kunna bli medlemmar.” 

5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att punkt 5 skulle ges lydelsen: ”Sverige ska införa euron som 
valuta så snart som möjligt.” 

6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 6 skulle bifallas 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 7 skulle bifallas 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G1 yrkande 3 skulle anses besvarat 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 8 skulle bifallas 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 9 skulle bifallas 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G2 skulle anses besvarad 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 10 skulle bifallas 
13 att arbetsgruppens förslag punkt 11 skulle ges lydelsen: ”Folkpartiet står bakom 

anslutningsprocessen med Turkiet och välkomnar de reformer som genomförts. Samtidigt är vi 
oroade över de omfattande förföljelser som pågår av inte minst den kurdiska befolkningen i Turkiet. 
Viktigast av allt är att Turkiet får en ny konstitution som garanterar grundläggande mänskliga 
rättigheter, i synnerhet yttrandefrihet, för alla medborgare i landet.” 

14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 12 skulle bifallas 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G1 yrkande 1 skulle anses besvarat 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G1 yrkande 2 skulle anses besvarat  
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G3 yrkande 1 skulle anses besvarat 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G3 yrkande 2 skulle anses besvarat 
19 att förslaget till ny punkt efter arbetsgruppens förslag punkt 6 skulle ges lydelsen: ”EU:s budget är ett 

viktigt verktyg för att möta gemensamma utmaningar, och ska användas för att finansiera 
verksamhet som ger ett tydligt europeiskt mervärde. Exempel på det är gränsöverskridande 
infrastruktur, forskning, brottsbekämpning, bistånd och EU:s relationer med omvärlden. Det förutsätter 
att jordbrukspolitiken och regionalpolitiken reformeras och minskas kraftigt redan i och med nästa 
långtidsbudget som börjar gälla 2014. Det förutsätter att regionalpolitiken ska reformeras. Under 
förutsättning att det inte leder till ökade utgifter bör en större del av budgeten i framtiden finansieras via 
intäkter som kanaliseras direkt till EU och ersätter medlemsländernas bidrag – så kallade egna medel.”  

20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G1 yrkande 4 skulle bifallas 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G4 skulle anses besvarad 
22 att arbetsgruppens förslag punkt 23 skulle bifallas 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 24 skulle bifallas 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 25 skulle bifallas 
25 att punkt 26 skulle ges lydelsen: ”Folkpartiet anser att Sveriges eventuella medlemskap och MR-

rådet i sig ska utvärderas under 2014. Det behöver bli ett mer effektivt forum för att också stärka 
FN:s anseende i dessa frågor.” 

26 att punkt 27 skulle ges lydelsen: ”Global frihandel och ensidig handelsliberalisering. Även ensidig 
handelsliberalisering är något vi gynnas av, men mest verkningsfull är frihandel om fler länder tillämpar 
den. Därför bör Doharundan vara EU:s högsta prioritet i handelspolitiken. Samtidigt, och särskilt om 
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Doharundan bryter samman, bör EU inleda en ensidig handelsliberalisering. Fram till 2020 bör EU:s 
ensidiga mål vara att helt avskaffa alla tullar och andra handelshinder på industrivaror och att halvera 
tullar och andra handelshinder på jordbruksvaror. EU måste också avskaffa alla typer av export- och 
marknadsstöd inom jordbruksområdet.” 

27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 33 skulle bifallas 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G5 yrkande 2 skulle anses besvarat  
29 att motion C38 yrkande 2 skulle bifallas 
30 att motion C38 yrkande 3 skulle bifallas 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G6 skulle avslås  
32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 13 skulle bifallas 
33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 14 skulle bifallas 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 15 skulle bifallas 
35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 16 skulle bifallas 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 17 skulle bifallas 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 18 skulle bifallas 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 19 skulle bifallas 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 20 skulle bifallas 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 21 skulle bifallas 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 22 skulle bifallas 
42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G7 skulle anses besvarad 
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G5 yrkande 1 skulle anses besvarat 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G8 skulle anses besvarad 
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G9 skulle anses besvarad 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G10 skulle anses besvarad 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 28 skulle bifallas 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 29 skulle bifallas 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 30 skulle bifallas  
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 31 skulle bifallas 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 32 skulle bifallas 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G11 yrkande 1 skulle anses besvarat 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G11 yrkande 2 skulle anses besvarat  
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G12 skulle avslås 
55 i enlighet med partistyrelsens yrkande att punkt 34 skulle ges lydelsen: ”Oavsett hotbild måste Sverige 

alltid ha en grundläggande, nationell försvarsförmåga.” 
56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G13 skulle bifallas  
57 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 35 skulle utgå 
58 att arbetsgruppens förslag till punkt 36 skulle bifallas 
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 37 skulle bifallas 
60 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 38 skulle bifallas 
61 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G14 skulle anses besvarad 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G15 skulle anses besvarad 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G16 skulle avslås 
64 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G17 skulle anses besvarad 
65 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G18 skulle avslås 
66 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G19 skulle avslås 
67 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G20 skulle avslås 
68 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H34 yrkande 3 skulle avslås  
69 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion G21 skulle avslås 
 
Utskottsreservation 1 
Maria Weimer reserverade sig till förmån för att arbetsgruppens förslag punkt 12 skulle utgå.  
   Motivering: ”Fel väg att gå att EU ska utöva påtryckningar på Turkiet i folkmordsfrågan.” 
 
Utskottsreservation 2 
Andreas Westerberg reserverade sig till förmån för att motion G3 skulle bifallas. 
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Utskottsreservation 3 
Karl Axelsson, Jonatan Macznik och Maria Weimer reserverade sig till förmån för partistyrelsens föreslagna 
lydelse av den nya punkten efter arbetsgruppens förslag punkt 6. 
 
Utskottsreservation 4 
Kenneth Carlsson och Allan Widman reserverade sig till förmån för att motion C38 yrkande 3 skulle anses 
besvarat. 
 
Utskottsreservation 5 
Kenneth Carlsson och Christer Winbäck reserverade sig till förmån för att det sist i avsnittet ”Bistånd för 
demokrati” skulle införas en ny punkt med lydelsen: ”Sverige och övriga i i-världen ska leva upp till de 
klimatbistånd, additionella, som beslutades vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn och Cancún.” 
 
Utskottsreservation 6 
Per-Olov Olsson reserverade sig till förmån för att motion G14 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 7 
Karl Axelsson och Jonatan Macznik reserverade sig till förmån för att motion H34 yrkande 3 skulle bifallas. 
   Motivering: ”Varken integritetsproblemen eller effekterna har förbättrats i FRA.” 
 
I debatten yttrade sig:  
Allan Widman för utskottet, Britt-Marie Lövgren för partistyrelsen, Olle Schmidt, Carl B. Hamilton, 
Andreas Westerberg, Per-Olov Olsson, Gösta Frödin, Marianne Åhman, Anna Steele Karlström, Fredrik Malm, 
Maria Weimer, Hedwig Kastenholm, Benny Lindholm, Karl Axelsson, Bonnie Bernström, 
Frida Johansson Metso, Christer Winbäck, Mathias Sundin, Fatima Svanå, Birgitta Ohlsson, Gunnar Nordmark, 
Jens Sundström, Michael Helmersson, André Nilsson, Jonatan Macznik, Tove Henriksson, Madeleine Sjöstedt, 
Ismail Kamil, Adam Alfredsson, Gulan Avci, Cecilia Wikström, Ninos Maraha, Andreas Froby, Lars Wedén, 
Henrik Lundin, Martin Ängeby, Jasenko Selimović, Daniel Tarschys, Gunnar Andrén, Andreas Ribbefjord, 
Hadar Cars, Anita Brodén, Leiph Berggren, Moa Grankvist, Hampus Bergquist, Helena von Schantz, 
Marcus Claesson, Mohammad Hassan och Emil Strand. 
   
Maria Weimer yrkade: 
1 att punkt 12 i arbetsgruppens förslag skulle utgå 
 
Marianne Åhman, Gösta Frödin, Britt-Marie Lövgren och Andreas Westerberg yrkade: 
1 att motion G3 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion G3 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Britt-Marie Lövgren, Moa Grankvist och Jonatan Macznik yrkade: 
1 att partistyrelsens förslag till lydelse av den nya punkten efter arbetsgruppens förslag punkt 6 skulle 

bifallas 
 
Britt Marie Lövgren yrkade: 
1 att partistyrelsens förslag till lydelse av punkt 23 skulle bifallas  
 
Maria Weimer och Fredrik Malm yrkade: 
1 att punkt 23 skulle ges lydelsen: ”Användningen av vetot i säkerhetsrådet bör inskränkas. I ett 

första skede bör endast dubbelt veto gälla (dvs. minst två permanenta säkerhetsmedlemmar krävs för att 
stoppa ett beslut).” 

 
Martin Ängeby yrkade: 
1 att orden ”i totalitära och posttotalitära stater” i arbetsgruppens förslag punkt 14 skulle ersättas med 

”i ofria länder och diktaturer” 
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Hampus Bergqvist yrkade: 
1 att motion G7 skulle bifallas 
 
Lars Wedén yrkade: 
1 att motion G9 skulle bifallas 
 
Leiph Berggren yrkade: 
1 att motion G10 skulle bifallas 
 
Anita Brodén, Kenneth Carlsson och Urban Wästljung yrkade: 
1 att det sist i avsnittet ”Bistånd för demokrati” skulle införas en ny punkt med lydelsen: ”Sverige och 

övriga i i-världen ska leva upp till de klimatbistånd, additionella, som beslutades vid 
klimatförhandlingarna i Köpenhamn och Cancún.” 

 
Carl B. Hamilton yrkade: 
1 att arbetsgruppens förslag punkt 29 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
2 att, i händelse av avslag på ovanstående yrkande, arbetsgruppens förslag punkt 29 skulle avslås 
 
Henrik Lundin och Michael Helmersson yrkade: 
1 att arbetsgruppens förslag punkt 29 skulle avslås 
 
Hedwig Kastenholm yrkade: 
1 att motion G12 skulle bifallas 
 
Per-Olov Olsson yrkade: 
1 att motion G14 skulle bifallas 
 
Hedwig Kastenholm och Benny Lindholm yrkade: 
1 att motion G15 skulle bifallas 
 
Anna Steele Karlström yrkade:  
1 att motion G18 skulle bifallas 
2 att motion G19 skulle bifallas 
 
Andreas Froby, Hedwig Kastenholm, André Nilsson och Mathias Sundin yrkade: 
1 att motion H34 yrkande 3 skulle bifallas 
 
Benny Lindholm yrkade: 
1 att motion H34 yrkande 3 skulle bifallas med tillägget ”, görs om och görs rätt” 

§ 42 Bordläggning 

Lars Persson förklarade behandlingen av utskottsutlåtandet om EU-, utrikes- och försvarspolitik bordlagd 
klockan 11.30. 

§ 43 Anförande av EU-kommissionär Cecilia Malmström 

§ 44 EU-, utrikes- och försvarspolitik (fortsatt behandling) 

Landsmötet beslutade: 
328 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 1 
329 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 2 
330 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 3 
331 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande ge punkt 4 lydelsen: ”Inga A- och B-

lagsprinciper ska tillämpas vid ingånget EU-medlemskap. Alla medlemsstater ska bedömas efter 
samma kriterier, och inget medlemsland ska vara uteslutet på förhand från delar av EU-samarbetet. 
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Folkpartiet tar avstånd från alla förslag om att vissa kandidatländer endast skulle erbjudas medlemskap i 
begränsad omfattning. Alla europeiska länder som uppfyller EU:s högt ställda krav på demokrati och 
fungerande marknadsekonomi ska kunna bli medlemmar.” 

332 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande ge punkt 5 lydelsen: ”Sverige ska införa euron 
som valuta så snart som möjligt.” 

333 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 6 
334 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 7 
335 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G1 yrkande 3 besvarat 
336 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 8  
337 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 9 
338 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G2 besvarad 
339 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 10 
340 att i enlighet med utskottets yrkande ge punkt 11 lydelsen: ”Folkpartiet står bakom 

anslutningsprocessen med Turkiet och välkomnar de reformer som genomförts. Samtidigt är vi 
oroade över de omfattande förföljelser som pågår av inte minst den kurdiska befolkningen i Turkiet. 
Viktigast av allt är att Turkiet får en ny konstitution som garanterar grundläggande mänskliga 
rättigheter, i synnerhet yttrandefrihet, för alla medborgare i landet.” 

341 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 12 
342 att därmed avslå Maria Weimers yrkande 
343 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G1 yrkande 1 besvarat 
344 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G1 yrkande 2 besvarat 
345 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G3 yrkande 1 besvarat 
346 att därmed avslå Marianne Åhmans m.fl.:s yrkande 1  
347 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G3 yrkande 2 besvarat 
348 att därmed avslå Marianne Åhmans m.fl.:s yrkande 2 
349 att i enlighet med utskottets yrkande införa en ny punkt efter punkt 6 med lydelsen: ”EU:s budget är 

ett viktigt verktyg för att möta gemensamma utmaningar, och ska användas för att finansiera 
verksamhet som ger ett tydligt europeiskt mervärde. Exempel på det är gränsöverskridande 
infrastruktur, forskning, brottsbekämpning, bistånd och EU:s relationer med omvärlden. Det förutsätter 
att jordbrukspolitiken och regionalpolitiken reformeras och minskas kraftigt redan i och med nästa 
långtidsbudget som börjar gälla 2014. Det förutsätter att regionalpolitiken ska reformeras. Under 
förutsättning att det inte leder till ökade utgifter bör en större del av budgeten i framtiden finansieras via 
intäkter som kanaliseras direkt till EU och ersätter medlemsländernas bidrag – så kallade egna medel.”  

350 att därmed avslå Britt-Marie Lövgrens m.fl.:s yrkande 
351 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G4 besvarad 
352 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 23 
353 att därmed avslå Britt-Marie Lövgrens samt Maria Weimers och Fredrik Malms yrkanden 
354 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 24 
355 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 25 
356 att i enlighet med utskottets yrkande ge punkt 26 lydelsen: ”Folkpartiet anser att Sveriges eventuella 

medlemskap och MR-rådet i sig ska utvärderas under 2014. Det behöver bli ett mer effektivt forum 
för att också stärka FN:s anseende i dessa frågor.” 

357 att i enlighet med utskottets yrkande ge punkt 27 lydelsen: ”Global frihandel och ensidig 
handelsliberalisering. Även ensidig handelsliberalisering är något vi gynnas av, men mest 
verkningsfull är frihandel om fler länder tillämpar den. Därför bör Doharundan vara EU:s högsta 
prioritet i handelspolitiken. Samtidigt, och särskilt om Doharundan bryter samman, bör EU inleda en 
ensidig handelsliberalisering. Fram till 2020 bör EU:s ensidiga mål vara att helt avskaffa alla tullar och 
andra handelshinder på industrivaror och att halvera tullar och andra handelshinder på jordbruksvaror. 
EU måste också avskaffa alla typer av export- och marknadsstöd inom jordbruksområdet.” 

358 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 33 
359 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G5 yrkande 2 besvarat  
360 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion C38 yrkande 2  
361 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion C38 yrkande 3  
362 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion G6  
363 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 13 
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364 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 14 
365 att därmed avslå Martin Ängebys yrkande 
366 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 15 
367 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 16 
368 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 17 
369 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 18 
370 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 19 
371 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 20 
372 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 21 
373 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 22 
374 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G7 besvarad 
375 att därmed avslå Hampus Bergqvists yrkande  
376 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G5 yrkande 1 besvarat 
377 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G8 besvarad 
378 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G9 besvarad 
379 att därmed avslå Lars Wedéns yrkande 
380 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G10 besvarad 
381 att därmed avslå Leiph Berggrens yrkande 
382 att avslå Anita Brodéns m.fl.:s yrkande 
383 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 28 
384 att avslå Carl B. Hamiltons yrkande 1 
385 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 29 
386 att därmed avslå Carl B. Hamiltons yrkande 2 samt Henrik Lundins och Michael Helmerssons yrkande 
387 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 30 
388 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 31 
389 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 32 
390 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G11 yrkande 1 besvarat 
391 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G11 yrkande 2 besvarat 
392 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion G12 
393 att därmed avslå Hedwig Kastenholms yrkande 
394 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande ge punkt 34 lydelsen: ”Oavsett hotbild måste 

Sverige alltid ha en grundläggande, nationell försvarsförmåga.” 
395 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion G13  
396 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande låta arbetsgruppens förslag punkt 35 utgå 
397 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 36 
398 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 37 
399 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 38 
400 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G14 besvarad 
401 att därmed avslå Per-Olov Olssons yrkande 
402 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G15 besvarad 
403 att därmed avslå Hedwig Kastenholms och Benny Lindholms yrkande 
404 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion G16 
405 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion G17 besvarad 
406 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion G18 
407 att därmed avslå Anna Steele Karlströms yrkande 1 
408 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion G19 
409 att därmed avslå Anna Steele Karlströms yrkande 2 
410 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion G20 
411 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H34 yrkande 3  
412 att därmed avslå Andreas Frobys m.fl.:s samt Benny Lindholms yrkanden 
413 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion G21 
 
Reservation 6 
Gösta Frödin, Inger Larén, Gert Ohlsson och Marianne Åhman reserverade sig till förmån för bifall till 
motion G3. 
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Reservation 7 
Maria Weimer reserverade sig till förmån för avslag till arbetsgruppens förslag punkt 12. 
   Motivering: ”Det leder inte till försoning utan ökade spänningar och är inte klok folkpartistisk utrikespolitik.” 
 
Reservation 8 
Michael Helmersson reserverade sig till förmån för avslag till arbetsgruppens förslag punkt 29. 
 
Särskilt yttrande 1 
Carl B. Hamilton anmälde särskilt yttrande till förmån för avslag till arbetsgruppens förslag punkt 29. 

§ 45 Förhandlingspassets avslutande 

Lars Persson förklarade förhandlingspasset avslutat kl. 13.25. 
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Förhandlingspass 5, lördag 15 oktober 2011, kl. 13.31–15.41 

§ 46 Karin Pilsäter öppnade förhandlingspasset kl. 13.31  

§ 47 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
414 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 48 Justering av röstlängd 

Karin Pilsäter anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Mats Persson, Skåne, ersattes av Emma Widman 
Jan Ertsborn, Halland, ersattes av Bengt Eliasson 
Adam Bergman, Bohuslän, ersattes av Birgitta Adolfsson 
Eva Flyborg, Göteborg, ersattes av Pär Ekström 
Tove af Geijerstam, Norra Älvsborg, ersattes av Peter Götblad 
Lars Hultkrantz, Örebro län, ersattes av Linda Axäng 
Staffan Korsgren, Örebro län, ersattes av Åsa Johansson 
Jennifer Eggefalk, Dalarna, ersattes av Taieb Khessib 
 
Landsmötet beslutade: 
415 att därmed fastställa röstlängden 

§ 49 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Karin Pilsäter anmälde att Mathias Sundin och Ann Berg skulle tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 50 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Karin Pilsäter anmälde att Jan Jönsson, Mats El Kott, Ragnhild Källberg och Marianne Åhman skulle tjänstgöra 
under förhandlingspasset. 

§ 51 Nominering och val av förste vice partiordförande 

Valberedningens ordförande Ann-Katrin Åslund nominerade, å en enhällig valberednings vägnar, omval av 
Helene Odenjung som förste vice partiordförande. 
 
Inga andra nomineringar förelåg. 
 
Landsmötet beslutade: 
416 att enhälligt välja Helene Odenjung till förste vice partiordförande 

§ 52 Nominering och val av andre vice partiordförande 

Valberedningens ordförande Ann-Katrin Åslund nominerade, å en enhällig valberednings vägnar, omval av 
Erik Ullenhag som andre vice partiordförande. 
 
Inga andra nomineringar förelåg. 
 
Landsmötet beslutade: 
417 att enhälligt välja Erik Ullenhag till andre vice partiordförande 
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§ 53 Presentation av insamlingsrådet 

Helene Odenjung presenterade Folkpartiets nya insamlingsråd med ansvar för att öka inflödet av gåvor till 
partiet. 

§ 54 Anförande av Christel Raunio, Svenska folkpartiet 

§ 55 Anförande av Trine Skei Grande, Venstre 

§ 56 Sjukvård och äldrepolitik m.m. (utskottsutlåtande  4)  

I motion F14 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att en genomgripande översyn av rådande principer för prioritering inom 

hälso- och sjukvården genomförs 
2 att Folkpartiet ska verka för att en framtida översyn av prioriteringsprinciperna inkluderar kriterier och 

principer för generella begränsningar av det offentliga åtagandet 
3 att Folkpartiet ska verka för att kostnadseffektivitetsprincipen skärps för att kunna appliceras vid val 

mellan olika typer av vårdbehov 
 
I motion F15 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på nationell patientpeng 
 
I motion F16 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att valfriheten inom hälso- och sjukvård alltid ska möjliggöra att välja 

driftformen offentligt/egenregi 
2 att Folkpartiet ska verka för att kommun, landsting eller region ska vara skyldig att respektera av 

vårdtagaren tidigare vald driftform. Vid slutförd upphandling eller motsvarande av befintlig verksamhet 
ska vårdtagarna alltid och aktivt erbjudas vidhålla sitt tidigare val av driftform 

3 att Folkpartiet ska verka för att kommun, landsting eller region vid upphandling, avknoppning, 
utmaningsrätt eller motsvarande av befintlig verksamhet i möjligaste mån alltid ska efterhöra 
vårdtagarnas val av driftform före beslut 

4 att Folkpartiet ska verka för en skyldighet att avbryta en upphandling eller motsvarande om ett flertal av 
vårdtagare väljer att vidhålla sitt tidigare val av driftform 

 
I motion F17 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska forma ett offensivt hälso- och sjukvårdsprogram som innebär fler vårdplatser, mer 

rehabilitering och förbättrade sjukvårdsprocesser och medicingenomgångar samt kommunala läkare 
som innebär färre återfall 

 
I motion F18 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska driva på för en långsiktig planering av sjukvården i Sverige 
 
I motion F19 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att primärvården överförs till kommunerna 
 
I motion F20 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att staten övertar driften av landets sjukhus 
2 att Folkpartiet ska verka för att större regioner skapas för sjukhusanknuten sjukvård 
 
I motion F21 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta aktivt för att hälso- och sjukvårdslagens mål om en hälso- och sjukvård på lika 

villkor uppnås 
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I motion F22 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för ett statligt övertagande av ansvaret för ambulanshelikopterverksamheten 
 
I motion F23 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ta initiativ till försöksverksamhet med anhörigstödjare på akutmottagningar 
 
I motion F24 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ta initiativ till en utredning av den utbildning som ges i coachning och sorgeterapi 
I motion F25 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en statlig funktion för lotsning och koordinering av vård 
 
I motion F26 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att lagen ändras så att anställda inom färdtjänstverksamhet omfattas av den 

tystnadsplikt som gäller för anställda inom vård och omsorg 
 
I motion F27 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att människor med handikapp eller kroniska sjukdomar i första hand bör få 

ha specialistenheter att vända sig till för eftervård 
2 att Folkpartiet ska verka för att medicinering och hjälpmedel sköts via dessa specialistenheter 
 
I motion F28 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att tandläkare ska åläggas att utfärda tandkort till sina patienter och att 

överlämna sin dokumentation till patienten, när denne så vill 
 
I motion F29 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet tydligt ska ta ställning för att det är individen som äger informationen om sig som patient 
2 att Folkpartiet ska arbeta för att utreda vilken teknik som är lämplig att använda för att individen ska 

förfoga och äga sin patientinformation 
 
I motion F30 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en lagstiftning som ge individen rätt att få tillgång till sin egen sjukjournal 

via internet 
 
I motion F31 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att barnanpassade läkemedelsmoduler blir ett krav i landstingens 

journalsystem 
 
I motion F32 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för snabbspår för äldre i vården så att de inte behöver belasta 

akutmottagningen, något som minskar lidandet och sänker vårdkostnaderna 
 
I motion F33 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att första linjens hälso- och sjukvård till äldre leds av äldresjuksköterskor 

och apotekare som stöd och avlastning av läkare från vardagsbeslut om läkemedel 
2 att landsmötet uttalar att fler kompetenser vid diagnos och behandling inklusive läkemedelsförskrivning 

är lösningar som skulle göra den äldres livskvalitet och läkemedelsterapi bättre samtidigt som stora 
besparingar för kommunerna möjliggörs 

 
I motion F34 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att svenska läkare vid behandling av i synnerhet kvinnliga 

patienter som söker för en fysisk åkomma tar patienterna på allvar och inte behandlar dem som om det 
handlade om en psykisk åkomma som depression eller stress 
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I motion F35 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska driva frågan om att erbjuda mammografi till kvinnor äldre än 74 år 
2 att Folkpartiet ska driva frågan om att erbjuda äldre kvinnor strålbehandling vid behandling av 

bröstcancer 
3 att Folkpartiet ska driva frågan om att verka för att specialutbildning av personal för att bibehålla 

kompetensen inom radiologin kommer till stånd 
 
I motion F36 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att åldersdiskrimineringen inom bröstcancerområdet motverkas genom att 

kvinnor erbjuds mammografi även efter fyllda 75 år och genom att äldre kvinnor erbjuds behandling 
likvärdig den som ges yngre med samma sjukdomsbild 

2 Folkpartiet ska verka för att en ökad andel kvinnor över 65 år ska ingå i kliniska studier om behandling 
av bröstcancer 

3 Folkpartiet ska verka för att information om mammografi utformas på nationell basis för att utgöra 
adekvat underlag för informerat samtycke 

 
I motion F37 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att kvinnor med riskfaktorer (hög ålder, rökare och kvinnor med 

tidigare frakturer) ska utredas och behandlas 
 
I motion F38 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska ta initiativ för att förändra möjligheterna till vidareutbildning från 

undersköterska till sjuksköterska så att flerårig undersköterskeerfarenhet ger kortare fortbildning och 
bättre löneutveckling 

 
I motion F39 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för att personal i vården och omsorgen med ansvar för sårbehandling har 

adekvat utbildning för att förebygga sår och i effektiv sårbehandling 
 
I motion F40 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att nyutbildade läkare garanteras sammanhållen tjänstgöring inom ett 

landsting under utbildningstiden, om de så önskar 
2 att landsmötet uttalar att Folkpartiets representanter i landstingen bör stödja denna viljeinriktning 
 
I motion F41 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en politisk styrning av specialistutbildningen (ST-utbildningen) till 

bristyrkena 
2 att Folkpartiet ska verka för att det av kvalitetsskäl görs en uppföljning av produktionen på teamnivå 

(läkare–assisterande personal) 
 
I motion F42 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att modernisera lagen om ändrad könstillhörighet i vissa fall, 

särskilt reglerna om tvångssterilisering som inte hör hemma i ett demokratiskt och liberalt samhälle 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att motverka diskrimineringen mot transsexuella 
 
I motion F43 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att minderåriga över sexton år ska ha rätt att byta juridiskt kön, utan 

målsmans tillstånd 
2 att Folkpartiet ska verka för att minderåriga under sexton år ska ha rätt att byta juridiskt kön, med 

målsmans tillstånd 
3 att Folkpartiet ska verka för att minderåriga patienter med könsidentitetsstörningar ska ges lika tillgång 

till viktig medicinsk och kirurgisk vård (könskorrigerande behandling) som andra unga patienter 
4 att Folkpartiet ska verka för att det ska göras tillåtet för minderåriga patienter att genomgå 

könskorrigerande operationer av genitalier 
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5 att Folkpartiet ska verka för att Socialstyrelsen tar initiativ till samråd med SKL i syfte att undersöka 
förutsättningarna att få till stånd ett till två regionala utrednings- och behandlingsteam för barn och 
ungdomar med könsidentitetsstörningar 

 
I motion F44 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att kompetensen om transsexualism och könsidentitetsstörningar inom den 

öppna hälso- och sjukvården måste förbättras 
2 att Folkpartiet ska verka för att Socialstyrelsen utarbetar informationsmaterial om vart man kan vända 

sig om man behöver hjälp, hur utredningen sker, vilken vård man kan få och vilka villkor som gäller för 
att få en ny juridisk fastställelse av kön 

3 att Folkpartiet ska verka för att Socialstyrelsen tar fram kunskapsöversikter för utredning av personer 
med ospecificerad könsidentitetsstörning 

4 att Folkpartiet ska verka för att Socialstyrelsen tar fram kunskapsöversikter för hur utredningen av 
personer med könsidentitetsstörningar ska gå till och i samarbete med professionen ta fram ett nationellt 
vårdprogram/rekommendationer för vården av personer som lider av transsexualism och andra 
könsidentitetsstörningar 

5 att Folkpartiet ska verka för att behandling ska kunna ges även till personer som har ospecificerad 
könsidentitetsstörning och inte vill genomgå en fullständig könskorrigering 

6 att Folkpartiet ska verka för att Socialstyrelsen sammanställer aktuell kunskap som kan ge vägledning 
på vilka indikationer och under vilka förutsättningar som hormonbehandling ska ges. De medicinska 
och psykosociala riskerna med att ge behandling och inte ge behandling ska särskilt uppmärksammas 

 
I motion F45 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det allmänna ska vara skyldigt att utfärda nya intyg (till exempel 

skolbetyg och arbetsintyg) i de nya personuppgifterna till transpersoner som bytt juridisk 
könstillhörighet 

2 att Folkpartiet ska verka för att det ska förtydligas att det inte är urkundsförfalskning att utfärda nya 
intyg (till exempel skolbetyg och arbetsintyg) i de nya personuppgifterna till transpersoner som bytt 
juridisk könstillhörighet 

3 att Folkpartiet ska verka för att det utreds hur det ska kunna utfärdas nya intyg (till exempel skolbetyg 
och arbetsintyg) i de nya personuppgifterna till transpersoner som bytt juridisk könstillhörighet om den 
som utfärdat ett intyg avlidit eller upplösts 

4 att Folkpartiet ska verka för att den som enligt lag eller annan författning varit tvungen att utfärda ett 
intyg, ska vara skyldig att utfärda nytt intyg i de nya personuppgifterna till transpersoner som bytt 
juridisk könstillhörighet 

 
I motion F46 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”Att en person som kan föda barn inte får registrera sej som ’man’ strider inte 

nödvändigtvis mot liberalismens idé eller tron på allas lika värde, och kan inte heller rimligen betecknas 
som ’tvångssterilisering’, så länge ingen tvingas ’byta kön’.” 

2 att partistyrelsen ges i uppdrag att se över partiets hbt-politik, speciellt beträffande så kallade 
könsbyten/könskorrigeringar/könskonfirmeringar, så att den inte genom omgörning av könsbegrepp och 
namnlag med mera blir självförgörande och slår undan benen för partiets jämställdhetspolitik 

 
I motion F47 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”Foster med Downs syndrom är inte mindre värda än andra foster och ska 

fridlysas vid samma ålder som de. Provocerade aborter på grund av kromosomantal ska inte underlättas 
mer av landstingen än aborter på grund av kön.” 

2 att partistyrelsen ges i uppdrag att se över abortlagstiftningen, så att inte foster med Downs syndrom 
uppfattas som mindre skyddsvärda genom att de får uppspåras med hjälp av särskilda KUB-tester och 
avlivas även vid en ålder då andra foster är fridlysta 

 
I motion F48 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en uppföljning av hur smittskyddslagen fungerar i dag för hivsmittade 
 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

61 

I motion F49 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att omskärelse av pojkar av icke-medicinska skäl förbjuds 
 
I motion F50 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att en åldersgräns på 18 år införs för omskärelse, såvida inte 

ingreppet är nödvändigt av medicinska skäl 
 
I motion F51 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utforma ett Folkpartiförslag för en långsiktig trygg sjukförsäkring i 

enlighet med motionen som ger långsiktigt tydliga spelregler 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att vidta initiativ för breda politiska lösningar 
3 att partistyrelsen ges i uppdrag att uppmärksamma de aspekter som beskrivs i motionen om tidsgränser 

och procentsatser i sjukförsäkringssystemet 
4 att Folkpartiet ska ta initiativ till att förbättra nuvarande regelsystem så att sjukförsäkringens 

trovärdighet som ett gemensamt finansierat system utvecklas och upprätthålls 
 
I motion F52 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att människor får (snabb och god) rehabilitering och inte bara tvingas till 

Arbetsförmedlingen 
2 att Folkpartiet ska verka för att den medicinska/psykologiska expertisen som har träffat patienten 

(läkare, psykologer och sjukgymnaster) ska bedöma människors arbetsförmåga, och det vid osäkerhet 
ska krävs fler bedömningar av nämnda yrkeskategorier 

3 att Folkpartiet ska verka för att utförsäkringarna stoppas 
 
I motion F53 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att reglerna anpassas så att företagare får möjlighet att behålla sitt företag 

även efter en längre tids sjukdom 
 
I motion F54 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att motionens intentioner implementeras i lagstiftningen för 

sjukförsäkringen 
 
I motion F67 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det statliga investeringsbidraget till trygghetsboenden ökar 
 
I motion F68 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska sträva efter att främja äldres delaktighet i vardagligt liv genom att arbeta för en 

översyn av trafikförordningen 
2 att Folkpartiet ska verka för införandet av ett tillägg i trafikförordningen 13 kap. 8 §  med syfte att 

underlätta beviljandet av parkeringstillstånd för personer som är i åldersgruppen 90 år och äldre 
 
I motion F69 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att valfriheten inom äldreomsorgen alltid ska möjliggöra att välja 

driftformen offentligt/egenregi 
2 att Folkpartiet ska verka för att kommunen ska vara skyldig att respektera tidigare vald driftform. Vid 

upphandling eller motsvarande av befintlig verksamhet ska vårdtagarna/brukarna alltid och aktivt 
erbjudas vidhålla sitt tidigare val av driftform 

3 att Folkpartiet ska verka för att kommunen vid upphandling, avknoppning, utmaningsrätt eller 
motsvarande av befintlig verksamhet alltid ska efterhöra vårdtagarna/brukarnas val av driftform före 
beslut 

4 att Folkpartiet ska verka för att kommunen ska vara skyldig att avbryta en upphandling av befintlig 
verksamhet eller motsvarande om ett flertal av vårdtagarna/brukarna väljer att vidhålla sitt tidigare val 
av driftform 
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I motion F70 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till att valfrihetssystem för äldreomsorgen införs i 

hela landet, det vill säga i alla Sveriges kommuner  
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till att stimulansbidrag används för att underlätta 

kommuner att förbereda och utveckla valfrihetssystem den dagen någon annan än kommunen söker 
tillstånd att starta en verksamhet 

3 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till att Socialstyrelsen blir tillståndsgivare och den 
äldres val styr äldreomsorgspengen  

 
I motion F71 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att äldre personer kan ges förbättrad rätt till äldrevård och omsorg på 

minoritetsspråk i enlighet med motionens förslag 
 
I motion F72 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att stegvis omvandla det statliga ålderspensionssystemet till ett 

sjukpensionssystem 
 
I motion F73 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att omtanken om pensionärer och de svårt sjuka/yrkesskadade håller allt mer på att 

försvinna i det svenska samhället. Som politiker måste vi ta ett ökat ansvar 
 
I motion F74 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för ett pengsystem för anhöriga 
 
I motion F75 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att driva frågan om närståendes ledighet för vård av äldre med 

målsättningen att efter utredning införa en lagstiftning i enlighet med motionens intentioner 
 
I motion F76 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att vård av förälder (VAF) införs inom en snar framtid 
 
I motion E55 hade yrkats: 
2 att Folkpartiet ska verka för att stimulera läkarstuderande att välja bristspecialiteter 
3 att Folkpartiet ska verka för att korta tiderna och administrativt förenkla för läkare utbildade i andra 

länder att få möjlighet att utöva sitt yrke i Sverige 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion F14 yrkande 1 skulle anses besvarat 
2 att motion F14 yrkande 2 skulle anses besvarat 
3 att motion F14 yrkande 3 skulle anses besvarat 
4 att motion F15 skulle avslås 
5 att motion F16 yrkande 1 skulle avslås 
6 att motion F16 yrkande 2 skulle avslås 
7 att motion F16 yrkande 3 skulle avslås 
8 att motion F16 yrkande 4 skulle avslås 
9 att motion F17 skulle anses besvarad 
10 att motion F18 skulle anses besvarad 
11 att motion F19 skulle avslås 
12 att motion F20 yrkande 1 skulle avslås 
13 att motion F20 yrkande 2 skulle avslås 
14 att motion F21 skulle anses besvarad 
15 att motion F22 skulle avslås 
16 att motion F23 skulle anses besvarad 
17 att motion F24 skulle anses besvarad 
18 att motion F25 skulle anses besvarad 
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19 att motion F26 skulle anses besvarad 
20 att motion F27 yrkande 1 skulle anses besvarat 
21 att motion F27 yrkande 2 skulle anses besvarat 
22 att motion F28 skulle avslås 
23 att motion F29 yrkande 1 skulle anses besvarat 
24 att motion F29 yrkande 2 skulle anses besvarat 
25 att motion F30 skulle anses besvarad 
26 att motion F31 skulle anses besvarad 
27 att motion F32 skulle anses besvarad 
28 att motion F33 yrkande 1 skulle avslås 
29 att motion F33 yrkande 2 skulle anses besvarat 
30 att motion F34 skulle avslås 
31 att motion F35 yrkande 1 skulle bifallas 
32 att motion F35 yrkande 2 skulle anses besvarat 
33 att motion F35 yrkande 3 skulle anses besvarat 
34 att motion F36 yrkande 1 skulle bifallas 
35 att motion F36 yrkande 2 skulle anses besvarat 
36 att motion F36 yrkande 3 skulle anses besvarat 
37 att motion F37 skulle anses besvarad 
38 att motion F38 skulle anses besvarad 
39 att motion F39 skulle anses besvarad 
40 att motion E55 yrkande 2 skulle anses besvarat 
41 att motion E55 yrkande 3 skulle anses besvarat 
42 att motion F40 yrkande 1 skulle bifallas 
43 att motion F40 yrkande 2 skulle bifallas 
44 att motion F41 yrkande 1 skulle anses besvarat 
45 att motion F41 yrkande 2 skulle anses besvarat 
46 att motion F42 yrkande 1 skulle bifallas 
47 att motion F42 yrkande 2 skulle bifallas  
48 att motion F43 yrkande 1 skulle anses besvarat 
49 att motion F43 yrkande 2 skulle anses besvarat 
50 att motion F43 yrkande 3 skulle anses besvarat 
51 att motion F43 yrkande 4 skulle anses besvarat 
52 att motion F43 yrkande 5 skulle anses besvarat 
53 att motion F44 yrkande 1 skulle anses besvarat 
54 att motion F44 yrkande 2 skulle anses besvarat 
55 att motion F44 yrkande 3 skulle anses besvarat 
56 att motion F44 yrkande 4 skulle anses besvarat 
57 att motion F44 yrkande 5 skulle bifallas 
58 att motion F44 yrkande 6 skulle anses besvarat 
59 att motion F45 yrkande 1 skulle anses besvarat 
60 att motion F45 yrkande 2 skulle anses besvarat 
61 att motion F45 yrkande 3 skulle anses besvarat 
62 att motion F45 yrkande 4 skulle anses besvarat 
63 att motion F46 yrkande 1 skulle avslås 
64 att motion F46 yrkande 2 skulle avslås 
65 att motion F47 yrkande 1 skulle avslås 
66 att motion F47 yrkande 2 skulle avslås 
67 att motion F48 skulle anses besvarad 
68 att motion F49 skulle avslås 
69 att motion F50 skulle avslås 
70 att motion F51 yrkande 1 skulle anses besvarat 
71 att motion F51 yrkande 2 skulle anses besvarat 
72 att motion F51 yrkande 3 skulle anses besvarat 
73 att motion F51 yrkande 4 skulle anses besvarat 
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74 att motion F52 yrkande 1 skulle anses besvarat 
75 att motion F52 yrkande 2 skulle avslås 
76 att motion F52 yrkande 3 skulle avslås 
77 att motion F53 skulle anses besvarad 
78 att motion F54 skulle anses besvarad 
79 att motion F67 skulle anses besvarad 
80 att motion F68 yrkande 1 skulle anses besvarat 
81 att motion F68 yrkande 2 skulle avslås 
82 att motion F69 yrkande 1 skulle anses besvarat 
83 att motion F69 yrkande 2 skulle avslås 
84 att motion F69 yrkande 3 skulle avslås 
85 att motion F69 yrkande 4 skulle avslås 
86 att motion F70 yrkande 1 skulle anses besvarat 
87 att motion F70 yrkande 2 skulle anses besvarat 
88 att motion F70 yrkande 3 skulle anses besvarat 
89 att motion F71 skulle bifallas 
90 att motion F72 skulle avslås 
91 att motion F73 skulle anses besvarad 
92 att motion F74 skulle anses besvarad 
93 att motion F75 skulle anses besvarad 
94 att motion F76 skulle anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F14 yrkande 1 skulle anses besvarat 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F14 yrkande 2 skulle anses besvarat 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F14 yrkande 3 skulle anses besvarat 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F15 skulle avslås 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F16 yrkande 1 skulle avslås 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F16 yrkande 2 skulle avslås 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F16 yrkande 3 skulle avslås 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F16 yrkande 4 skulle avslås 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F17 skulle anses besvarad 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F18 skulle anses besvarad 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F19 skulle avslås 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F20 yrkande 1 skulle avslås 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F20 yrkande 2 skulle avslås 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F21 skulle anses besvarad 
15 att motion F22 skulle anses besvarad 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F23 skulle anses besvarad 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F24 skulle anses besvarad 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F25 skulle anses besvarad 
19 att landsmötet skulle besluta att Folkpartiet ska verka för att sjukrese- och färdtjänstresenärernas 

integritet säkerställs 
20 att motion F26 därmed i enlighet med partistyrelsens yrkande skulle anses besvarad  
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F27 yrkande 1 skulle anses besvarat 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F27 yrkande 2 skulle anses besvarat 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F28 skulle avslås 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F29 yrkande 1 skulle anses besvarat 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F29 yrkande 2 skulle anses besvarat 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F30 skulle anses besvarad 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F31 skulle anses besvarad 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F32 skulle anses besvarad 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F33 yrkande 1 skulle avslås 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F33 yrkande 2 skulle anses besvarat 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F34 skulle avslås 
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32 att motion F35 yrkande 1 skulle bifallas med följande tillägg: ”att Folkpartiet ska driva frågan om att 
erbjuda mammografi till kvinnor äldre än 74 år samt att pröva möjligheten att sänka de nedre 
åldersgränserna” 

33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F35 yrkande 2 skulle anses besvarat 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F35 yrkande 3 skulle anses besvarat 
35 att motion F36 yrkande 1 skulle bifallas med följande tillägg: ”att Folkpartiet ska verka för att 

åldersdiskrimineringen inom bröstcancerområdet motverkas genom att kvinnor erbjuds mammografi 
även efter fyllda 75 år och genom att äldre kvinnor erbjuds behandling likvärdig den som ges yngre 
med samma sjukdomsbild samt att pröva möjligheten att sänka de nedre åldersgränserna.” 

36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F36 yrkande 2 skulle anses besvarat 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F36 yrkande 3 skulle anses besvarat 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F37 skulle anses besvarad 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F38 skulle anses besvarad 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F39 skulle anses besvarad 
41 att motion E55 yrkande 2 skulle bifallas 
42 att motion E55 yrkande 3 skulle bifallas 
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F40 yrkande 1 skulle bifallas 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F40 yrkande 2 skulle bifallas 
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F41 yrkande 1 skulle anses besvarat 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F41 yrkande 2 skulle anses besvarat 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F42 yrkande 1 skulle bifallas 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F42 yrkande 2 skulle bifallas 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F43 yrkande 1 skulle anses besvarat 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F43 yrkande 2 skulle anses besvarat 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F43 yrkande 3 skulle anses besvarat 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F43 yrkande 4 skulle anses besvarat 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F43 yrkande 5 skulle anses besvarat 
54 att landsmötet skulle besluta att Folkpartiet ska verka för att utveckla stödet till unga transexuella, 

transpersoner och personer med könsidentitetsstörningar och initierar en översyn om hur deras juridiska 
ställning och tillgång till adekvata insatser från hälso- och sjukvården bör utvecklas 

55 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F44 yrkande 1 skulle anses besvarat 
56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F44 yrkande 2 skulle anses besvarat 
57 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F44 yrkande 3 skulle anses besvarat 
58 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F44 yrkande 4 skulle anses besvarat 
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F44 yrkande 5 skulle bifallas 
60 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F44 yrkande 6 skulle anses besvarat 
61 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F45 yrkande 1 skulle anses besvarat 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F45 yrkande 2 skulle anses besvarat 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F45 yrkande 3 skulle anses besvarat 
64 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F45 yrkande 4 skulle anses besvarat 
65 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F46 yrkande 1 skulle avslås 
66 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F46 yrkande 2 skulle avslås 
67 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F47 yrkande 1 skulle avslås 
68 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F47 yrkande 2 skulle avslås 
69 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F48 skulle anses besvarad 
70 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F49 skulle avslås 
71 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F50 skulle avslås 
72 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F51 yrkande 1 skulle anses besvarat 

   Utskottets kommentar: ”Sedan PS-yttrandet skrevs har regeringen genomfört ytterligare förbättringar 
av sjukförsäkringen. Ersättningen, inklusive boendetillägget, till de s.k. nollklassade är avsevärt högre 
än vad departementet föreslog i sin remisspromemoria. Likaså har den individuella prövningen efter 2,5 
års sjukskrivning setts över så att fler kommer att få fortsatt sjukpeng. Regeringen föreslår också 
förbättrat samarbete mellan Försäkringskassan och A-kassan så att färre faller mellan stolarna. Detta 
innebär bl.a. att individen får möjlighet att gå arbetslivsintroduktion (ALI) tidigare och med bibehållen 
sjukpeng.  
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   Folkpartiet har tillsatt en arbetsgrupp som ska formulera förslag om utformningen av framtidens 
socialförsäkringar. Utskottet vill särskilt betona vikten av att Folkpartiets arbetsgrupp också formulerar 
en tydlig liberal utgångspunkt inför det fortsatta arbetet i den statliga utredningen av socialförsäkringar. 
Sverige behöver en långsiktig och trygg sjukförsäkring.” 

73 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F51 yrkande 2 skulle anses besvarat 
74 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F51 yrkande 3 skulle anses besvarat 
75 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F51 yrkande 4 skulle anses besvarat 
76 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F52 yrkande 1 skulle anses besvarat 
77 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F52 yrkande 2 skulle avslås 
78 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F52 yrkande 3 skulle avslås 
79 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F53 skulle anses besvarad 
80 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F54 skulle anses besvarad 
81 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F67 skulle anses besvarad 
82 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F68 yrkande 1 skulle anses besvarat 
83 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F68 yrkande 2 skulle avslås 
84 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F69 yrkande 1 skulle anses besvarat 
85 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F69 yrkande 2 skulle avslås 
86 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F69 yrkande 3 skulle avslås 
87 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F69 yrkande 4 skulle avslås 
88 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F70 yrkande 1 skulle anses besvarat 
89 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F70 yrkande 2 skulle anses besvarat 
90 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F70 yrkande 3 skulle anses besvarat 
91 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F71 skulle bifallas 
92 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F72 skulle avslås 
93 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F73 skulle anses besvarad 
94 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F74 skulle anses besvarad 
95 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F75 skulle anses besvarad 
96 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F76 skulle anses besvarad 
 
Utskottsreservation 1 
Thomas av Bjur reserverade sig till förmån för att motion F14 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 2 
Ludvig Larsson reserverade sig till förmån för att motion F15 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 3 
Rose-Marie Fihn reserverade sig till förmån för att motion F33 skulle bifallas. 
  
Utskottsreservation 4 
Rose-Marie Fihn reserverade sig till förmån för att motion F51 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 5 
Rose-Marie Fihn reserverade sig till förmån för att motion F52 skulle bifallas. 
 
I debatten yttrade sig:  
Anna Starbrink för utskottet, Thomas af Bjur som utskottsreservant, Ludvig Larsson som utskottsreservant, 
Rose-Marie Fihn som utskottsreservant, Barbro Westerholm för partistyrelsen, Birgitta Rydberg, 
Yngve Filipsson, Dan Möllengård, Ulf Nilsson, Anna Steele Karlström, Gert Ohlsson, Pär Ekström, 
Jens Sundström, André Frisk, Amy Öberg, Anne Kotavuopio Jatko, Ismail Kamil, Hans Andersson, 
Pär Lundqvist, Christer Winbäck, Karl Axelsson, Åsa Johansson, Lena Skaring Thorsén, 
Maria Lundqvist-Brömster, Marcus Claesson, Daniel Forslund, Håkan Borg, Gunilla Borg, Henrik Lundin, 
Kajsa Dovstad, Magnus Liljegren, Andreas Holmberg, Amanda Brihed, Peter Olevik Dunder, Yacob Rajes, 
Niklas Herneryd, S. Aref, Rosie Rothstein och Karl-Erik Andersson. 
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Thomas af Bjur yrkade: 
1 att motion F14 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion F14 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion F14 yrkande 3 skulle bifallas 
 
Ludvig Larsson, Kajsa Dovstad, Ismail Kamil och Magnus Liljegren yrkade: 
1 att motion F15 skulle bifallas 
 
Hans Andersson yrkade: 
1 att motion F19 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
 
Kajsa Dovstad yrkade: 
1 att motion F20 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion F20 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Peter Olevik Dunder och Anne Kotavuopio Jatko yrkade: 
1 att motion F22 skulle bifallas 
 
Henrik Lundin yrkade: 
1   att motion F25 skulle bifallas 
 
Åsa Johansson yrkade: 
1 att motion F29 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion F29 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion F30 skulle bifallas 
 
Birgitta Rydberg, partistyrelsen, och Anna Starbrink, utskottet, yrkade i anslutning till motion F30: 
1 att Folkpartiet skulle verka för att det i den kommande patientlagen tydliggörs att patienten ska ha rätt 

att ha tillgång till sina journaluppgifter elektroniskt 
 
Rose-Marie Fihn, Dan Möllengård och Gert Ohlsson yrkade: 
1 att motion F33 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion F33 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Håkan Borg yrkade: 
1 att motion E55 yrkande 2 skulle avslås 
 
Gunilla Borg yrkade: 
1  att motion F41 yrkande 1 skulle bifallas 
2  att motion F41 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Christer Romson Lande yrkade: 
1 att motion F45 yrkande 1 skulle bifallas   
 
Anna Steele Karlström yrkade: 
1 att motion F45 yrkande 4 skulle bifallas 
 
Magnus Liljegren yrkade: 
1 att motion F50 skulle bifallas 
 
Rose-Marie Fihn yrkade: 
1 att motion F51 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion F51 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion F51 yrkande 3 skulle bifallas 
4 att motion F51 yrkande 4 skulle bifallas 
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5 att motion F52 yrkande 1 skulle bifallas 
6 att motion F52 yrkande 2 skulle bifallas 
7 att motion F52 yrkande 3 skulle bifallas 
 
Anne Kotavuopio Jatko yrkade: 
1 att motion F70 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion F70 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion F70 yrkande 3 skulle bifallas 
 
Pär Lundqvist och Ann Catrine Fogelgren yrkade i anslutning till motionerna F74–F76: 
1 att partistyrelsen skulle få i uppdrag att göra en analys över vad ett socialförsäkringssystem för vård av 

äldre skulle innebära ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men också vilka konsekvenser det skulle få 
ur andra relevanta aspekter 

 
Landsmötet beslutade: 
418 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F14 yrkande 1 besvarat 
419 att därmed avslå Thomas af Bjurs yrkande 1 
420 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F14 yrkande 2 besvarad 
421 att därmed avslå Thomas af Bjurs yrkande 2 
422 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F14 yrkande 3 besvarat 
423 att därmed avslå Thomas af Bjurs yrkande 3 
424 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F15 
425 att därmed avslå Ludvig Larssons m.fl.:s yrkande 
426 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F16 yrkande 1  
427 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F16 yrkande 2  
428 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F16 yrkande 3  
429 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F16 yrkande 4  
430 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F17 besvarad 
431 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F18 besvarad 
432 att avslå Hans Anderssons yrkande 
433 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F19  
434 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F20 yrkande 1  
435 att därmed avslå Kajsa Dovstads yrkande 1 
436 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F20 yrkande 2  
437 att därmed avslå Kajsa Dovstads yrkande 2 
438 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F21 besvarad 
439 att i enlighet med utskottets yrkande anse motion F22 besvarad 
440 att därmed avslå Peter Olevik Dunders och Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 
441 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F23 besvarad 
442 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F24 besvarad 
443 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F25 besvarad 
444 att därmed avslå Henrik Lundins yrkande 
445 att besluta att Folkpartiet ska verka för att sjukrese- och färdtjänstresenärernas integritet säkerställs 
446 att därmed i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F26 besvarad  
447 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F27 yrkande 1 besvarat 
448 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse F27 yrkande 2 besvarat 
449 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F28  
450 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse F29 yrkande 1 besvarat 
451 att därmed avslå Åsa Johanssons yrkande 1 
452 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse F29 yrkande 2 besvarat 
453 att därmed avslå Åsa Johanssons yrkande 2 
454 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F30 besvarad 
455 att därmed avslå Åsa Johanssons yrkande 3 
456 att bifalla Birgitta Rydbergs och Anna Starbrinks yrkande  
457 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F31 besvarad 
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458 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F32 besvarad 
459 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå F33 yrkande 1  
460 att därmed avslå Rose-Marie Fihns m.fl.:s yrkande 1 
461 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F33 yrkande 2 besvarat 
462 att därmed avslå Rose-Marie Fihns m.fl.:s yrkande 2 
463 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F34 
464 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion F35 yrkande 1 med följande tillägg: ”att Folkpartiet 

ska driva frågan om att erbjuda mammografi till kvinnor äldre än 74 år samt att pröva möjligheten att 
sänka de nedre åldersgränserna” 

465 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F35 yrkande 2 besvarat 
466 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F35 yrkande 3 besvarat 
467 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion F36 yrkande 1 med följande tillägg: ”att Folkpartiet 

ska verka för att åldersdiskrimineringen inom bröstcancerområdet motverkas genom att kvinnor erbjuds 
mammografi även efter fyllda 75 år och genom att äldre kvinnor erbjuds behandling likvärdig den som 
ges yngre med samma sjukdomsbild samt att pröva möjligheten att sänka de nedre åldersgränserna” 

468 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F36 yrkande 2 besvarat 
469 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F36 yrkande 3 besvarat 
470 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F37 besvarad 
471 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F38 besvarad 
472 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F39 besvarad 
473 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion E55 yrkande 2  
474 att därmed avslå Håkan Borgs yrkande 
475 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion E55 yrkande 3  
476 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion F40 yrkande 1  
477 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion F40 yrkande 2  
478 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F41 yrkande 1 besvarat 
479 att därmed avslå Gunilla Borgs yrkande 1 
480 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F41 yrkande 2 besvarat 
481 att därmed avslå Gunilla Borgs yrkande 2 
482 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets bifalla motion F42 yrkande 1  
483 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets bifalla motion F42 yrkande 2  
484 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F43 yrkande 1 besvarat 
485 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F43 yrkande 2 besvarat 
486 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F43 yrkande 3 besvarat 
487 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F43 yrkande 4 besvarat 
488 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F43 yrkande 5 besvarat 
489 att i enlighet med utskottets yrkande besluta att Folkpartiet ska verka för att utveckla stödet till unga 

transexuella, transpersoner och personer med könsidentitetsstörningar och initierar en översyn om hur 
deras juridiska ställning och tillgång till adekvata insatser från hälso- och sjukvården bör utvecklas 

490 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F44 yrkande 1 besvarat 
491 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F44 yrkande 2 besvarat 
492 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F44 yrkande 3 besvarat 
493 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F44 yrkande 4 besvarat 
494 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion F44 yrkande 5  
495 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F44 yrkande 6 besvarat   
496 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F45 yrkande 1 besvarat 
497 att därmed avslå Christer Romson Landes yrkande 
498 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F45 yrkande 2 besvarat 
499 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F45 yrkande 3 besvarat 
500 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F45 yrkande 4 besvarat 
501 att därmed avslå Anna Steele Karlströms yrkande 
502 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F46 yrkande 1  
503 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F46 yrkande 2  
504 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F47 yrkande 1  
505 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F47 yrkande 2  
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506 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F48 besvarad 
507 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F49  
508 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F50  
509 att därmed avslå Magnus Liljegrens yrkande 
510 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F51 yrkande 1 besvarat 
511 att därmed avslå Rose-Marie Fihns yrkande 1 
512 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F51 yrkande 2 besvarat 
513 att därmed avslå Rose-Marie Fihns yrkande 2 
514 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F51 yrkande 3 besvarat 
515 att därmed avslå Rose-Marie Fihns yrkande 3 
516 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F51 yrkande 4 besvarat 
517 att därmed avslå Rose-Marie Fihns yrkande 4 
518 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F52 yrkande 1 besvarat 
519 att därmed avslå Rose-Marie Fihns yrkande 5 
520 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F52 yrkande 2  
521 att därmed avslå Rose-Marie Fihns yrkande 6 
522 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F52 yrkande 3  
523 att därmed avslå Rose-Marie Fihns yrkande 7 
524 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F53 besvarad 
525 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F54 besvarad 
526 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F67 besvarad 
527 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F68 yrkande 1 besvarat 
528 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F68 yrkande 2  
529 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F69 yrkande 1 besvarat 
530 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F69 yrkande 2  
531 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F69 yrkande 3  
532 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F69 yrkande 4  
533 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F70 yrkande 1 besvarat 
534 att därmed avslå Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 1 
535 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F70 yrkande 2 besvarat 
536 att därmed avslå Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 2 
537 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F70 yrkande 3 besvarat 
538 att därmed avslå Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 3 
539 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion F71  
540 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F72  
541 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F73 besvarad 
542 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F74 besvarad 
543 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F75 besvarad 
544 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F76 besvarad 
545 att avslå Pär Lundqvists och Ann Catrine Fogelgrens yrkande 
 
Reservation 9 
Thomas af Bjur reserverade sig till förmån för bifall till motion F14. 
 
Reservation 10 
Rose-Marie Fihn och Dan Möllengård reserverade sig till förmån för bifall till motion F33. 
 
Reservation 11 
Rose-Marie Fihn reserverade sig till förmån för bifall till motionerna F51 och F52. 

§ 57 Förhandlingspassets avslutande 

Karin Pilsäter förklarade förhandlingspasset avslutat. 
Förhandlingarna avslutades kl. 15.41. 
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Förhandlingspass 6, lördag 15 oktober 2011, kl. 15.45–18.30 

§ 58 Ulrika Francke öppnade förhandlingspasset kl. 15.45  

§ 59 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
546 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 60 Justering av röstlängd 

Ulrika Francke anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Anna Starbrink, Stockholms län, ersattes av Peter Olevik Dunder 
Tina Acketoft, Skåne, ersattes av Oscar Schau 
Anders Albäck, Skåne, ersattes av Magnus Hulte Andersson 
Charlotta Bjärholm, Skåne, ersattes av Emma Widman 
Mats Persson, Skåne, ersattes av Josefin Croneld 
Dan Möllengård, Norra Älvsborg, ersattes av Anita Brodén 
Erik Johansson, Örebro län, ersattes av Åsa Johansson 
Staffan Korsgren, Örebro län, ersattes av Linda Axäng 
Karolina Wallström, Örebro län, ersattes av Jerker Lindgren 
Peter Nygren, Dalarna, ersattes av Taieb Khessib 
Lina Nordquist, Liberala Kvinnor, ersattes av Eva Kullenberg 
 
Landsmötet beslutade: 
547 att därmed fastställa röstlängden 

§ 61 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Ulrika Francke anmälde att Carina Boberg och Mats Siljebrand skulle tjänstgöra som justerare under 
förhandlingspasset. 

§ 62 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Ulrika Francke anmälde att Fatima Svanå, Halland, Axel Darvik, Göteborg, Ida Lindh, Västerbotten och 
Johan Sandberg, Blekinge skulle tjänstgöra som rösträkningsdelegation under förhandlingspasset. 

§ 63 Rättspolitik (utskottsutlåtande 7A) 

I motion H1 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en rättspolitik för utanförskapsområden i enlighet med vad i motionen 

anförs 
 
I motion H2 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det görs resoluta och snabba ingripanden mot ungdomsbrottslighet, 

drogmissbruk och skolk  
2 att Folkpartiet ska verka för att lagen ändras så att man kan konfiskera egendom som kriminella har 

tillskansat sig på brottslig väg 
3 att Folkpartiet ska verka för att de kriminella gängen ska störas genom ständiga ingripanden och 

kontroller från myndigheterna 
 
I motion H3 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att enskilda kvinnojourer får möjlighet att ansöka om de 

utvecklingsmedel som finns hos länsstyrelserna för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn 
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I motion H4 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till att brottsoffer får tillgång till juridisk hjälp 

samtidigt som den åtalade 
 
I motion H5 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en förstärkning av närpolisen i hela Sverige 
2 att Folkpartiet ska verka för mobila poliskontor 
3 att Folkpartiet ska verka för tydligare och enhetligare styrning av polisväsendet 
4 att Folkpartiet ska verka för satsningar på fler civila specialisttjänster inom polisen 
 
I motion H6 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för fler närpoliser 
 
I motion H7 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska ställa sig bakom att Sveriges beredskapspoliser ska användas som en 

förstärkningsresurs till den ordinarie polisen som en samhällstjänst om minst 200 timmar om året  
2 att Folkpartiet liberalerna ska ställa sig bakom att Sverige ska satsa på en renodlad civil 

snabbinsatsstyrka inom ramen för civil krishantering 
 
I motion H8 hade yrkats: 
1 att partiprogrammets text i de två sista meningarna i det andra stycket under rubriken ”Vässa kampen 

mot grov organiserad brottslighet” ändras till: ”Det europeiska polissamarbetet, Europol, bör på sikt, i 
takt med att EU utvecklas till en federation, utvecklas till ett överstatligt samarbete. Gemensamma 
brottsregister och gemensamma utrednings- och insatsstyrkor mot vissa brottstyper bör upprättas, dock 
ej innan det demokratiska underskottet på EU-nivå är undanröjt.” 

2 att punkt 42 i det rättspolitiska programmet ändras till följande lydelse ”Europeiskt FBI. På sikt 
utveckla polisbyrån Europol till en europeisk polismyndighet som har det yttersta ansvaret för 
brottsutredningar där flera länder är inblandade. En gemensam polisstyrka med operativa befogenheter, 
som kan bistå medlemsländernas polis vid behov bör också inrättas, dock ej innan det demokratiska 
underskottet på EU-nivå är undanröjt och unionen är utbyggd med tillräckliga rättssäkerhetsgarantier.” 

 
I motion H9 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att brottsanmälningar mot poliser liksom i andra länder ska utredas av en 

särskild tillsynsmyndighet 
2 att Folkpartiet ska verka för ett obligatoriskt, självständigt och skyndsamt utredningsförfarande av 

samtliga fall då en person avlidit eller skadats allvarligt i samband med ett polisingripande, oavsett om 
misstanke om brott föreligger eller ej 

3 att Folkpartiet ska verka för regelförändringar och kunskapsstudier för att säkerställa kvalitet och 
enhetlighet över landet i hanteringen av anmälningar mot poliser 

 
I motion H10 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att närmare utreda förslaget och att 

förslaget överlämnas till justitiedepartementet för vidare beslut 
2 att Folkpartiet ska driva frågan om att återinföra tingsrätter på flera orter i riket 
 
I motion H11 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna på olika sätt ska agera för att nämndemännens arvoden höjs i domstolarna 
 
I motion H12 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att nominering till nämndeman frikopplas från de politiska partierna 
 
I motion H13 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att öka ersättningen till nämndemän 
2 att Folkpartiet ska verka för att politiskt utsedda nämndemän bedöms av Domstolsverket 
3 att Folkpartiet ska verka för en förutsägbarhet i nämndemäns arbetstider 
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I motion H14 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att avskaffa nämndemannasystemet, så att endast juridiskt 

utbildade personer ska döma i svenska domstolar 
 
I motion H15 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att nämndemän inte ska tillsättas genom politiska partier 
 
I motion H16 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för ett avskaffande av nämndemannasystemet och införande av ett 

jurysystem vid rättslig prövning 
 
I motion H17 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att avskaffa nämndemannasystemet och ersätta det med en 

allmän jurytjänstgöring 
 
I motion H18 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för ökad vittnesservice 
 
I motion H19 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att dagsbot i stället för fasta bötesbelopp kan bli aktuellt i fler fall än i dag 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram en rapport om hur detta kan göras 
 
I motion H20 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det ska bli brottsligt att låta barn bevittna våld i hemmet 
 
I motion H21 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att ändra lagar också att pedofiler som begått vilket som helst övergrepp 

mot barn döms till livstids isolering utan permissioner. De pedofiler som döms endast för 
barnpornografibrott ska även dömas till livstids fotboja 

 
I motion H22 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att maxstraff för ungdomar under 18 år höjs till sex år 
 
I motion H23 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ställer sig bakom hållningen att drogtester i skolan, både tvångsvisa och så 

kallat frivilliga, innebär en långtgående inskränkning i rätten till kroppslig integritet, och denna 
inskränkning uppvägs inte av de intressen den syftar till att tillgodose. Drogtester i skolan ska därför 
inte vara tillåtet 

 
I motion H24 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för längre preskriptionstid för brott mot barn  
 
I motion H25 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att samtliga gärningar som omfattas av brotten grov 

kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning omfattas av de brottens preskriptionstid 
 
I motion H26 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att att försäkringsbedrägerier är så allvarliga ting att särskild lagstiftning inte bör 

förekomma för att beivra bidragsmottagarbrott utan att bedrägeribrottet ska nyttjas i alla sådana fall 
 
I motion H27 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det ska vara förbjudet att annonsera om försäljning av sexuella tjänster 
 
I motion H28 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att tecknade bilder undantas från lagens definition av barnpornografi 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

74 

I motion H29 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för en vapenamnesti i Sverige och att den återkommer regelbundet 
 
I motion H30 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att arbetet med att personer som är efterlysta och häktade i sin 

frånvaro prioriteras 
 
I motion H31 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att närmare utreda förslaget 
2 att förslaget ska överlämnas till justitiedepartementet för vidare beslut 
 
I motion H32 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”Brottsprovokation inte hör hemma i en liberal rättsstat. Polisiära myndigheter 

ska beivra brott inte uppmuntra till dem. Rätten till rättvis rättegång innefattar en rätt att inte bli utsatt 
för otillbörliga påtryckningar av rättsvårdande myndigheter. Därför kommer Folkpartiet liberalerna 
motsäga sig de förslag om provokativa åtgärder som polismetodutredningen presenterade i december 
2010.” 

2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det förslag om lagstiftning som tillåter provokativa åtgärder 
inte blir verklighet 

 
I motion H33 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar som sin åsikt att EU:s datalagringsdirektiv bör reformeras för att göra det mindre 

integritetskränkande 
2 att landsmötet uttalar som sin åsikt att EU:s datalagringsdirektiv inte bör införas i Sverige 
 
I motion H34 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att datalagringsdirektivet rivs upp och omförhandlas 
 
I motion H35 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för införandet av lagstiftning om att jäv automatiskt uppstår när 

parterna i den dömande rollen och åtalande/målsägande är medlemmar i samma slutna ordnar eller 
andra organisationer där medlemmarna förväntas ha personliga kontakter 

 
I motion H36 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att ingen borde diskvalificeras från politiska uppdrag som följd av brott som ägt 

rum på fritiden 
 
I motion H37 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att fler fängelser bör drivas på entreprenad 
2 att landsmötet uttalar att icke-offentliga aktörer bör få göra polisutredningar på statens bekostnad 
3 att landsmötet uttalar att bonuspengar bör börja ges till tullen, advokater och fängelser 
4 att landsmötet uttalar att icke-offentligt drivna tings- och förvaltningsrätter bör få beta av målköer 
5 att landsmötet uttalar att snabbutbildad b-polis bör göra sig synlig i utanförskapsområdena 
6 att landsmötet uttalar att ett resningsinstitut bör införas 
7 att landsmötet uttalar att om en av parterna vid en hovrättsförhandling utöver uppspelning av bandet 

från tingsrätten vill ha kompletterande frågor, blir det sådana 
8 att landsmötet uttalar att alla hov- och kammarrätter borde till nämndemännen skicka 

huvudförhandlingstryck eller annat som kan läsas på 
9 att landsmötet uttalar att domstolsersättningens maxnivå för vittnen borde höjas 
10 att landsmötet uttalar att om en av parterna vid en hovrättsförhandling utöver uppspelning av från 

tingsrätten vill ha kompletterande frågor, blir det sådana 
 
I motion H38 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att modernisera gamla uttryck och texter i lagar 
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I motion H39 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att lagstiftningen ändras så att skuldsanering ska vara aktuell om 

skulderna inte kan betalas inom ”de närmaste åren”, det vill säga inom 5 år 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att lagstiftningen ändras så att betalningstiden av skulder när 

man beviljats skuldsanering ska vara 3 år 
 
I motion H40 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att kronofogden bara ska driva in skulder till det offentliga 
 
I motion H41 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att äktenskapet i juridisk mening blir strikt civilrättsligt utan 

inblandning från kyrkor och samfund 
 
I motion H42 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att ett obligatoriskt civiläktenskap införs 
 
I motion H43 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för att in vitrofertilisering (IVF) och insemination av heterosexuella och 

lesbiska par erbjuds på lika villkor över hela landet 
2 att Folkpartiet ska arbeta för att båda i ett lesbiskt parförhållande ska kunna få tillgång till insemination 
3 att Folkpartiet ska fortsätta att med kraft arbeta för att ensamstående kvinnor får tillgång till 

insemination och IVF 
4 att Folkpartiet ska arbeta för förverkligande av rätten för barn tillkomna genom insemination att söka 

sitt biologiska ursprung 
5 att Folkpartiet ska fortsätta att arbeta för att en utredning tillsätts om trygghet och skydd av barn som 

fötts efter värd/surrogatmoderskap och om värd/surrogatmödrars trygghet 
6 att Folkpartiet ska arbeta för en utredning om embryodonation 
 
I motion H44 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att embryodonationer tillåts i Sverige 
 
I motion H45 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att en man ska kunna få sitt faderskap prövat och fastställt av domstol i de 

fall modern trots utredning vägrat godkänna mannens faderskap 
 
I motion H46 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en ny familjelagstiftning som ger större avtalsfrihet och möjlighet för fler 

än två vårdnadshavare samt tillmäter biologiskt föräldraskap mindre betydelse än den nuvarande 
 
I motion H47 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för båda vårdnadshavarnas rätt till information om barnet 
 
I motion H48 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ta initiativ till en översyn kring utfallet av 2006 års lagändring om umgängesrätt för 

andra än föräldrar 
2 att Folkpartiet ska ta intitativ till en utredning om möjligheten att ge rätt för mor- och farföräldrar att 

föra talan om umgänge med barnbarn 
 
I motion H49 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för inrättandet av ett frivilligt offentligt testamentsregister 
 
I motion H50 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att reglerna för testamenten ändras för ökad rättssäkerhet 
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I motion H51 hade yrkats: 
1 att lagstiftningen omgående ändrar regeln att särkullbarn ej får ut sitt arv när dess far/mor dör från den 

familjebildning, som särkullbarnet bara har det direkta släktskapet med en far eller en mor. För 
särkullbarnet ska gälla samma lagstiftning som gäller för barn födda i ett äktenskap att barn får ut arvet 
först när båda makarna är döda 

 
I motion H52 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att föräktenskaplig egendom och vad som erhållits i arv och 

gåva ska vara enskild egendom såvida inte makarna genom äktenskapsförord avtalat annat 
 
I motion H53 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att lagen om avskaffande av fideikommiss ska ändras så att ytterligare 

förlängningar av existerande fideikommiss omöjliggörs 
 
I motion H54 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att ärvdabalkens regler om laglott för bröstarvingar förändras så att, i det 

fall testamente har upprättats, testamentet ska ha företräde före tillämpande av nuvarande regler angåen-
de laglott. Detta under förutsättning att testatorn själv var myndig och inte efterlämnar omyndiga barn 

2 att Folkpartiet ska verka för att nuvarande regler kring laglott ska tillämpas i det fall den avlidne var 
omyndig eller vid dödsfallet hade omyndiga barn. I det senare fallet ska endast omyndiga barn tillhöra 
arvsklass 1 

Partistyrelsens förslag 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion H1 skulle anses besvarad 
2 att motion H2 yrkande 1 skulle anses besvarat 
3 att motion H2 yrkande 2 skulle anses besvarat 
4 att motion H2 yrkande 3 skulle anses besvarat 
5 att motion H3 skulle anses besvarad 
6 att motion H4 skulle anses besvarad 
7 att motion H5 yrkande 1 skulle anses besvarat 
8 att motion H5 yrkande 2 skulle anses besvarat 
9 att motion H6 skulle anses besvarad 
10 att motion H5 yrkande 3 skulle anses besvarat 
11 att motion H5 yrkande 4 skulle anses besvarat 
12 att motion H7 yrkande 1 skulle anses besvarat 
13 att motion H7 yrkande 2 skulle avslås 
14 att motion H8 yrkande 1 skulle avslås 
15 att motion H8 yrkande 2 skulle avslås 
16 att motion H9 yrkande 1 skulle anses besvarat 
17 att motion H9 yrkande 2 skulle bifallas 
18 att motion H9 yrkande 3 skulle bifallas 
19 att motion H10 yrkande 1 skulle anses besvarat 
20 att motion H10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
21 att motion H11 skulle bifallas 
22 att motion H12 skulle avslås 
23 att motion H13 yrkande 1 skulle bifallas 
24 att motion H13 yrkande 2 skulle avslås 
25 att motion H13 yrkande 3 skulle avslås 
26 att motion H14 skulle avslås 
27 att motion H15 skulle avslås 
28 att motion H16 skulle avslås 
29 att motion H17 skulle avslås 
30 att motion H18 skulle bifallas 
31 att motion H19 yrkande 1 skulle anses besvarat 
32 att motion H19 yrkande 2 skulle anses besvarat 
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33 att motion H20 skulle anses besvarad 
34 att motion H21 skulle avslås 
35 att motion H22 skulle avslås 
36 att motion H23 skulle avslås 
37 att motion H24 skulle anses besvarad 
38 att motion H25 skulle anses besvarad 
39 att motion H26 skulle anses besvarad 
40 att motion H27 skulle anses besvarad 
41 att motion H28 skulle anses besvarad 
42 att motion H29 skulle bifallas 
43 att motion H30 skulle anses besvarad 
44 att motion H31 yrkande 1 skulle anses besvarat 
45 att motion H31 yrkande 2 skulle anses besvarat 
46 att motion H32 yrkande 1 skulle avslås 
47 att motion H32 yrkande 2 skulle avslås 
48 att motion H33 yrkande 1 skulle anses besvarat 
49 att motion H33 yrkande 2 skulle avslås 
50 att motion H34 yrkande 1 skulle avslås 
51 att motion H35 skulle anses besvarad 
52 att motion H36 skulle avslås 
53 att motion H37 yrkande 1 skulle avslås 
54 att motion H37 yrkande 2 skulle avslås 
55 att motion H37 yrkande 3 skulle avslås 
56 att motion H37 yrkande 4 skulle avslås 
57 att motion H37 yrkande 5 skulle avslås 
58 att motion H37 yrkande 6 skulle anses besvarat 
59 att motion H37 yrkande 7 skulle anses besvarat 
60 att motion H37 yrkande 8 skulle anses besvarat 
61 att motion H37 yrkande 9 skulle anses besvarat 
62 att motion H37 yrkande 10 skulle anses besvarat 
63 att motion H38 skulle anses besvarad 
64 att motion H39 yrkande 1 skulle bifallas 
65 att motion H39 yrkande 2 skulle bifallas 
66 att motion H40 skulle avslås 
67 att motion H41 skulle avslås 
68 att motion H42 skulle avslås 
69 att motion H43 yrkande 6 skulle bifallas 
70 att motion H44 skulle anses besvarad 
71 att motion H43 yrkande 5 skulle bifallas 
72 att motion H43 yrkande 3 skulle bifallas 
73 att motion H43 yrkande 1 skulle anses besvarat 
74 att motion H43 yrkande 2 skulle bifallas 
75 att motion H43 yrkande 4 skulle anses besvarat 
76 att motion H45 skulle anses besvarad 
77 att motion H46 skulle anses besvarad 
78 att motion H47 skulle anses besvarad 
79 att motion H48 yrkande 1 skulle bifallas 
80 att motion H48 yrkande 2 skulle avslås 
81 att motion H49 skulle bifallas 
82 att motion H50 skulle anses besvarad 
83 att motion H51 skulle avslås 
84 att motion H52 skulle avslås 
85 att motion H53 skulle anses besvarad 
86 att motion H54 yrkande 1 skulle avslås 
87 att motion H54 yrkande 2 skulle avslås 
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Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H1 skulle anses besvarad 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H2 yrkande 1 skulle anses besvarat 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H2 yrkande 2 skulle anses besvarat 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H2 yrkande 3 skulle anses besvarat 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H3 skulle anses besvarad 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H4 skulle anses besvarad 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H5 yrkande 1 skulle anses besvarat 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H5 yrkande 2 skulle anses besvarat 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H6 skulle anses besvarad 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H5 yrkande 3 skulle anses besvarat 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H5 yrkande 4 skulle anses besvarad 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H7 yrkande 1 skulle anses besvarat 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H7 yrkande 2 skulle avslås 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H8 yrkande 1 skulle avslås 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H8 yrkande 2 skulle avslås 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H9 yrkande 1 skulle anses besvarat 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H9 yrkande 2 skulle bifallas 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H9 yrkande 3 skulle bifallas 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H10 yrkande 1 skulle anses besvarat 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H11 skulle bifallas 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H12 skulle avslås 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H13 yrkande 1 skulle bifallas 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H13 yrkande 2 skulle avslås 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H13 yrkande 3 skulle avslås 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H14 skulle avslås 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H15 skulle avslås 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H16 skulle avslås 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H17 skulle avslås 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H18 skulle bifallas 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H19 yrkande 1 skulle anses besvarat 
32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H19 yrkande 2 skulle anses besvarat 
33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H20 skulle anses besvarad 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H21 skulle avslås 
35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H22 skulle avslås 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H23 skulle avslås 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H24 skulle anses besvarad 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H25 skulle anses besvarad 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H26 skulle anses besvarad 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H27 skulle anses besvarad 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H28 skulle anses besvarad 
42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H29 skulle bifallas 
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H30 skulle anses besvarad 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H31 yrkande 1 skulle anses besvarat 
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H31 yrkande 2 skulle anses besvarat 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H32 yrkande 1 skulle avslås 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H32 yrkande 2 skulle avslås 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H33 yrkande 1 skulle anses besvarat 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H33 yrkande 2 skulle avslås 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H34 yrkande 1 skulle avslås 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H35 skulle anses besvarad 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H36 skulle avslås 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 1 skulle avslås 
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 2 skulle avslås 
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55 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 3 skulle avslås 
56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 4 skulle avslås 
57 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 5 skulle avslås 
58 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 6 skulle anses besvarat 
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 7 skulle anses besvarat 
60 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 8 skulle anses besvarat 
61 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 9 skulle anses besvarat 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H37 yrkande 10 skulle anses besvarat 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H38 skulle anses besvarad 
64 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H39 yrkande 1 skulle bifallas 
65 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H39 yrkande 2 skulle bifallas 
66 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H40 skulle avslås 
67 att motion H41 skulle bifallas  
68 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H42 skulle avslås 
69 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H43 yrkande 6 skulle bifallas 
70 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H44 skulle anses besvarad 
71 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H43 yrkande 5 skulle bifallas 
72 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H43 yrkande 3 skulle bifallas 
73 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H43 yrkande 1 skulle anses besvarat 
74 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H43 yrkande 2 skulle bifallas 
75 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H43 yrkande 4 skulle anses besvarat 
76 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H45 skulle anses besvarad 
77 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H46 skulle anses besvarad 
78 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H47 anser besvarad 
79 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H48 yrkande 1 skulle bifallas 
80 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H48 yrkande 2 skulle avslås 
81 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H49 skulle bifallas 
82 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H50 anser besvarad 
83 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H51 skulle avslås 
84 att motion H52 skulle bifallas 
85 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H53 skulle anses besvarad 
86 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H54 yrkande 1 skulle avslås 
87 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion H54 yrkande 2 skulle avslås 
 
Utskottsreservation 1 
Thomas Stääv reserverade sig till förmån för bifall till motion H15. 
 
Utskottsreservation 2 
Tove af Geijerstam reserverade sig till förmån för avslag till motion H41.  
 
Utskottsreservation 3 
Gulan Avci, Tove af Geijerstam, Per Ola Grönberg, Frida Gårdmo, Maria Halkiewicz, Stina Hyltmark, Hendrik 
Meyer, Gunnel Orselius-Dahl och Charlotta Schenholm reserverade sig till förmån för avslag till motion H52. 
 
I debatten yttrade sig:  
Ismail Kamil för utskottet, Johan Pehrson för partistyrelsen, Benny Lindholm, Gulan Avci, Jan Jönsson, 
Perallan Orrbeck, Per-Åke Fredriksson, Mats El Kott, Marie Wahlgren, Jens Sundström, Roger Haddad, 
Jan Ertsborn, Ragnhild Källberg, Madeleine Sjöstedt, Fredrik Malm, Hedwig Kastenholm, Jonatan Macznik, 
Anna Mårtensson, Bonnie Bernström, Vilhelm Hanzén, Karl Axelsson, Thomas Stääv, Erik Ullenhag, Mikael 
Wendt, Britt-Marie Lövgren, Frida Gårdmo, Helena von Schantz, André Nilsson, Emma Widman, Oscar Schau, 
Christer Winbäck, Carl B. Hamilton, Adam Alfredsson, Torkild Strandberg, Mathias Sundin, André Frisk, 
Charlotta Schenholm, Gunnar Nordmark, Claes Jägevall, Mikael Helmersson, Birgitta Rydberg, Anna Ekström, 
Stefan Saläng, Stina Hyltmark, Ann-Katrin Åslund, Yvonne Stein, Eva Halling, Andreas Westerberg, 
Annika Stacke, Abit Dundar, Urban Wästljung, Ann-Charlotte Strömvall, Jens Sundström, André Frisk, 
Lisbeth Lindberg, Lars Persson, Pär Johnsson, Susann Torgerson, Mattias Lönnqvist, Henrik Lundin, 
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Andreas Froby, Victor Zetterman, Cecilia Wikström, Fredrik Sneijberg, Helene Odenjung, Leiph Berggren, 
Martin Ängeby, Eva Halling, Awaz Karim, Göran Staxäng, Moa Grankvist och Robert Andersson.  
   
Christer Winbäck yrkade: 
1 att motion H3 skulle bifallas med tillägget ”och mansjourer” 
 
Roger Haddad och Ragnhild Källberg yrkade: 
1 att motion H6 skulle bifallas 
 
Carina Ingelsson yrkade: 
1 att motion H7 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Victor Zetterman yrkade: 
1 att motion H8 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion H8 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Mats El Kott yrkade: 
1 att motion H10 yrkande 2 skulle bifallas med den ändringen att ordet ”tingsrätter” byts mot 

”tingsställen” 
 
Jens Sundström och Claes Jägevall yrkade: 
1 att landsmötet skulle uttala: ”Nämndemännens bristande representativitet mot befolkningen i stort är 

oroväckande, och åtgärder behöver göras för att åtgärda detta. Med ökad ersättning, genom att göra 
tjänstgöringstiden i rätten mera förutsägbar och genom att tvinga partierna till dubbelnomineringar till 
nämndemannaposterna både vad gäller kön och ålder finns det goda möjligheter att komma tillrätta med 
dagens problem. 
   Samtidigt har nämndemännen stor betydelse i rättssystemet. Därför bör inte antalet nämndemän i 
första instans skäras ned, och inte heller bör de tas bort helt i högre instanser. Det finns ett stort värde i 
det arbete som våra nämndemän utför. Nämndemännen är länken mellan de utbildade juristernas syn på 
lagstiftningen och det allmänna rättsmedvetandet, inte minst i de högre instanserna. 
Nämndemanssystemet bidrar till att det finns en koppling mellan juridiken och det civila samhället.” 

 
Stefan Saläng yrkade: 
1 att motion H12 skulle bifallas 
2 att motion H45 skulle bifallas 
3 att motion H53 skulle bifallas 
 
Henrik Lundin yrkade: 
1 att motion H13 yrkande 2 skulle bifallas 
2 att motion H13 yrkande 3 skulle bifallas 
 
Thomas Stääv yrkade: 
1 att motion H15 skulle bifallas 
 
Jan Jönsson, André Frisk, Vilhelm Hanzén, Mohamad Hassan, Tove Henriksson, Ismail Kamil, Ludvig Larsson, 
Maria Weimer och Urban Wästljung yrkade: 
1 att motion H23 skulle bifallas 
 
Mats El Kott och Ragnhild Källberg yrkade: 
1 att motion H25 skulle bifallas 
 
Mattias Lönnqvist, Andreas Froby och Helena von Schantz yrkade: 
1 att motion H28 skulle bifallas 
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Benny Lindholm och Robert Andersson yrkade: 
1 att motion H32 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion H32 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Andreas Froby och Mathias Sundin yrkade: 
1 att motion H33 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion H33 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Hedwig Kastenholm och Mathias Sundin yrkade: 
1 att motion H34 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Leiph Berggren yrkade: 
1 att motion H35 skulle bifallas 
 
Susann Torgerson, Pär Johnsson och Lisbeth Lindberg yrkade: 
1 att motion H41 skulle avslås 
 
Frida Gårdmo yrkade i anslutning till motion H46: 
1 att Folkpartiet ska verka för en översyn av familjelagstiftningen så att alla barns rättigheter säkerställs – 

oavsett antal vårdnadshavare eller deras biologiska släktskap 
 
Mikael Wendt yrkade: 
1 att motion H50 skulle bifallas 
 
Britt-Marie Lövgren, partistyrelsen, Bonnie Bernström, Charlotta Schenholm och Marie Wahlgren yrkade: 
1 att motion H52 skulle avslås 
 
Marie Wahlgren och Eva Halling yrkade: 
1 att motion H54 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion H54 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Landsmötet beslutade: 
548 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H1 besvarad 
549 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H2 yrkande 1 besvarat 
550 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H2 yrkande 2 besvarat 
551 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H2 yrkande 3 besvarat 
552 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H3 besvarad 
553 att därmed avslå Christer Winbäcks yrkande 
554 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H4 besvarad 
555 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H5 yrkande 1 besvarat 
556 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H5 yrkande 2 besvarat 
557 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H6 besvarad 
558 att därmed avslå Roger Haddads och Ragnhild Källbergs yrkande 
559 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H5 yrkande 3 besvarat 
560 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H5 yrkande 4 besvarad 
561 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H7 yrkande 1 besvarat 
562 att därmed avslå Carina Ingelssons yrkande 
563 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H7 yrkande 2 
564 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H8 yrkande 1 
565 att därmed avslå Victor Zettermans yrkande 1 
566 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H8 yrkande 2 
567 att därmed avslå Victor Zettermans yrkande 2 
568 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H9 yrkande 1 besvarat 
569 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H9 yrkande 2 
570 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H9 yrkande 3 
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571 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H10 yrkande 1 besvarat 
572 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H10 yrkande 2 besvarat 
573 att därmed avslå Mats El Kotts yrkande 
574 att avslå Jens Sundströms och Claes Jägevalls yrkande  
575 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H11 
576 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H12 
577 att därmed avslå Stefan Salängs yrkande 1 
578 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H13 yrkande 1 
579 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H13 yrkande 2 
580 att därmed avslå Henrik Lundins yrkande 1 
581 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H13 yrkande 3 
582 att därmed avslå Henrik Lundins yrkande 2 
583 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H14 
584 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H15 
585 att därmed avslå Thomas Stäävs yrkande 
586 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H16 
587 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H17 
588 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H18 
589 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H19 yrkande 1 besvarat 
590 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H19 yrkande 2 besvarat 
591 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H20 besvarad 
592 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H21 
593 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H22 
594 att med röstsiffrorna 85–82 i enlighet med Jan Jönssons m.fl.:s yrkande bifalla motion H23 
595 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H24 besvarad 
596 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H25 besvarad 
597 att därmed avslå Mats El Kotts och Ragnhild Källbergs yrkande 
598 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H26 besvarad 
599 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H27 besvarad 
600 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H28 besvarad 
601 att därmed avslå Mattias Lönnqvist m.fl.:s yrkande 
602 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H29 
603 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H30 besvarad 
604 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H31 yrkande 1 besvarat 
605 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H31 yrkande 2 besvarat 
606 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H32 yrkande 1 
607 att därmed avslå Benny Lindholms och Robert Anderssons yrkande 1 
608 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H32 yrkande 2 
609 att därmed avslå Benny Lindholms och Robert Anderssons yrkande 2 
610 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H33 yrkande 1 besvarat 
611 att därmed avslå Andreas Frobys och Mathias Sundins yrkande 1 
612 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H33 yrkande 2 
613 att därmed avslå Andreas Frobys och Mathias Sundins yrkande 2 
614 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H34 yrkande 1 
615 att därmed avslå Hedwig Kastenholms och Mathias Sundins yrkande 
616 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H35 besvarad 
617 att därmed avslå Leiph Berggrens yrkande 
618 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H36 
619 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H37 yrkande 1 
620 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H37 yrkande 2 
621 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H37 yrkande 3 
622 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H37 yrkande 4 
623 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H37 yrkande 5 
624 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H37 yrkande 6 besvarat 
625 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H37 yrkande 7 besvarat 
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626 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H37 yrkande 8 besvarat 
627 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H37 yrkande 9 besvarat 
628 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H37 yrkande 10 besvarat 
629 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H38 besvarad 
630 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H39 yrkande 1 
631 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H39 yrkande 2 
632 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H40 
633 att i enlighet med Susann Torgersons m.fl.:s samt partistyrelsens yrkande avslå motion H41 
634 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H42 
635 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H43 yrkande 6 
636 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H44 besvarad 
637 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H43 yrkande 5 
638 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H43 yrkande 3 
639 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H43 yrkande 1 besvarat 
640 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H43 yrkande 2 
641 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H43 yrkande 4 besvarat 
642 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H45 besvarad 
643 att därmed avslå Stefan Salängs yrkande 2 
644 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H46 besvarad 
645 att avslå Frida Gårdmos yrkande 
646 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H47 besvarad 
647 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H48 yrkande 1 
648 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H48 yrkande 2 
649 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion H49 
650 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H50 besvarad 
651 att därmed avslå Mikael Wendts yrkande 
652 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H51 
653 att i enlighet med utskottets yrkande med röstsiffrorna 99 mot 69 bifalla motion H52 
654 att därmed avslå Britt-Marie Lövgrens m.fl.:s yrkande  
655 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion H53 besvarad 
656 att därmed avslå Stefan Salängs yrkande 3 
657 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H54 yrkande 1 
658 att därmed avslå Marie Wahlgrens och Eva Hallings yrkande 1 
659 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion H54 yrkande 2 
660 att därmed avslå Marie Wahlgrens och Eva Hallings yrkande 2 
 
Reservation 12 
Thomas Stääv reserverade sig till förmån för bifall till motion H15. 
 
Reservation 13 
Benny Lindholm reserverade sig till förmån för bifall till motion H32 och H34 yrkande 1. 
 
Reservation 14 
Perallan Orrbeck reserverade sig till förmån för bifall till motion H41. 
   Motivering: ”I ett samhälle där staten är sekulär är det fel att överlämna vigselrätten till kyrkor och samfund. 
Vigsel är en myndighetsutövning som enbart ska kunna utövas av samhällets organ. Kyrkan är sedan 
millennieskiftet skild från staten, vilket ytterligare understryker att den är fri och därmed inte ska kunna utöva 
myndighetsutövning!” 
 
Särskilt yttrande 2 
Jens Sundström anmälde särskilt yttrande till förmån för sitt och Claes Jägevalls yrkande om 
nämndemannasystemet. 

§ 64 Förhandlingspassets avslutande 

Ulrika Francke förklarade förhandlingspasset avslutat. 
Förhandlingarna avslutades kl. 18.23. 
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Förhandlingspass 7, lördag 15 oktober 2011, kl. 18.26–19.36 

§ 65 Jonas Andersson öppnade förhandlingspasset kl. 18.26  

§ 66 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
661 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 67 Justering av röstlängd 

Jonas Andersson anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden:  
 
Gunnar Andrén, Stockholms län, ersattes av Hans Åberg 
Anna Starbrink, Stockholms län, ersattes av Peter Olevik Dunder 
Tina Acketoft, Skåne, ersattes av Oscar Schau 
Emma Gröndahl, Halland, ersattes av Niklas Erlandsson 
Dan Möllengård, Norra Älvsborg, ersattes av Anita Brodén 
Anna Ågerfalk, Örebro, ersattes av Åsa Johansson 
Christina Örnebjär, Örebro, ersattes av Jerker Lindgren 
Annette Franz, Dalarna, ersattes av Åsa Nilser 
Peter Nygren, Dalarna, ersattes av Taieb Khessib 
 
Landsmötet beslutade: 
662 att därmed fastställa röstlängden 

§ 68 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Jonas Andersson anmälde att Ann Berg och Mathias Sundin skulle tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 69 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Jonas Andersson anmälde att Jan Jönsson, Mats El Kott, Ragnhild Källberg och Marianne Åhman skulle 
tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 70 Beredningsutskottets förslag 1 

Erik Ullenhag presenterade beredningsutskottets förslag 1 med anledning av motion E53 om att underlätta för 
utländska studenter att studera i Sverige. 
 
Beredningsutskottet yrkade: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det inrättas ytterligare en stipendiegrupp för studier vid svenska 

universitet och högskolor som riktar sig till studenter från diktaturer 
 
Landsmötet beslutade: 
663 att bifalla beredningsutskottets förslag 

§ 71 Beredningsutskottets förslag 2 

Erik Ullenhag presenterade beredningsutskottets förslag 2 med anledning av motion C35 om att inte utvisa barn 
som far illa. 
 
Beredningsutskottet yrkade: 
1 att Folkpartiet ska verka att barn som är omhändertagna med stöd av LVU på grund av fysisk eller 

psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, 
inte ska utvisas tillsammans med sina föräldrar 
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Landsmötet beslutade: 
664 att bifalla beredningsutskottets förslag 

§ 72 Beredningsutskottets förslag 3 

Erik Ullenhag presenterade beredningsutskottets förslag 3 över motion C38 yrkande 1 om att stoppa den etniska 
rensningen av assyrier i Irak. 
 
Beredningsutskottet yrkade: 
1 att Folkpartiet ska verka för att, utifrån en bedömning av varje asylsökandes individuella skäl, 

flyktingpolitiken ska vara utformad så att ingen avvisas eller utvisas till områden där UNHCR bedömer 
att situationen är sådan att flyktingskäl föreligger 

 
Landsmötet beslutade: 
665 att bifalla beredningsutskottets förslag 

§ 73 PS-förslag 2: Medlemsavgift till riksorganisationen 

Partistyrelsen hade i PS-förslag 2 yrkat: 
1 att länsförbunden för varje redovisad medlem skulle erlägga en avgift om 90 kr under 2012 och 2013 
2  att årsavgiften för direktansluten medlem fortsatt skulle vara 250 kronor under 2012 och 2013 
 
Landsmötet beslutade: 
666 att bifalla partistyrelsens yrkande 1 
667 att bifalla partistyrelsens yrkande 2 

§ 74 PS-förslag 4: Jämställdhet mellan kvinnor och män i Folkpartiet liberalerna 

Partistyrelsen hade i PS-förslag 4 yrkat: 
1 att landsmötet skulle rekommendera följande till länsförbund och kommunföreningar: 
 1.1 Gå till väljarna med en varvad lista 2014 
 Vartannat namn på valsedeln bör vara en kvinna, vartannat namn en man. Detta gäller särskilt de 

översta platserna på listan. Om listan trots detta inte är varvad bör den på annat sätt ha en jämn 
könsfördelning. 

 
 1.2 Jämn könsfördelning av de olika listornas förstanamn 2014 
 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 samverkan mellan nomineringskommittéerna för de olika listorna. 

 
 1.3. Aktivt arbete från nomineringskommittéerna 2014 
 Kommittén måste arbeta aktivt, uppsökande och förberedande för att skapa underlag för 

nomineringsmöten att fatta beslut enligt rekommendationen. 
 
 1.4. Varierad representation i styrelser, nämnder och bolag 
 Då platser i styrelser, nämnder och bolag fördelas bör nomineringskommittén föreslå en varvad 

representation, särskilt när det gäller de tyngsta posterna i de centrala nämnderna, styrelserna och 
bolagen, liksom när det gäller fördelning mellan ordinarie platser och ersättarplatser. Likaså måste 
valberedningarna för interna partiuppdrag eftersträva jämn könsfördelning på alla nivåer, och särskilt på 
de tyngsta posterna. 

 
 1.5. Aktivt arbete med jämställdhetsintegrering 
 Länsförbund och kommunföreningar bör se till att den interna jämställdheten integreras i allt löpande 

arbete. Ansvaret för detta ska ligga på samma instanser och beslutsfattare som leder verksamheten i 
stort. Jämställdhetsintegrering av interna partiverksamheten kan innebära kartläggningar av 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

86 

könsfördelning, analyser av arbetsmetoder och arbetsklimat, utbildningar för förtroendevalda m.m. 
Särskilda åtgärder bör göras för att göra nomineringskommittéerna delaktiga i arbetet. 

 
2 att landsmötet skulle uppdra följande åt partistyrelsen: 
 2.1. Jämn könsfördelning i arbetsgrupper 
 Tillse att det normalt är en fördelning på minst 40 procent av vartdera könet i centrala arbetsgrupper och 

programgrupper 
 
 2.2. Jämställd profil 
 Tillse att partiet har en tydlig jämställdhetsprofil genom att det är en jämn könsfördelning bland 

Folkpartiets företrädare i samtliga externa och interna arrangemang samt i partiets centrala 
marknadsföring. 

 
 2.3. Aktiv jämställdhetsintegrering och jämställdhetsanalys 
 Integrera jämställdhetsperspektivet i Folkpartiets beslutsfattande på central nivå och i partiet som 

helhet. Uppmärksamma jämställdhetsfrågorna genom t.ex. seminarier vid riksmöten eller grupp- eller 
länsledningskonferenser, konferenser för nomineringskommittéer m.m. samt dialog även med 
riksdagsgruppen. Följ upp könsfördelningen bland Folkpartiets medlemmar och förtroendevalda.  

 
 2.4. Jämställdhetsbokslut 
 Presentera i verksamhetsberättelsen inför varje landsmöte ett jämställdhetsbokslut innehållande en 

kartläggning och utvärdering av den gångna perioden.  
 
3 att landsmötet skulle uppdra följande åt dechargeutskottet:  
 Att granska partistyrelsens jämställdhetsbokslut som en del av verksamhetsberättelsen 
 
I debatten yttrade sig: 
Lennart Rydberg. 
 
Landsmötet beslutade: 
668 att bifalla partistyrelsens förslag 

§ 75 Folkpartiets organisation och stadgar (utskottsutlåtande 7B) 

I motion K1 hade yrkats:  
1 att riksorganisationen ska överta huvudansvaret för inkasseringen av medlemsavgifter framöver 
 
I motion K2 hade yrkats: 
1 att riksorganisationen ska överta ansvaret för administrering och inkassering av partiets 

medlemsavgifter 
 
I motion K3 hade yrkats: 
1 att det i § 2 i Folkpartiets stadgar läggs till en ny mening med lydelsen: ”För personer yngre än 25 år 

krävs ingen medlemsavgift.” 
 
I motion K4 hade yrkats:  
1 att Folkpartiet ska införa ett delat och jämställt partiledarskap 
 
I motion K5 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda en modell med delat partiledarskap, med en man och en 

kvinna, för Folkpartiet liberalerna  
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda en maxgräns för antal mandatperioder i riksdagen för 

Folkpartiet liberalernas riksdagsledamöter 
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I motion K6 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att till landsmötet år 2013 föreslå stadgeändringar som möjliggör att utse 

partiordförande efter en primärvalsmodell 
 
I motion K7 hade yrkats: 
1 att i Folkpartiet liberalernas stadgar, 6 §, moment I, andra stycket, införa meningen: ”I valberedningens 

förslag till ledamöter av partistyrelsen får endast hälften av kandidaterna inneha politiska uppdrag som 
är arvoderade på halvtid eller mer.” 

 
I motion K8 hade yrkats: 
2 att Folkpartiet ska verka för att Folkpartiministrarna bör utses av partistyrelsen eller riksdagsgruppen 
3 att Folkpartiet ska verka för att partiledningen och partisekreteraren bör utses av landsmötena 
4 att Folkpartiet ska verka för att Folkpartiets talespersoner i olika frågor bör utses av landsmötet, 

partistyrelsen eller partiledningen 
5 att Folkpartiet ska verka för att protokoll från partistyrelse- och partiledningsmöten borde bli 

tillgängliga för Folkpartimedlemmarna 
6 att Folkpartiet ska verka för att partistyrelse- och partiledningsmöten borde sändas via internet 
7 att landsmötet uttalar att det är viktigare att det går bra för samhället än att det går bra för Folkpartiet 
8 att partistyrelsen ges i uppdrag att ordna så att det står på internetsidan vad som beslutades vid de 

senaste partistyrelse- och partiledningsmötena 
 
I motion K9 hade yrkats  
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att vidta en skyndsam översyn av normalstadgarna till skydd för 

interndemokratin inom Folkpartiet som liberal folkrörelse 
 
I motion K10 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att vidta en skyndsam översyn av normalstadgarna angående inrättande 

av ny förening där befintlig förening redan finns 
 
I motion K11 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att i normalstadgarna för Folkpartiets länsförbund skriva in att samtliga 

landsmötesombud ska väljas genom direktval av Folkpartiets medlemmar 
 
I motion K12 hade yrkats: 
1 att partistyrelsens yttranden på inkomna motioner med mera ska behandlas direkt av landsmötet, utan 

att behandlas av utskott däremellan 
 
I motion K13 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska byta namn till Liberalerna eller liknande som speglar partiets ideologiska 

grund 
 
I motion K14 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska byta namn till Socialliberala samhällspartiet 
 
I motion K15 hade yrkats:  
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att föreslå kommande landsmöte stadgeändringar som innebär att 

partinamnet inte kan ändras utan problem  
 
I motion K16 hade yrkats:  
1 att bestämmelsen i partistadgarna § 6 punkt A, § 7 och § 8 om Liberal mångfald som samverkande 

organisation upphävs 
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2 att partistyrelsen ges i uppdrag att bygga samarbetet med Liberal mångfald med utgångspunkt i en 
nätverksstatus  

 
I motion K17 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ta fram ett faktamaterial kring elektroniska lösningar som kan användas av våra 

lokalpolitiker, inklusive stommotioner om att ersätta handlingar i kommuner och landsting med 
elektroniska dito 

2 att Folkpartiet ska agera som en förebild genom att sätta elektroniska handlingar som praxis, där man 
specifikt får begära utskrivna handlingar om man absolut vill ha dem i tryckt form 

3 att Folkpartiet ska erbjuda en utbildning – eller ett utbildningsmaterial – för dem av våra 
förtroendevalda som gärna skulle vilja byta till elektroniska handlingar men som inte vet hur man ska 
gå tillväga 

 
I motion K18 hade yrkats:  
1 att Folkpartiet ska utreda en modell som tillåter modererade kommentarer på partiets webbplatser 
 
I motion K19 hade yrkats:  
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att öka möjligheterna till interaktion för enskilda medlemmar 
 
I motion K20 hade yrkats:  
1 att huvudmotionären ska ges möjlighet att argumentera för sin landsmötesmotion via en förinspelad 

film 
 
I motion K21 hade yrkats:  
1 att reglerna för Folkpartiets landsmöten ändras så att beslut kan fattas även under så kallade ”nattpass” 
 
I motion K22 hade yrkats:  
1 att en motionär ska ha rätt till lika lång talartid och antal inlägg som ett ombud, när hans eller hennes 

motion debatteras på landsmötet 
 
I motion K23 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”Folkpartiet liberalerna är ett icke-konfessionellt parti vars namn och partisymbol 

inte på något sätt ska få användas vid val till enskilda trossamfund.” 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att inom alliansen och i riksdagen verka för att inga politiska partier 

ställer upp i Svenska kyrkans val 2013, bara verkligt oberoende nomineringsgrupper 
 
I motion K24 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att förbättra informationen om partiets olika valberedningar i enlighet 

med motionen 
 
I motion K25 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram en ny partinål med beteckningen ”Folkpartiet liberalerna” 

som komplement till partinålen med blåklint 
 

I motion K26 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet centralt mellan valrörelserna ska finansiera lokala kampanjaktiviteter och 

måltidsersättning åt deltagarna 
2 att medlemsavgiften sänks och betalas in till partiet centralt 
3 att Folkpartiet centralt hel- eller delfinansierar måltids- eller dryckeskostnader för folkpartister som 

bemannar valstugorna 
4 att partiet centralt finansierar utskick till alla hushåll 
5 att Karl Staaff-medaljer slutar att delas ut 
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I motion K27 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska bilda en arbetsgrupp tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan som 

utifrån Fogelstagruppens anda tar fram ett koncept till en liberal demokratiskola 
2 att Folkpartiet liberalerna ska upprätta en fond som ger ekonomiska möjligheter till alla som vill delta i 

utbildning i en liberal demokratiskola med utgångspunkt från Fogelstagruppens medborgarskola 
 
I motion A6 hade yrkats: 
1 att partinamnet ändras från Folkpartiet liberalerna till Sveriges socialliberala parti (SSLP), som i och 

med det då också klart anger den politik vi vill bygga vår framtid på och det samhälle vi vill skapa 
 
I motion A13 hade yrkats: 
2 att landsmötet uttalar att Folkpartiet bör tillåta att medlem även registrerar sig som medlem i 

Centerpartiet 
 
I motion D5 hade yrkats: 
6 att Folkpartiets provvalssystem inför Europaparlamentsvalet med ettor och tvåor byts ut 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att i partistadgarna § 2 andra stycket de tre sista meningarna skulle strykas, nämligen:  

”Partistyrelsen fattar beslut om den övergripande utformningen av partiets system för hantering av 
medlemsavgifter. Inför sådana beslut ska partistyrelsen inhämta länsförbundens synpunkter. 
Partistyrelsen fattar även beslut om avgift för nya medlemmar som ansluter sig via riksorganisationen.” 

2 att i partistadgarna § 4 första stycket, som i dag lyder: ”Länsförbund skall senast den 31 januari till 
riksorganisationen 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 riksorganisationen halv 
avgift från länsförbunden.”, skulle ersättas med ett nytt stycke med lydelsen: ”Riksorganisationen 
uppbär årligen medlemmarnas medlemsavgifter. Den del av medlemsavgiften som beslutats av 
landsmötet tillfaller riksorganisationen. För medlem under 25 år är denna hälften av det belopp som 
landsmötet fastställt. Avgifter utöver det belopp som fastställts av landsmötet ska överföras till det 
länsförbund som medlemmen hör till.” 

3 att partistyrelsen skulle ges i uppdrag att ta fram en konkret modell för hur en ny och mer effektiv 
avgiftsadministration ska se ut 

4 att motion K1 skulle bifallas 
5 att motion K2 skulle bifallas 
6 att motion K3 skulle anses besvarad 
7 att motion K4 skulle avslås 
8 att motion K5 yrkande 1 skulle avslås 
9 att motion K6 skulle anses besvarad 
10 att motion K5 yrkande 2 skulle avslås 
11 att motion K7 skulle avslås 
12 att motion A13 yrkande 2 skulle avslås 
13 att motion K8 yrkande 2 skulle avslås 
14 att motion K8 yrkande 3 skulle avslås 
15 att motion K8 yrkande 4 skulle avslås 
16 att motion K8 yrkande 5 skulle avslås 
17 att motion K8 yrkande 6 skulle anses besvarat 
18 att motion K8 yrkande 7 skulle anses besvarat 
19 att motion K8 yrkande 8 skulle anses besvarat 
20 att motion K9 skulle avslås 
21 att motion K10 skulle avslås 
22 att motion K11 skulle avslås 
23 att motion K12 skulle avslås 
24 att motion K13 skulle avslås 
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25 att motion K14 skulle avslås 
26 att motion A6 yrkande 1 skulle avslås 
27 att motion K15 skulle avslås 
28 att motion K16 yrkande 1 skulle bifallas 
29 att motion K16 yrkande 2 skulle bifallas 
30 att partistadgarna § 6 moment A sista meningen, som i dag lyder ”Medlem kan tjänstgöra som ombud 

först efter det att fyra veckor gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna”, skulle få lydelsen: ”Medlem 
kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.”  

31 att partistadgarna § 7 första stycket skulle kompletteras med två nya meningar i slutet med lydelsen: 
”Som ombud vid partirådet kan endast medlem i Folkpartiet liberalerna tjänstgöra. Medlem kan 
tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.” 

32 att partistadgarna § 8 första stycket näst sista meningen, som i dag lyder ”Sådan adjungerad skall vara 
medlem i Folkpartiet liberalerna”, skulle få lydelsen: ”Sådan adjungerad skall vara medlem i Folkpartiet 
liberalerna och kan tjänstgöra först efter det att tre månader gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.” 

33 att partistadgarna § 10 skulle byta namn från ”Val till Europaparlamentet” till ”Nationella 
kandidatlistor” 

34 att partistadgarna § 10 skulle kompletteras med ett nytt andra stycke med lydelsen: ”Landsmöte eller 
partiråd äger också rätt att fastställa riksvallista inför riksdagsval. Ärende om riksvallista ska beredas av 
partistyrelsen, vilken också beslutar om regler och tidsplan för nomineringsarbetet.” 

35 att motion K17 yrkande 1 skulle anses besvarat 
36 att motion K17 yrkande 2 skulle anses besvarat 
37 att motion K17 yrkande 3 skulle anses besvarat 
38 att motion K18 skulle anses besvarad 
39 att motion K19 skulle anses besvarad 
40 att motion K20 skulle anses besvarad 
41 att motion K21 skulle anses besvarad 
42 att motion K22 skulle anses besvarad 
43 att motion D5 yrkande 6 skulle anses besvarat 
44 att motion K23 yrkande 1 skulle anses besvarat 
45 att motion K23 yrkande 2 skulle anses besvarat 
46 att motion K24 skulle anses besvarad 
47 att motion K25 skulle anses besvarad 
48 att motion K26 yrkande 1 skulle avslås 
49 att motion K26 yrkande 2 skulle avslås 
50 att motion K26 yrkande 3 skulle avslås 
51 att motion K26 yrkande 4 skulle avslås 
52 att motion K26 yrkande 5 skulle avslås 
53 att motion K27 yrkande 1 skulle anses besvarat 
54 att motion K27 yrkande 2 skulle anses besvarat 

 
Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att i partistadgarna § 2 andra stycket de tre sista meningarna 

skulle strykas, nämligen: ”Partistyrelsen fattar beslut om den övergripande utformningen av partiets 
system för hantering av medlemsavgifter. Inför sådana beslut ska partistyrelsen inhämta länsförbundens 
synpunkter. Partistyrelsen fattar även beslut om avgift för nya medlemmar som ansluter sig via 
riksorganisationen.” 

2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att i partistadgarna § 4 första stycket, som i dag lyder: 
”Länsförbund skall senast den 31 januari till riksorganisationen 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 Ungdoms-
förbundet uppbär riksorganisationen halv avgift från länsförbunden.”, skulle ersättas med ett nytt stycke 
med lydelsen: ”Riksorganisationen uppbär årligen medlemmarnas medlemsavgifter. Den del av 
medlemsavgiften som beslutats av landsmötet tillfaller riksorganisationen. För medlem under 25 år är 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

91 

denna hälften av det belopp som landsmötet fastställt. Avgifter utöver det belopp som fastställts av 
landsmötet ska överföras till det länsförbund som medlemmen hör till.” 

3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsen skulle ges i uppdrag att ta fram en konkret 
modell för hur en ny och mer effektiv avgiftsadministration ska se ut 

4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K1 skulle bifallas 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K2 skulle bifallas 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K3 skulle anses besvarad 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K4 skulle avslås 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K5 yrkande 1 skulle avslås 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K6 skulle anses besvarad 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K5 yrkande 2 skulle avslås 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K7 skulle avslås 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A13 yrkande 2 skulle avslås 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K8 yrkande 2 skulle avslås 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K8 yrkande 3 skulle avslås 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K8 yrkande 4 skulle avslås 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K8 yrkande 5 skulle avslås 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K8 yrkande 6 skulle anses besvarat 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K8 yrkande 7 skulle anses besvarat 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K8 yrkande 8 skulle anses besvarat 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K9 skulle avslås 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K10 skulle avslås 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K11 skulle avslås 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K12 skulle avslås 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K13 skulle avslås 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K14 skulle avslås 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A6 yrkande 1 skulle avslås 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K15 skulle avslås 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K16 yrkande 1 skulle bifallas 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K16 yrkande 2 skulle bifallas 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistadgarna § 6 moment A sista meningen, som i dag lyder 

”Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att fyra veckor gått sedan inträdet i Folkpartiet 
liberalerna”, skulle få lydelsen: ”Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått 
sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.” 

31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistadgarna § 7 första stycket skulle kompletteras med två 
nya meningar i slutet med lydelsen: ”Som ombud vid partirådet kan endast medlem i Folkpartiet 
liberalerna tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan 
inträdet i Folkpartiet liberalerna.” 

32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistadgarna § 8 första stycket näst sista meningen, som 
i dag lyder ”Sådan adjungerad skall vara medlem i Folkpartiet liberalerna”, skulle få lydelsen: ”Sådan 
adjungerad skall vara medlem i Folkpartiet liberalerna och kan tjänstgöra först efter det att tre månader 
gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.” 

33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistadgarna § 10 skulle byta namn från ”Val till 
Europaparlamentet” till ”Nationella kandidatlistor” 

34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistadgarna § 10 skulle kompletteras med ett nytt andra 
stycke med lydelsen: ”Landsmöte eller partiråd äger också rätt att fastställa riksvallista inför 
riksdagsval. Ärende om riksvallista ska beredas av partistyrelsen, vilken också beslutar om regler och 
tidsplan för nomineringsarbetet.” 

35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K17 yrkande 1 skulle anses besvarat 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K17 yrkande 2 skulle anses besvarat 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K17 yrkande 3 skulle anses besvarat 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K18 skulle anses besvarad 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K19 skulle anses besvarad 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K20 skulle anses besvarad 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K21 skulle anses besvarad 
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42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K22 skulle anses besvarad 
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D5 yrkande 6 skulle anses besvarat 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K23 yrkande 1 skulle anses besvarat 
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K23 yrkande 2 skulle anses besvarat 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K24 skulle anses besvarad 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K25 skulle anses besvarad 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K26 yrkande 1 skulle avslås 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K26 yrkande 2 skulle avslås 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K26 yrkande 3 skulle avslås 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K26 yrkande 4 skulle avslås 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K26 yrkande 5 skulle avslås 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K27 yrkande 1 skulle anses besvarat 
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K27 yrkande 2 skulle anses besvarat 
 
Utskottsreservation 1  
Charlotta Schenholm, Gunnel Orselius-Dahl och Abit Dundar reserverade sig till förmån för att utskottets 
yrkande i punkt 3 skulle ges följande lydelse: ”Att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram en konkret modell för 
hur en ny och mer effektiv avgiftsadministration ska se ut. Det är angeläget att det även i framtiden blir möjligt 
att ha lokalt utformade avgiftsbrev och även lokala och varierande avgiftsnivåer. I syfte att minimera 
konsekvenserna av en övergång och samtidigt trygga en effektiv avgiftsadministration ansluts inte alla 
länsförbund på en gång. Utgångspunkten bör vara att i det första skedet ansluta de länsförbund som vill vara 
med.” 
 
Utskottsreservation 2 
Maria Halkiewicz reserverade sig till förmån för att motion K16 skulle avslås. 
   Motivering: ”Jag tycker att Liberal mångfald ska fortsätta vara en samverkansorganisation för att garantera en 
tillräcklig status i Folkpartiet.” 
 
I debatten yttrade sig: 
Ismail Kamil för utskottet, Maria Halkiewicz som utskottsreservant, Nina Larsson för partistyrelsen, 
Maria Winberg Nordström, Britt-Marie Lövgren, Helena von Schantz, Anna Steele Karlström, Gulan Avci, 
Sara Svanström, Mathias Sundin, Fredrik Malm, Frida Gårdmo, Carinne Sjöberg, Anita Jernberger, 
Urban Wästljung, Helene Odenjung, Johan Landström, Leiph Berggren, Cecilia Elving, Christoffer Fagerberg, 
Mattias Lönnqvist och Andreas Holmberg. 
 
Nina Larsson, partistyrelsen, yrkade med anledning av utskottets punkt 3: 
1 att partistyrelsen skulle ges i uppdrag att ta fram en konkret modell för hur en ny och mer effektiv 

avgiftsadministration ska se ut. Det är angeläget att det även i framtiden blir möjligt att ha lokalt 
utformade avgiftsbrev och även lokala och varierande avgiftsnivåer. I syfte att minimera 
konsekvenserna av en övergång och samtidigt trygga en effektiv avgiftsadministration ska en gedigen 
kvalitetssäkring genomföras innan systemet sjösätts. En förutsättning för att alla länsförbund ska 
anslutas samtidigt är att det nya systemet dokumenterat fungerar tillfredsställande. 

 
Christoffer Fagerberg yrkade: 
1 att motion K3 skulle bifallas 
  
Mathias Sundin och Christoffer Fagerberg yrkade: 
1 att motion K6 skulle bifallas 
  
Maria Winberg Nordström yrkade: 
1 att motion K13 skulle bifallas 
 
Leiph Berggren yrkade: 
1 att motion K16 yrkande 1 skulle återremitteras till partistyrelsen 
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Maria Halkiewicz yrkade: 
1 att motion K16 yrkande 1 skulle avslås 
 
Maria Halkiewicz och Helena von Schantz yrkade: 
1 att motion K16 yrkande 2 skulle avslås 
 
Frida Gårdmo och Leiph Berggren yrkade i anslutning till motion K16: 
1 att partistyrelsen skulle få i uppdrag att se över partiets stadgar och syn i övrigt på samverkande 

organisationer och nätverk med avseende på såväl formellt som informellt inflytande på landsmöten, 
riksmöten, i partistyrelsen osv. 

 
Mattias Lönnqvist yrkade: 
1 att motion K17 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Fredrik Malm yrkade: 
1 att motion K21 skulle avslås 
2 att motion K22 skulle avslås 
 
Andreas Froby yrkade: 
1 att motion K23 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion K23 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Cecilia Elving yrkade: 
1 att motion K24 skulle bifallas med en ändrad lydelse enligt följande: ”Att partistyrelsen ges i uppdrag 

att förbättra informationen om partiets olika valberedningar samt ser över stödet till partiets 
valberedningar.” 

  
Landsmötet beslutade: 
669 att enhälligt och i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande stryka de tre sista meningarna i 

partistadgarna § 2 andra stycket, nämligen: ”Partistyrelsen fattar beslut om den övergripande 
utformningen av partiets system för hantering av medlemsavgifter. Inför sådana beslut ska 
partistyrelsen inhämta länsförbundens synpunkter. Partistyrelsen fattar även beslut om avgift för nya 
medlemmar som ansluter sig via riksorganisationen.” 

670 att enhälligt och i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande ersätta första stycket i 
partistadgarna § 4, som i dag lyder: ”Länsförbund skall senast den 31 januari till riksorganisationen 
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 riksorganisationen halv avgift från 
länsförbunden.”, med ett nytt stycke med lydelsen: ”Riksorganisationen uppbär årligen medlemmarnas 
medlemsavgifter. Den del av medlemsavgiften som beslutats av landsmötet tillfaller riksorganisationen. 
För medlem under 25 år är denna hälften av det belopp som landsmötet fastställt. Avgifter utöver det 
belopp som fastställts av landsmötet ska överföras till det länsförbund som medlemmen hör till.” 

671 att bifalla Nina Larssons yrkande att uppdra åt partistyrelsen att ta fram en konkret modell för hur en ny 
och mer effektiv avgiftsadministration ska se ut. Det är angeläget att det även i framtiden blir möjligt att 
ha lokalt utformade avgiftsbrev och även lokala och varierande avgiftsnivåer. I syfte att minimera 
konsekvenserna av en övergång och samtidigt trygga en effektiv avgiftsadministration ska en gedigen 
kvalitetssäkring genomföras innan systemet sjösätts. En förutsättning för att alla länsförbund ska 
anslutas samtidigt är att det nya systemet dokumenterat fungerar tillfredsställande 

672 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion K1  
673 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion K2  
674 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K3 besvarad  
675 att därmed avslå Christoffer Fagerbergs yrkande  
676 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K4  
677 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K5 yrkande 1  
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678 att i enlighet med partistyrelsens yrkande anse motion K6 besvarad 
679 att därmed avslå Mathias Sundins och Christoffer Fagerbergs yrkande  
680 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K5 yrkande 2  
681 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K7  
682 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion A13 yrkande 2  
683 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K8 yrkande 2  
684 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K8 yrkande 3  
685 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K8 yrkande 4  
686 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K8 yrkande 5  
687 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K8 yrkande 6 besvarat 
688 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K8 yrkande 7 besvarat 
689 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K8 yrkande 8 besvarat 
690 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K9  
691 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K10  
692 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K11  
693 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K12  
694 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K13  
695 att därmed avslå Maria Winberg Nordströms yrkande  
696 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K14  
697 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion A6 yrkande 1  
698 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K15  
699 att avslå Leiph Berggrens yrkande om återremiss till partistyrelsen av motion K16 yrkande 1 
700 att med kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av landsmötesombuden i enlighet med 

partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion K16 yrkande 1  
701 att därmed avslå Maria Halkiewicz yrkande  
702 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion K16 yrkande 2  
703 att därmed avslå Maria Halkiewicz och Helena von Schantz yrkande 
704 att avslå Frida Gårdmos och Leiph Berggrens yrkande  
705 att enhälligt och i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande ge moment A sista meningen i 

partistadgarna § 6, som i dag lyder ”Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att fyra veckor 
gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna”, lydelsen: ”Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter 
det att tre månader gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.” 

706 att enhälligt och i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande komplettera första stycket i 
partistadgarna § 7 med två nya meningar i slutet med lydelsen: ”Som ombud vid partirådet kan endast 
medlem i Folkpartiet liberalerna tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre 
månader gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.” 

707 att enhälligt och i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande ge första stycket näst sista 
meningen i partistadgarna § 8, som i dag lyder ”Sådan adjungerad skall vara medlem i Folkpartiet 
liberalerna”, lydelsen: ”Sådan adjungerad skall vara medlem i Folkpartiet liberalerna och kan tjänstgöra 
först efter det att tre månader gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.” 

708 att enhälligt och i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande byta namn på partistadgarna § 10 
från ”Val till Europaparlamentet” till ”Nationella kandidatlistor” 

709 att enhälligt och i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande komplettera partistadgarna § 10 
med ett nytt andra stycke med lydelsen: ”Landsmöte eller partiråd äger också rätt att fastställa 
riksvallista inför riksdagsval. Ärende om riksvallista ska beredas av partistyrelsen, vilken också beslutar 
om regler och tidsplan för nomineringsarbetet.” 

710 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K17 yrkande 1 besvarat 
711 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K17 yrkande 2 besvarat 
712 att därmed avslå Mattias Lönnqvists yrkande  
713 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K17 yrkande 3 besvarat 
714 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K18 besvarad 
715 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K19 besvarad 
716 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K20 besvarad 
717 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K21 besvarad 
718 att därmed avslå Fredrik Malms yrkande 1 
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719 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K22 besvarad 
720 att därmed avslå Fredrik Malms yrkande 2  
721 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D5 yrkande 6 besvarat 
722 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K23 yrkande 1 besvarat 
723 att därmed avslå Andreas Frobys yrkande 1 
724 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K23 yrkande 2 besvarat 
725 att därmed avslå Andreas Frobys yrkande 2 
726 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K24 besvarad 
727 att därmed avslå Cecilia Elvings yrkande  
728 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K25 besvarad 
729 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K26 yrkande 1  
730 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K26 yrkande 2  
731 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K26 yrkande 3  
732 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K26 yrkande 4  
733 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion K26 yrkande 5  
734 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K27 yrkande 1 besvarat 
735 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K27 yrkande 2 besvarat  

§ 76 Förhandlingspassets avslutande 

Jonas Andersson förklarade förhandlingspasset avslutat. 
Förhandlingarna avslutades kl. 19.36. 
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Förhandlingspass 8, lördag 15 oktober 2011, kl. 19.30–22.30 

§ 77 Karin Pilsäter öppnade förhandlingspasset kl. 19.30  

§ 78 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 

736 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 79  Justering av röstlängd 

Karin Pilsäter anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Gunnar Andrén, Stockholms län, ersattes av Hans Åberg 
Amy Öberg, Gotland, ersattes av Johan Malmros 
Emma Gröndahl, Halland, ersattes av Niklas Erlandsson 
Pär Ekström, Göteborg, ersattes av Kristina Palmgren 
Anna Ågerfalk, Örebro län, ersattes av Jerker Lindgren 
Hendrik Mayer, Västmanland, ersattes av Lennart Nilsson 
Carina Östansjö, Gävleborg, ersattes av Hans Backman 
Mats El Kott, Jämtland, ersattes av Per-Erik Wågelin 
 
Landsmötet beslutade: 
737 att därmed fastställa röstlängden 

§ 80 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Karin Pilsäter anmälde att Carina Boberg och Mats Siljebrand skulle tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 81 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Karin Pilsäter yrkade att Anne Kotavuopio Jatko, Norrbotten, skulle väljas att ersätta Ida Lindh i 
rösträkningsdelegationen. 

Landsmötet beslutade 
738 att bifalla Karin Pilsäters yrkande  

Karin Pilsäter anmälde att Fatima Svanå, Halland, Axel Darvik, Göteborg, Anne Kotavuopio Jatko, Norrbotten, 
och Johan Sandberg, Blekinge skulle tjänstgöra under förhandlingspasset.  

§ 82  Nomineringar till partistyrelsen 

Ann-Katrin Åslund, valberedningen, nominerade i bokstavsordning: 
 
Jonas Andersson, Partille 
Lotta Edholm, Stockholm 
Anna Ekström, Karlskrona 
Roger Haddad, Västerås 
Carl B. Hamilton, Stockholm 
Claes Jägevall, Tibro 
Birgitta Ohlsson Klamberg, Stockholm 
Ulrika Landergren, Kungsbacka 
Håkan Lindh, Skellefteå 
Britt-Marie Lövgren, Umeå 
Frida Johansson Metso, Stockholm 
Johan Pehrson, Örebro 
Mats Persson, Lund 
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Birgitta Rydberg, Stockholm 
Nyamko Sabuni, Stockholm 
Carina Sándor, Skinnskatteberg 
Olle Schmidt, Malmö 
Torkild Strandberg, Landskrona 
Jens Sundström, Alvik (Norrbotten) 
Sverker Thorén, Kalmar 
Staffan Werme, Örebro 
 
Inga fler nomineringar förelåg. 

§ 83  Allmän socialpolitik, barnpolitik samt funktionsnedsättningsfrågor 
(utskottsutlåtande 5) 

Den socialpolitiska arbetsgruppen hade yrkat: 
1 Hög kvalitet i alla verksamheter som rör barn och ungdomar. Att barnhälsovården och elevhälsan 

följer alla barns hälsa, förskolan erbjuder en pedagogisk, trygg och utvecklande verksamhet och att 
skolan ger barn kunskap är viktigt för alla barn. Särskilt viktigt är det dock för barn som inte får det stöd 
som de behöver hemma. En förälder har alltid huvudansvaret för sitt barn. Men att barn och ungdomar, 
genom i huvudsak generella insatser, kan få sina rättigheter tillgodosedda är en mätare på välfärden i 
vårt samhälle. 

2 Föräldrar ska, i landets alla kommuner, kunna få föräldrastöd i öppna verksamheter, det vill 
säga utan att registreras eller bli föremål för myndighetsutövning i socialtjänsten. Föräldrastöd 
kan med fördel ske i samverkan med ideella föreningar. Det är angeläget att tidigt söka upp familjer där 
barn löper ökad risk att fara illa och erbjuda attraktivt föräldrastöd. 

3 Utveckla samverkan med det civila samhället. Idrottsrörelsen, brottsofferjourerna och ideella 
föreningar på det sociala området kan spela stor roll för barn och ungdomar i utsatta situationer. En 
förutsättning för starkare samverkan är dialog och en kartläggning av det civila samhällets 
förutsättningar och möjligheter på orten.  

4 Utveckla fler familjecentraler. I många kommuner, men långtifrån alla, samverkar mödrahälsovården, 
barnhälsovården, den öppna förskolan och socialtjänstens förebyggande verksamhet i en familjecentral. 
Genom samlokalisering skapas goda förutsättningar för samverkan och barn och familjer kan erbjudas 
lättillgängligt, förebyggande stöd i attraktiva former.  

5 En samlad ungdomshälsa – ”UngHälsa”. På många håll saknas förebyggande och tidiga insatser för 
barn och ungdomar som visar tecken på psykisk ohälsa. Orsaken är oklara uppdrag och 
ansvarsförhållanden mellan verksamheterna inom och mellan kommuner och landsting. Som en 
parallell till familjecentralerna vill vi samla verksamheter som stödjer skolbarn, ungdomar och deras 
föräldrar under ett tak. Hos UngHälsan kan elevhälsan ha en del av sin arbetstid förlagd för att 
samverka kring elever från skolan. Där kan också ungdomsmottagningen finnas, liksom socialtjänstens 
förebyggande verksamheter och en första linjens barn- och ungdomspsykiatri.  

6 Bygg upp särskilda alkohol- och drogförebyggandeteam som snabbt rycker ut till skolor. När det 
finns misstankar om ökad tillgång på alkohol eller att ungdomar i skolan använder droger måste det 
finnas beredskap att agera snabbt. Teamen bör byggas upp i samverkan mellan elevhälsan, 
socialtjänsten, polisen, lokala brottsförebyggare och fritidsledare på skolorna i kommunen. Samverkan 
bör sökas med föreningar och andra i det civila samhället. 

7 Ta föräldrarna till hjälp, genom särskilda BUF-dagar, när barn strular i skolan. Barn som 
mobbar, stör, vandaliserar eller på andra sätt visar tecken på att inte må bra i skolan måste snabbt få 
hjälp av vuxenvärlden. I många fall skulle det vara en tillgång för rektor, lärare och elevhälsoteam att 
kunna ta barnets föräldrar till hjälp i skolan. En ny form av tillfällig föräldrapenning, som vi kallar 
BUF-dagar (barn, ungdoms- och föräldradagar) bör införas för att göra det möjligt för föräldrar att vara 
i skolan och få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Max tio BUF-dagar per år bör kunna tas ut under 
barnets hela skoltid. Ersättningen bör administreras av Försäkringskassan.  

8 Tvärprofessionella team för elever som vägrar att gå till skolan. Tvärprofessionella team bör 
inrättas med personal från skolan, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin som jobbar kring 
eleven och familjen. Syftet är att skapa nya förutsättningar för elever vars skolgång har havererat. 
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9 Stärk myndighetsutövningen i barnavårdsärenden. Bara den som har socionomexamen, kunskap om 
utsatta barn och erfarenhet ska få handlägga barnärenden. Socialstyrelsen bör utfärda föreskrifter med 
krav på kompetens och minst två års erfarenhet för dem som ska handlägga ärenden som rör barn och 
unga. Varje socialkontor bör ha tillgång till ett multiprofessionellt team som stöd i bedömningen av 
svåra ärenden. 

10 Utveckla kompetensen i socialtjänsten. Socionomutbildningen leder till en bred flora av yrken inom 
det sociala arbetet. Traineeprogram i socialtjänsten kan vara ett sätt att ge nyutbildade socionomer en 
gedigen grund att stå på. Möjligheter till påbyggnadsutbildningar inom högskolan bör övervägas. 
Kommunerna bör även satsa på vidareutbildning och efterfråga socionomer som specialiserar sig, eller 
har forskningserfarenhet. 

11 Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsärenden ska premieras i lönekuvertet. Den stora 
personalomsättningen påverkar förutsättningarna för kvalitet och kontinuitet i socialtjänsten. När 
ansvarig handläggare ofta byts ut drabbar det barn och föräldrar i utsatta situationer, liksom familjehem 
och andra med uppgift att ge stöd. Lönesättningen bör användas som ett av flera sätt att premiera 
socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning som rör barn. På så sätt kan lönesättningen 
bidra till större kontinuitet, stabilitet och därmed kvalitet i myndighetsutövningen . 

12 Nationell satsning på forskningsanknuten metodutveckling och utvärdering inom den sociala 
barn- och ungdomsvården. Det finns för lite kunskap om vilka metoder som är framgångsrika. Få 
insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården är utvärderade. Staten och Sveriges kommuner och 
landsting måste långsiktigt satsa på forskningsanknuten metodutveckling och utvärdering, både när det 
gäller förebyggande arbete och insatser i den sociala barn- och ungdomsvården. 

13 Professionell socialjour dygnets alla timmar. Nästan var tredje kommun saknar en socialjour som kan 
ge professionellt akut stöd dygnet runt. Det kan vara förödande för barn i utsatta situationer. Alla 
kommuner måste själva, eller i samverkan med andra, ha en socialjour bemannad med socialsekreterare 
under kvällar, nätter och helger.  

14 Placerade barn, samt barn i andra utsatta situationer, ska få en egen, särskilt utsedd 
socialsekreterare. Placerade barn ska få besök av sin socialsekreterare minst en gång i kvartalet. Även 
barn som upplevt våld hemma, eller som har föräldrar som missbrukar, måste kunna få en egen kontakt 
hos socialtjänsten. 

15 Socialtjänstlagen bör ändras så att socialtjänsten får större möjlighet att agera till skydd för 
barn, även mot föräldrarnas vilja. Ibland när socialtjänsten har starka skäl att tro att barnet far illa 
hemma tackar föräldrarna nej till stöd. Om det inte finns tillräckliga skäl för ingripande enligt LVU kan 
socialtjänsten inte göra mer. Socialtjänsten bör kunna ställa krav på att barnet får gå i förskola, eller får 
del av stödinsatser, till exempel vid omfattande frånvaro från skolan som föräldrarna inte kommer till 
rätta med. 

16 Fler akutboenden för unga med rymningsbenägenhet. Unga som återkommande rymmer hemifrån 
har ofta en svår hemsituation. De utsätter sig för stora risker på rymmen. Fler akutboenden behövs för 
unga med rymningsbenägenhet, där de kan bo under kortare tid medan socialtjänsten utreder 
hemförhållandena. Det är inte rimligt att barn fortsätter att föras hem till familjer där de far illa och 
snart rymmer igen. 

17 Nationell certifiering av Barnahus. Barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp har rätt till en 
barnvänlig, rättssäker utredning samt till skydd och stöd. Såväl befintliga som nya Barnahus bör 
certifieras, för att säkerställa en så effektiv myndighetssamverkan som möjligt. Verksamheten ska 
finnas myndighetsövergripande i alla delar av landet. 

18 Bygg upp regionala specialistteam, eller mottagningar, i barn- och ungdomspsykiatrin för 
våldutsatta barn och barn som upplevt våld i familjen. Barn som upplevt våld i familjen ska kunna 
få stöd i landets alla kommuner. I dag saknas det på många håll tillgång till behandling på psykiatrisk 
specialistnivå för barn som på grund av våld har utvecklat en egen barnpsykiatrisk problematik. 
Kommuner och landsting/regioner måste kunna erbjuda våldsutsatta barn en vårdkedja med stödinsatser 
på rätt nivå.  

19 Förebygg våld mot barn med funktionsnedsättningar eller långvarig sjukdom. Barn med 
funktionsnedsättningar eller långvarig sjukdom löper större risk än andra barn att utsättas för våld i 
hemmet. Deras familjer måste få tillräckligt stöd och avlastning för att förebygga att föräldrar, av stress 
eller utmattning, tar till våld. Kompetensen om våld måste höjas hos kommunens biståndsbedömare, 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

99 

personal inom landstingens habilitering och sjukvården samt andra professionella som kommer i 
kontakt med familjer som har barn med funktionsnedsättningar.  

20 Inför auktorisation för att driva HVB. Vi måste skärpa kraven på kvalitet och resultat i 
institutionsvården för barn och unga. Dagens regler är alldeles för luddiga. Socialstyrelsen bör få i 
uppdrag att fastställa tydliga kvalitetskrav som det ankommer på den som vill driva ett HVB att visa att 
verksamheten uppfyller. Krav på auktorisation ska ställas på alla HVB även de som idag verkar med 
tillstånd från Socialstyrelsen. Verksamheten ska följas upp noggrannare. Auktorisation bör också gälla 
för att driva konsulentstödd familjehemsverksamhet. 

21 Belöna goda resultat i familjehem och HVB. Socialtjänsten lägger ansenliga resurser på den sociala 
barn- och ungdomsvården varje år, samtidigt som många placerade barn inte får sina behov och 
rättigheter tillgodosedda. Vi måste våga prova nya vägar för att få bättre resultat i den sociala barn- och 
ungdomsvården. Ekonomiska styrmedel och ekonomiska stimulanser har i sjukvården, och andra 
verksamheter, visat sig verkningsfulla för att utveckla kvalitet och nå bättre resultat. HVB-hem och 
familjehem som, tillsammans med barnet, lyckas nå individuella, mätbara mål bör få bonus. En sådan 
bonus skulle till exempel kunna kopplas till att ett HVB-hem, tillsammans med den unga, har lyckats få 
henne/honom drogfri, att barnets skolresultat har förbättrats eller att den unga under perioden inte har 
rymt därifrån. 

22 En studieplan för varje placerat barn. Trots att lyckade resultat i skolan har visat sig viktigast för att 
det ska gå bra i livet för placerade barn och ungdomar så har kommunerna inte tagit tillräckligt ansvar 
för omhändertagna barn skolgång. Kommunen ska vara skyldig att göra en studieplan för varje placerat 
barns skolgång och undervisning. Det bör regleras i skollagen. Syftet är att ge barnet stöd att klara sin 
skolgång. 

23 En hälsoplan för varje placerat barn. Många omhändertagna barn och ungdomar har missats av 
barnhälsovården och uteblir från elevhälsans hälsobesök. De löper också större risk för psykisk ohälsa 
än andra. Mot bakgrund av de hälsorisker som barn som placeras har utsatts för måste hälso- och 
sjukvårdens särskilda ansvar för barn placerade i samhällsvård tydliggöras i hälso- och sjukvårdslagen. 
Det bör ske genom att en hälsoplan tas fram för varje placerat barn. Grunden för den bör vara en 
hälsoundersökning i samband med att barnet placeras.  

24 Förtydliga placerade barns grundläggande fri- och rättigheter i lagstiftningen. Barns och ungas 
rättsskydd är svagt under genomförandet av samhällsvården. Lagstiftningen måste därför tydliggöra 
placerade barns och ungdomars grundläggande rättigheter, till exempel i fråga om kontakt och umgänge 
med sina föräldrar och syskon, utbildning, hälsa, god omvårdnad och fritidsaktiviteter. Det bör också 
framgå av lagen vilka krav barnen kan ställa på att få information om sina rättigheter, vårdens innehåll 
och uppföljning samt hur de kan anmäla missförhållanden.  

25 Inför ett ombud för placerade barn hos Socialstyrelsen som kan föra ett placerat barns talan vid 
kränkningar. När socialtjänsten omhändertar ett barn och placerar barnet på HVB eller familjehem tar 
samhället ansvar för barnets säkerhet och trygghet. Precis som i allvarliga mobbningsfall i skolan måste 
ett placerat barn som fått sina rättigheter allvarligt kränkta få möjlighet till upprättelse. Den funktion 
som nu finns hos Socialstyrelsen, dit placerade barn kan vända sig med klagomål och synpunkter, bör 
utvecklas till ett oberoende ombud för placerade barn och ungdomar. Paralleller kan dras till Barn- och 
elevombudet hos Skolinspektionen. 

26 Obligatorisk utbildning för alla familjehem. Många familjehem får i dag ingen utbildning innan de 
tar emot barn som ofta har stora och sammansatta behov. För att säkerställa att placerade barn får en bra 
omsorg är utbildning och handledning ett grundkrav. Socialtjänsten måste vara lyhörd för 
familjehemmens behov av stöd. Familjer som tar hand om ett placerat barn måste kunna få akut hjälp 
även kvällar, nätter och helger. 

27 Återkommande nationella rekryteringskampanjer för fler familjehem och en nationell webbplats 
om familjehem. Många kommuner har svårt att klara rekryteringen av familjehem Norge har positiva 
erfarenheter av nationella kampanjer för att rekrytera familjehem. Vi bör dra lärdom av deras 
erfarenheter och göra nationella kampanjer, i samarbete mellan den svenska staten och Sveriges 
kommuner och landsting.  

28 Fler familjehemsplacerade barn bör få sina familjehemsföräldrar som vårdnadshavare. Barn som 
varit länge placerade i familjehem och knutit an till familjen måste ha inflytande över om de ska bo 
kvar i familjehemmet, eller flytta till sina biologiska föräldrar, om deras situation normaliseras. När det 
gäller små barn ska principen om barnets bästa alltid sättas i främsta rummet. Socialtjänsten ska vara 
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skyldig att fortsatt stötta familjehemmet efter en vårdnadsöverflyttning. Slopa treårsregeln för 
vårdnadsöverflyttningar så att prövningen istället kan göras löpande utifrån barnets bästa. 

29 Platsgaranti hos Statens institutionsstyrelse. En del ungdomar har så allvarliga beteendeproblem att 
de behöver få vård och behandling på en låsbar institution. Att placerade den unga på en låst institution 
är en sista utväg när inga andra alternativ står till buds. I många fall är läget akut. Då måste det alltid 
finnas plats att ta emot ungdomar som behöver denna mycket ingripande åtgärd.  

30 Arbete är den bästa vägen ur fattigdom. Arbetslinjen ligger därför fast. Vi vill se ytterligare åtgärder 
som gör det mer lönsamt att arbeta. 

31 Allas rätt till en bra skola. Fortsatta satsningar på kunskapslinjen skapar goda förutsättningar för våra 
barn och unga in i vuxenlivet.  

32 Många av de fattiga barnen har invandrarbakgrund. En fungerande integrationspolitik som bryter 
utanförskap och passiviserande bidragsberoende är därför nödvändig. 

33 Vi vill se en höjning av underhållsstödet. Om föräldrarna inte kan arbeta eller när arbetsinkomsterna 
inte räcker till måste samhället hjälpa barnfamiljerna.  

34 Även barn i fattiga familjer ska ha tillgång till dator och internet. Det är ofta en förutsättning för 
skolarbete och ett aktivt socialt liv. I riksnormen för försörjningsstödet ska därför även kostnader dator 
och internetuppkoppling ingå. 

35 Föräldrarnas plånbok ska inte avgöra om ett barn ska kunna få glasögon eller ej. Vi anser att 
landstingens bidrag till glasögon ska finnas under hela barnens skolgång. Det behövs också nationella 
riktlinjer för stöd till glasögon. 

36 Tidigare hjälp till överskuldsatta barnfamiljer. Tiden för skuldsanering för barnfamiljer bör kortas 
från fem till tre år. Barnfamiljer ska inte heller behöva vänta längre än en vecka för att få träffa en 
budget- och skuldrådgivare. 

37 De fattiga barnen behöver också en stimulerande fritid. Vi vill genomföra satsningar på kommunala 
sommarjobb till ungdomar och extra stöd till ungdomar i familjer med socialbidrag. Kommunerna bör 
även säkerställa att det finns fritidsaktiviteter som är gratis för alla barn under loven. 

 
I motion F1 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet liberalerna ska verka för att försörjningsstödet fortsättningsvis helt ska finansieras av 

staten 
 
I motion F2 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet liberalerna ska verka för att få en ändring i bidragsnormen för personer med försörjnings-

stöd som har fördyrade levnadsomkostnader hänförliga till sekretessmarkering på grund av hot från 
närstående 

 
I motion F3 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet liberalerna ska verka för att inrätta ett nationellt program för ”Bostad först” 
 
I motion F4 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet ska verka för krav på kommunerna att lösa problemen med hemlösheten 
 
I motion F5 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att kommunerna ska vara skyldiga att lämna kompensation till 

en person när han eller hon inte har fått bistånd enligt 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen (2001:453) 
inom skälig tid eller i enlighet med ett beslut av socialnämnden eller ett avgörande av en domstol, eller 
när socialnämnden inte har fullgjort en garanti som lämnats till personen att inom en viss tid eller på ett 
visst sätt tillhandahålla bistånd enligt 4 kap. 1 eller 2 § socialtjänstlagen 

2  att Folkpartiet liberalerna ska verka för att kommunerna ska utse vilken nämnd som är ansvarig för 
detta och riktlinjer hur kompensation ska utges, vilka belopp och hur långt tillbaka i tiden som 
kompensation ska ges för olika brister i utförandet av biståndsinsatsen 

 
I motion F6 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska säga ja till alkoholförsäljning i licensierade privata butiker 
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I motion F7 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet liberalerna ska verka för att gårdsförsäljning av egenproducerat vin ska vara tillåten i 

Sverige 
 
I motion F8 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för förändrad lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning av 

alkoholhaltiga drycker i Sverige 
 
I motion F9 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet i det nya läget ska avvisa tanken på detaljhandel med alkoholdrycker vid sidan av det 

statliga detaljhandelsmonopolet, eftersom det skulle innebära att detaljhandelsmonopolet riskeras med 
allvarliga alkoholskador som följd 

 
I motion F10 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet liberalerna ska verka för att ett förbud mot rökning på uteserveringar 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att ett förbud mot rökning på busstationer och tågperronger 
 
I motion F11 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till och ta fram förslag på att göra det straffbart att 

utsätta barn för tobaksrök 
 
I motion F12 hade yrkats: 
1  att landsmötet uttalar att vårdköande utan väntan borde få vända sig på statens eller sitt hemlandstings 

bekostnad till utförare av både primär- och specialiserad vård i valfritt landsting 
2  att landsmötet uttalar att en barnvåldtäktsperson i alla fall kan vara vuxenläkare vid en vårdcentral 
3 att landsmötet uttalar att en mördare i alla fall bör få vara läkare vid en vårdcentral 
4  att landsmötet uttalar att ingen regionförstoring bör permanentas utan att ha föregåtts av en 

folkomröstning 
5 att landsmötet uttalar att avlidna svenskars lämpliga organ och vävnader bör tas tillvara oavsett vad för 

inställning anhöriga eller de avlidna haft 
6 att landsmötet uttalar att sprutor för missbruk bör få säljas till narkomaner 
7 att landsmötet uttalar att elektiv ventilation borde bli vanligare 
8  att landsmötet uttalar att kommunernas beskattningsrätt bör tas bort 
9 att landsmötet uttalar att fler heroinkliniker behövs 
10 att landsmötet uttalar att operationssalar vid landstingsdrivna sjukhus i större utsräckning borde hyras ut 
11 att landsmötet uttalar att det borde göras mer åt att kommuner förhalar LSS-beslut 
 
I motion F13 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att den sociala tillsynen ska utvecklas utifrån det sociala arbetets 

förutsättningar  
2 att Folkpartiet ska verka för att den sociala tillsynen ska utövas av erfarna och kompetenta socionomer 
3 att Folkpartiet ska verka för att Socialstyrelsen förlägger fler kontor i Norrland för att uppnå god 

kvalitet och effektivitet i tillsynen 
 
I motion F55 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det ska vara obligatoriskt att ta emot stödinsatser från 

socialtjänsten när skolfrånvaron är allvarligt hög 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en utredning av möjligheten att införa mellantvång inom 

socialtjänsten i de fall föräldrar motverkar eller undandrar sig utredning och stödinsatser 
 
I motion F56 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att ålägga Åklagarmyndigheten och polismyndigheterna att 

aktivt bidra till inrättande av barnahus i de myndighetsområden där sådan verksamhet ännu inte finns 
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I motion F57 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det tillsätts en haverikommission vid varje LVU-placering 
 
I motion F58 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att barn som är placerade i HVB eller familjehem ska ha rätt till 

särskild företrädare/eget ombud 
 
I motion F59 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet ska verka för att ingen borde vara omhändertagen längre än fyra dagar så länge en 

domstol inte beslutat något 
2  att Folkpartiet ska verka för att de som är under 15 år och misstänks för brott som till exempel har 

fängelse i straffskalan alltid borde ha en advokat med sig under polisförhör 
3  att Folkpartiet ska verka för att personer som har fyllt 15 år och misstänks för brott som till exempel har 

fängelse i straffskalan borde få skriftlig information om sin rätt till advokat 
4  att Folkpartiet ska verka för att institutionsplaceringar och andra påföljder på brott för personer som inte 

fyllt 15 år borde vara tidsbestämda 
5  att Folkpartiet ska verka för att förlängning av institutionsplaceringar enligt lagen om vård av unga 

borde göras av domstolar 
6  att Folkpartiet ska verka för att ett beslut om omhändertagande enligt lagen om vård av unga borde 

underställas en domstol senast en dag senare 
7  att Folkpartiet ska verka för att föräldrarna om dessa inte begått brott mot ett LVU-placerat barn borde 

ha rätt till kontakt med detta varje vecka 
8  att Folkpartiet ska verka för att ett byte av familjehem borde beslutas om av en domstol och att det 

krävdes allvarliga fel och brister hos familjehemmet för att barnet skulle tvingas byta familjehem 
9  att Folkpartiet ska verka för att i stället för fritidspolitiker en åklagare, en chefsöverläkare eller någon 

som inte har nära koppling till socialförvaltningen i kommunen det handlar om borde besluta om 
omedelbara omhändertaganden 

10 att Folkpartiet ska verka för att ett institutionsplacerat barn efter till exempel ett halvår borde ha rätt att 
byta institution 

11 att Folkpartiet ska verka för att personer som är under 15 år och intervjuats av socialsekreterare också 
borde komma till tals inför de beslutande domarna 

12 att Folkpartiet ska verka för att det borde stå i lagen om vård av unga att både de som fyllt och de som 
inte fyllt 15 år får rätt till ett offentligt biträde och dessutom skickade till sig kallelser till 
domstolsförhandlingar, alla socialnämnds- och domstolsbeslut som rör LVU-placeringen samt 
information om vart överklaganden kan göras 

13 att Folkpartiet ska verka för att det även i lagen om vård av unga borde stå om rätten till en stödperson 
14 att Folkpartiet ska verka för att de som av LVU-placerade utför kroppsvisitation och ytlig 

kroppsbesiktning borde vara utbildade 
15 att Folkpartiet ska verka för att senast till exempel tio dagar före förhandlingar om förlängda LVU- och 

LRV-placeringar borde kallelser vara de involverade till handa 
16 att Folkpartiet ska verka för att sakkunniga borde deltaga även vid domstolsförhandlingar om 

förlängning av LVU-placeringar 
17 att Folkpartiet ska verka för att de som dömts till sluten rättspsykiatrisk vård inte borde ha rätt till en 

dator 
18 att Folkpartiet ska verka för att en åklagare borde besluta om till exempel isolering för 

institutionsplacerade ungdomar 
19 att Folkpartiet ska verka för att domstolar borde placera ungdomar hos Statens institutionsstyrelse 
20 att Folkpartiet ska verka för att det står i lagen om vård av unga att de som fyllt 15 år ska ha rätt att 

begära muntlig förhandling 
 
I motion F60 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet liberalerna ska verka för att socialbidragsnormen för barnfamiljer även inkluderar 

internetuppkoppling 
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I motion F61 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet ska arbeta för att barn med synfel har samma möjlighet till glasögon med subvention 

oberoende av bostadsort 
 
I motion F62 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet ska verka för att staten stimulerar kommunerna att satsa på sommarjobb för ungdomar, 

särskilt i områden där arbetslösheten är hög 
2  att Folkpartiet ska verka för att barn till föräldrar som får försörjningsstöd får behålla hela sin lön när de 

arbetar under loven 
 
I motion F63 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att föräldrar som får försörjningsstöd ska ha rätt till minst två veckors 

ledighet med sina barn, från deltagande i arbetslöshetsinsats under sommaren, med bibehållet 
försörjningsstöd 

 
I motion F64 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att barn under 18 år ska räknas med i förälders 

högkostnadsskydd vad avser receptbelagda läkemedel 
 
I motion F65 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för ett utökat uppdrag för Barnombudsmannen att kunna utreda 

enskilda ärenden men också agera företräde i enskilda ärenden som kan anses vara av intresse med 
hänvisning till barn och ungdomars rättigheter och oklarheter i rättstillämpningen 

 
I motion F66 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet ska verka för en lagändring så att barn har rätt till särskilt företräde/eget ombud i 

vårdnadstvister 
 
I motion F77 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet, med sin värdegrund om allas lika värde och att vi ska värna om dem som behöver stöd, 

ska arbeta för att göra konventionen om människor med funktionsnedsättning till lagstiftning 
 
I motion F78 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska införlivas i 

diskrimineringslagen 
 
I motion F79 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet ska verka för att behörighetskrav ska ställas på personliga assistenter oberoende av 

anställningsform och vem som är arbetsgivare 
2  att Folkpartiet ska verka för att tillsynen av personliga assistenter förbättras, bland annat genom minst 

ett årligt oanmält tillsynsbesök 
3  att Folkpartiet ska verka för att tillsynsansvarig ska ha skyldighet att anmäla misstänkt brottslighet som 

avser annat område än vad den aktuella tillsynen avser 
 
I motion F80 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en lag för särskild omsorgskompetens för personer som arbetar som 

personliga assistenter 
 
I motion F81 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en satsning på att utbilda personliga assistenter 
 
I motion F82 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för ett kompetenslyft på funktionshinderområdet 
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I motion F83 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för bättre uppföljning av LSS samt skärpta sanktioner 
 
I motion F84 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för en översyn av det delade huvudmannaskapet kring LSS (lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade) med inriktning mot ett statligt övertagande 
 
I motion F85 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att personer med psykiskt funktionshinder får rätt till daglig sysselsättning 

enligt LSS 
 
I motion F86 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för utbildning av yrkeskategorier som i sitt arbete kommer i kontakt med 

personer som har allvarlig kombinerad syn-hörselnedsättning/dövblindhet 
 
I motion F87 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att fördjupa sig i problematiken hur kommuner hanterar de i motionen 

nämnda funktionsnedsättningsfrågorna 
 
I motion F88 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det i varje kommun ska finnas en handlingsplan för att ge 

unga med funktionsnedsättning arbete eller någon annan sysselsättning 
 
I motion F89 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att varje familj som har ett barn med funktionsnedsättning ska 

ha rätt till en lots som de alltid kan vända sig till och som samordnar övriga kontakter 
 
I motion F90 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet ska verka för att kommunen ska vara skyldig att respektera tidigare vald driftform, och 

att vårdtagare/brukare alltid och aktivt ska erbjudas att vidhålla tidigare vald driftform vid upphandling 
eller motsvarande av befintlig verksamhet 

2  att Folkpartiet ska verka för att kommunen vid upphandling, avknoppning, utmaningsrätt eller 
motsvarande alltid ska efterhöra vårdtagarnas/brukarnas (eller motsvarande) val av driftform 

3  att Folkpartiet ska verka för en skyldighet att avbryta upphandling eller motsvarande om ett flertal av 
vårdtagarna/brukarna (eller motsvarande) väljer att vidhålla sitt tidigare val av driftform  

 
I motion F91 hade yrkats: 
1  att Folkpartiet ska verka för att det sker detaljerad information till allmänheten om hur det är att hamna i 

rullstol  
2  att Folkpartiet ska verka för att det sker detaljerad information till företag om hur det är att hamna i 

rullstol 
 
I motion C17 hade yrkats: 
2  att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för en lagändring så att barn och ungdomar inte behöver bidra av 

sina egna intjänade inkomster till den övriga familjens försörjning 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion F1 skulle avslås 
2 att motion F2 skulle anses besvarad 
3 att motion F3 skulle anses besvarad 
4 att motion F4 skulle avslås 
5 att motion F5 yrkande 1 skulle avslås 
6 att motion F5 yrkande 2 skulle avslås 
7 att motion F6 skulle avslås 
8 att motion F7 skulle anses besvarad 
9 att motion F8 skulle anses besvarad 
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10 att motion F9 skulle anses besvarad 
11 att motion F10 yrkande 1 skulle anses besvarat 
12 att motion F10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
13 att motion F11 skulle avslås 
14 att motion F12 yrkande 1 skulle anses besvarat 
15 att motion F12 yrkande 2 skulle avslås 
16 att motion F12 yrkande 3 skulle avslås 
17 att motion F12 yrkande 4 skulle avslås 
18 att motion F12 yrkande 5 skulle avslås 
19 att motion F12 yrkande 6 skulle avslås 
20 att motion F12 yrkande 7 skulle anses besvarat 
21 att motion F12 yrkande 8 skulle avslås 
22 att motion F12 yrkande 9 skulle avslås 
23 att motion F12 yrkande 10 skulle anses besvarat 
24 att motion F12 yrkande 11 skulle anses besvarat 
25 att motion F13 yrkande 1 skulle anses besvarat 
26 att motion F13 yrkande 2 skulle anses besvarat 
27 att motion F13 yrkande 3 skulle anses besvarat 
28 att arbetsgruppens förslag punkt 1 skulle bifallas 
29 att arbetsgruppens förslag punkt 2 skulle bifallas 
30 att arbetsgruppens förslag punkt 3 skulle bifallas 
31 att arbetsgruppens förslag punkt 4 skulle bifallas 
32 att arbetsgruppens förslag punkt 5 skulle bifallas 
33 att arbetsgruppens förslag punkt 6 skulle bifallas 
34 att arbetsgruppens förslag punkt 7 skulle bifallas 
35 att arbetsgruppens förslag punkt 8 skulle bifallas 
36 att arbetsgruppens förslag punkt 9 skulle bifallas 
37 att arbetsgruppens förslag punkt 10 skulle bifallas 
38 att arbetsgruppens förslag punkt 11 skulle bifallas 
39 att arbetsgruppens förslag punkt 12 skulle bifallas 
40 att arbetsgruppens förslag punkt 13 skulle bifallas 
41 att arbetsgruppens förslag punkt 14 skulle bifallas 
42 att arbetsgruppens förslag punkt 15 skulle bifallas 
43 att motion F55 yrkande 1 skulle anses besvarat 
44 att motion F55 yrkande 2 skulle anses besvarat 
45 att arbetsgruppens förslag punkt 16 skulle bifallas 
46 att arbetsgruppens förslag punkt 17 skulle bifallas 
47 att motion F56 skulle anses besvarad 
48 att arbetsgruppens förslag punkt 18 skulle bifallas 
49 att arbetsgruppens förslag punkt 19 skulle bifallas 
50 att arbetsgruppens förslag punkt 20 skulle bifallas 
51 att arbetsgruppens förslag punkt 21 skulle bifallas 
52 att arbetsgruppens förslag punkt 22 skulle bifallas 
53 att arbetsgruppens förslag punkt 23 skulle bifallas 
54 att arbetsgruppens förslag punkt 24 skulle bifallas 
55 att arbetsgruppens förslag punkt 25 skulle bifallas 
56 att arbetsgruppens förslag punkt 26 skulle bifallas 
57 att arbetsgruppens förslag punkt 27 skulle bifallas 
58 att arbetsgruppens förslag punkt 28 skulle bifallas 
59 att arbetsgruppens förslag punkt 29 skulle bifallas 
60 att motion F57 skulle avslås 
61 att motion F58 skulle anses besvarad 
62 att motion F59 yrkande 1 skulle avslås 
63 att motion F59 yrkande 2 skulle anses besvarat 
64 att motion F59 yrkande 3 skulle anses besvarat 
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65 att motion F59 yrkande 4 skulle anses besvarat 
66 att motion F59 yrkande 5 skulle anses besvarat 
67 att motion F59 yrkande 6 skulle avslås 
68 att motion F59 yrkande 7 skulle avslås 
69 att motion F59 yrkande 8 skulle avslås 
70 att motion F59 yrkande 9 skulle avslås 
71 att motion F59 yrkande 10 skulle avslås 
72 att motion F59 yrkande 11 skulle anses besvarat 
73 att motion F59 yrkande 12 skulle anses besvarat 
74 att motion F59 yrkande 13 skulle anses besvarat 
75 att motion F59 yrkande 14 skulle anses besvarat 
76 att motion F59 yrkande 15 skulle nyses besvarat 
77 att motion F59 yrkande 16 skulle anses besvarat 
78 att motion F59 yrkande 17 skulle anses besvarat 
79 att motion F59 yrkande 18 skulle anses besvarat 
80 att motion F59 yrkande 19 skulle anses besvarat 
81 att motion F59 yrkande 20 skulle anses besvarat 
82 att arbetsgruppens förslag punkt 30 skulle bifallas 
83 att arbetsgruppens förslag punkt 31 skulle bifallas 
84 att arbetsgruppens förslag punkt 32 skulle bifallas 
85 att arbetsgruppens förslag punkt 33 skulle bifallas 
86 att arbetsgruppens förslag punkt 34 skulle bifallas 
87 att motion F60 skulle anses besvarad 
88 att punkt 35 skulle få lydelsen: ”Föräldrarnas plånbok ska inte avgöra om ett barn ska kunna få 

glasögon eller ej.” 
89 att motion F61 skulle anses besvarad 
90 att arbetsgruppens förslag punkt 36 skulle bifallas 
91 att arbetsgruppens förslag punkt 37 skulle bifallas 
92 att motion F62 yrkande 1 skulle anses besvarat 
93 att motion F62 yrkande 2 skulle avslås 
94 att motion C17 yrkande 2 skulle avslås 
95 att motion F63 skulle bifallas 
96 att motion F64 skulle avslås 
97 att motion F65 skulle anses besvarad 
98 att motion F66 skulle bifallas 
99 att motion F77 skulle anses besvarad 
100 att motion F78 skulle anses besvarad 
101 att motion F79 yrkande 1 skulle avslås 
102 att motion F79 yrkande 2 skulle anses besvarat 
103 att motion F79 yrkande 3 skulle anses besvarat 
104 att motion F80 skulle anses besvarad 
105 att motion F81 skulle anses besvarad 
106 att motion F82 skulle anses besvarad 
107 att motion F83 skulle anses besvarad 
108 att motion F84 skulle anses besvarad 
109 att motion F85 skulle bifallas 
110 att motion F86 skulle anses besvarad 
111 att motion F87 skulle anses besvarad 
112 att motion F88 skulle anses besvarad 
113 att motion F89 skulle anses besvarad 
114 att motion F90 yrkande 1 skulle avslås 
115 att motion F90 yrkande 2 skulle avslås 
116 att motion F90 yrkande 3 skulle avslås 
117 att motion F91 yrkande 1 skulle anses besvarat 
118 att motion F91 yrkande 2 skulle anses besvarat 
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Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F1 skulle avslås 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F2 skulle anses besvarad 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F3 skulle anses besvarad 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F4 skulle avslås 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F5 yrkande 1 skulle avslås 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F5 yrkande 2 skulle avslås 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F6 skulle avslås 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F7 skulle anses besvarad 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F8 skulle anses besvarad 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F9 skulle anses besvarad 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F10 yrkande 1 skulle anses besvarat 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F11 skulle avslås 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 1 skulle anses besvarat 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 2 skulle avslås 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 3 skulle avslås 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 4 skulle avslås 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 5 skulle avslås 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 6 skulle avslås 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 7 skulle anses besvarat 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 8 skulle avslås 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 9 skulle avslås 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 10 skulle anses besvarat 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F12 yrkande 11 skulle anses besvarat 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F13 yrkande 1 skulle anses besvarat 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F13 yrkande 2 skulle anses besvarat 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F13 yrkande 3 skulle anses besvarat 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 1 skulle bifallas 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 2 skulle bifallas 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 3 skulle bifallas 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 4 skulle bifallas 
32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 5 skulle bifallas 
33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 6 skulle bifallas 
34 att partistyrelsen och arbetsgruppens förslag till punkt 7 skulle bifallas med följande tillägg: ”Denna 

möjlighet bör även erbjudas till föräldrar vars barn är hemmasittare eller är rädda för att gå till skolan.” 
35 att partistyrelsen och arbetsgruppens förslag till punkt 8 skulle bifallas med följande förändring av 

rubriken: ”Tvärprofessionella team för elever med omfattande skolfrånvaro.” 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 9 skulle bifallas 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 10 skulle bifallas 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 11 skulle bifallas 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 12 skulle bifallas 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 13 skulle bifallas 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 14 skulle bifallas 
42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 15 skulle bifallas 
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F55 yrkande 1 skulle anses besvarat 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F55 yrkande 2 skulle anses besvarat 
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 16 skulle bifallas 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 17 skulle bifallas 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F56 skulle anses besvarad 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 18 skulle bifallas 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 19 skulle bifallas 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 20 skulle bifallas 
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51 att punkt 21 skulle ges formuleringen: ”Stimulera goda resultat i familjehem och HVB. 
Socialtjänsten lägger ansenliga resurser på den sociala barn- och ungdomsvården varje år, samtidigt 
som många placerade barn inte får sina behov och rättigheter tillgodosedda. Därför behöver HVB- och 
familjehemmens resultat följas upp striktare. Vi måste också våga prova nya vägar för att få bättre 
resultat i den sociala barn- och ungdomsvården. Hur väl målen uppfylls i familjehem och HVB-hem bör 
redovisas öppet, så att socialsekreterare och familjer som står inför en placering kan välja bästa 
tänkbara vård.” 

52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 22 skulle bifallas 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 23 skulle bifallas 
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 24 skulle bifallas 
55 att punkt 25 skulle ges formuleringen: ”Inför ett ombud för barn som får stöd från socialtjänsten. 

När socialtjänsten omhändertar ett barn och placerar barnet på HVB eller familjehem tar samhället 
ansvar för barnets säkerhet och trygghet. Precis som i allvarliga mobbningsfall i skolan måste ett 
placerat barn som fått sina rättigheter allvarligt kränkta få möjlighet till upprättelse. Även barn som bor 
kvar i sin familj, men får stöd från socialtjänsten, kan behöva stöd från ett ombud. Den funktion som nu 
finns hos Socialstyrelsen, dit placerade barn kan vända sig med klagomål och synpunkter, bör utvecklas 
till ett oberoende ombud för placerade barn och ungdomar. Paralleller kan dras till Barn- och 
elevombudet hos Skolinspektionen.” 

56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 26 skulle bifallas 
57 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 27 skulle bifallas 
58 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 28 skulle bifallas 
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 29 skulle bifallas 
60 att en ny punkt skulle läggas till det socialpolitiska programmet med följande lydelse: ”LVU-placering 

är den yttersta åtgärden när många andra insatser prövas och misslyckats. För att utveckla arbetet och 
analysera andra och tidigare åtgärder bör en funktion inrättas för att granska fattade LVU-beslut.” 

61 att motion F57 skulle anses besvarad 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F58 skulle anses besvarad 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 1 skulle avslås 
64 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 2 skulle anses besvarat 
65 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 3 skulle anses besvarat 
66 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 4 skulle anses besvarat 
67 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 5 skulle anses besvarat 
68 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 6 skulle avslås 
69 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 7 skulle avslås 
70 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 8 skulle avslås 
71 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 9 skulle avslås 
72 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 10 skulle avslås 
73 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 11 skulle anses besvarat 
74 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 12 skulle anses besvarat 
75 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 13 skulle anses besvarat 
76 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 14 skulle anses besvarat 
77 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 15 skulle anses besvarat 
78 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 16 skulle anses besvarat 
79 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 17 skulle anses besvarat 
80 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 18 skulle anses besvarat 
81 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 19 skulle anses besvarat 
82 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F59 yrkande 20 skulle anses besvarat 
83 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 30 skulle bifallas 
84 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 31 skulle bifallas 
85 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 32 skulle bifallas 
86 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 33 skulle bifallas 
87 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 34 skulle bifallas 
88 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F60 skulle anses besvarad 
89 i enlighet med partistyrelsens yrkande att punkt 35 skulle få lydelsen: ”Föräldrarnas plånbok ska inte 

avgöra om ett barn ska kunna få glasögon eller ej.” 
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90 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F61 skulle anses besvarad 
91 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 36 skulle bifallas 
92 i enlighet med partistyrelsens yrkande att arbetsgruppens förslag punkt 37 skulle bifallas 
93 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F62 yrkande 1 skulle anses besvarat 
94 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F62 yrkande 2 skulle avslås 
95 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion C17 yrkande 2 skulle avslås 
96 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F63 skulle bifallas 
97 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F64 skulle avslås 
98 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F65 skulle anses besvarad 
99 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F66 skulle bifalls 
100 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F77 skulle anses besvarad 
101 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F78 skulle anses besvarad 
102 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F79 yrkande 1 skulle avslås 
103 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F79 yrkande 2 skulle anses besvarat 
104 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F79 yrkande 3 skulle anses besvarat 
105 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F80 skulle anses besvarad 
106 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F81 skulle anses besvarad 
107 att motion F82 skulle bifallas 
108 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F83 skulle anses besvarad 
109 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F84 skulle anses besvarad 
110 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F85 skulle bifallas 
111 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F86 skulle anses besvarad 
112 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F87 skulle anses besvarad 
113 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F88 skulle anses besvarad 
114 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F89 skulle anses besvarad 
115 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F90 yrkande 1 skulle avslås 
116 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F90 yrkande 2 skulle avslås 
117 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F90 yrkande 3 skulle avslås 
118 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F91 yrkande 1 skulle anses besvarat 
119 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion F91 yrkande 2 skulle anses besvarat 
 
Utskottsreservation 1 
Annette Franz reserverade sig till förmån för bifall till motion F1.  
 
Utskottsreservation 2 
Eva Larsson reserverade sig till förmån för bifall till motion F5.  
 
Utskottsreservation 3 
Carina Ingelsson reserverade sig till förmån för bifall till motion F6.  
 
Utskottsreservation 4 
Carina Ingelsson reserverade sig till förmån för bifall till motion F7.  
 
Utskottsreservation 5 
Eva Larsson reserverade sig till förmån för bifall till motion F7 med följande tillägg: ”Detta är också under 
förutsättning att lokala råvaror används.” 
 
Utskottsreservation 6 
Mikael Wendt, Magnus Olofsgård, Christina Örnebjär, Marcus Claesson reserverade sig till förmån för bifall till 
motion F9.  
 
Utskottsreservation 7 
Magnus Olofsgård reserverade sig till förmån för bifall till motion F56.  
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Utskottsreservation 8 
Lennart Gabrielsson reserverade sig till förmån för att det till utskottets förslag till text till punkt 21 skulle göras 
följande tillägg: ”En av vägarna kan vara ekonomiska incitament.” 
 
Utskottsreservation 9 
Ann-Katrin Åslund, Annette Franz, Christina Örnebjär  reserverade sig till förmån för bifall till motion F61. 
 
Utskottsreservation 10 
Jan Jönsson, Ann-Katrin Åslund, Frida Johansson Metso reserverade sig till förmån för bifall till motion F62. 
 
Utskottsreservation 11 
Linnéa Darell, Marianne Normark reserverade sig till förmån för bifall till motion F78. 
 
I debatten yttrade sig:  
Lennart Gabrielsson för utskottet, Linnéa Darell, utskottsreservant, Ann-Katrin Åslund, utskottsreservant, 
Birgitta Rydberg för partistyrelsen, Carl B. Hamilton, Liselott Hagberg, Carl B. Hamilton (replik), 
Liselott Hagberg (kontrareplik), Marianne Åhman, Per-Åke Fredriksson, Barbro Westerholm, Carina Sándor, 
Anne Kotavuopio Jatko, Johan Malmros, Andreas Westerberg, Thomas af Bjur, Carl B. Hamilton (replik), 
Thomas af Bjur (kontrareplik), Barbro Westerholm (replik), Thomas af Bjur (kontrareplik), Birgitta Rydberg 
(replik), Thomas af Bjur (kontrareplik), Rose-Marie Fihn, Jan Jönsson, Ulf Nilsson, Christer Sörliden, 
Lennart Nilsson, Fatima Svanå, Staffan Werme, Ulrika Landergren, Anna Mårtensson, Maria Lundqvist-
Brömster, Christer Winbäck, Maria Winberg Nordström, Mikael Wendt, Christer Nylander, Linnéa Darell, 
Carina Boberg, Ann-Katrin Åslund, Yvonne Stein, Lennart Gabrielsson, Olle Schmidt, Michael Helmersson, 
Anne-Marie Ekström, Gunnar Nordmark, Adam Alfredsson, Dan Möllengård, Ann-Charlotte Strömwall, 
Frida Johansson Metso, Gunnar Melin, Jimmy Henriksson, Marcus Claesson, Björn Ljung, Christina Örnebjär, 
Anita Jernberger, Benny Lindholm, Birgitta Rydberg, Liselott Hagberg, Carl B. Hamilton (replik), 
Liselott Hagberg (kontrareplik), Lennart Rydberg, Karolina Wallström, Thomas af Bjur, Christer Winbäck, 
Lennart Gabrielsson, Marianne Åhman, Anita Brodén, Niklas Herneryd, Helena Berggren, Erik Ullenhag, 
Johan Pehrson, Paula Ternström, Gabriel Romanus, Henrik Lundin, Inger Forsgren, Maria Jern, 
Johan Strandberg och Lars Elfverson.  
  
Annette Franz och Per-Åke Fredriksson yrkade: 
1 att motion F1 skulle bifallas 
 
Benny Lindholm yrkade: 
1 att motion F3 skulle bifallas 
 
Anne Kotavuopio Jatko yrkade: 
1 att motion F5 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion F5 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Carina Boberg och Johan Malmros yrkade: 
1 att motion F7 skulle bifallas 
 
Johan Malmros yrkade:  
1 att motion F8 skulle bifallas 
 
Liselott Hagberg yrkade i anslutning till motion F9: 
1 att landsmötet skulle besluta: ”Folkpartiet liberalerna ska verka för förändrad lagstiftning som 

möjliggör gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker. En viktig förutsättning är att 
Systembolagets detaljhandelsmonopol inte äventyras.” 

 
Christina Örnebjär, Annika Carp och Mikael Wendt yrkade: 
1 att motion F9 skulle bifallas 
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Maria Winberg Nordström och Anita Jernberger yrkade: 
1 att motion F11 skulle bifallas 
 
Johan Strandberg yrkade: 
1 att motion F12 yrkande 8 skulle bifallas 
 
Anna Mårtensson och Magnus Olofsgård yrkade: 
1 att motion F56 skulle bifallas 
 
Jimmy Henriksson yrkade: 
1 att punkt 21 i arbetsgruppens förslag skulle avslås 
 
Andreas Westerberg yrkade: 
1 att punkt 22 skulle få följande lydelse: ”Skollagen ska ändras så att skolhuvudmannen får ett särskilt 

ansvar att planera och dokumentera hur placerade ges stöd för att klara sin skolgång. Skollagen ska 
dessutom kompletteras så att den kommun som placerat barn i HVB- eller familjehem får en skyldighet 
att följa upp barnets studier samt utforma det sociala stöder så att studierna främjas.” 
 

Lennart Nilsson, Helena Berggren och Maria Jern yrkade: 
1 att motion F58 skulle bifallas 
 
Christina Örnebjär yrkade: 
1 att punkt 35 skulle få följande lydelse: ”Föräldrarnas plånbok ska inte avgöra om ett barn ska kunna få 

glasögon eller ej. Det behövs nationella riktlinjer för stöd till glasögon.” 
 
Ann-Katrin Åslund och Annette Franz yrkade: 
1 att motion F61 skulle bifallas 
 
Jan Jönsson, Marcus Claesson, Yvonne Stein och Ann-Katrin Åslund yrkade: 
1 att motion F62 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Ann-Katrin Åslund och Yvonne Stein yrkade: 
1 att motion F62 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Lennart Gabrielsson, utskottet, yrkade med instämmande av partistyrelsen:   
1 att motion F62 yrkande 2 skulle anses besvarat 
 
Yvonne Stein yrkade: 
1 att motion C17 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Lennart Nilsson och Maria Jern yrkade: 
1 att motion F65 skulle bifallas 
 
Rose-Marie Fihn yrkade: 
1 att motion F77 skulle bifallas 
 
Inger Forsgren yrkade i händelse av bifall till motion F77: 
1 att en tidsplan skulle upprättas 
 
Anita Brodén, Maria Lundqvist-Brömster, Linnéa Darell, Anne-Marie Ekström, Rose-Marie Fihn, 
Christer Sörliden, Karolina Wallström och Marianne Åhman yrkade: 
1 att motion F78 skulle bifallas 
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Marianne Åhman och Ann-Charlotte Strömwall yrkade: 
1 att motion F84 skulle anses besvarad 
2 att Folkpartiet skulle inrätta en arbetsgrupp internt som gör en fördjupad analys av konsekvenserna 

kring ett förstatligande av LSS i sin helhet, samt en analys av Försäkringskassans riktlinjer kring 
behovsbedömningar som nu sker 

 
Helene Odenjung yrkade: 
1 att Marianne Åhmans och Ann-Charlotte Strömwalls båda yrkanden skulle hänskjutas till 

beredningsutskottet 
 
Henrik Lundin yrkade: 
1 att motion F89 skulle bifallas 
 
Landsmötet beslutade: 
739 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F1 
740 att därmed avslå Annette Franz och Per-Åke Fredrikssons yrkande 
741 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F2 besvarad  
742 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F3 besvarad 
743 att därmed avslå Benny Lindholms yrkande 
744 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F4  
745 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F5 yrkande 1 
746 att därmed avslå Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 1 
747 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F5 yrkande 2 
748 att därmed avslå Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 2 
749 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F6  
750 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F7 besvarad 
751 att därmed avslå Carina Bobergs och Johan Malmros yrkande  
752 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F8 besvarad 
753 att därmed avslå Johan Malmros yrkande 
754 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande, i kontrapropositionsvotering med röstsiffrorna 

94–66 mot Liselott Hagbergs yrkande, anse motion F9 besvarad  
755 att därmed också avslå Christina Örnebjärs m.fl.:s yrkande  
756 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F10 yrkande 1 besvarat 
757 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F10 yrkande 2 besvarat 
758 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F11 
759 att därmed avslå Maria Winberg Nordströms och Anita Jernbergers yrkande  
760 att i enlighet med partistyrelsens yrkande och utskottets anse motion F12 yrkande 1 besvarat 
761 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F12 yrkande 2  
762 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F12 yrkande 3  
763 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F12 yrkande 4  
764 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F12 yrkande 5  
765 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F12 yrkande 6  
766 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F12 yrkande 7 besvarat 
767 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F12 yrkande 8 
768 att därmed avslå Johan Strandbergs yrkande 
769 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F12 yrkande 9  
770 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F12 yrkande 10 besvarat 
771 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F12 yrkande 11 besvarat 
772 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F13 yrkande 1 besvarat 
773 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F13 yrkande 2 besvarat 
774 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F13 yrkande 3 besvarat 
775 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 1  
776 att i enlighet med partistyrelsens yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 2  
777 att i enlighet med partistyrelsens yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 3  
778 att i enlighet med partistyrelsens yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 4  
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779 att i enlighet med partistyrelsens yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 5  
780 att i enlighet med partistyrelsens yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 6  
781 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla partistyrelsen och arbetsgruppens förlag till punkt 7 med 

följande tillägg: ”Denna möjlighet bör även erbjudas till föräldrar vars barn är hemmasittare eller är 
rädda för att gå till skolan.” 

782 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla partistyrelsen och arbetsgruppens förslag till punkt 8 med 
följande förändring av rubriken: ”Tvärprofessionella team för elever med omfattande 
skolfrånvaro.” 

783 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 9  
784 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 10  
785 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 11  
786 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 12  
787 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 13  
788 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 14  
789 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 15  
790 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F55 yrkande 1 besvarat 
791 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F55 yrkande 2 besvarat 
792 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 16  
793 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 17  
794 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F56 besvarad 
795 att därmed avslå Anna Mårtenssons och Magnus Olofsgårds yrkande  
796 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 18  
797 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 19  
798 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 20  
799 att i enlighet med utskottets yrkande ge punkt 21 formuleringen: ”Stimulera goda resultat i 

familjehem och HVB. Socialtjänsten lägger ansenliga resurser på den sociala barn- och 
ungdomsvården varje år, samtidigt som många placerade barn inte får sina behov och rättigheter 
tillgodosedda. Därför behöver HVB- och familjehemmens resultat följas upp striktare. Vi måste också 
våga prova nya vägar för att få bättre resultat i den sociala barn- och ungdomsvården. Hur väl målen 
uppfylls i familjehem och HVB-hem bör redovisas öppet, så att socialsekreterare och familjer som står 
inför en placering kan välja bästa tänkbara vård.” 

800 att därmed avslå Jimmy Henrikssons yrkande 
801 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 22  
802 att därmed avslå Andreas Westerbergs yrkande 
803 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 23  
804 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 24  
805 att i enlighet med utskottets yrkande ge punkt 25 formuleringen: ”Inför ett ombud för barn som får 

stöd från socialtjänsten. När socialtjänsten omhändertar ett barn och placerar barnet på HVB eller 
familjehem tar samhället ansvar för barnets säkerhet och trygghet. Precis som i allvarliga mobbningsfall 
i skolan måste ett placerat barn som fått sina rättigheter allvarligt kränkta få möjlighet till upprättelse. 
Även barn som bor kvar i sin familj, men får stöd från socialtjänsten, kan behöva stöd från ett ombud. 
Den funktion som nu finns hos Socialstyrelsen, dit placerade barn kan vända sig med klagomål och 
synpunkter, bör utvecklas till ett oberoende ombud för placerade barn och ungdomar. Paralleller kan 
dras till Barn- och elevombudet hos Skolinspektionen.”  

806 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 26  
807 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 27  
808 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 28  
809 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 29  
810 att i enlighet med utskottets yrkande lägga en ny punkt till det socialpolitiska programmet med följande 

lydelse: ”LVU-placering är den yttersta åtgärden när många andra insatser prövas och misslyckats. För 
att utveckla arbetet och analysera andra och tidigare åtgärder bör en funktion inrättas för att granska 
fattade LVU-beslut.” 

811 att i enlighet med utskottets yrkande anse motion F57 besvarad 
812 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F58 besvarad 
813 att därmed avslå Lennart Nilssons m.fl.:s yrkande 
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814 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F59 yrkande 1  
815 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 2 besvarat 
816 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 3 besvarat 
817 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 4 besvarat 
818 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 5 besvarat 
819 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F59 yrkande 6  
820 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F59 yrkande 7  
821 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F59 yrkande 8  
822 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F59 yrkande 9  
823 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F59 yrkande 10  
824 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 11 besvarat 
825 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 12 besvarat 
826 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 13 besvarat 
827 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 14 besvarat 
828 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 15 besvarat 
829 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 16 besvarat 
830 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 17 besvarat 
831 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 18 besvarat 
832 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 19 besvarat 
833 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F59 yrkande 20 besvarat 
834 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 30  
835 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 31  
836 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 32  
837 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 33  
838 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 34  
839 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F60 besvarad 
840 att bifalla Christina Örnebjärs yrkande om att ge punkt 35 lydelsen: ”Föräldrarnas plånbok ska inte 

avgöra om ett barn ska kunna få glasögon eller ej. Det behövs nationella riktlinjer för stöd till 
glasögon.” 

841 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F61 besvarad 
842 att därmed avslå Ann-Katrin Åslunds och Annette Franz yrkande  
843 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 36  
844 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla arbetsgruppens förslag punkt 37 
845 att med röstsiffrorna 86–85 i enlighet med partistyrelsens och utskottets förslag anse motion F62 

yrkande 1 besvarat  
846 att därmed avslå Jan Jönssons m.fl.:s yrkande  
847 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets i debatten framlagda yrkande anse motion F62 yrkande 

2 besvarat 
848 att därmed avslå Ann-Katrin Åslunds och Yvonne Steins yrkande 
849 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion C17 yrkande 2  
850 att därmed avslå Yvonne Steins yrkande  
851 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion F63  
852 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F64  
853 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F65 besvarad 
854 att därmed avslå Lennart Nilssons och Maria Jerns yrkande 
855 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion F66 
856 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F77 besvarad 
857 att därmed avslå Rose-Marie Fihns yrkande 
858 att i enlighet med Anita Brodéns m.fl.:s yrkande bifalla motion F78 
859 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F79 yrkande 1  
860 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F79 yrkande 2 besvarat 
861 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F79 yrkande 3 besvarat 
862 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F80 besvarad 
863 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F81 besvarad 
864 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion F82  
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865 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F83 besvarad 
866 att hänskjuta motion F84 och Marianne Åhmans tilläggsyrkande till beredningsutskottet 
867 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion F85  
868 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F86 besvarad 
869 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F87 besvarad 
870 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F88 besvarad 
871 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F89 besvarad 
872 att därmed avslå Henrik Lundins yrkande 
873 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F90 yrkande 1  
874 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F90 yrkande 2  
875 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion F90 yrkande 3  
876 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F91 yrkande 1 besvarat 
877 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion F91 yrkande 2 besvarat 
 
Reservation 15 
Liselott Hagberg, Thomas af Bjur, Solveig Eriksson Kurg, Thomas Stääv och Fredrik Lundgren reserverade sig 
till förmån för Liselott Hagbergs i debatten framlagda yrkande om att landsmötet skulle besluta att Folkpartiet 
liberalerna ska verka för förändrad lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning av egenproducerade 
alkoholhaltiga drycker. En viktig förutsättning är att Systembolagets detaljhandelsmonopol inte äventyras. 

§ 84 Förhandlingspassets avslutande 

Karin Pilsäter förklarade förhandlingspasset avslutat. 
Förhandlingarna avslutades kl. 22.30. 
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Förhandlingspass 9, lördag 15 oktober 2011, kl. 22.35–söndag 16 oktober 01.30 

§ 85 Jonas Andersson öppnade förhandlingspasset kl. 22.35  

§ 86 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
878 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 87  Justering av röstlängd 

Jonas Andersson anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Marianne Damström Gereben, Stockholms län, ersattes av Peter Olevik Dunder 
Liselott Hagberg, Södermanland, ersattes av Niklas Frykman 
Allan Widman, Skåne, ersattes av Emma Widman 
Jan Ertsborn, Halland, ersattes av Bengt Eliasson 
Ulrika Landergren, Halland, ersattes av Margaretha Nord-Lyngdorf 
Anna Lundberg, Västmanland, ersattes av Lennart Nilsson 
Lina Nordquist, Liberala Kvinnor, ersattes av Eva Kallenberg 
 
Landsmötet beslutade: 
879 att därmed fastställa röstlängden 

§ 88 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Jonas Andersson anmälde att Mathias Sundin och Ann Berg skulle tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 89 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Jonas Andersson anmälde att Jan Jönsson, Mats El Kott, Ragnhild Källberg och Marianne Åhman skulle 
tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 90 Demokrati och jämställdhet (utskottsutlåtande 6) 

I motion D1 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att meddelar- och yttrandefrihet införs för anställda och uppdragstagare i all 

skattefinansierad verksamhet 
 
I motion D2 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda vallagen för uppnående av bättre demokrati 
 
I motion D3 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att allmänna val ska hållas på skilda valdagar 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att kandidater i allmänna val ska kunna bli personvalda av alla 

som får rösta till församlingen i fråga – inte bara från en enda valkrets. Vid riksdagsval ska alla 
personkryss inom riket komma kandidaten tillgodo, vid kommunval ska alla personkryss inom 
kommunen komma kandidaten tillgodo och så vidare 

3 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att personvalsspärrarna ska kräva ett fast och lågt antal kryss, 
i stället för en viss procent av rösterna inom en valkrets. Spärrarna bör vara olika för riksdagsval, 
landstingsval och kommunval 

4 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att traditionell valsedelröstning ska kompletteras med 
elektronisk röstning 

5 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att elektronisk röstning ska erbjuda möjligheten att lämna en 
andrahandsröst 
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I motion D4 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för skilda valdagar i val till stat, landsting/region respektive kommun 
 
I motion D5 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att mandatperioderna blir ett år 
2 att Folkpartiet ska verka för att småpartispärrarna tas bort 
3 att Folkpartiet ska verka för att elektronisk röstning tillåts i samband med riksdagsvalen 
4 att Folkpartiet ska verka för att ett obegränsat antal kandidater får kryssas på en lista 
5 att Folkpartiet ska verka för att icke-parlamentariker ska få ingå i riksdagsutskotten 
7 att Folkpartiet ska verka för att riksdagskandidater får tillgodogöra sig personkryss från alla 

valkretsarna 
 
I motion D6 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska driva frågan om att elektronisk röstning ska införas som komplement till traditionell 

röstning 
 
I motion D7 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att vallagen ses över så att alla röstberättigade ges möjlighet att utnyttja sin 

rätt 
 
I motion D8 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för en ordning som möjliggör att 2014 års allmänna val samt 

de som komma ska, ska vara fastställda senast på tredje dagen efter valdagen 
 
I motion D9 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för ändring i kommunallagen så att uppdelning av kommuner i 

valkretsar också kräver utjämningsmandat 
 
I motion D10 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ställa sig positivt till en reformering av vallagen 
2 att Folkpartiet ska ställa sig positivt till att kommuner som är indelade i valkretsar ska använda sig av 

utjämningsmandat 
3 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en reformering av vallagen enligt tidigare två yrkanden 
 
I motion D11 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska agera för en ändring av kommunallagen, innebärande att kommun-, 

landstings- och regionstyrelserna enbart består av de partier som bildar majoritet och att detta 
genomförs i första hand som en försöksverksamhet i vissa kommuner 

 
I motion D12 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att mandatperioderna för folkvalda kortas till maximalt åtta år 
 
I motion D13 hade yrkats: 
1 att det skrivs in i Folkpartiets partiprogram att Sverige ska övergå till republik och att Folkpartiet också 

ska arbeta för att detta genomförs 
 
I motion D14 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Sveriges statsöverhuvud ska väljas för en begränsad tid 
 
I motion D15 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Sverige avskaffar monarkin och inför republik 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Sveriges nya statsskick bibehåller nuvarande parlamentariska 

hantering av den politiska makten, utan att något presidentämbete inrättas 
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I motion D16 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet tar initiativ till en ny kompromiss kring statsskicket, som bevarar statschefsämbetet inom 

ätten Bernadotte men som ger riksdagen formell makt att godkänna och avsätta monarken 
 
I motion D17 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att begreppet demokrati bör breddas till att omfatta politiska institutioner och fler 

fri- och rättigheter än bara allmänna och fria val, samt även ta hänsyn till kvaliteten och efterlevnaden 
avseende dessa 

2 att landsmötet uttalar att begreppet demokrati bör ses som ett durativt snarare än ett dikotomt fenomen 
3 att idén om en breddad och durativ definition av demokrati ska uppmärksammas i det fortsatta arbetet 

med ett nytt partiprogram 
 
I motion D18 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att politiska partier tillåts informera och debattera på skolorna inför 

exempelvis allmänna val 
 
I motion D19 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att antalet politiker och politiska tjänstemän i alla församlingar 

hålls till ett absolut minimum av vad som krävs för att hålla en politisk kontroll över verksamheten 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att politiska församlingar organiseras för att minimera resor, 

möten och revirstrider 
 
I motion D20 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Valmyndigheten i Solna samt valnämnder genomgår en 

kvalitetsförbättring vid röstmottagning till kommande val 
 
I motion D21 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att en utredning tillsätts som syftar till en rättslig reglering av 

redovisning av bidrag till partier och personer valda i allmänna val. Kandidaters möjlighet till 
redovisning före val ska underlättas 

 
I motion D22 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för fritidspolitikers möjlighet att vara föräldraledig från politiska 

uppdrag 
 
I motion D23 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att avskaffa politikers fallskärmar 
 
I motion D24 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att driva frågan att inrätta ”delivery units” eller liknande modeller för att 

säkerställa en likvärdig och korrekt implementering av reformer i stora organisationer som till exempel 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

 
I motion D25 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att landstingen avskaffas 
 
I motion D26 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att återupprätta servicekontoren och nystartskontoren i områden med hög 

arbetslöshet 
 
I motion D27 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Sveriges kommuner och landsting ges i uppdrag att samordna 

kommunernas och landstingens arbete med hbt-frågor 
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I motion D28 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det införs en oberoende rättvisefunktion i framför allt mindre kommuner 
 
I motion D29 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det statliga bidraget till trossamfunden slopas 
 
I motion D30 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna verkar för att Skatteverket slutar driva in medlemsavgifter till religiösa 

föreningar 
 
I motion D31 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för ett förbud mot sekter 
 
I motion D32 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att all återstående offentligrättslig reglering av borgerskapet ska avskaffas 
 
I motion D33 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en ändring av föreningslagstiftningen så att valberedning föreskrivs. 

Undantag kan göras för små ideella föreningar med hobbyliknande eller tillfällig verksamhet 
 
I motion D34 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att mänskliga rättigheter ska vara universella och gälla för alla helt oberoende av 

samhällsekonomiska eller andra tänkbara konsekvenser 
2 att Folkpartiet ska verka för att den svenska regeringens arbete utgår från ovanstående yrkande om 

universella mänskliga rättigheter 
 
I motion D35 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att, om behov finns, en tolk i teckenspråk är närvarande vid 

frågestund i riksdagen och i andra sammanhang där offentligheten är närvarande 
 
I motion D36 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att namnlagen ändras 
 
I motion D37 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att beställa en övergripande och jämförande utredning gällande den grad 

av övervakning och påverkan av den personliga integriteten som människan i dag utsätts för 
2 landsmötet uttalar ett kraftfullt ställningstagande för att den personliga integriteten i Sverige ska värnas 

och försvaras 
 
I motion D38 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”Offentlighetsprincipen bör ändras så att personuppgifter om enskilda fysiska 

personer inte utgör offentlig handling.” 
 
I motion D39 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att krav på integritetskonsekvensutredning införs för beslut om offentliga 

och halvoffentliga system som kan påverka medborgarnas personliga integritet 
 
I motion D40 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att de system som utformas för att stödja familjer och säkra barnens trygga 

uppväxt inte samtidigt ska ha en negativ inverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män 
2 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalernas vision är att män och kvinnor delar lika på makten och 

ansvaret i arbetslivet och politiken såväl som i familjen 
3 att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna accepterar att samhället gör ekonomiska satsningar som 

får effekter på familjelivet 
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I motion D41 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att återkomma till landsmötet 2013 med förslag enligt nedan till 

ändringar av föräldraförsäkringen, av försäkringen för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn 
samt införande av arbetsgivarbonus 

 
I motion D42 hade yrkats: 
1 att följande stycke ska infogas i Folkpartiets partiprogram: ”Folkpartiet ska verka för en 

föräldraförsäkringsmodel som begränsar att det underrepresenterade könet (i dag män) överlåter 
föräldraförsäkringsdagar till det överrepresenterade könet (i dag kvinnor), men i övrigt inte begränsar 
att föräldrar överlåter dagar till varandra eller andra så länge samtliga vårdnadshavare är överens. Lagen 
bör vara formulerad på ett sådant sätt att begränsningen försvinner när föräldraförsäkringsuttaget är 
tillräckligt jämställt.” 

2 att landsmötet uttalar: ”Folkpartiet är ett liberalt parti och är i allmänhet positiva till att familjer väljer 
olika lösningar kring uttag av föräldraförsäkringen. Däremot ser vi ett strukturellt problem med att män 
överlåter sina dagar till kvinnor. Vi vill därför hitta en modell som begränsar det underrepresenterade 
könet (i dag män) att överlåta dagar till det överrepresenterade könet (i dag kvinnor) och/eller ger 
ekonomiska incitament för män att inte överlåta sina dagar till kvinnor. I övrigt vill vi inte begränsa 
möjligheterna att överlåta dagar i föräldraförsäkringen.” 

3 att landsmötet uttalar: ”Folkpartiet ska verka för att det blir tillåtet att överlåta dagar i 
föräldraförsäkringen även till andra en till den andra föräldern. Enda villkoret ska vara att alla 
vårdnadshavare är överens.” 

 
I motion D43 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda hur föräldraförsäkringen kan förändras för att få ett jämnare 

uttag samtidigt som de enskilda föräldrarnas valfrihet bevaras eller ökar 
 
I motion D44 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att taket i föräldraförsäkringen höjs till en lön på tre basbelopp 
2 att Folkpartiet ska verka för att pappor får en ersättning från föräldraförsäkringen på 5 procentenheter 

extra från dag 51 
 
I motion D45 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet tar ställning för att föräldraförsäkringen delas lika mellan vårdnadshavarna 
 
I motion D46 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att avskaffa de så kallade pappamånaderna 
 
I motion D47 hade yrkats: 
1 att landsmötet beslutar att Folkpartiet ska verka för införandet av tredelad föräldraförsäkring 
 
I motion D48 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en konstruktion av föräldraförsäkringen som bygger på en föräldrapenning 

som utgör 100 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten per månad upp till ett givet tak 
 
I motion D49 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”Föräldraförsäkringen bör individualiseras med hänsyn till att båda föräldrarna, 

inte bara den ena, blir föräldrar vid barnets ankomst, och med hänsyn till att hälften av dagarna numera 
räcker till för att ammande kvinnor ska kunna ge sitt barn en rejäl amningsperiod.” 

2 att partistyrelsen ges i uppdrag att se över hur en kompletterande vårdnadslön kan utformas, så att de 
män eller kvinnor som vill ska kunna få en någorlunda anständig ersättning för det arbete de lägger ner 
på barnomsorg i egen regi efter föräldraförsäkringens utgång 

 
I motion D50 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det införs en tredje pappamånad för högre jämställdhet, rättvisa och 

tillväxt 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

121 

I motion D51 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska driva på för att orsaker och konsekvenser till ojämställda ägandet utreds 
2 att Folkpartiet ska driva på för att en samlad strategi utarbetas till valet 2014 för att öka kvinnors ägande 
 
I motion D52 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för riktlinjer om att alla kommuner ska tillhandahålla barnomsorg under alla 

tider på dygnet 
 
I motion D53 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att rätten till nattbarnomsorg skrivs in i skollagen 
 
I motion D54 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att återkomma till landsmötet 2013 med förslag till ett tydligare uppdrag 

och tydligare styrning av myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering 
 
I motion D55 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att egenföretagare ska ha samma rätt till havandeskapspenning 

som om man vore anställd 
 
I motion D56 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att möjligheten att överföra pensionsrätt utökas till alla föräldrar, oavsett 

om man är gift, har registrerat partnerskap eller är sammanboende 
2 att Folkpartiet ska verka för att det utreds hur man tydligare kan kan informera om möjligheten att 

överföra pensionsrätt, till exempel genom Försäkringskassan eller pensionsbeskedet 
 
I motion D57 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att krav på specialistkompetens hos personer som möter 

våldsutsatta kvinnor och barn inom ramen för sin yrkesutövning ska införas i lagar och förordningar 
som styr verksamheter som arbetar med eller kan förmodas komma i kontakt med våldsutsatta 

2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det kommer en ändring till stånd avseende innehållet i 
utbildningar för personer som kan komma att arbeta med våldsdrabbade. Dessa utbildningar torde i 
första hand vara socionom, jurist, polis samt utbildningar inom vårdrelaterade yrken och skolväsende 

 
I motion D58 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att tydliga krav ställs på myndigheter för att tillgodose de 

särskilda behov och den dubbla utsatthet som kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld, 
hot, kränkningar eller vanvård, upplever 

2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att det ställs krav på att personer som arbetar med 
funktionsnedsatta kvinnor han kompetens inom våldsproblematik 

 
I motion D59 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en lagändring så att den allmänna rättshjälpen även omfattar 

kostnader för bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller samboförhållandes upphörande 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion D1 skulle anses besvarad 
2 att motion D2 skulle avslås 
3 att motion D3 yrkande 1 skulle anses besvarat 
4 att motion D4 skulle anses besvarad 
5 att motion D3 yrkande 2 skulle avslås 
6 att motion D3 yrkande 3 skulle avslås 
7 att motion D5 yrkande 7 skulle anses besvarat 
8 att motion D3 yrkande 4 skulle anses besvarat 
9 att motion D3 yrkande 5 skulle anses besvarat  
10 att motion D6 skulle anses besvarad 
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11 att motion D5 yrkande 3 skulle anses besvarat  
12 att motion D7 skulle anses besvarad  
13 att motion D8 skulle avslås 
14 att motion D9 skulle anses besvarad 
15 att motion D10 yrkande 1 skulle anses besvarat 
16 att motion D10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
17 att motion D10 yrkande 3 skulle anses besvarat 
18 att motion D11 skulle avslås 
19 att motion D12 skulle avslås 
20 att motion D5 yrkande 1 skulle avslås 
21 att motion D5 yrkande 2 skulle avslås 
22 att motion D5 yrkande 4 skulle anses besvarat 
23 att motion D5 yrkande 5 skulle avslås  
24 att motion D13 skulle avslås 
25 att motion D14 skulle avslås 
26 att motion D15 yrkande 1 skulle avslås 
27 att motion D15 yrkande 2 skulle avslås  
28 att motion D16 skulle avslås 
29 att motion D17 yrkande 1 skulle anses besvarat 
30 att motion D17 yrkande 2 skulle anses besvarat 
31 att motion D17 yrkande 3 skulle anses besvarat 
32 att motion D18 skulle anses besvarad 
33 att motion D19 yrkande 1 skulle avslås 
34 att motion D19 yrkande 2 skulle avslås  
35 att motion D20 skulle anses besvarad 
36 att motion D21 skulle bifallas 
37 att motion D22 skulle avslås 
38 att motion D23 skulle anses besvarad 
39 att motion D24 skulle avslås 
40 att motion D25 skulle avslås 
41 att motion D26 skulle anses besvarad 
42 att motion D27 skulle anses besvarad  
43 att motion D28 skulle anses besvarad 
44 att motion D29 skulle avslås  
45 att motion D30 skulle avslås 
46 att motion D31 skulle avslås 
47 att motion D32 skulle anses besvarad 
48 att motion D33 skulle avslås 
49 att motion D34 yrkande 1 skulle anses besvarat 
50 att motion D34 yrkande 2 skulle anses besvarat 
51 att motion D35 skulle anses besvarad 
52 att motion D36 skulle anses besvarad 
53 att motion D37 yrkande 1 skulle anses besvarat 
54 att motion D37 yrkande 2 skulle anses besvarat 
55 att motion D38 skulle avslås 
56 att motion D39 skulle bifallas 
57 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 1: ”Mer jämställt uttag av 

föräldraförsäkringen. Alliansregeringen har infört en bonus för föräldrar som delar mer lika på 
föräldradagarna. Regeringen har utlovat att systemet ska förenklas och kopplas direkt till uttaget av 
föräldrapenning. Det är bra men inte tillräckligt. För att ytterligare stärka incitamentet att dela mer lika 
på föräldraledigheten bör jämställdhetsbonusen fördubblas. Möjligheten att vid försäkran om ett jämnt 
uttag av föräldradagarna få ut bonusen i förväg bör utredas. Skulle det visa sig att pappornas uttag inte 
fortsätter att öka finns det anledning att överväga ytterligare förändringar av regelsystemet. En väg som 
då skulle kunna prövas är att ytterligare öka de dagar som är öronmärkta för respektive förälder.” 
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58 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 2: ”Avskaffa det vårdnadsbidrag som 
infördes 2008. Även om uttaget har varit relativt lågt har det förstärkt utanförskapet för många kvinnor 
som redan befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.” 

59 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 4: ”Småbarnsföräldrar som förväntas bli 
föräldralediga diskrimineras ofta på arbetsmarknaden. För att motverka detta bör möjligheten att 
införa ett så kallat föräldraavdrag, som syftar till att sänka arbetsgivarens initiala kostnader för att ta in 
vikarier till föräldralediga, utredas. Genom att kompensera en del av företagens kostnader för 
frånvarande personal kan diskriminerande attityder komma att brytas snabbare.” 

60 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 5: ”Rätten att överlåta ersättning för vård 
av sjukt barn bör utökas så att företag kan ta hand om sjuka barn som inte kan vara på 
förskolan. Detta skulle gynna kvinnors deltagande på arbetsmarknaden då de flesta vab-dagar tas ut av 
kvinnor.” 

61 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 12: ”Ta bort den så kallade ”2,5-års-
regeln”. Undantaget på två och ett halvt år från att få lägre SGI mellan barn minskar incitamentet att gå 
tillbaka till heltid efter barnafödande och uppmuntrar istället långa enskilda föräldraledigheter och 
deltidsarbete. Detta inverkar negativt på kvinnors situation på arbetsmarknaden. Undantaget bör därför 
tas bort.” 

62 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 13: ”Antalet dagar i föräldraförsäkringen 
bör minskas för barn som kommer till Sverige efter tre års ålder. Hur stor andel av föräldradagarna 
som ska beröras av en sådan regelförändring behöver utredas.” 

63 att motion D40 yrkande 1 skulle anses besvarat 
64 att motion D40 yrkande 2 skulle anses besvarat 
65 att motion D40 yrkande 3 skulle anses besvarat 
66 att motion D41 skulle anses besvarat 
67 att motion D42 yrkande 1 skulle anses besvarat 
68 att motion D42 yrkande 2 skulle anses besvarat 
69 att motion D42 yrkande 3 skulle anses besvarat 
70 att motion D43 skulle anses besvarat 
71 att motion D44 yrkande 1 skulle avslås 
72 att motion D44 yrkande 2 skulle anses besvarat 
73 att motion D45 skulle avslås 
74 att motion D46 skulle avslås 
75 att motion D47 skulle avslås 
76 att motion D48 skulle avslås 
77 att motion D49 yrkande 1 skulle avslås 
78 att motion D49 yrkande 2 skulle avslås 
79 att motion D50 skulle avslås 
80 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 3: ”Inför en behovsprövad rätt till 

barnomsorg på kvällar, nätter och helger för föräldrar som har arbeten som inte går att utföra vid 
någon annan tidpunkt och då det är visat att det inte finns någon annan nära anhörig som kan svara för 
barnomsorgen.” 

81 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 6: ”Bygg ut RUT. I dag kombineras avdragen 
för rot och rut i det så kallade hus-avdraget. Maximalt hus-avdrag är 50 000 kronor per person. Då rot-
arbeten ofta är mer kostsamma än rut-arbeten tenderar avdraget att främst användas för olika typer av 
reparations- och tillbyggnadsarbeten. I dessa fall uppstår inte den önskade avlastningen från hemarbete 
som framför allt skulle komma många kvinnor till del. Därför bör avdragen separeras. Samtidigt är det 
rimligt att höja nivån så att både rut-avdraget och rot-avdraget var för sig kan uppgå till 50 000 kronor 
per år och person. Ett hushåll med två vuxna skulle alltså ha möjlighet att få totalt 200 000 kronor i 
avdrag vid fullt utnyttjande av både rot- och rut-tjänster.” 

82 att motion D52 skulle anses besvarad 
83 att motion D53 skulle anses besvarad 
84 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 7: ”Inför en lagstadgad rätt att utmana 

offentligt driven verksamhet. Innebörden är att stat, kommun och landsting alltid ska vara skyldiga att 
pröva om en upphandling ska genomföras. Vidare vill vi öka möjligheten att kombinera offentlig och 
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privat finansiering av välfärdstjänster och riva hinder som håller tillbaka offentligt finansierade företag 
att växa utanför sitt huvudsakliga verksamhetsområde.” 

85 att motion D51 yrkande 1 skulle bifallas 
86 att motion D51 yrkande 2 skulle anses besvarat 
87 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 8: ”Chefsutveckla också inom 

kvinnodominerade yrken. Inom många kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor saknas 
utvecklingsvägar för duktiga medarbetare. Samtidigt brister ledarskapet i många fall vilket inverkar 
negativt på verksamhetens kvalitet. Vi vill genomföra en satsning på ledarskapsutbildning för alla första 
linjens chefer inom offentligt driven vård och omsorg.” 

88 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 9: ”Utforma en jämställdhetsranking av 
större svenska företag samt kommuner med könsuppdelad löne- och befattningsstatistik som 
utgångspunkt.” 

89 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 10: ”Kvinnors underrepresentation i 
bolagsstyrelser är allvarlig. Ägares rätt att tillsätta styrelsen i privata bolag ska inte rubbas, men i 
offentliga bolag kan mer göras. Även utan kvotering kan vi, såsom redan skett på statlig nivå, komma 
vidare genom att ta fram nya riktlinjer och processer för att nå jämställda styrelser i kommunalt ägda 
bolag.” 

90 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 11: ”Lägre marginaleffekter för dem med 
lägst inkomst gynnar kvinnor. Genom att sänka marginaleffekterna för dem som till del eller helt 
lever på bidrag skulle fler bidragstagande kvinnor komma i arbete. Det kan till exempel ske genom att 
det i en del situationer blir möjligt att behålla en viss del av socialbidraget trots arbetsinkomster och 
genom fortsatta inkomstskattesänkningar för dem med låga arbetsinkomster. Fler metoder att uppnå 
lägre marginaleffekter för kvinnor med låg inkomst bör utredas.” 

91 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 14: ”Ofrivilligt deltidsarbete drabbar 
många kvinnor. Inom kommuner och landsting ska Folkpartiets driva på för att möjliggöra för fler att 
kunna arbeta heltid. Det bör övervägas om staten ska gå in med stimulansmedel för att minska det 
ofrivilliga deltidsarbetet.” 

92 att motion D54 skulle anses besvarad 
93 att motion D55 skulle anses besvarad 
94 att motion D56 yrkande 1 skulle avslås 
95 att motion D56 yrkande 2 skulle anses besvarat 
96 att motion D57 yrkande 1 skulle anses besvarat 
97 att motion D57 yrkande 2 skulle anses besvarat 
98 att motion D58 yrkande 1 skulle bifallas 
99 att motion D58 yrkande 2 skulle anses besvarat 
100 att motion D59 skulle bifallas 
 
Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D1 skulle anses besvarad 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D2 skulle avslås 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D3 yrkande 1 skulle anses besvarat 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D4 skulle anses besvarad 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D3 yrkande 2 skulle avslås 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D3 yrkande 3 skulle avslås 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D5 yrkande 7 skulle anses besvarat 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D3 yrkande 4 skulle anses besvarat 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D3 yrkande 5 skulle anses besvarat  
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D6 skulle anses besvarad 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D5 yrkande 3 skulle anses besvarat  
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D7 skulle anses besvarad  
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D8 skulle avslås 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D9 skulle anses besvarad 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D10 yrkande 1 skulle anses besvarat 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D10 yrkande 2 skulle anses besvarat 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D10 yrkande 3 skulle anses besvarat 
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18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D11 skulle avslås 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D12 skulle avslås 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D5 yrkande 1 skulle avslås 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D5 yrkande 2 skulle avslås 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D5 yrkande 4 skulle anses besvarat 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D5 yrkande 5 skulle avslås  
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D13 skulle avslås 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D14 skulle avslås 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D15 yrkande 1 skulle avslås 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D15 yrkande 2 skulle avslås  
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D16 skulle avslås 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D17 yrkande 1 skulle anses besvarat 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D17 yrkande 2 skulle anses besvarat 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D17 yrkande 3 skulle anses besvarat 
32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D18 skulle anses besvarad 
33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D19 yrkande 1 skulle avslås 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D19 yrkande 2 skulle avslås  
35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D20 skulle anses besvarad 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D21 skulle bifallas 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D22 skulle avslås 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D23 skulle anses besvarad 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D24 skulle avslås 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D25 skulle avslås 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D26 skulle anses besvarad 
42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D27 skulle anses besvarad  
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D28 skulle anses besvarad 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D29 skulle avslås  
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D30 skulle avslås 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D31 skulle avslås 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D32 skulle anses besvarad 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D33 skulle avslås 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D34 yrkande 1 skulle anses besvarat 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D34 yrkande 2 skulle anses besvarat 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D35 skulle anses besvarad 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D36 skulle anses besvarad 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D37 yrkande 1 skulle anses besvarat 
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D37 yrkande 2 skulle anses besvarat 
55 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D38 skulle avslås 
56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D39 skulle bifallas 
57 att punkt 1 skulle ges lydelsen: ”1. Mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Alliansregeringen 

har infört en bonus för föräldrar som delar mer lika på föräldradagarna. Regeringen har utlovat att 
systemet ska förenklas och kopplas direkt till uttaget av föräldrapenning. Det är bra men inte tillräckligt. 
För att ytterligare stärka incitamentet att dela mer lika på föräldraledigheten bör jämställdhetsbonusen 
fördubblas. Möjligheten att vid försäkran om ett jämnt uttag av föräldradagarna få ut bonusen i förväg 
bör utredas. Skulle det visa sig att pappornas uttag inte fortsätter att öka finns det anledning att 
överväga ytterligare förändringar av regelsystemet. En väg som då skulle kunna prövas är att ytterligare 
öka de dagar som är öronmärkta för respektive förälder.” 

58 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 2 skulle bifallas 
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 4 skulle bifallas  
60 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 5 skulle bifallas 
61 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 12 skulle bifallas 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 13 skulle bifallas 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D40 yrkande 1 skulle anses besvarat 
64 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D40 yrkande 2 skulle anses besvarat 
65 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D40 yrkande 3 skulle anses besvarat 
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66 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D41 skulle anses besvarat 
67 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D42 yrkande 1 skulle anses besvarat 
68 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D42 yrkande 2 skulle anses besvarat 
69 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D42 yrkande 3 skulle anses besvarat 
70 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D43 skulle anses besvarat 
71 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D44 yrkande 1 skulle avslås 
72 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D44 yrkande 2 skulle anses besvarat 
73 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D45 skulle avslås 
74 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D46 skulle avslås 
75 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D47 skulle avslås 
76 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D48 skulle avslås 
77 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D49 yrkande 1 skulle avslås 
78 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D49 yrkande 2 skulle avslås 
79 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D50 skulle avslås 
80 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 3 skulle bifallas 
81 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 6 skulle bifallas 
82 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D52 skulle anses besvarad 
83 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D53 skulle anses besvarad 
84 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 7 skulle bifallas 
85 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D51 yrkande 1 skulle bifallas 
86 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D51 yrkande 2 skulle anses besvarat 
87 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 8 skulle bifallas 
88 att punkt 9 skulle ges lydelsen: ”9. Utforma en jämställdhetsranking av större svenska företag samt 

kommuner med könsuppdelad löne-, styrelse- och befattningsstatistik som utgångspunkt.”.  
89 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 10 skulle bifallas 
90 att punkt 11 skulle ges lydelsen: ”11. Lägre marginaleffekter för dem med lägst inkomst gynnar 

kvinnor. Genom att sänka marginaleffekterna för dem som till del eller helt lever på bidrag skulle fler 
bidragstagande kvinnor komma i arbete. Det kan till exempel ske genom att det i en del situationer blir 
möjligt att behålla en viss del av socialbidraget trots arbetsinkomster och genom fortsatta 
inkomstskattesänkningar för dem med låga arbetsinkomster. Fler metoder att uppnå lägre 
marginaleffekter för kvinnor dem med låg inkomst bör utredas.”  

91 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 14 skulle bifallas  
92 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D54 skulle anses besvarad 
93 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D55 skulle anses besvarad 
94 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D56 yrkande 1 skulle avslås 
95 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D56 yrkande 2 skulle anses besvarat 
96 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D57 yrkande 1 skulle anses besvarat 
97 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D57 yrkande 2 skulle anses besvarat 
98 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D58 yrkande 1 skulle bifallas 
99 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D58 yrkande 2 skulle anses besvarat 
100 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion D59 skulle bifallas 
 
Utskottsreservation 1 
Bonnie Bernström, André Frisk, Tove Henriksson, Hanna Håkansson och Cecilia Festin Stenlund reserverade sig 
till förmån för bifall till motion D13. 
 
Utskottsreservation 2 
André Frisk och Tove Henriksson reserverade sig till förmån för bifall till motion D18.  
 
Utskottsreservation 3 
Bonnie Bernström reserverade sig till förmån för bifall till motion D22. 
 
Utskottsreservation 4 
Bonnie Bernström reserverade sig till förmån för bifall till motion D48. 
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Utskottsreservation 5 
Bonnie Bernström och Cecilia Festin Stenlund reserverade sig till förmån för bifall till motion D50. 
 
Utskottsreservation 6 
Bonnie Bernström och Cecilia Festin Stenlund reserverade sig till förmån för att punkt 3 skulle få lydelsen: ”3. 
Inför en behovsprövad rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger för föräldrar som har arbeten som 
inte går att utföra vid någon annan tidpunkt. och då det är visat att det inte finns någon annan nära anhörig som 
kan svara för barnomsorgen.” 
 
I debatten yttrade sig:  
Lars Tysklind för utskottet, Bonnie Bernström för utskottsreservanterna, Helene Odenjung för partistyrelsen, 
Jonatan Macznik, Gulan Avci, Roger Haddad, Bengt Westerberg, Karl Axelsson, Hedwig Kastenholm,  
Ann-Marie Ekström, Britt-Marie Lövgren, Olle Schmidt, Birgitta Ohlsson, Charlotta Schenholm, 
Benny Lindholm, Anna Steele Karlström, Carina Sandor, Helena von Schantz, Eva Kullenberg,  
Cecilia Festin Stenlund, Barbro Westerholm, Tina Acketoft, Fatima Svanå, Eva Wittbom, Nyamko Sabuni,  
Nina Lundström, Niklas Frykman, Johan Malmros, Nina Larsson, Andreas Westerberg, André Frisk,  
Karolina Wallström, Tove Henriksson, IngMarie Larsson, Mathias Sundin, André Nilsson, Lars Persson, 
Magnus Olofsgård, Frida Gårdmo, Anna Mårtensson, Vilhelm Hanzén, Kenneth Carlsson, Emma Gröndahl, 
Anne-Charlotte Strömvall, Niklas Herneryd, Axel Darvik, Björn Ljung, Peter Olevik Dunder, Peter Götblad, 
Karin Pilsäter, Marcus Claesson, Ragnhild Källberg, Yngve Filipsson, Moa Grankvist, Karin Pihl,  
Erik Johansson, Mikael Wendt, Kajsa Dovstad, Cecilia Elving, Josefin Temrell, Henrik Lundin,  
Mattias Lönnqvist, Albert Söderlind, Rune Nordström, Olov Lindqvist, Anders Froby, Bawar Ismail,  
Ninos Maraha, Lars Elferson och Bengt Olsson. 
 
Andreas Westerberg yrkade: 
1 att motion D9 skulle bifallas 
2 att motion D15 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Peter Olevik Dunder och Mattias Lönnqvist yrkade: 
1 att motion D10 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion D10 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion D10 yrkande 3 skulle bifallas 
 
Olov Lindquist yrkade: 
1 att motion D11 skulle bifallas 
 
Robert Andersson, Karl Axelsson, Kenneth Carlsson, Andreas Froby, Bawar Ismail, Hedwig Kastenholm, 
Ragnhild Källberg, André Nilsson, Bengt Olsson och Albert Söderlind yrkade: 
1 att motion D13 skulle bifallas 
 
Roger Haddad, Tove Henriksson, Ragnhild Källberg och Mikael Wendt yrkade: 
1 att motion D18 skulle bifallas 
 
Magnus Olofsgård och Mikael Wendt yrkade: 
1 att motion D22 skulle bifallas 
 
Robert Andersson, Kajsa Dovstad och Andreas Westerberg yrkade: 
1 att motion D29 skulle bifallas 
 
Kajsa Dovstad och Andreas Westerberg yrkade: 
1 att motion D30 skulle bifallas 
 
Charlotta Schenholm yrkade: 
1 att partistyrelsens förslag till punkt 1 skulle bifallas 
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Peter Olevik Dunder och Peter Kjällkvist yrkade: 
1 att första meningen i punkt 13 skulle ges lydelsen: ”Antalet dagar i föräldraförsäkringen som inte 

utnyttjats innan barnet fyllt tre år bör minskas.” 
 
Niklas Frykman yrkade: 
1 att motion D43 skulle bifallas 
 
Henrik Lundin yrkade: 
1 att motion D44 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion D44 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Eva Wittbom yrkade: 
1 att motion D45 skulle bifallas 
 
Karin Schmidt yrkade i anslutning till motion D46: 
1 att alla dagar i föräldraförsäkringen ska vara överlåtbara 
 
Eva Wittbom och Bengt Olsson yrkade: 
1 att motion D47 skulle bifallas 
 
Bonnie Bernström yrkade: 
1 att motion D48 skulle bifallas 
 
Karl Axelsson, Bonnie Bernström, Marcus Claesson, Anna Steele Karlström, Benny Lindholm, Britt-Marie 
Lövgren, Johan Malmros, Ninos Maraha, Charlotta Schenholm, Cecilia Festin Stenlund, Fatima Svanå och 
Barbro Westerholm yrkade: 
1 att motion D50 skulle bifallas 
 
Bonnie Bernström, Cecilia Festin Stenlund och Andreas Westerberg yrkade: 
1 att punkt 3 skulle få lydelsen: ”3. Inför en behovsprövad rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och 

helger för föräldrar som har arbeten som inte går att utföra vid någon annan tidpunkt. och då det är 
visat att det inte finns någon annan nära anhörig som kan svara för barnomsorgen.” 

 
Karin Pilsäter yrkade: 
1 att partistyrelsens förslag punkt 6 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
2 att partistyrelsens förslag punkt 7 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
 
Kenneth Carlsson och Ann-Marie Ekström yrkade: 
1 att punkt 10 skulle ges lydelsen: ”Kvinnors underrepresentation i bolagsstyrelser är allvarlig. Vid 

tillsättning av ledamöter i kommunala bolag ska Folkpartiet driva på för att åstadkomma en så jämn 
könsfördelning som möjligt.” 

 
Rune Nordström yrkade: 
1 att motion D56 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion D56 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Eva Kullenberg yrkade: 
1 att motion D57 yrkande 1 skulle bifallas 
 
IngMarie Larsson yrkade: 
1 att motion D57 yrkande 1 skulle bifallas med den ändringen att ”eller förmodas komma i kontakt med” 

skulle strykas 
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Eva Kullenberg och IngMarie Larsson yrkade: 
1 att motion D57 yrkande 2 skulle bifallas 
2 att motion D58 yrkande 1 skulle bifallas 
3 att motion D58 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Landsmötet beslutade: 
880 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D1 besvarad 
881 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D2  
882 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D3 yrkande 1 besvarat 
883 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D4 besvarad 
884 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D3 yrkande 2  
885 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D3 yrkande 3  
886 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D5 yrkande 7 besvarat 
887 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D3 yrkande 4 besvarat 
888 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D3 yrkande 5 besvarat  
889 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D6 besvarad 
890 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D5 yrkande 3 besvarat  
891 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D7 besvarad  
892 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D8  
893 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D9 besvarad 
894 att därmed avslå Andreas Westerbergs yrkande 1 
895 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D10 yrkande 1 besvarat 
896 att därmed avslå Peter Olevik Dunders och Mattias Lönnqvists yrkande 1 
897 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D10 yrkande 2 besvarat 
898 att därmed avslå Peter Olevik Dunders och Mattias Lönnqvists yrkande 2 
899 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D10 yrkande 3 besvarat 
900 att därmed avslå Peter Olevik Dunders och Mattias Lönnqvists yrkande 3 
901 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D11  
902 att därmed avslå Olov Lindquists yrkande 
903 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D12  
904 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D5 yrkande 1  
905 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D5 yrkande 2  
906 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D5 yrkande 4 besvarat 
907 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D5 yrkande 5   
908 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D13  
909 att därmed avslå Robert Anderssons och Karl Axelssons m.fl.:s yrkande  
910 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D14  
911 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D15 yrkande 1  
912 att därmed avslå Andreas Westerbergs yrkande 2 
913 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D15 yrkande 2   
914 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D16  
915 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D17 yrkande 1 besvarat 
916 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D17 yrkande 2 besvarat 
917 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D17 yrkande 3 besvarat 
918 att i enlighet med Roger Haddads m.fl.:s yrkande bifalla motion D18 
919 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D19 yrkande 1  
920 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D19 yrkande 2   
921 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D20 besvarad 
922 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion D21  
923 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D22  
924 att därmed avslå Magnus Olofsgårds och Mikael Wendts yrkande 
925 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D23 besvarad 
926 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D24  
927 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D25  
928 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D26 besvarad 
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929 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D27 besvarad  
930 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D28 besvarad 
931 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D29   
932 att därmed avslå Robert Anderssons, Kajsa Dovstads och Andreas Westerbergs yrkande  
933 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D30  
934 att därmed avslå Kajsa Dovstads och Andreas Westerbergs yrkande 
935 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D31  
936 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D32 besvarad 
937 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D33  
938 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D34 yrkande 1 besvarat 
939 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D34 yrkande 2 besvarat 
940 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D35 besvarad 
941 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D36 besvarad 
942 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D37 yrkande 1 besvarat 
943 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D37 yrkande 2 besvarat 
944 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D38  
945 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion D39  
946 att med röstsiffrorna 87 mot 67 i enlighet med utskottets yrkande ge punkt 1 lydelsen: ”Mer jämställt 

uttag av föräldraförsäkringen. Alliansregeringen har infört en bonus för föräldrar som delar mer lika 
på föräldradagarna. Regeringen har utlovat att systemet ska förenklas och kopplas direkt till uttaget av 
föräldrapenning. Det är bra men inte tillräckligt. För att ytterligare stärka incitamentet att dela mer lika 
på föräldraledigheten bör jämställdhetsbonusen fördubblas. Möjligheten att vid försäkran om ett jämnt 
uttag av föräldradagarna få ut bonusen i förväg bör utredas.” 

947 att därmed avslå Charlotta Schenholms yrkande 
948 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 2  
949 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 4   
950 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 5  
951 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 12  
952 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 13  
953 att därmed avslå Peter Olevik Dunders och Peter Kjällkvists yrkande 
954 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D40 yrkande 1 besvarat 
955 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D40 yrkande 2 besvarat 
956 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D40 yrkande 3 besvarat 
957 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D41 besvarat 
958 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D42 yrkande 1 besvarat 
959 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D42 yrkande 2 besvarat 
960 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D42 yrkande 3 besvarat 
961 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D43 besvarat 
962 att därmed avslå Niklas Frykmans yrkande 
963 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D44 yrkande 1  
964 att därmed avslå Henrik Lundins yrkande 1 
965 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D44 yrkande 2 besvarat 
966 att därmed avslå Henrik Lundins yrkande 2 
967 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D45  
968 att därmed avslå Eva Wittboms yrkande 
969 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D46  
970 att därmed avslå Karin Schmidts yrkade 
971 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D47  
972 att därmed avslå Eva Wittboms och Bengt Olssons yrkande 
973 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D48  
974 att därmed avslå Bonnie Bernströms yrkande 
975 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D49 yrkande 1  
976 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D49 yrkande 2  
977 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D50  
978 att därmed avslå Karl Axelssons m.fl.:s yrkande 
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979 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 3  
980 att därmed avslå Bonnie Bernströms m.fl.:s yrkande 
981 att i enlighet med Karin Pilsäters yrkande 1 hänskjuta partistyrelsens och utskottets förslag till punkt 6 

till beredningsutskottet 
982 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D52 besvarad 
983 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D53 besvarad 
984 att i enlighet med Karin Pilsäters yrkande 2 hänskjuta partistyrelsens och utskottets förslag till punkt 7 

till beredningsutskottet 
985 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion D51 yrkande 1  
986 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D51 yrkande 2 besvarat 
987 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 8  
988 att i enlighet med utskottets yrkande ge punkt 9 lydelsen: ”Utforma en jämställdhetsranking av större 

svenska företag samt kommuner med könsuppdelad löne-, styrelse- och befattningsstatistik som 
utgångspunkt.” 

989 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 10  
990 att därmed avslå Kenneth Carlssons och Ann-Marie Ekströms yrkande 
991 att i enlighet med utskottets yrkande ge punkt 11 lydelsen: ”Lägre marginaleffekter för dem med 

lägst inkomst gynnar kvinnor. Genom att sänka marginaleffekterna för dem som till del eller helt 
lever på bidrag skulle fler bidragstagande kvinnor komma i arbete. Det kan till exempel ske genom att 
det i en del situationer blir möjligt att behålla en viss del av socialbidraget trots arbetsinkomster och 
genom fortsatta inkomstskattesänkningar för dem med låga arbetsinkomster. Fler metoder att uppnå 
lägre marginaleffekter för kvinnor dem med låg inkomst bör utredas.”  

992 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 14   
993 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D54 besvarad 
994 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D55 besvarad 
995 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion D56 yrkande 1  
996 att därmed avslå Rune Nordströms yrkande 1 
997 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D56 yrkande 2 besvarat 
998 att därmed avslå Rune Nordströms yrkande 2 
999 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D57 yrkande 1 besvarat 
1000 att därmed avslå Eva Kullenbergs och IngMarie Larssons yrkanden  
1001 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D57 yrkande 2 besvarat 
1002 att därmed avslå Eva Kullenbergs och IngMarie Larssons gemensamma yrkande 1 
1003 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion D58 yrkande 1  
1004 att därmed avslå Eva Kullenbergs och IngMarie Larssons gemensamma yrkande 2 
1005 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion D58 yrkande 2 besvarat 
1006 att därmed avslå Eva Kullenbergs och IngMarie Larssons gemensamma yrkande 3 
1007 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion D59  
  
Reservation 16 
Erik Johansson reserverade sig till förmån för att motion D18 skulle anses besvarad. 
 
Reservation 17 
Peter Olevik Dunder reserverade sig till förmån för att första meningen i punkt 13 skulle ges lydelsen: ”Antalet 
dagar i föräldraförsäkringen som inte utnyttjats innan barnet fyllt tre år bör minskas.” 
 
Reservation 18 
Charlotta Schenholm reserverade sig till förmån för att motion D50 skulle bifallas. 
 
Reservation 19 
Lisbeth Lindberg, Elisabeth Hultman, Birgitta Nordlöw och Ann-Margret Lindholm reserverade sig till förmån 
för att motion D50 skulle bifallas. 
   Motivering: ”Folkpartiet bör arbeta för en tredje pappamånad för att inte tappa tempo i jämställdhetsfrågan och 
ge fler pappor råg i ryggen.” 
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Reservation 20 
Karl Axelsson, Bonnie Bernström, Marcus Claesson, Axel Darvik, Peter Olevik Dunder, Emma Gröndahl, 
Vilhelm Hanzén, Ismail Kamil, Anna Steele Karlström, Mats El Kott, Benny Lindholm, Björn Ljung, 
Jonatan Macznik, André Nilsson, Fatima Svanå, Maria Weimer och Urban Wästljung reserverade sig till förmån 
för att motion D50 skulle bifallas. 
   Motivering: ”Ansvarsfördelningen i hemmet påverkas starkt av första barnets födelse och hämmar kvinnors 
möjlighet på arbetsmarknaden, påverkar kvinnors pension negativt och är en starkt bidragande faktor till att 
kvinnor sjukskrivs mer än män samt sannolikt en bidragande orsak till att kvinnor endast äger hälften så mycket 
som män när barnen flyttar hemifrån. Ansvarsfördelningen påverkas av första barnets födelse och hämmar mäns 
kontakt med sina barn samt reproducerar mäns roll som familjeförsörjare. Ansvarsfördelningen påverkas av hur 
föräldraförsäkringen nyttjas av respektive förälder. En effektiv metod för att öka mäns uttag av föräldradagar har 
varit att öronmärka dagar som inte är överlåtningsbara. Det är dags att fortsätta på den väg som Folkpartiet 
startade 1994 när den första s.k. pappamånaden infördes. Det är dags att öronmärka ytterligare en månad åt var 
förälder.” 
 
Reservation 21 
Anne-Marie Ekström reserverade sig till förmån för att punkt 10 skulle ges lydelsen: ”Kvinnors 
underrepresentation i bolagsstyrelser är allvarlig. Vid tillsättning av ledamöter i kommunala bolag ska 
Folkpartiet driva på för att åstadkomma en så jämn könsfördelning som möjligt.” 
 
Särskilt yttrande 3 
Britt-Marie Lövgren anmälde särskilt yttrande till stöd för reservation 20 ovan (om att motion D50 skulle 
bifallas). 

§ 91 Ajournering 

Jonas Andersson förklarade förhandlingarna ajournerade till söndagen den 16 oktober kl. 08.30. 
Förhandlingarna avslutades kl. 01.30. 
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Förhandlingspass 10, söndag 16 oktober 2011, kl. 08.30–10.15 

§ 92 Ulrika Francke öppnade förhandlingspasset kl. 08.30 

§ 93 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 

1008 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 94 Justering av röstlängd 

Ulrika Francke anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Thomas af Bjur, Södermanland, ersattes av Niklas Frykman 
Rose-Marie Fihn, Norra Älvsborg, ersattes av Anita Brodén 
Ulla-Britt Hagström, Skaraborg, ersattes av Karin Schmidt 
Jennifer Eggefalk, Dalarna, ersattes av John Thornander 
Annette Franz, Dalarna, ersattes av Åsa Nilser 
Peder Westerberg, Västerbotten, ersattes av Nina Lindvall 
 
Landsmötet beslutade: 
1009 att därmed fastställa röstlängden 

§ 95 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Ulrika Francke anmälde att Carina Boberg och Mats Siljebrand skulle tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 96 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Ulrika Francke anmälde att Fatima Svanå, Axel Darvik, Anne Kotavuopio Jatko och Johan Sandberg skulle 
tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 97 Val av partistyrelse 

Landsmötet beslutade: 
1010 att till ledamöter i partistyrelsen välja Jonas Andersson, Lotta Edholm, Anna Ekström, Roger Haddad, 

Carl B. Hamilton, Claes Jägevall, Birgitta Ohlsson Klamberg, Ulrika Landergren, Håkan Lindh,  
Britt-Marie Lövgren, Frida Johansson Metso, Johan Pehrson, Mats Persson, Birgitta Rydberg,  
Nyamko Sabuni, Carina Sándor, Olle Schmidt, Torkild Strandberg, Jens Sundström, Sverker Thorén 
och Staffan Werme 

§ 98 Ekonomi, skatter och företagande (utskottsutlåtande 2) 

I motion B1 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska ställa sig bakom ett borttagande av källskatten 
2 att Folkpartiet liberalerna ska ställa sig bakom att reformera Sveriges skattesystem så att 

inkomstskattesatsen blir lika oavsett inkomst och att grundavdraget höjs kraftigt 
3 att Folkpartiet liberalerna ska ställa sig bakom att avskaffa avdragsrätterna och kompensera med sänkt 

skatt på arbete generellt 
 
I motion B2 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ta initiativ för en blocköverskridande skatteutredning för nytt skattesystem med grön 

skatteväxling och en långsiktig hållbar global konkurrensförmåga 
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I motion B3 hade yrkats: 
1 att partiet ska utreda och driva tanken på en långtgående och systematisk växling från skatt och övrig 

belastning på arbete till ökad skatt/belastning på energi (särskilt fossil), ändliga råvaror och 
miljöskadliga produkter 

 
I motion B4 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet hårdare ska driva frågan om värnskattens avskaffande 
2 att det kommande partiprogrammet får tydligare skrivning om värnskattens avskaffande 
 
I motion B5 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna sätter som mål att den statliga inkomstskatten på sikt avskaffas 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan i ett antal steg för hur detta kan uppnås 
 
I motion B6 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att äldres ideella insatser redovisas som en resurs i nationalräkenskaperna 
 
I motion B7 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en beskattning av vinsten vid bostadsförsäljning som underlättar rörligheten 

på bostadsmarknaden 
 
I motion B8 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för en översyn av rätten till ränteavdrag samtidigt som förutsebarheten för 

enskilda bibehålls 
 
I motion B9 hade yrkats: 
1 att det utreds en uppräkning med det indextal som berör den aktuella villan/insatslägenheten från det att 

den inköptes till det att skedde en försäljning. Att påstå att det ska utgå en ränta på 0,5 procent som 
sedan beskattas med 1,67 procent är absolut vilseledande 

 
I motion B10 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att offentliga avgifter ska motsvaras av kostnader och inte 

utgöra dolda skatter 
 
I motion B11 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att arbetsgivaravgiften synliggörs för samtliga löntagare, samt 

att den i en förlängning görs helt transparent i sina beståndsdelar 
 
I motion B12 hade yrkats: 
1 att arbetsgivaren måste redovisa på lönebeskedet hur mycket man har betalt in i pensionsinbetalning för 

arbetstagaren 
 
I motion B13 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att svensk skattelagstiftning skärps enligt mönster från länder som 

Danmark, Holland och England 
 
I motion B14 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att stärka civilsamhället med en bred rätt till avdrag för gåvor 

till frivilligorganisationer 
 
I motion B15 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att söka hitta en lösning som möjliggör stimulans till att bidra till ideell 

verksamhet inom ramen för skattesystemet utan att principen om att endast med avdrag för 
inkomsternas förvärvande åsidosätts 
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I motion B16 hade yrkats: 
1 att gränsen för avdrag för arbetsresor tas bort helt eller sänks rejält, exempelvis till 1 000 kronor 
2 att gränsen för avdrag för arbetsresor alternativt görs flexibel så att den enskilde får dra av en 

viss procent av sina resekostnader, exempelvis 80 procent 
 
I motion B17 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet bör arbeta för en generell skatteavdragsmöjlighet för privatpersoner för personlig 

friskvård 
2 att motionens förslag om skatteavdrag för personlig friskvård ska beaktas av berörda programgrupper 
 
I motion B18 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att inga sporter ska exkluderas från skattefrihet på motion och friskvård på 

grund av dyrare redskap och kringutrustning 
 
I motion B19 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att en ändring sker i inkomstskattelagen som medför rätt till 

avdrag i deklarationen för fördyrade levnadsomkostnader på grund av sekretessmarkering under den tid 
markering kvarstår 

 
I motion B20 hade yrkats: 
1 att landsmötet ställer sig bakom motionen och uppdrar åt partistyrelsen att verka utifrån motionens 

intentioner 
 
I motion B21 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att en utredning tillsätts för att se över kommuners och landstings tillgång 

till skattebaser i syfte att stärka det kommunala självstyret och främja skattekonkurrens och väl avvägda 
skattenivåer 

 
I motion B22 hade yrkats: 
1 att även kommunerna ska få kompensation via kostnadsutjämningen för nya skolor 
2 att underhåll av skolor ska ges statligt stöd  
 
I motion B23 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för ett ändrat beräkningssätt vad gäller folkbokförda invånare som 

underlag för kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Ett nytt rättvisande beräkningssätt bör införas 
där en kommuns medelfolkmängd under året ska vara bestämmande för skatteintäkter och statsbidrag 

 
I motion B24 hade yrkats: 
1 att landsmötet beslutar att uppdra åt partistyrelsen att tillsätta en utredning om en framtida 

finansierings- och organisationsstruktur för Sverige innebärande att staten tar över finansieringen för 
skola, äldreomsorg och sjukvård samt att ett nytt hållbart skattesystem utvecklas 

 
I motion B25 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska lyfta fram turismnäringen som en viktig framtidsbransch för Sverige, samt 

medverkar till att underlätta för företagen att utvecklas 
2 att Folkpartiet ska driva frågan att regeringen tillsätter en minister med ett tydligare uppdrag att driva 

turismfrågorna i Sverige – en turistminister med andra ord 
 
I motion B26 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en översyn av momssatserna inom turismnäringen 
 
I motion B27 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska se positivt på en princip om hushållsnära tjänster till hushållsnära priser 
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I motion B28 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en översyn och förändring av gällande lagstiftning som möjliggör för 

samtliga aktieägare att delta i nyemissioner på likvärdiga villkor, och att lagstiftningen utformas så att 
bolagen ska redovisa de villkor som har gällt och vilka ersättningar som har utgått i samband med 
garantier av aktieemission 

 
I motion B29 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att nyttjade skogsavdrag helt eller delvis ska kunna återföras till 

beskattning framåt i tiden efter företagarens eget önskemål 
 
I motion B30 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att en investeringskostnad i en ekonomibyggnad eller liknande 

tas som direktavdrag investeringsåret för att sedan återföras till beskattning i takt med avskrivningen 
eller efter eget val 

 
I motion B31 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för ett avdrag alternativt möjligheter för företag att fondera 

beskattade och/eller obeskattade medel för genomförande av generationsskifte i små och medelstora, 
ägarledda företag 

 
I motion B32 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utveckla och driva frågan om styrelsecheck samt undersöka om detta 

kan finansieras med hjälp av EU:s tillväxtstrategi i Europa 2020 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att styrelsecheck konkretiseras som projekt 
 
I motion B33 hade yrkats: 
1 att registrering av företagsnamn hos Bolagsverket också ska ge företag rätt till exklusivt skydd av 

domännamn med företagets namn 
 
I motion B34 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska driva på för separata avdragstak för RUT och ROT 
2 att Folkpartiet liberalerna ska driva på för att de offentliga upphandlingsunderlagen inte diskriminerar 

företagandet bland kvinnor och invandrare 
3 att Folkpartiet liberalerna ska driva på för förändringar i LOU så att småföretagens intressen och rätt att 

bjuda och få kontrakt inom den offentliga sektorns alla områden stärks 
4 att Folkpartiet liberalerna ska driva på för att en utvärdering görs av regeringssatsningen på kvinnliga 

företagare 
 
I motion B35 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att ta bort lagen om offentlig upphandling, LOU 
 
I motion B36 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att utöka förbudet mot massutskick med skräp 
2 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att det blir förbjudet att sälja listor med e-post 
 
I motion B37 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att företagare och anställda ska kunna ha lika möjlighet till gott 

försäkringsskydd i samband med sjukdom 
 
I motion B38 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en kraftfull förändring av småföretagarens sjuklöneansvar 
 
I motion B39 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en förändring av sjukersättning i mikroföretag 
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I motion B40 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att fortsätta sänka arbetsgivaravgifter och egenavgifter för alla 

företag 
 
I motion B41 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att sänka arbetsgivaravgifterna så att viljan till nyanställning ökar i Sverige 
 
I motion B42 hade yrkats: 
1 att arbetsgivaravgifterna för studenttjänster tas bort 
 
I motion B43 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för ett KUL(tur)-avdrag 
 
I motion B44 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för ett utbyggt stödsystem till innovatörer 
 
I motion B45 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att företag ska kunna välja att få räntan på skattekontot införd en 

gång om året i stället för varje månad 
 
I motion B46 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet i samband med företagandefrågor också ska visar på alternativet företagssamverkan 
 
I motion B47 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska stödja en utvecklad finansiering till Nyföretagarcentrums lokala verksamheter 
 
I motion B48 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska ställa sig positivt till en lagstiftning mot bonussystem i banker och den 

övriga finanssektorn 
 
I motion B49 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att försäljningar enligt vad som beskrivs i motionen stoppas 
 
I motion B50 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att vinstkravet på SJ ersätts med ett balanskrav så länge bolaget 

är i allmän ägo 
 
I motion B51 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Skåne görs till en försöksregion för utökad 

grannspråksundervisning i grundskolan 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Skåne görs till en försöksregion för att samköra lämpliga 

lärlingsutbildningar med grannländers liknande utbildningar 
3 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att regeringen utser en förhandlingsperson för Öresundsregionen 

med uppgift att riva gränshinder som uppstår till följd av olika regelverk för socialförsäkringar, 
arbetsliv och skatter 

4 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att bygga bort flaskhalsar i infrastrukturen i Öresundsregionen 
 
I motion B52 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det tas ett större ansvar för befolkningen i våra glesbygder 
2 att Folkpartiet ska verka för att det tas hänsyn till att det i glesbygden finns många äldre som har 

nödlarm på armen som är till att kalla på hjälp 
3 att Folkpartiet ska verka för att också de som bor ute i glesbygden ska kunna känna sig trygga när de 

blir äldre 
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I motion B53 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att antalet tillåtna led i en varas väg från producent till försäljning 

begränsas 
 
I motion B54 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för att apotekets monopol för receptfria djurläkemedel avskaffas 
 
I motion B55 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att livsmedelstillsatser likt aspartam granskas utifrån ett 

hälsoperspektiv om de bör tillåtas ingå som tillsats 
 
I motion B56 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att vara pådrivande så att märkningsplikt införs på halten transfett i våra 

livsmedel 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att driva frågan gränsvärden införs på mängd transfetter i livsmedel 
 
I motion B57 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på hur gifter använda vid livsmedelsproduktion ska 

kunna deklareras för konsumenten 
 
I motion B58 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att avtal ska kvalitetsgranskas 
 
I motion B59 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att lyfta frågan om skärpning av konsumentlagstiftningen 
 
I motion B60 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att ångerrätten om två veckor tydligt måste anges i marknadsföringen av 

sms 
2 att Folkpartiet ska verka för att marknadsföringen av sms 
 
I motion B61 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för rapportskyldighet för alla lån, det vill säga också blancolån, till myndighet 

(till exempel Finansinspektionen eller Konsumentverket) 
2 att Folkpartiet ska verka för lagstiftning om maximalt ett (1) blancolån åt gången, där långivare fälls för 

ocker och låntagare för oaktsamhet vid lagöverträdelse 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 1: ”Avskaffa värnskatten, så att utbildning 

och strävsamhet lönar sig bättre. Sverige har idag industrivärldens näst lägsta avkastning på högre 
utbildning.” 

2 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 2: ”Fortsatta sänkningar av inkomstskatten 
för låg- och medelinkomsttagare ger människor mer makt över sin vardagsekonomi, samtidigt som 
drivkrafterna för arbete ökar vilket är positivt för sysselsättningen.” 

3 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 3: ”Sverige behöver på sikt en bred 
skattereform. En av utgångspunkterna för en sådan skattereform bör vara att ytterligare minska skatten 
på kunskap och ansträngning. Målet beträffande personlig inkomstskatt bör vara att göra den 
internationellt konkurrenskraftig. Det innebär att steg för steg nå en nivå för den högsta marginalskatten 
som motsvarar genomsnittet inom OECD, som var cirka 41 procent år 2010. En annan utgångspunkt i 
en sådan skattereform bör vara att andra skatter som inverkar negativt på Sveriges internationella 
konkurrenskraft, så som skatten på kapital, sänks. Hur en sådan reform kan genomföras och vilka 
övriga konsekvenser det skulle få för skattesystemet behöver utredas ytterligare. Kapitalskatten behöver 
reduceras för att minska skillnaden som finns jämfört med omvärlden. Det skulle gynna svenskt ägande 
och investeringar, samt öka tillgången på inhemskt riskvilligt privat kapital. Den naturligaste vägen att 
minska skattetrycket är organiskt, genom att ekonomin växer samtidigt som skatterna hålls tillbaka eller 
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sänks något. En grundförutsättning för alla skatteförändringar är att de måste vara förenliga med 
långsiktigt stabila offentliga finanser.” 

4 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 4: ”Komplettera den aviserade 
förändringen av expertskatten så att skatten även omfattar disputerade forskare (oavsett lönenivå) 
som arbetar på en forskningsinstitution, under de två första åren personen är i Sverige. Gör även 
ändringar i expertskattereglerna som uppmuntrar återkomsten av utvandrade svenskar med 
expertkompetens.” 

5 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 6: ”Inom ramen för en skattereform bör 
också möjligheten att höja miljöskatter och avgifter ses över. En kostnadseffektiv klimat- och 
miljöpolitik bygger på användning av miljöavgifter som styrmedel, så att utsläpp och annan 
miljöskadlig verksamhet kostar för dem som gör utsläppen. Gränsöverskridande samarbete på detta 
område är alltmer nödvändigt.” 

6 att motion B1 yrkande 1 skulle avslås 
7 att motion B1 yrkande 2 skulle anses besvarat 
8 att motion B1 yrkande 3 skulle anses besvarat 
9 att motion B2 skulle anses besvarad 
10 att motion B3 skulle anses besvarad 
11 att motion B4 yrkande 1 skulle anses besvarat 
12 att motion B4 yrkande 2 skulle anses besvarat 
13 att motion B5 yrkande 1 skulle anses besvarat 
14 att motion B5 yrkande 2 skulle anses besvarat 
15 att motion B6 skulle avslås 
16 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 8: ”En sänkt reavinstskatt vid försäljning av 

bostäder (”flyttskatt”) ska långsiktigt eftersträvas. Samtidigt måste inlåsningseffekter som uppstår 
vid värdeminskningar på bostäder också motverkas. Detta medför en önskvärd ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden och ett effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet.” 

17 att motion B7 skulle anses besvarad 
18 att motion B8 skulle avslås 
19 att motion B9 skulle avslås 
20 att motion B10 skulle anses besvarad 
21 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 16: ”Skatteverket bör redovisa på 

slutskattebeskedet hur din inbetalda skatt används. Motsvarande information ska också gå att få på 
Skatteverkets webbplats.” 

22 att motion B11 skulle anses besvarad 
23 att motion B12 skulle anses besvarad 
24 att motion B13 skulle anses besvarad 
25 att motion B14 skulle anses besvarad 
26 att motion B15 skulle anses besvarad 
27 att motion B16 yrkande 1 skulle avslås 
28 att motion B16 yrkande 2 skulle avslås 
29 att motion B17 yrkande 1 skulle avslås 
30 att motion B17 yrkande 2 skulle avslås 
31 att motion B18 skulle anses besvarad 
32 att motion B19 skulle bifallas 
33 att motion B20 skulle anses besvarad 
34 att motion B21 skulle anses besvarad 
35 att motion B22 yrkande 1 skulle avslås 
36 att motion B22 yrkande 2 skulle avslås 
37 att motion B23 skulle avslås 
38 att motion B24 skulle avslås 
39 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 5: ”Inför en skatterabatt för FoU (efter att 

företagsskatteutredningens analys och förslag i frågan har lämnats), med fokus på villkoren för små och 
växande kunskapsintensiva företag.” 

40 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 7: ”Inför ett riskkapitalavdrag för 
privatpersoner med syfte att stimulera privatpersoner att investera framför allt i mindre och 
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växande bolag. Avdragsmöjligheten kan förslagsvis uppgå till två miljoner kronor per företag och år, 
och avdragsrätten vara cirka 30 procent. Det ökar tillgången till privat kapital, vilket är helt avgörande 
för en bättre fungerande riskkapitalförsörjning.” 

41 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 11: ”Fortsätt att förbättra 
fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna). Genomför de förändringar som Alliansregeringen har aviserat 
samt se över hur reglerna slår särskilt för mindre bolag. Överväg också att sänka skattesatsen för den 
del av fåmansbolagets inkomst som beskattas som kapital.” 

42 att motion B29 skulle anses besvarad 
43 att motion B30 skulle anses besvarad 
44 att motion B31 skulle anses besvarad 
45 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 13: ”Sverige bör stödja arbetet med att 

införa en EU-gemensam, för företagen frivillig, företagsskattebas. En sådan skulle minska krånglet 
för företag med verksamhet i flera EU-länder. Skattesatsen är och förblir ett beslut för Sveriges 
riksdag.” 

46 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 14: ”Utvärdera systematiskt och renodla de 
statliga rådgivnings- och finansieringsinsatserna på företagarområdet.” 

47 att motion B25 yrkande 1 skulle anses besvarat 
48 att motion B25 yrkande 2 skulle anses besvarat 
49 att motion B26 skulle anses besvarad 
50 att motion B27 skulle avslås 
51 att motion B28 skulle anses besvarad 
52 att motion B32 yrkande 1 skulle avslås 
53 att motion B32 yrkande 2 skulle avslås 
54 att motion B33 skulle anses besvarad 
55 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 12: ”Inför utmaningsrätt för privata 

aktörer mot verksamheter som drivs i offentlig regi.” 
56 att motion B34 yrkande 1 skulle bifallas 
57 att motion B34 yrkande 2 skulle anses besvarat 
58 att motion B34 yrkande 3 skulle anses besvarat 
59 att motion B34 yrkande 4 skulle anses besvarat 
60 att motion B35 skulle anses besvarad 
61 att motion B36 yrkande 1 skulle anses besvarat 
62 att motion B36 yrkande 2 skulle anses besvarat 
63 att motion B37 skulle anses besvarad 
64 att motion B38 skulle avslås 
65 att motion B39 skulle avslås 
66 att motion B40 skulle anses besvarad 
67 att motion B41 skulle anses besvarad 
68 att motion B42 skulle anses besvarad 
69 att motion B43 skulle anses besvarad 
70 att motion B44 skulle anses besvarad 
71 att motion B45 skulle bifallas 
72 att motion B46 skulle anses besvarad 
73 att motion B47 skulle anses besvarad 
74 att motion B48 skulle anses besvarad 
75 att motion B49 skulle avslås 
76 att motion B50 skulle anses besvarad 
77 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 15: ”Ta bort reklamskatten. Konkurrensen 

snedvrids i dag genom att tidningar måste betala en reklamskatt, medan däremot annonser på nätet eller 
i TV inte beläggs med någon sådan skatt. Reklamskatten bör därför avvecklas och samtidigt bör 
presstödet avskaffas.” 

78 att motion B51 yrkande 1 skulle anses besvarat 
79 att motion B51 yrkande 2 skulle anses besvarat 
80 att motion B51 yrkande 3 skulle anses besvarat 
81 att motion B51 yrkande 4 skulle bifallas 
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82 att motion B52 yrkande 1 skulle anses besvarat 
83 att motion B52 yrkande 2 skulle anses besvarat 
84 att motion B52 yrkande 3 skulle anses besvarat 
85 att motion B53 skulle avslås  
86 att motion B54 skulle anses besvarad 
87 att motion B55 skulle avslås 
88 att motion B56 yrkande 1 skulle anses besvarat 
89 att motion B56 yrkande 2 skulle anses besvarat 
90 att motion B57 skulle avslås 
91 att motion B58 skulle avslås 
92 att motion B59 skulle avslås 
93 att motion B60 yrkande 1 skulle avslås 
94 att motion B60 yrkande 2 skulle avslås 
95 att motion B61 yrkande 1 skulle avslås 
96 att motion B61 yrkande 2 skulle avslås 
 
Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 1 skulle bifallas  
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 2 skulle bifallas 
3 att partistyrelsens förslag punkt 3 skulle bifallas med följande tillägg före sista meningen: ”En 

skattereform bör även ta i beaktande möjligheten att sänka löneskatten (arbetsgivaravgiften).” 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 4 skulle bifallas 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 6 skulle bifallas 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B1 yrkande 1 skulle avslås 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B1 yrkande 2 skulle anses besvarat 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B1 yrkande 3 skulle anses besvarat 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B2 skulle anses besvarad 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B3 skulle anses besvarad 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B4 yrkande 1 skulle anses besvarat 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B4 yrkande 2 skulle anses besvarat 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B5 yrkande 1 skulle anses besvarat 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B5 yrkande 2 skulle anses besvarat 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B6 skulle avslås 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 8 skulle bifallas 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B7 skulle anses besvarad 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B8 skulle avslås 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B9 skulle avslås 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B10 skulle anses besvarad 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 16 skulle bifallas 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B11 skulle anses besvarad 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B12 skulle anses besvarad 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B13 skulle anses besvarad 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B14 skulle anses besvarad 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B15 skulle anses besvarad 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B16 yrkande 1 skulle avslås 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B16 yrkande 2 skulle avslås 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B17 yrkande 1 skulle avslås 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B167 yrkande 2 skulle avslås 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B18 skulle anses besvarad  
32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B19 skulle bifallas 
33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B20 skulle anses besvarad 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B21 skulle anses besvarad 
35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B22 yrkande 1 skulle avslås 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B22 yrkande 2 skulle avslås 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B23 skulle avslås 
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38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B24 skulle avslås 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 5 skulle bifallas 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 7 skulle bifallas 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 11 skulle bifallas 
42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B29 skulle anses besvarad 
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B30 skulle anses besvarad 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B31 skulle anses besvarad 
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 13 skulle bifallas 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 14 skulle bifallas 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B25 yrkande 1 skulle anses besvarat 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B25 yrkande 2 skulle anses besvarat 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B26 skulle anses besvarad 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B27 skulle avslås 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B28 skulle anses besvarad 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B32 yrkande 1 skulle avslås 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B32 yrkande 2 skulle avslås 
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B33 skulle anses besvarad 
55 att partistyrelsens förslag punkt 12 skulle bifallas med följande ändring: ”Inför Utred utmaningsrätt 

för privata aktörer mot verksamheter som drivs i offentlig regi. Folkpartiet anser att en utredning 
ska se över hur man kan underlätta för kommuner, stat och landsting att införa utmaningsrätt.” 

56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B34 yrkande 1 skulle bifallas 
57 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B34 yrkande 2 skulle anses besvarat 
58 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B34 yrkande 3 skulle anses besvarat 
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B34 yrkande 4 skulle anses besvarat 
60 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B35 skulle anses besvarad 
61 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B36 yrkande 1 skulle anses besvarat 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B36 yrkande 2 skulle anses besvarat 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B37 skulle anses besvarad 
64 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B38 skulle avslås 
65 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B39 skulle avslås 
66 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B40 skulle anses besvarad 
67 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B41 skulle anses besvarad 
68 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B42 skulle anses besvarad 
69 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B43 skulle anses besvarad 
70 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B44 skulle anses besvarad 
71 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B45 skulle bifallas 
72 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B46 skulle anses besvarad 
73 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B47 skulle anses besvarad 
74 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B48 skulle anses besvarad 
75 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B49 skulle avslås 
76 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B50 skulle anses besvarad 
77 i enlighet med partistyrelsens yrkande att partistyrelsens förslag punkt 15 skulle bifallas 
78 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B51 yrkande 1 skulle anses besvarat 
79 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B51 yrkande 2 skulle anses besvarat 
80 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B51 yrkande 3 skulle anses besvarat 
81 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B51 yrkande 4 skulle bifallas 
82 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B52 yrkande 1 skulle anses besvarat 
83 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B52 yrkande 2 skulle anses besvarat 
84 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B52 yrkande 3 skulle anses besvarat 
85 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B53 skulle avslås  
86 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B54 skulle anses besvarad 
87 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B55 skulle avslås 
88 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B56 yrkande 1 skulle anses besvarat 
89 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B56 yrkande 2 skulle anses besvarat 
90 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B57 skulle avslås 
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91 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B58 skulle avslås 
92 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B59 skulle avslås 
93 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B60 yrkande 1 skulle avslås 
94 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B60 yrkande 2 skulle avslås 
95 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B61 yrkande 1 skulle avslås 
96 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B61 yrkande 2 skulle avslås 
 
Utskottsreservation 1 
Karin Pilsäter reserverade sig till förmån för att punkt 2 skulle avslås. 
   Motivering: ”I dagens Sverige är en sådan formulering liktydig med ytterligare jobbskatteavdrag efter det 
femte, ej ännu genomförda. Jobbskatteavdrag nummer 4 innebär tiotusen miljoner i skattebortfall för i teorin tio 
tusen fler i jobb. Effekten av jobbskatteavdrag nr 5 kommer att vara ännu lägre, nyttan är avtagande, oavsett hur 
stor den i verkligheten visar sig vara. Jobbskatteavdragets baksida är att de som faktiskt inte kan arbeta  betalar 
den högsta skatten på sina begränsade inkomster, exempelvis svårt funktionshindrade och kroniskt sjuka. 
Systemet med avsevärt högre beskattning vid lång sjukdom, arbetslöshet och svåra funktionshinder har redan 
börjat urholka det generella socialförsäkringssystemet. Råd, stöd, rehabilitering, utbildning och kontroller, är 
effektivare för att få fler tillbaka till arbetslivet. Självklart är det angeläget att sänka skatten för alla, men 
ytterligare jobbskatteavdrag är inte rätt väg, vilket också anförs av arbetsgruppen, se sidan 53.” 
 
Utskottsreservation 2 
Jimmy Henriksson reserverade sig till förmån för att motion B38 skulle bifallas. 
 
I debatten yttrade sig:  
Mats Persson för utskottet, Carl B. Hamilton för partistyrelsen, Mats El Kott, Rosie Rothstein, Annika Carp, 
Lina Nordquist, Ewa Bertz, Gunnar Andrén, Jimmy Henriksson, Urban Wästljung, Anders Ekegren, 
Nina Lundström, Niklas Frykman, Michael Helmersson, Anita Brodén, Karl Axelsson, Dan Möllengård, 
Björn Ljung, Jan Jönsson, Jonas Andersson, Anne-Marie Ekström, Johan Sandberg, Pär Johnson,  
Anna Steele Karlström, Mats Persson, Olle Schmidt, Inger Lundberg, Liselott Hagberg, Charlotta Schenholm, 
Gert Ohlsson, Gunnar Nordmark, Mikael Wendt, Carl B. Hamilton, Elisabeth Gunnars, Hans Andersson,  
Gösta Frödin, André Nilsson, Nina Lundström, Jonas Andersson, Dan Möllengård, Hedvig Kastenholm,  
Karin Pilsäter, Axel Darvik, Andreas Westerberg, Gunnar Andrén, Urban Wästljung, Pär Johnson, 
 Michael Helmersson, Carl B. Hamilton, Mikael Wendt, Mats Persson, Mats El Kott, Jasenko Selimović och 
Karl-Erik Andersson. 
 
Karin Pilsäter yrkade: 
1 att punkt 2 skulle ges lydelsen: ”Generellt sänkt inkomstskattesats gynnar även låg- och 

medelinkomsttagare, ger drivkrafter genom sänkt marginalskatt och mer makt över vardagsekonomin.”  
2 att punkt 2 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
 
Jonas Andersson yrkade: 
1 att punkt 3 skulle ges lydelsen: ”Sverige behöver på sikt en bred skattereform. En av 

utgångspunkterna för en sådan skattereform bör vara att ytterligare minska skatten på kunskap och 
ansträngning. Målet beträffande personlig inkomstskatt bör vara att göra den internationellt 
konkurrenskraftig. Det innebär att steg för steg nå en nivå för den högsta marginalskatten som 
motsvarar genomsnittet inom OECD, som var cirka 41 procent år 2010. Det innebär att steg för steg nå 
en nivå för den högsta marginalskatten utifrån principen ’hälften kvar’, det vill säga högst 50 procent. 
En annan utgångspunkt i en sådan skattereform bör vara att andra skatter som inverkar negativt på 
Sveriges internationella konkurrenskraft, så som skatten på kapital, sänks. Hur en sådan reform kan 
genomföras och vilka övriga konsekvenser det skulle få för skattesystemet behöver utredas ytterligare. 
Kapitalskatten behöver reduceras för att minska skillnaden som finns jämfört med omvärlden. Det 
skulle gynna svenskt ägande och investeringar, samt öka tillgången på inhemskt riskvilligt privat 
kapital. Den naturligaste vägen att minska skattetrycket är organiskt, genom att ekonomin växer 
samtidigt som skatterna hålls tillbaka eller sänks något. En grundförutsättning för alla 
skatteförändringar är att de måste vara förenliga med långsiktigt stabila offentliga finanser.” 
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Mikael Wendt yrkade: 
1 att punkt 3 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
 
Karl-Erik Andersson yrkade: 
1 att motion B2 skulle bifallas 
 
Anita Brodén, Lars Wedén och Urban Wästljung yrkade: 
1 att motion B3 skulle bifallas 
 
Niklas Frykman yrkade: 
1 att motion B5 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion B5 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Elisabeth Gunnars, Nina Lundström och Yvonne Stein yrkade: 
1 att motion B17 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Elisabeth Gunnars och Yvonne Stein yrkade: 
1 att motion B17 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Åsa Nilser yrkade: 
1 att motion B22 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Mats El Kott yrkade: 
1 att motion B23 skulle bifallas 
 
Anita Brodén, Anne-Marie Ekström, Liselott Hagberg, Inger Lundberg och Gert Ohlsson yrkade: 
1 att motion B25 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Anita Brodén, Liselott Hagberg och Inger Lundberg yrkade: 
1 att motion B25 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Anne-Marie Ekström och Liselott Hagberg yrkade: 
1 att motion B26 skulle bifallas 
 
Presidiet yrkade: 
1 att partistyrelsens förslag punkt 12 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
2 att motion B34 yrkande 1 skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
 
Rosie Rothstein yrkade: 
1 att motion B34 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion B34 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion B34 yrkande 3 skulle bifallas 
4 att motion B34 yrkande 4 skulle bifallas 
 
Urban Wästljung yrkade: 
1 att motion B35 skulle avslås 
 
Hans Åberg yrkade: 
1 att motion B37 skulle bifallas 
2 att motion B47 skulle bifallas 
3 att motion B54 skulle bifallas 
  
Gunnar Pihl yrkade i anslutning till motion B37: 
1 att landsmötet skulle uttala: ”Företagaren bör ges möjlighet att välja kortare karenstid mot en kostnad.” 
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Annika Carp, Jimmy Henriksson, Magnus Olofsgård och Hans Åberg yrkade: 
1 att motion B38 skulle bifallas 
 
Anna Steele Karlström yrkade: 
1 att motion B39 skulle bifallas 
 
Annika Carp, Pär Johnson, Magnus Olofsgård och Mikael Wendt yrkade: 
1 att motion B40 skulle bifallas 
 
Pär Johnson och Hans Åberg yrkade: 
1 att motion B41 skulle bifallas 
 
Paula Ternström yrkade: 
1 att motion B43 skulle bifallas 
 
Anne-Marie Ekström yrkade: 
1 att motion B46 skulle bifallas 
 
Landsmötet beslutade: 
1011 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 1 
1012 att i enlighet med Karin Pilsäters yrkande 2 hänskjuta partistyrelsens förslag punkt 2 med anslutande 

yrkande 1 från Karin Pilsäter till beredningsutskottet 
1013 att avslå Mikael Wendts yrkande om att hänskjuta punkt 3 till beredningsutskottet 
1014 att efter votering med röstsiffrorna 94–74 bifalla Jonas Anderssons yrkande 
1015 att därmed avslå utskottets förslag till punkt 3 
1016 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 4  
1017 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 6 
1018 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B1 yrkande 1 
1019 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B1 yrkande 2 besvarat 
1020 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B1 yrkande 3 besvarat 
1021 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B2 besvarad 
1022 att därmed avslå Karl-Erik Anderssons yrkande 
1023 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B3 besvarad 
1024 att därmed avslå Anita Brodéns, Lars Wedéns och Urban Wästljungs yrkande 
1025 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B4 yrkande 1 besvarat 
1026 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B4 yrkande 2 besvarat 
1027 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B5 yrkande 1 besvarat 
1028 att därmed avslå Niklas Frykmans yrkande 1 
1029 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B5 yrkande 2 besvarat 
1030 att därmed avslå Niklas Frykmans yrkande 2 
1031 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B6 
1032 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 8 
1033 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B7 besvarad 
1034 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B8 
1035 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B9 
1036 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B10 besvarad 
1037 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 16 
1038 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B11 besvarad 
1039 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B12 besvarad 
1040 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B13 besvarad 
1041 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B14 besvarad 
1042 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B15 besvarad 
1043 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B16 yrkande 1 
1044 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B16 yrkande 2 
1045 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B17 yrkande 1 
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1046 att därmed avslå Elisabeth Gunnars, Nina Lundströms och Yvonne Steins yrkande 
1047 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B17 yrkande 2 
1048 att därmed avslå Elisabeth Gunnars och Yvonne Steins yrkande 
1049 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B18 besvarad 
1050 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion B19 
1051 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B20 besvarad 
1052 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B21 besvarad 
1053 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B22 yrkande 1 
1054 att därmed avslå Åsa Nilsers yrkande 
1055 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B22 yrkande 2 
1056 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B23 
1057 att därmed avslå Mats El Kotts yrkande 
1058 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B24 
1059 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 5 
1060 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 7 
1061 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 11 
1062 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B29 besvarad 
1063 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B30 besvarad 
1064 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B31 besvarad 
1065 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 13 
1066 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 14 
1067 att i enlighet med Anita Brodéns och Anne-Marie Ekströms m.fl.:s yrkande bifalla motion B25 

yrkande 1 
1068 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B25 yrkande 2 besvarat 
1069 att därmed avslå Anita Brodéns, Liselott Hagbergs och Inger Lundbergs yrkande 
1070 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B26 besvarad 
1071 att därmed avslå Anne-Marie Ekströms och Liselott Hagbergs yrkande 
1072 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B27 
1073 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B28 besvarad 
1074 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B32 yrkande 1 
1075 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B32 yrkande 2 
1076 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B33 besvarad 
1077 att i enlighet med presidiets yrkande hänskjuta partistyrelsens förslag punkt 12 till beredningsutskottet 
1078 att i enlighet med presidiets yrkande hänskjuta motion B34 yrkande 1 och Rosie Rothsteins yrkande 1 

till beredningsutskottet 
1079 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B34 yrkande 2 besvarat 
1080 att därmed avslå Rosie Rothsteins yrkande 2 
1081 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B34 yrkande 3 besvarat 
1082 att därmed avslå Rosie Rothsteins yrkande 3 
1083 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B34 yrkande 4 besvarat 
1084 att därmed avslå Rosie Rothsteins yrkande 4 
1085 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B35 besvarad 
1086 att därmed avslå Urban Wästljungs yrkande 
1087 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B36 yrkande 1 besvarat 
1088 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B36 yrkande 2 besvarat 
1089 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B37 besvarad 
1090 att därmed avslå Hans Åbergs yrkande 1 samt Gunnar Pihls yrkande 
1091 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B38 
1092 att därmed avslå Annika Carps och Jimmy Henrikssons m.fl.:s yrkande 
1093 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B39 
1094 att därmed avslå Anna Steele Karlströms yrkande 
1095 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B40 besvarad 
1096 att därmed avslå Annika Carps och Pär Johnsons m.fl.:s yrkande 
1097 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B41 besvarad 
1098 att därmed avslå Pär Johnsons och Hans Åbergs yrkande 
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1099 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B42 besvarad 
1100 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B43 besvarad 
1101 att därmed avslå Paula Ternströms yrkande 
1102 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B44 besvarad 
1103 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion B45 
1104 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B46 besvarad 
1105 att därmed avslå Anne-Marie Ekströms yrkande 
1106 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B47 besvarad 
1107 att därmed avslå Hans Åbergs yrkande 2 
1108 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B48 besvarad 
1109 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B49 
1110 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B50 besvarad 
1111 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 15 
1112 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B51 yrkande 1 besvarat 
1113 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B51 yrkande 2 besvarat 
1114 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B51 yrkande 3 besvarat 
1115 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion B51 yrkande 4  
1116 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B52 yrkande 1 besvarat 
1117 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B52 yrkande 2 besvarat 
1118 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B52 yrkande 3 besvarat 
1119 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B53 
1120 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B54 besvarad 
1121 att därmed avslå Hans Åbergs yrkande 3 
1122 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B55 
1123 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B56 yrkande 1 besvarat 
1124 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B56 yrkande 2 besvarat 
1125 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B57 
1126 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B58 
1127 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B59 
1128 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B60 yrkande 1  
1129 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B60 yrkande 2 
1130 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B61 yrkande 1 
1131 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B61 yrkande 2 
 
Reservation 22 
Mats El Kott, Eva-Britt Boij och Per-Olov Olsson reserverade sig till förmån för bifall till motion B23. 
   Motivering: ”Vinterturismen i Norrland genererar en mängd arbetstillfällen, särskilt bland ungdom. 
Skatteintäkterna kommer dock inte Norrland till del i samma omfattning beroende på nuvarande skatte- och 
folkbokföringsregler. Hela Sverige måste leva!” 
 
Reservation 23 
Annika Carp reserverade sig till förmån för bifall till motion B40. 

§ 99 Förhandlingspassets avslutande 

Ulrika Francke förklarade förhandlingspasset avslutat klockan 10.15. 
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Förhandlingspass 11, söndag 16 oktober 2011, kl. 10.15–12.11 

§ 100 Karin Pilsäter öppnade förhandlingspasset kl. 10.15  

§ 101 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
1132 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 102 Justering av röstlängd 

Karin Pilsäter anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Thomas af Bjur, Södermanland, ersattes av Bengt-Erik Sandström 
Rose-Marie Fihn, Norra Älvsborg, ersattes av Anita Brodén 
Ulla-Britt Hagström, Skaraborg, ersattes av Karin Schmidt 
Peder Westerberg, Västerbotten, ersattes av Nina Lindvall 
 
Landsmötet beslutade: 
1133 att därmed fastställa röstlängden 

§ 103 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Karin Pilsäter anmälde att Ann Berg och Mathias Sundin skulle tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 104 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Karin Pilsäter anmälde att Jan Jönsson, Mats El Kott, Ragnhild Källberg och Marianne Åhman skulle tjänstgöra 
under förhandlingspasset. 

§ 105 Energi- och klimatpolitik, miljö- och naturvårdsfrågor samt jord- och skogsbruk, 
djurskydd och jakt (utskottsutlåtande 9) 

I motion J1 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att möjliggöra nettodebitering för småskaliga elproducenter 
 
I motion J2 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att en lag om nettodebitering per månad införs 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att skattefrågan ses över, så att det blir möjligt att kvitta 

även energiskatt 
 
I motion J3 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att systemet med nettodebitering av el införs i Sverige 
 
I motion J4 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att i lämpliga forum verka för att privata elproducenter ersätts för den el 

de levererar vid överskottsproduktion i den egna verksamheten 
 
I motion J5 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att el- och värmeleverantörer ska vara skyldiga att köpa tillbaka el och 

värme till ett timbaserat efterfrågestyrt pris som bostadsföretag och fastighetsägare lokalt producerar 
samt att de skatte- och mervärdesskatteproblem som uppstår i sammanhanget löses 

2 att Folkpartiet ska verka för att bostadsföretag och fastighetsägare ges erforderliga stimulanser för att 
investera i energibesparande åtgärder som sänker energikonsumtionen till lågenergihusnivå, det vill 
säga mindre än 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Detta kan ske genom statliga lån som är 
räntefria och amorteringsfria de första åren 
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I motion J6 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att konsumtionsskatten på el sänks samtidigt som 

produktionsskatten på el höjs 
 
I motion J7 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att det är orimligt att medborgarna i södra Sverige ska betala med ett högre elpris 

för riksdagens beslut att stänga Barsebäck 
2 att landsmötet uttalar att Svenska kraftnät i framtida investeringsprogram bör prioritera satsningar på att 

undanröja dagens flaskhalsar i elöverföringen till södra Sverige 
 
I motion J8 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att kommuner och berörda regioner ska få del i det värde sol, vatten, vind 

och annan naturlig kraftproduktion genererar (naturresursåterbäring) 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram en utredning eller rapport om naturresursåterbäring där bland 

annat Norges modell uppmärksammas 
 
I motion J9 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska driver frågan om lokal ersättning för vindkraft på så sätt att riksdagen 

inför nationella regler kring detta 
 
I motion J10 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att elnätet i Sverige ska ägas av riket respektive kommunerna 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Vattenfall och annan elproduktion i rikets ägo säljs och att 

förvärvet av elnätet därmed finansieras 
 
I motion J11 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att regeringen låter utreda hur den svenska elmarknaden kan omregleras 

och utvecklas för att bättre tillvarata de enskilda hushållens såväl som de elintensiva företagens behov 
och intressen 

 
I motion J12 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en bättre fungerande elmarknad 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram en utredning och/eller rapport om elmarknaden och hur den 

kan fungera bättre 
3 att Folkpartiet liberalerna ska verka för lägre el- och energipriser 
 
I motion J13 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att en balanserad nationell plan för energiförsörjningen upprättas där all 

fossilbaserad energikonsumtion försvinner 
2 att Folkpartiet ska verka för att överskott av el exporteras för att bidra till att andra EU-stater kan dra 

ned användningen av fossila bränslen 
3 att Folkpartiet ska verka för att Sverige verkar inom EU för en ökad samordning av energiplaneringen i 

EU 
4 att Folkpartiet ska verka för att en enhetlig statistik och mätetal för energikonsumtionen etableras så att 

ett energislags betydelse och bidrag till den totala energiförsörjningen klart framgår 
5 att Folkpartiet ska verka för att kapaciteten och de verkliga kostnaderna för olika energislag, till 

exempel produktion av vindkraft och bioenergi, beräknas 
 
I motion J14 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Vattenfall ska få tydliga direktiv till att vara prispressande på den 

svenska marknaden 
2 att Folkpartiet ska verka för att staten ska fortsätta äga tillräckligt stor del av Vattenfall för att den kan 

behålla sin prispressande roll 
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I motion J15 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska behålla en positiv inställning till kärnkraften, men också breddar sin 

miljö- och energipolitik till att omfatta andra förnyelsebara energikällor 
 
I motion J16 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet ska inta en mer kritisk hållning till kärnkraftens möjligheter att lösa 

framtidens behov 
 
I motion J17 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för mer resurser för forskning och utveckling av säkerhetssystem kring 

kärnkraften 
2 att Folkpartiet ska verka för mer resurser för forskning och utveckling av fjärde generationens 

kärnkraftreaktorer där det utbrända kärnbränslet kan tas om hand 
3 att Folkpartiet ska verka för utveckling av effektiva metoder för ta till vara spillvärmen från 

kärnkraftsreaktorer 
4 att Folkpartiet ska verka för upprättande av en saklig informationsbas på nätet avseende kärnkraft och 

övriga energikällor 
 
I motion J18 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska driva en informationskampanj om fjärde generationens kärnkraftsteknologi 
2 att Folkpartiet ska verka för ett ökat internationellt samarbete om utvecklingen av ny 

kärnkraftsteknologi 
 
I motion J19 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att kärnreaktorn Oskarshamn 1 ersätts med en helt ny, effektivare och 

säkrare reaktor 
 
I motion J20 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Sveriges tillgångar på uran utvinns 
 
I motion J21 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att möjligheterna utreds att inrätta statliga subventioner i syfte att minska 

investeringskostnaderna för lokala biogasproducenter 
2 att Folkpartiet ska verka för att möjligheterna utreds för statliga stimulansåtgärder för att främja 

etablerandet av tankställen för biogas även utanför storstadsregionerna 
3 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning av möjligheterna att inrätta statliga 

subventioner i syfte att minska investeringskostnaderna för lokala biogasproducenter 
4 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att möjligheterna utreds för statliga stimulansåtgärder för att 

främja etablerandet av tankställen för biogas även utanför storstadsregionerna 
 
I motion J22 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka i regeringen för en ändring av beslut kring fossilgasledningar i 

Småland och på andra håll i landet samt att åtgärder vidtas för att öka biogasproduktion, ökad solenergi 
och jordvärme i bostadssektorn samt snabb ombyggnad av kärnkraftsverken i Sverige 

 
I motion J23 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på ekonomiska bidrag för att skapa incitament för att 

ta bort koldioxid från atmosfären genom träkolstillverkning 
 
I motion J24 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att den årliga fordonsskatten avskaffas 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att bränsleskatterna höjs i den omfattning att det kompenserar 

bortfallet av fordonsskatten 
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3 att Folkpartiet liberalerna ska verka för introduktionen av ett självfinansierat system som vid försäljning 
av nya bilar belastar personbilar med högre energianvändning per körsträcka och gynnar personbilar 
med lägre energianvändning per körsträcka 

 
I motion J25 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att alla drivmedel för bilar belastas lika med skatt i proportion 

till energiinnehåll och koldioxidproduktion vid förbränning 
 
I motion J26 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka aktivt för speciella förmånliga lån till köp av elhybridbil liknande den vid 

bostadsinköp  
2 att Folkpartiet ska verka aktivt för att uppmuntra uthyrning av elhybridbilar via uthyrningsföretag som 

erhållit statliga energisparlån 
 
I motion J27 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att vi måste ta tillvara produktionen från närsamhället i större utsträckning 
2 att landsmötet uttalar att vi i utökad omfattning bör tänka efter vad vi kan göra så att det inte uppstår 

miljöskador och tänka efter om vad som är bra för vår miljö 
3 att landsmötet uttalar att vi behöver tänka på vilka möjligheter som finns att spara på elenergi som bara 

förbrukas till ingen nytta i tv och datorer som inte används under dygnets alla timmar 
4 att landsmötet uttalar att vi måste få klarhet också på elbilarnas tankning av elenergi ute i kommunerna 

och längs våra vägar. Vad kostar en sådan utbyggnad och transportförlusten genom det aktuella 
elnätsystemet? Det är på tiden att man nu får kunskap om detta 

 
I motion J28 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att industriellt skördande av vass startas 
 
I motion J29 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet på den lokala nivån ska uppmärksamma och arbeta för att undanröja de hälsoproblem, 

däribland tinnitus, som buller kan förorsaka 
 
I motion J30 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på ekonomiska incitament för att öka efterfrågan på 

tysta däck 
 
I motion J31 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet på det nationella och internationella planet, särskilt gentemot EU, ska arbeta för en 

sänkning av bulleremissionen från alla olika slag av produkter 
 
I motion J32 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att vi får sänkta nivåer på nu godkända decibelgränser inom förskolan och 

grundskolan samt att detta efterlevs 
2 att Folkpartiet ska verka för att vi får sänkta nivåer på nu godkända decibelgränser i trafiken genom en 

ny asfaltbeläggning som reducerar ljudnivån och att detta också gäller annan verksamhet 
3 att Folkpartiet ska verka för att vi nu på allvar ska ta hänsyn till och eliminera dessa för hälsan skadliga 

partiklar som omger oss inom förskolan, grund- och gymnasieskolan, våra hem och utomhus 
4 att Folkpartiet ska verka för att vi minimerar alla skadliga produkter som behandlats av flamskydds-

medel eller finns behandlade i olika klädesplagg 
5 att Folkpartiet ska verka för ett förbud mot att spruta in giftig gas i containrar för att skydda den 

transporterade varan 
 
I motion J33 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att gällande regler blir skärpta så att ingen kommer till skadade av elektro-

magnetisk strålning. Vi måste följa upp nivåerna och kanske sänka gränsen på de nuvarande tillåtna 
gränserna 
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I motion J34 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det ska vara ett krav vid tillagningen av mat i både skolan och 

äldreomsorgen att råvaran är svensk och helst producerad i närsamhället, samt att all bearbetning också 
sker i närsamhället innan råvarorna når de aktuella köken 

2 att Folkpartiet ska verka för att de unga får en inblick vad som produceras i närsamhället och kanske till 
och med får en uppmuntran att arbeta inom den yrkesgrenen i framtiden 

 
I motion J35 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att LOU prioriterar närproducerade livsmedel 
 
I motion J36 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en utredning av ett gemensamt europeiskt pantsystem för 

aluminiumburkar och pet-flaskor i enlighet med vad som anförs i motionen 
 
I motion J37 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för motionens förslag avseende pantsystem 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att uppmärksamma berörda programgrupper på vad som sägs i motionen 

om ett utvidgat pantsystem för aluminiumburkar och pet-flaskor som gäller alla EU- och EES-länder 
 
I motion J38 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att höja ambitionerna för återvinning av matavfall, bland annat för att 

möjliggöra ökad svensk biogasproduktion 
2 att frågan om återvinning av matavfall ska uppmärksammas i det fortsatta arbetet med nytt partiprogram 
 
I motion J39 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att i det framtida programarbetet en särskild politik för att främja 

materialinsamling bör tas fram 
 
I motion J40 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att uppmana programgruppen för ny miljöpolitik att hitta stimulanser för 

att öka materialåtervinningen från avfall i Sverige 
 
I motion J41 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för en förändrad förordning om producentansvar så att en kommun som så 

önskar kan överta ansvaret 
2 att Folkpartiet ska arbeta för att finansieringssystemet för förpackningsinsamlingen ses över för att 

möjliggöra ett övertagande av producentansvaret. 
 
I motion J42 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för ökad återvinning i enlighet med motionens förslag 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka i motionens anda 
 
I motion J43 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att samtliga kommuner tillhandahåller återvinning av biologiskt avfall från 

hushållen 
 
I motion J44 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att uppmana programarbetsgruppen för miljö att utveckla en politik 

baserad på ett radikalt kretsloppstänkande med syfte att visa i praktisk politik hur hållbar tillväxt är 
möjlig 

 
I motion J45 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”Regeringen bör snarast realisera det förslag om fria val inom avfallshanteringen 

som föreslogs i departemenspromemorian ”Nya avfallsregler” (Ds 2009:37) 
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I motion J46 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att höja ambitionerna för återvinning av textilier 
2 att Folkpartiet ska verka för att även textilier bör ingå i de välfungerande återvinningsprogram som 

redan finns 
3 att frågan om återvinning av textilier uppmärksammas i det fortsatta arbetet med nytt partiprogram 
 
I motion J47 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att metallåtervinning efter kremering bör införas  
 
I motion J48 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att nyproducerade bostäder anpassas för separering av urin och fekalier 
2 att Folkpartiet ska verka för att urin och fekalier används i det biologiska kretsloppet 
 
I motion J49 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att skydda naturen mot ingrepp på minst 20 procent av Sveriges 

areal, fördelad på samtliga landskapstyper i hela Sverige mellan Lappland och Skåne i 
sammanhängande stråk 

 
I motion J50 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att vara pådrivande för att fler marina reservat avsätts 
 
I motion J51 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”I det framtida programarbetet ska särskilt en politik för att säkra god 

vattenkvalitet utvecklas inom ramen för miljöavsnittet.” 
 
I motion J52 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka aktivt för att styrmedel utformas och finansiella resurser görs tillgängliga för 

åtgärder på kommun och länsnivå (regionnivå) för att åstadkomma säker och trygg vattenkvalitet 
 
I motion J53 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet ska verka för starkare legalt och formellt skydd mot 

ianspråktagande av åkermark 
 
I motion J54 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utforma en ny globalt hållbar jordbrukspolitik 
 
I motion J55 hade yrkats: 
1 att landsmötet, i enlighet med vad som anförs i motionen, uttalar som sin mening att ett jord- och 

skogsbruk som bedrivs på rätt sätt kan leverera kollektiva nyttigheter av stort värde för klimatet, den 
biologiska mångfalden och våra hav 

2 att landsmötet, i enlighet med vad som anförs i motionen, uttalar som sin mening att jordbruket, även 
om dess huvudsakliga syfte förstås är att producera mat, även – tillsammans med skogsbruket – bör 
integreras som en central del av miljö- och klimatpolitiken på såväl nationell som internationell nivå 

 
I motion J56 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för motionens förslag om GMO-fria zoner 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att se till att motionen beaktas av berörda programgrupper 
 
I motion J57 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att skogsvårdslagen bör förtydligas så att målen klarare framgår 
2 att Folkpartiet ska verka för att sanktionsmöjligheterna vid överträdelse bör förbättras 
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I motion J58 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att grisar ska få en lagstadgad rätt att vistas utomhus 
2 att Folkpartiet ska verka för att inga fler dispenser ska tillåtas för att lantbrukare ska slippa släppa ut kor 

på bete 
3 att Folkpartiet ska verka för att även tjurar och kalvar ska omfattas av rätten att få gå ute 
 
I motion J59 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet i sitt program ska ta in att kraven på djurhållning i Sverige och EU ska skärpas så att 

dåliga, plågsamma och ohälsosamma metoder förbjuds 
2 att Folkpartiet i sitt program ska ta in att kommuner och landsting vid sin upphandling ska ha möjlighet 

att ställa djurhållningskrav på sina leverantörer av livsmedel 
3 att Folkpartiet i sitt program ska ta in att pälsfarmer ska förbjudas 
 
I motion J60 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att vård- och omsorgspersonal ges möjlighet att kunna anmäla vanvård av 

djur, vilket nu förhindras på grund av sekretessbestämmelser 
 
I motion J61 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att djurplågeri, eller misskötsel av djur, införs i sekretesslagstiftningen som ett 

undantag 
 
I motion J62 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att ett licenskrav införs för de farligaste hundraserna 
 
I motion J63 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att regeringen ändrar vapenlagen som gäller förvaring av jaktvapen för 

jägare som är bosatta på annan ort än där de jagar. Detta så att vapen eller ammunition kan förvaras på 
annan ort under längre period 

 
I motion J64 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet i riksdag och regering ska verka för att avbryta experimentet med frilevande varg i 

Sverige 
 
I motion J65 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att starten för småviltjakten i de svenska fjällen senareläggs och samordnas 

med starten i Norge 
 
I motion J66 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en översyn av lagstiftningen om jakt och fiskerätter ovan 

odlingsgränsen 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att ta initiativ till att lokala samråd bildas gällande jakt- och fiskefrågor 
3 att partistyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till en ”lappmarkslag” som har 

utgångspunkt i allas lika rätt och allas medverkan för att kunna bo och verka i Norrbotten. Hur de 
gemensamma fri- och rättigheterna förvaltas bland annat i Norrbotten måste klargöras  

 
I motion E64 hade yrkats: 
2 att Folkpartiet ska verka för att anslagen för energisparande ska ökas i snabbare takt så att 

energisparande jämställs med produktion av energi 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion J1 skulle anses besvarad 
2 att motion J2 yrkande 1 skulle anses besvarat 
3 att motion J2 yrkande 2 skulle anses besvarat 
4 att motion J3 skulle anses besvarad 
5 att motion J4 skulle anses besvarad 
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6 att motion J5 yrkande 1 skulle avslås 
7 att motion J5 yrkande 2 skulle avslås 
8 att motion J6 skulle avslås 
9 att motion J7 yrkande 1 skulle avslås 
10 att motion J7 yrkande 2 skulle avslås 
11 att motion J8 yrkande 1 skulle avslås 
12 att motion J8 yrkande 2 skulle avslås 
13 att motion J9 skulle avslås 
14 att motion J10 yrkande 1 skulle avslås 
15 att motion J10 yrkande 2 skulle avslås 
16 att motion J11 skulle avslås 
17 att motion J12 yrkande 1 skulle anses besvarat 
18 att motion J12 yrkande 2 skulle anses besvarat 
19 att motion J12 yrkande 3 skulle anses besvarat 
20 att motion J13 yrkande 1 skulle avslås 
21 att motion J13 yrkande 2 skulle anses besvarat 
22 att motion J13 yrkande 3 skulle avslås 
23 att motion J13 yrkande 4 skulle anses besvarat 
24 att motion J13 yrkande 5 skulle anses besvarat 
25 att motion J14 yrkande 1 skulle avslås 
26 att motion J14 yrkande 2 skulle avslås 
27 att motion J15 skulle anses besvarad 
28 att motion J16 skulle anses besvarad 
29 att motion J17 yrkande 1 skulle anses besvarat 
30 att motion J17 yrkande 2 skulle anses besvarat 
31 att motion J17 yrkande 3 skulle anses besvarat 
32 att motion J17 yrkande 4 skulle anses besvarat 
33 att motion J18 yrkande 1 skulle anses besvarat 
34 att motion J18 yrkande 2 skulle anses besvarat 
35 att motion J19 skulle anses besvarad 
36 att motion J20 skulle anses besvarad 
37 att motion J21 yrkande 1 skulle anses besvarat 
38 att motion J21 yrkande 2 skulle anses besvarat 
39 att motion J21 yrkande 3 skulle avslås 
40 att motion J21 yrkande 4 skulle avslås 
41 att motion J22 skulle avslås 
42 att motion J23 skulle avslås 
43 att motion E64 yrkande 2 skulle anses besvarat 
44 att motion J24 yrkande 1 skulle anses besvarat 
45 att motion J24 yrkande 2 skulle anses besvarat 
46 att motion J24 yrkande 3 skulle anses besvarat 
47 att motion J25 skulle anses besvarad 
48 att motion J26 yrkande 1 skulle avslås 
49 att motion J26 yrkande 2 skulle avslås 
50 att motion J27 yrkande 2 skulle anses besvarat 
51 att motion J27 yrkande 3 skulle anses besvarat 
52 att motion J27 yrkande 4 skulle avslås 
53 att motion J28 skulle avslås 
54 att motion J29 skulle anses besvarad 
55 att motion J30 skulle anses besvarad 
56 att motion J31 skulle anses besvarad 
57 att motion J32 yrkande 1 skulle anses besvarat 
58 att motion J32 yrkande 2 skulle anses besvarat 
59 att motion J33 skulle avslås 
60 att motion J32 yrkande 3 skulle anses besvarat 
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61 att motion J32 yrkande 4 skulle anses besvarat 
62 att motion J32 yrkande 5 skulle anses besvarat 
63 att motion J27 yrkande 1 skulle anses besvarat 
64 att motion J34 yrkande 1 skulle avslås 
65 att motion J34 yrkande 2 skulle avslås 
66 att motion J35 skulle avslås 
67 att motion J36 skulle anses besvarat 
68 att motion J37 yrkande 1 skulle anses besvarat 
69 att motion J37 yrkande 2 skulle anses besvarat 
70 att motion J38 yrkande 1 skulle anses besvarat 
71 att motion J38 yrkande 2 skulle anses besvarat 
72 att motion J39 skulle anses besvarad 
73 att motion J40 skulle anses besvarad 
74 att motion J41 yrkande 1 skulle avslås 
75 att motion J41 yrkande 2 skulle avslås 
76 att motion J42 yrkande 1 skulle anses besvarat 
77 att motion J42 yrkande 2 skulle anses besvarat 
78 att motion J43 skulle anses besvarad 
79 att motion J44 skulle anses besvarad 
80 att motion J45 skulle anses besvarad 
81 att motion J46 yrkande 1 skulle anses besvarat 
82 att motion J46 yrkande 2 skulle anses besvarat 
83 att motion J46 yrkande 3 skulle anses besvarat 
84 att motion J47 skulle avslås 
85 att motion J48 yrkande 1 skulle avslås 
86 att motion J48 yrkande 2 skulle anses besvarat 
87 att motion J49 skulle anses besvarad 
88 att motion J50 skulle anses besvarad 
89 att motion J51 skulle anses besvarad 
90 att motion J52 skulle anses besvarad 
91 att motion J53 skulle avslås 
92 att motion J54 skulle avslås 
93 att motion J55 yrkande 1 skulle anses besvarat 
94 att motion J55 yrkande 2 skulle anses besvarat 
95 att motion J56 yrkande 1 skulle avslås 
96 att motion J56 yrkande 2 skulle avslås 
97 att motion J57 yrkande 1 skulle anses besvarat 
98 att motion J57 yrkande 2 skulle anses besvarat 
99 att motion J58 yrkande 1 skulle bifallas 
100 att motion J58 yrkande 2 skulle bifallas 
101 att motion J58 yrkande 3 skulle bifallas 
102 att motion J59 yrkande 1 skulle anses besvarat 
103 att motion J59 yrkande 2 skulle anses besvarat 
104 att motion J59 yrkande 3 skulle avslås 
105 att motion J60 skulle bifallas 
106 att motion J61 skulle anses besvarad 
107 att motion J62 skulle bifallas 
108 att motion J63 skulle avslås 
109 att motion J64 skulle avslås 
110 att motion J65 skulle anses besvarad 
111 att motion J66 yrkande 1 skulle anses besvarat 
112 att motion J66 yrkande 2 skulle anses besvarat 
113 att motion J66 yrkande 3 skulle anses besvarat 
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Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J1 skulle anses besvarad 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J2 yrkande 1 skulle anses besvarat 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J2 yrkande 2 skulle anses besvarat 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J3 skulle anses besvarad 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J4 skulle anses besvarad 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J5 yrkande 1 skulle avslås 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J5 yrkande 2 skulle avslås 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J6 skulle avslås 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J7 yrkande 1 skulle avslås 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J7 yrkande 2 skulle avslås 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J8 yrkande 1 skulle avslås 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J8 yrkande 2 skulle avslås 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J9 skulle avslås 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J10 yrkande 1 skulle avslås 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J10 yrkande 2 skulle avslås 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J11 skulle avslås 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J12 yrkande 1 skulle anses besvarat 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J12 yrkande 2 skulle anses besvarat 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J12 yrkande 3 skulle anses besvarat 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J13 yrkande 1 skulle avslås 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J13 yrkande 2 skulle anses besvarat 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J13 yrkande 3 skulle avslås 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J13 yrkande 4 skulle anses besvarat 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J13 yrkande 5 skulle anses besvarat 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J14 yrkande 1 skulle avslås 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J14 yrkande 2 skulle avslås 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J15 skulle anses besvarad 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J16 skulle anses besvarad 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J17 yrkande 1 skulle anses besvarat 
30 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J17 yrkande 2 skulle anses besvarat 
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J17 yrkande 3 skulle anses besvarat 
32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J17 yrkande 4 skulle anses besvarat 
33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J18 yrkande 1 skulle anses besvarat 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J18 yrkande 2 skulle anses besvarat 
35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J19 skulle anses besvarad 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J20 skulle anses besvarad 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J21 yrkande 1 skulle anses besvarat 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J21 yrkande 2 skulle anses besvarat 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J21 yrkande 3 skulle avslås 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J21 yrkande 4 skulle avslås 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J22 skulle avslås 
42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J23 skulle avslås 
43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion E64 yrkande 2 skulle anses besvarat 
44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J24 yrkande 1 skulle anses besvarat 
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J24 yrkande 2 skulle anses besvarat 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J24 yrkande 3 skulle anses besvarat 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J25 skulle anses besvarad 
48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J26 yrkande 1 skulle avslås 
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J26 yrkande 2 skulle avslås 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J27 yrkande 2 skulle anses besvarat 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J27 yrkande 3 skulle anses besvarat 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J27 yrkande 4 skulle avslås 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J28 skulle avslås 
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J29 skulle anses besvarad 
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55 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J30 skulle anses besvarad 
56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J31 skulle anses besvarad 
57 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J32 yrkande 1 skulle anses besvarat 
58 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J32 yrkande 2 skulle anses besvarat 
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J33 skulle avslås 
60 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J32 yrkande 3 skulle anses besvarat 
61 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J32 yrkande 4 skulle anses besvarat 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J32 yrkande 5 skulle anses besvarat 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J27 yrkande 1 skulle anses besvarat 
64 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J34 yrkande 1 skulle avslås 
65 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J34 yrkande 2 skulle avslås 
66 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J35 skulle avslås 
67 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J36 skulle anses besvarat 
68 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J37 yrkande 1 skulle anses besvarat 
69 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J37 yrkande 2 skulle anses besvarat 
70 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J38 yrkande 1 skulle anses besvarat 
71 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J38 yrkande 2 skulle anses besvarat 
72 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J39 skulle anses besvarad 
73 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J40 skulle anses besvarad 
74 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J41 yrkande 1 skulle avslås 
75 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J41 yrkande 2 skulle avslås 
76 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J42 yrkande 1 skulle anses besvarat 
77 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J42 yrkande 2 skulle anses besvarat 
78 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J43 skulle anses besvarad 
79 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J44 skulle anses besvarad 
80 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J45 skulle anses besvarad 
81 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J46 yrkande 1 skulle anses besvarat 
82 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J46 yrkande 2 skulle anses besvarat 
83 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J46 yrkande 3 skulle anses besvarat 
84 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J47 skulle avslås 
85 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J48 yrkande 1 skulle avslås 
86 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J48 yrkande 2 skulle anses besvarat 
87 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J49 skulle anses besvarad 
88 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J50 skulle anses besvarad 
89 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J51 skulle anses besvarad 
90 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J52 skulle anses besvarad 
91 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J53 skulle avslås 
92 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J54 skulle avslås 
93 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J55 yrkande 1 skulle anses besvarat 
94 att motion J55 yrkande 2 skulle bifallas 
95 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J56 yrkande 1 skulle avslås 
96 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J56 yrkande 2 skulle avslås 
97 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J57 yrkande 1 skulle anses besvarat 
98 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J57 yrkande 2 skulle anses besvarat 
99 att motion J58 yrkande 1 skulle anses besvarat 
100 att motion J58 yrkande 2 skulle avslås 
101 att motion J58 yrkande 3 skulle avslås 
102 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J59 yrkande 1 skulle anses besvarat 
103 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J59 yrkande 2 skulle anses besvarat 
104 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J59 yrkande 3 skulle avslås 
105 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J60 skulle bifallas 
106 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J61 skulle anses besvarad 
107 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J62 skulle bifallas 
108 att motion J63 skulle bifallas 
109 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J64 skulle avslås 
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110 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J65 skulle anses besvarad 
111 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J66 yrkande 1 skulle anses besvarat 
112 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J66 yrkande 2 skulle anses besvarat 
113 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J66 yrkande 3 skulle anses besvarat 
 
Utskottsreservation 1 
Staffan Korsgren reserverade sig till förmån för att motion J2 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 2 
Maria Winberg Nordström och Emma Widman reserverade sig till förmån för att motion J7 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 3 
Johan Landström reserverade sig till förmån för att motion J11 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 4 
Maria Winberg Nordström reserverade sig till förmån för att motion J30 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 5 
Henrik Edlund reserverade sig till förmån för att motion J41 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 6 
Axel Darvik reserverade sig till förmån för att motion J50 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 7 
Daniel Forslund reserverade sig till förmån för att motion J62 skulle avslås.  
   Motivering: ”Jag sympatiserar med motionens andemening, men anser inte att de verktyg som föreslås är de 
rätta. Att utarbeta ett regelverk och en tillsyn som har syfte att förbjuda vissa hundraser är dels svårt att 
genomföra och upprätthålla, dels riktar insatserna mot hunden istället för hundägaren. Regelverket borde reglera 
hur djurhållningen ska ske, inte förbjuda vissa typer av hundar.” 
 
Utskottsreservation 8 
Peter Nordebo reserverade sig till förmån för att motion J64 skulle bifallas. 
 
I debatten yttrade sig:  
Liselott Hagberg för utskottet, Staffan Werme för partistyrelsen, Lina Nordqvist, Anita Brodén, Johan Sandberg, 
Marit Paulsen, Lars Tysklind, Johan Landström, Anne Kotavuopio Jatko, Peter Nordebo, Sverker Thorén, 
Henrik Edlund, Marie Wahlgren, Axel Darvik, Mattias Sundin, Daniel Forslund, Ann-Margret Lindholm, 
Ragnhild Källberg, Urban Wästljung, Adam Alfredsson, Staffan Korsgren, Maria Winberg Nordström, 
Erik Johansson, Gulan Avci, Eva Halling, Frida Gårdmo, Ann-Katrin Åslund, Helena von Schantz, 
Roger Haddad, Peter Nygren, Anita Jernberger, Hans Andersson, Cecilia Festin Stenlund, Dan Möllengård, 
Marianne Åhman, Karl Axelsson, Jens Sundström, Lars Wedén, Karin Karlsbro och Dietmar Gleich. 
 
Staffan Korsgren yrkade: 
1 att motion J2 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion J2 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Ragnhild Källberg yrkade: 
1 att motion J4 skulle bifallas 
 
Karl-Erik Andersson yrkade: 
1 att motion J5 yrkande 2 skulle bifallas 
2 att motion J17 yrkande 1 skulle bifallas 
3 att motion J17 yrkande 2 skulle bifallas 
4 att motion J17 yrkande 3 skulle bifallas 
5 att motion J17 yrkande 4 skulle bifallas 
6 att motion J40 skulle bifallas 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

160 

Håkan Borg och Dietmar Gleich yrkade: 
1 att motion J6 skulle bifallas 
2 att motion J10 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Carina Ingelsson och Marie Wahlgren yrkade: 
1 att motion J7 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion J7 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Mats El Kott yrkade: 
1 att motion J8 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Dietmar Gleich yrkade: 
1 att motion J10 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion J24 yrkande 1 skulle bifallas 
3 att motion J24 yrkande 2 skulle bifallas 
4 att motion J24 yrkande 3 skulle bifallas 
5 att motion J25 skulle bifallas 
6 att motion J49 skulle bifallas 
 
Anita Brodén yrkade: 
1 att motion J15 skulle bifallas 
2 att motion J62 skulle bifallas 
 
Lars Wedén yrkade: 
1 att motion J16 skulle bifallas 
 
Leiph Berggren, Håkan Borg, Dietmar Gleich och Anders Schüllerqvist yrkade: 
1 att motion J28 skulle bifallas 
 
Maria Winberg Nordström yrkade: 
1 att motion J30 skulle bifallas 
 
Anita Jernberger yrkade: 
1 att motion J31 skulle bifallas 
 
Peter Nygren yrkade: 
1 att motion J35 skulle bifallas 
 
Henrik Edlund, Anders Ekegren och Peter Nygren yrkade: 
1 att motion J41 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion J41 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Johan Sandberg yrkade: 
1 att motion J44 skulle bifallas 
 
Mattias Lönnqvist yrkade: 
1 att motion J46 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion J46 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion J46 yrkande 3 skulle bifallas 
 
Leiph Berggren, Håkan Borg och Dietmar Gleich och yrkade: 
1 att motion J48 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion J48 yrkande 2 skulle bifallas 
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Leiph Berggren, Anita Brodén, Axel Darvik, Staffan Modig och Lars Tysklind yrkade: 
1 att motion J50 skulle bifallas 
 
Anita Brodén, Lars Wedén och Urban Wästljung yrkade: 
1 att motion J53 skulle bifallas 
 
Anita Brodén och Staffan Werme yrkade: 
1 att motion J55 yrkande 1 skulle bifallas med tillägget att motionens förslag skulle genomföras ”inom 

ramen för en avreglerad och renodlad gemensam jordbrukspolitik inom EU, där maten betalas i butiken 
i stället för på skattsedeln och där export- och direktstödet snarast möjligt avskaffas” 

 
Adam Alfredsson och Anita Brodén yrkade: 
1 att motion J58 yrkande 1 skulle avslås 
 
Ann Berg och Lina Nordquist yrkade: 
1 att motion J58 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion J58 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion J58 yrkande 3 skulle bifallas 
 
Anita Brodén, Daniel Forslund, Ann-Margret Lindholm och Ann-Katrin Åslund yrkade: 
1 att motion J62 skulle avslås 
 
Anne Kotavuopio Jatko yrkade: 
1 att motion J66 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion J66 yrkande 2 skulle bifallas 
3 att motion J66 yrkande 3 skulle bifallas 

§ 106 Ärende från beredningsutskottet 

Beredningsutskottets ordförande Erik Ullenhag beskrev utskottets arbete avseende partistyrelsens ekonomisk-
politiska förslag punkt 2, som anknöt till förslagen i punkterna 1 och 3. 
 
Beredningsutskottet och Jonas Andersson yrkade: 
1 att beredningsutskottet skulle ges i uppdrag att vidareutveckla partistyrelsens punkt 3 i ekonomiavsnittet 

utifrån det beslut som fattades om att bifalla Jonas Anderssons partistyrelsereservation 
 
I debatten yttrade sig: 
Erik Ullenhag och Jonas Andersson. 
 
Landsmötet beslutade: 
1134 att bifalla beredningsutskottets yrkande 

§ 107 Energi- och klimatpolitik, miljö- och naturvårdsfrågor samt jord- och skogsbruk, 
djurskydd och jakt (fortsatt behandling) 

Landsmötet beslutade: 
1135 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J1 besvarad 
1136 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J2 yrkande 1 besvarat 
1137 att därmed avslå Staffan Korsgrens yrkande 1 
1138 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J2 yrkande 2 besvarat 
1139 att därmed avslå Staffan Korsgrens yrkande 2 
1140 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J3 besvarad 
1141 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J4 besvarad 
1142 att därmed avslå Ragnhild Källbergs yrkande 
1143 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J5 yrkande 1  
1144 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J5 yrkande 2 
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1145 att därmed avslå Karl-Erik Anderssons yrkande 1 
1146 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J6 
1147 att därmed avslå Håkan Borgs och Dietmar Gleichs yrkande 1 
1148 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J7 yrkande 1 
1149 att därmed avslå Carina Ingelssons och Marie Wahlgrens yrkande 1 
1150 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J7 yrkande 2 
1151 att därmed avslå Carina Ingelssons och Marie Wahlgrens yrkande 2 
1152 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J8 yrkande 1 
1153 att därmed avslå Mats El Kotts yrkande  
1154 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J8 yrkande 2  
1155 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J9  
1156 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J10 yrkande 1  
1157 att därmed avslå Dietmar Gleichs yrkande 1  
1158 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J10 yrkande 2  
1159 att därmed avslå Håkan Borgs och Dietmar Gleichs yrkande 2 
1160 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J11  
1161 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J12 yrkande 1 besvarat 
1162 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J12 yrkande 2 besvarat 
1163 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J12 yrkande 3 besvarat 
1164 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J13 yrkande 1  
1165 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J13 yrkande 2 besvarat 
1166 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J13 yrkande 3  
1167 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J13 yrkande 4 besvarat 
1168 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J13 yrkande 5 besvarat 
1169 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J14 yrkande 1  
1170 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J14 yrkande 2  
1171 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J15 besvarad 
1172 att därmed avslå Anita Brodéns yrkande 1  
1173 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J16 besvarad 
1174 att därmed avslå Lars Wedéns yrkande 1  
1175 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J17 yrkande 1 besvarat 
1176 att därmed avslå Karl-Erik Anderssons yrkande 2  
1177 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J17 yrkande 2 besvarat  
1178 att därmed avslå Karl-Erik Anderssons yrkande 3  
1179 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J17 yrkande 3 besvarat  
1180 att därmed avslå Karl-Erik Anderssons yrkande 4  
1181 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J17 yrkande 4 besvarat  
1182 att därmed avslå Karl-Erik Anderssons yrkande 5 
1183 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J18 yrkande 1 besvarat 
1184 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J18 yrkande 2 besvarat 
1185 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J19 besvarad 
1186 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J20 besvarad 
1187 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J21 yrkande 1 besvarat 
1188 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J21 yrkande 2 besvarat 
1189 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J21 yrkande 3  
1190 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J21 yrkande 4  
1191 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J22  
1192 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J23  
1193 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion E64 yrkande 2 besvarat 
1194 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J24 yrkande 1 besvarat 
1195 att därmed avslå Dietmar Gleichs yrkande 2  
1196 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J24 yrkande 2 besvarat 
1197 att därmed avslå Dietmar Gleichs yrkande 3  
1198 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J24 yrkande 3 besvarat 
1199 att därmed avslå Dietmar Gleichs yrkande 4  
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1200 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J25 besvarad 
1201 att därmed avslå Dietmar Gleichs yrkande 5 
1202 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J26 yrkande 1  
1203 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J26 yrkande 2  
1204 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J27 yrkande 2 besvarat 
1205 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J27 yrkande 3 besvarat 
1206 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J27 yrkande 4  
1207 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J28 
1208 att därmed avslå Leiph Berggrens, Håkan Borgs, Dietmar Gleichs och Anders Schüllerqvists yrkande  
1209 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J29 besvarad 
1210 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J30 besvarad 
1211 att därmed avslå Maria Winberg Nordströms yrkande  
1212 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J31 besvarad 
1213 att därmed avslå Anita Jernbergers yrkande  
1214 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J32 yrkande 1 besvarat 
1215 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J32 yrkande 2 besvarat 
1216 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J33  
1217 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J32 yrkande 3 besvarat 
1218 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J32 yrkande 4 besvarat 
1219 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J32 yrkande 5 besvarat 
1220 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J27 yrkande 1 besvarat 
1221 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J34 yrkande 1  
1222 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J34 yrkande 2  
1223 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J35  
1224 att därmed avslå Peter Nygrens yrkande  
1225 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J36 besvarad 
1226 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J37 yrkande 1 besvarat 
1227 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J37 yrkande 2 besvarat 
1228 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J38 yrkande 1 besvarat 
1229 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J38 yrkande 2 besvarat 
1230 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J39 besvarad 
1231 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J40 besvarad 
1232 att därmed avslå Karl-Erik Anderssons yrkande 6  
1233 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J41 yrkande 1  
1234 att därmed avslå Henrik Edlunds m.fl.:s yrkande 1  
1235 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J41 yrkande 2  
1236 att därmed avslå Henrik Edlunds m.fl.:s yrkande 2 
1237 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J42 yrkande 1 besvarat 
1238 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J42 yrkande 2 besvarat 
1239 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J43 besvarad 
1240 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J44 besvarad 
1241 att därmed avslå Johan Sandbergs yrkande  
1242 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J45 besvarad 
1243 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J46 yrkande 1 besvarat 
1244 att därmed avslå Mattias Lönnqvists yrkande 1  
1245 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J46 yrkande 2 besvarat 
1246 att därmed avslå Mattias Lönnqvists yrkande 2 
1247 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J46 yrkande 3 besvarat 
1248 att därmed avslå Mattias Lönnqvists yrkande 3  
1249 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J47  
1250 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J48 yrkande 1 
1251 att därmed avslå Leiph Berggrens, Håkan Borgs och Dietmar Gleichs yrkande 1  
1252 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J48 yrkande 2 besvarat  
1253 att därmed avslå Leiph Berggrens, Håkan Borgs och Dietmar Gleichs yrkande 2  
1254 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J49 besvarad 
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1255 att därmed avslå Dietmar Gleichs yrkande 6  
1256 att i enlighet med Leiph Berggrens m.fl.:s yrkande bifalla motion J50  
1257 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J51 besvarad 
1258 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J52 besvarad 
1259 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J53  
1260 att därmed avslå Anita Brodéns, Lars Wedéns och Urban Wästljungs yrkande  
1261 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J54  
1262 att i enlighet med Anita Brodéns och Staffan Wermes yrkande bifalla motion J55 yrkande 1 med 

tillägget att motionens förslag skulle genomföras ”inom ramen för en avreglerad och renodlad 
gemensam jordbrukspolitik inom EU, där maten betalas i butiken i stället för på skattsedeln och där 
export- och direktstödet snarast möjligt avskaffas” 

1263 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion J55 yrkande 2  
1264 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J56 yrkande 1  
1265 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J56 yrkande 2  
1266 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J57 yrkande 1 besvarat 
1267 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J57 yrkande 2 besvarat 
1268 att i enlighet med Adam Alfredssons och Anita Brodéns yrkande avslå motion J58 yrkande 1  
1269 att därmed avslå Ann Bergs och Lina Nordquists yrkande 1  
1270 att i enlighet med utskottets yrkande avslå motion J58 yrkande 2  
1271 att därmed avslå Ann Bergs och Lina Nordquists yrkande 2  
1272 att i enlighet med utskottets yrkande avslå motion J58 yrkande 3  
1273 att därmed avslå Ann Bergs och Lina Nordquists yrkande 3  
1274 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J59 yrkande 1 besvarat 
1275 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J59 yrkande 2 besvarat 
1276 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J59 yrkande 3  
1277 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion J60  
1278 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J61 besvarad 
1279 att i enlighet med Anita Brodéns och Daniel Forslunds m.fl.:s yrkande avslå motion J62  
1280 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion J63  
1281 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J64  
1282 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J65 besvarad 
1283 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J66 yrkande 1 besvarat 
1284 att därmed avslå Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 1  
1285 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J66 yrkande 2 besvarat 
1286 att därmed avslå Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 2  
1287 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J66 yrkande 3 besvarat 
1288 att därmed avslå Anne Kotavuopio Jatkos yrkande 3 
 
Reservation 24 
Carina Ingelsson reserverade sig till förmån för att motion J7 skulle bifallas. 

§ 108 Förhandlingspassets avslutande 

Karin Pilsäter förklarade förhandlingspasset avslutat. 
Förhandlingarna avslutades kl. 12.11. 
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Förhandlingspass 12, söndag 16 oktober 2011, kl. 12.12–13.35 

§ 109 Lars Persson öppnade förhandlingspasset kl. 12.12  

§ 110 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
1289 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 111 Justering av röstlängd 

Lars Persson anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Gunnar Andrén, Stockholms län, ersattes av Peter Olevik Dunder 
Thomas af Bjuhr, Södermanland, ersattes av Bengt-Erik Sandström 
Amy Öberg, Gotland, ersattes av Björn Söderberg 
Kenneth Carlsson, Norra Älvsborg, ersattes av Ulrik Hammar 
Ulla-Britt Hagström, Skaraborg, ersattes av Karin Schmidt  
Christina Örnebjär, Örebro län, ersattes av Jerker Lindgren 
André Frisk, Dalarna, ersattes av Taieb Khessib 
Peter Nordebo, Gävleborg, ersattes av Hans Backman 
Maria Lundqvist-Brömster, Västerbotten, ersattes av Nina Lindvall 
 
Landsmötet beslutade: 
1290 att därmed fastställa röstlängden 

§ 112 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Lars Persson anmälde att Carina Boberg och Mats Siljebrand skulle tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 113 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Lars Persson anmälde att Axel Darvik, Anne Kotavuopio Jatko, Johan Sandberg och Fatima Svanå skulle 
tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 114 Infrastruktur och bostadspolitik (utskottsutlåtande 10) 

I motion J67 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet kraftfullt ska verka för att järnvägsnätet snarast tillförs mer medel till underhåll och 

reinvesteringar, så att det i dag akuta underhållet ersätts av planerat underhåll och att därmed avsatta 
medel används mer kostnadseffektivt än i dag 

 
I motion J68 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta för att kraftigt öka våra investeringar till infrastruktur på järnvägar och vägar 
2 att Folkpartiet ska arbeta för att underhållet till vårt järnvägsnät minst fördubblas 
 
I motion J69 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att se till att partiet fortsätter följa kunskapsutvecklingen inom området 

trafikens klimatpåverkan och att nedanstående synpunkter angående infrastrukturens utbyggnad beaktas 
vid revidering av partiprogram senast 2013 

 
I motion J70 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att det behövs statlig tillsyn av rullande tågmateriel 
2 att partistyrelsen ges uppdrag att utreda hur sådan tillsyn ska kunna gå till 
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I motion J71 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att intensifiera planeringen för höghastighetsbanor i Sverige på 

sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg, samt att planeringen följer den av utredningen 
för höghastighetsbanor föreslagna etappindelningen, där sträckan Järna–Linköping (den så kallade 
Ostlänken) finns med i etapp ett 

 
I motion J72 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att det snarast bör göras en kraftfull satsning på höghastighetsbanor i Sverige så 

att Stockholm, Oslo, Göteborg och Jönköping knyts till det europeiska nätet för höghastighetståg 
 
I motion J73 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en utbyggnad av Ostlänken med byggstart under kommande 

planeringsperiod och senast 2025 
 
I motion J74 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska anlägga ett nordiskt och europeiskt perspektiv i infrastrukturfrågorna 
2 att Folkpartiet ska initiativ till ett samarbete med norska och danska liberaler för att gemensamt driva 

frågor rörande infrastruktur och hållbar utveckling 
3 att Folkpartiet ska verkar för en modern och snabb järnvägsförbindelse Oslo–Göteborg–Köpenhamn 
 
I motion J75 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet inom och utom regeringen ska verka för att byggnationen av höghastighetsjärnvägarna 

Götalandsbanan och Europabanan påbörjas 
 
I motion J76 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en utbyggnad av hela Götalands-/Europabanan med byggstart 

snarast 
 
I motion J77 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en satsning på infrastrukturen genom byggandet av dubbelspår Gävle–

Sundsvall, byggandet av ny sträckning av järnvägen mellan Sundsvall–Härnösand för att anknyta till 
Botniabanan samt start för bygget av Norrbotniabanan 

 
I motion J78 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att regeringen snarast anvisar medel för och ger Trafikverket uppdrag att 

genomföra byggandet av Norrbotniabanan 
 
I motion J79 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för en utbyggnad av Norrbotniabanan med byggstart under 

kommande planeringsperiod 
 
I motion J80 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för målmedvetna utvecklingsinsatser och pilotprojekt inom spårbilsteknologin 
 
I motion J81 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att en förutsättningslös utredning om magnettågen genomförs och att detta 

sker med utgångspunkt från en samhällsekonomisk livscykelskalkyl 
 
I motion J82 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att vinterproblemen byggs bort och infrastrukturen stärks 
 
I motion J83 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att ett system upprättas för förvaltning av enskilda 

skogsbilvägar 
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I motion J84 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”Riksvägarna bör omgående kompletteras så att cykel- och gångbanor finns längs 

hela riksvägnätet.” 
2 att landsmötet uttalar: ”Samtliga riksvägar bör så snart som möjligt få en standard av 2+1-vägar med 

100 km/h i hastighetsbegränsning.” 
 
I motion J85 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att Folkpartiet på kommun-, region-, riksdags- och 

regeringsnivå aktivt ska verka för att driva frågan om att E 20 som motorväg genom hela Skaraborg 
 
I motion J86 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att E 22 förlängs Norrköping–Gävle via Eskilstuna/Västerås 
 
I motion J87 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet bör ta fram ett rikstäckande program för kollektivtrafik 
 
I motion J88 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet tar ställning för en nationell cykelpolitik 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att se till att berörda programgrupper inarbetar motionens förslag i 

kommande program 
 
I motion J89 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet bör ta fram ett rikstäckande program för gång- och cykeltrafik 
 
I motion J90 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att trafikhuvudmännen enas om ett gemensamt system för resekort som 

gäller inom den regionala kollektivtrafiken över hela Sverige 
 
I motion J91 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för en lagändring som möjliggör kundval inom färdtjänsten 
 
I motion J92 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna, i kommande beslut vad gäller infrastrukturinvesteringar, även ska väga in 

turismens möjlighet till vidare utveckling 
 
I motion J93 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att transportbidraget avskaffas och att pengarna i stället används 

för stöd till miljövänlig infrastruktur i glesbygdsområden 
 
I motion J94 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Trafikförsäkringsföreningen effektiviserar sin indrivning av obetalade 

fakturor för allas bästa 
 
I motion J95 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska driva frågan om att namnlösa vägar får ett namn 
 
I motion J96 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att vara pådrivande för att reglerna om miljözon skrivs om så att 

felaktiga formuleringar i lagtexten åtgärdas 
 
I motion J97 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att ägaransvar införs vid fortkörning 
2 att Folkpartiet ska verka för att utländska fordonsförare ska betala böter vid fortkörning 
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I motion J98 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska agera för att parkeringsbolag ska ha digitala bildbevis av skyltning samt felparkerat 

fordon 
2 att Folkpartiet ska agera för att digitala bildbevis ska skickas elektroniskt ifall den betalningskrävda 

parten begär det 
 
I motion J99 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att skyddsglas borde distansera busschaufförerna från passagerarna 
 
I motion B62 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en bostadspolitisk arbetsgrupp 
2 Folkpartiet liberalerna även fortsatt ska verka för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter för att 

bryta den ensidiga dominansen av hyresrätter i vissa stadsdelar i miljonprogramsområden 
3 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att införa lagstiftning avseende ägarlägenheter i befintlig 

bostadsstruktur samt att ägarlägenheter ges samma villkor för uthyrning som ägarformer i småhus 
4 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att göra andrahandsuthyrningen smidigare 
5 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att förenkla reglerna för deklaration vid uthyrning av bostad i 

flerbostadshus 
6 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att skattelagstiftning ska medverka till att fler vill och kan äga 

sin bostad samt att regelverket medger bostadskarriär utan inlåsningseffekter 
 
I motion B63 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ställa sig bakom att helt avreglera andrahandsmarknaden på bostadsrätter och 

hyresrätter 
2 att Folkpartiet ska ställa sig bakom att fortsätta reformera hyresmarknaden för att på sikt se en 

avreglerad marknad 
 
I motion B64 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna i sin bostadspolitik ska arbeta för att samma regler gäller vid 

andrahandsuthyrning som vid antagande av ny medlem i en bostadsrättsförening 
 
I motion B65 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att boendeinflytandet i utanförskapsområden ökar i enlighet med vad i 

motionen anförs 
2 att Folkpartiet ska verka för att ett system med ägarlägenheter införs även i det befintliga 

bostadsbeståndet 
 
I motion B66 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att i skattehänsyn jämställa hyresrätter med övriga 

boendeformer 
2 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att utreda om hyresavdrag kan vara en lämplig åtgärd för att 

uppnå fiskal likabehandling av olika boendeformer 
 
I motion B67 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att stimulera nybyggnation av hyresrätter genom införande av en 

skattebefrielse av fastighetsföretag till den del uppkomna reavinster återinvesteras i nybyggda 
hyresfastigheter 

 
I motion B68 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att omvandling ska möjliggöras av bostäder i det befintliga 

bostadsbeståndet till ägarlägenheter 
 
I motion B69 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska arbeta fram ett generellt stadsbyggnadsprogram för förnyelse och bevarande som 

vägledning för partiets ledamöter i kommunerna 
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2 att Folkpartiet ska verka för att skyddet i städernas kulturminnesvård stärks 
3 att Folkpartiet särskilt verkar för ett förstärkt skydd av Stockholms innerstad med Djurgården som 

riksintresse för kulturminnesvården 
4 att Folkpartiet snarast och i synnerhet i valet 2014 gör stadsbyggnadspolitik till en nationell profilfråga  
 
I motion B70 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att möjligheten till expropriation samt markinlösen och släntintrång genom 

tvång försvinner 
2 att Folkpartiet ska verka för att i alla fall kommunernas möjlighet att ansöka om expropriation samt 

markinlösen och släntintrång genom tvång försvinner 
3 att Folkpartiet ska verka för att kommunernas förköpsrätt vid försäljning av fastigheter försvinner 
 
I motion B71 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska ställa sig bakom att ansvaret för översiktsplaner och stadsplanering flyttas till 

regional nivå 
 
I motion B72 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för krav på deklaration av avloppsanläggning i samband med köp och 

försäljning av fastighet 
 
I motion B73 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska driva på arbetet med en skärpning av byggenerginormerna 
 
I motion B74 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att tomträttsinstitutet avskaffas och tomträttsinnehavarna 

erhåller rätt att förvärva tomtmarken 
 
I motion B75 hade yrkats: 
1 att sjöboden liksom båthus ska få ett tydligt lagstöd 
2 att partistyrelsen ges i uppdrag att verka utifrån motionens förslag 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion J67 skulle bifallas 
2 att motion J68 yrkande 1 skulle anses besvarat 
3 att motion J68 yrkande 2 skulle anses besvarat 
4 att motion J69 skulle anses besvarad 
5 att motion J70 yrkande 1 skulle anses besvarat 
6 att motion J70 yrkande 2 skulle avslås 
7 att motion J71 skulle anses besvarad 
8 att motion J72 skulle anses besvarad 
9 att motion J73 skulle anses besvarad 
10 att motion J74 yrkande 1 skulle bifallas 
11 att motion J74 yrkande 2 skulle anses besvarat 
12 att motion J74 yrkande 3 skulle anses besvarat 
13 att motion J75 skulle anses besvarad 
14 att motion J76 skulle anses besvarad 
15 att motion J77 skulle anses besvarad 
16 att motion J78 skulle anses besvarad 
17 att motion J79 skulle anses besvarad 
18 att motion J80 skulle avslås 
19 att motion J81 skulle avslås 
20 att motion J82 skulle avslås 
21 att motion J83 skulle avslås 
22 att motion J84 yrkande 1 skulle anses besvarat 
23 att motion J84 yrkande 2 skulle anses besvarat 
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24 att motion J85 skulle anses besvarad 
25 att motion J86 skulle avslås 
26 att motion J87 skulle avslås 
27 att motion J88 yrkande 1 skulle bifallas 
28 att motion J88 yrkande 2 skulle avslås 
29 att motion J89 skulle anses besvarad 
30 att motion J90 skulle anses besvarad 
31 att motion J91 skulle bifallas 
32 att motion J92 skulle anses besvarad 
33 att motion J93 skulle anses besvarad 
34 att motion J94 skulle avslås 
35 att motion J95 skulle avslås 
36 att motion J96 skulle avslås 
37 att motion J97 yrkande 1 skulle avslås 
38 att motion J97 yrkande 2 skulle anses besvarat 
39 att motion J98 yrkande 1 skulle avslås 
40 att motion J98 yrkande 2 skulle avslås 
41 att motion J99 skulle avslås 
42 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 9: ”Hyressättningen för 

andrahandsuthyrning bör kunna ske friare än i dag. Det skulle göra att fler väljer att hyra ut en 
bostad. En utredning bör få i uppdrag att analysera vilka effekter en friare hyressättning vid 
andrahandsuthyrning kan ge.” 

43 att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 10: ”Stärk incitamenten att hyra ut en 
bostad. Det skattemässiga fribeloppet för uthyraren bör höjas, från dagens 1 500 kronor per månad till 
t.ex. 4 000 kronor per månad, vilket skulle öka drivkrafterna att hyra ut hela eller delar av en bostad, 
och göra marknaden mer vit.” 

44 att motion B62 yrkande 1 skulle avslås 
45 att motion B62 yrkande 2 skulle anses besvarat 
46 att motion B62 yrkande 4 skulle anses besvarat 
47 att motion B62 yrkande 5 skulle anses besvarat 
48 att motion B63 yrkande 1 skulle anses besvarat 
49 att motion B63 yrkande 2 skulle avslås 
50 att motion B64 skulle anses besvarad 
51 att motion B65 yrkande 1 skulle anses besvarat 
52 att motion B62 yrkande 6 skulle bifallas 
53 att motion B66 yrkande 1 skulle avslås 
54 att motion B66 yrkande 2 skulle avslås 
55 att motion B67 skulle avslås 
56 att motion B62 yrkande 3 skulle bifallas 
57 att motion B65 yrkande 2 skulle bifallas 
58 att motion B68 skulle bifallas  
59 att motion B69 yrkande 1 skulle avslås 
60 att motion B69 yrkande 2 skulle avslås 
61 att motion B69 yrkande 3 skulle avslås 
62 att motion B69 yrkande 4 skulle avslås 
63 att motion B70 yrkande 1 skulle avslås 
64 att motion B70 yrkande 2 skulle avslås 
65 att motion B70 yrkande 3 skulle anses besvarat 
66 att motion B71 skulle avslås 
67 att motion B72 skulle anses besvarad 
68 att motion B73 skulle anses besvarad 
69 att motion B74 skulle anses besvarad 
70 att motion B75 yrkande 1 skulle avslås 
71 att motion B75 yrkande 2 skulle avslås 
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Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J67 skulle bifallas 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J68 yrkande 1 skulle anses besvarad 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J68 yrkande 2 skulle anses besvarad 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J69 skulle anses besvarad 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J70 yrkande 1 skulle anses besvarad 
6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J70 yrkande 2 skulle avslås 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J71 skulle anses besvarad 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J72 skulle anses besvarad 
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J73 skulle anses besvarad 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J74 yrkande 1 skulle bifallas 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J74 yrkande 2 skulle anses besvarad 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J74 yrkande 3 skulle anses besvarad 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J75 skulle anses besvarad 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J76 skulle anses besvarad 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J77 skulle anses besvarad 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J78 skulle anses besvarad 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J79 skulle anses besvarad 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J80 skulle avslås 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J81 skulle avslås 
20 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J82 skulle avslås 
21 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J83 skulle avslås 
22 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J84 yrkande 1 skulle anses besvarad 
23 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J84 yrkande 2 skulle anses besvarad 
24 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J85 skulle anses besvarad 
25 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J86 skulle avslås 
26 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J87 skulle avslås 
27 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J88 yrkande 1 skulle bifallas 
28 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J88 yrkande 2 skulle avslås 
29 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J89 skulle anses besvarad 
30 att motion J90 skulle bifallas med den ändringen att ordet ”trafikhuvudmännen” byts ut mot 

”kollektivtrafikmyndigheterna”  
31 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J91 skulle bifallas 
32 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J92 skulle anses besvarad 
33 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J93 skulle anses besvarad 
34 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J94 skulle avslås 
35 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J95 skulle avslås 
36 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J96 skulle avslås 
37 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J97 yrkande 1 skulle avslås 
38 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J97 yrkande 2 skulle anses besvarad 
39 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J98 yrkande 1 skulle avslås 
40 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J98 yrkande 2 skulle avslås 
41 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion J99 skulle avslås 
42 i enlighet med partistyrelsens yrkande att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 9: 

”Hyressättningen för andrahandsuthyrning bör kunna ske friare än i dag. Det skulle göra att fler 
väljer att hyra ut en bostad. En utredning bör få i uppdrag att analysera vilka effekter en friare 
hyressättning vid andrahandsuthyrning kan ge.” 

43 i enlighet med partistyrelsens yrkande att landsmötet skulle bifalla partistyrelsens förslag punkt 10: 
”Stärk incitamenten att hyra ut en bostad. Det skattemässiga fribeloppet för uthyraren bör höjas, från 
dagens 1 500 kronor per månad till t.ex. 4 000 kronor per månad, vilket skulle öka drivkrafterna att hyra 
ut hela eller delar av en bostad, och göra marknaden mer vit.” 

44 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B62 yrkande 1 skulle avslås 
45 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B62 yrkande 2 skulle anses besvarat 
46 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B62 yrkande 4 skulle anses besvarat 
47 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B62 yrkande 5 skulle anses besvarat 
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48 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B63 yrkande 1 skulle anses besvarat  
49 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B63 yrkande 2 skulle avslås 
50 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B64 skulle anses besvarad 
51 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B65 yrkande 1 skulle anses besvarat 
52 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B62 yrkande 6 skulle bifallas 
53 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B66 yrkande 1 skulle avslås 
54 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B66 yrkande 2 skulle avslås 
55 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B67 skulle avslås 
56 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B62 yrkande 3 skulle bifallas 
57 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B65 yrkande 2 skulle bifallas 
58 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B68 skulle bifallas 
59 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B69 yrkande 1 skulle avslås 
60 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B69 yrkande 2 skulle avslås 
61 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B69 yrkande 3 skulle avslås 
62 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B69 yrkande 4 skulle avslås 
63 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B70 yrkande 1 skulle avslås 
64 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B70 yrkande 2 skulle avslås 
65 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B70 yrkande 3 skulle anses besvarat 
66 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B71 skulle avslås 
67 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B72 skulle anses besvarad 
68 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B73 skulle anses besvarad 
69 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B74 skulle anses besvarad 
70 att motion B75 yrkande 1 skulle anses besvarad 
71 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion B75 yrkande 2 skulle avslås 
 
Utskottsreservation 1 
Ann Berg reserverade sig till förmån för att motion J77 skulle bifallas. 
   Motivering: ”Folkpartiet ska verka för en satsning på infrastruktur genom byggandet av dubbelspår Gävle–
Sundsvall.” 
 
Utskottsreservation 2 
Fredrik Sjögren reserverade sig till förmån för att motion B64 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 3 
Stella Fare reserverade sig till förmån för att motion B69 skulle bifallas. 
 
Utskottsreservation 4 
Urban Wästljung reserverade sig till förmån för att motion B69 yrkande 1 skulle bifallas. 
   Motivering: ”Ett generellt program för stadsbyggnad och samhällsutveckling ger en god ram för utveckling av 
de frågorna på lokalnivå. Ett program ger också en tydlig signal till väljarna om frågans vikt.” 
 
Utskottsreservation 5 
Urban Wästljung, Björn Ljung, Anita Jernberger och Fredrik Sjögren reserverade sig till förmån för att motion 
B72 skulle bifallas. 
   Motivering: ”Förslaget skulle på ett utmärkt och kostnadseffektivt sätt reducera utsläppen av näringsämnen till 
vattenmiljön och stärka husköpare.” 
 
Utskottsreservation 6 
Anita Jernberger och Urban Wästljung reserverade sig till förmån för att motion B73 skulle bifallas. 
   Motivering: ”De hus som byggs nu ska stå länge och vi behöver göra rätt från början.” 
 
Utskottsreservation 7 
Ulrika Landergren, Martin Johansen och Anita Jernberger reserverade sig till förmån för att motion B74 skulle 
bifallas. 
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I debatten yttrade sig:  
Nina Lundström för utskottet, Håkan Lindh för partistyrelsen, Stella Fare, Björn Ljung, Ulrika Landergren, 
Anders Ekegren, Liselott Hagberg, Anna Starbrink, Annika Carp, Andreas Westerberg, Inger Larén, 
Bo Brännström, Gösta Frödin, Bonnie Bernström, Kjell Fransson, Lars Hultkrantz, Björn Söderberg,  
Helena von Schantz, Urban Wästljung, Henrik Edlund, Claes Jägevall, Ann Berg, Anita Jernberger,  
Gunnar Melin, IngMarie Larsson, Staffan Korsgren, Jan Ertsborn, Mikael Wendt, Peter Olevik Dunder,  
Benny Lindholm, Lars Tysklind, Karl Axelsson, Helene Odenjung, Ann-Charlotte Strömwall, Peter Nygren, 
Johan Landström, Hedwig Kastenholm, Lina Nordquist, André Nilsson, Leiph Berggren, Staffan Modig,  
Anita Brodén, Lars Wedén, Göran Tegnér, Dietmar Gleich, William Jelvin, Andreas Froby, Martin Ängeby, 
Karl-Erik Andersson och Robert Andersson.       
  
Lars Hultkrantz yrkade: 
1 att motion J71 skulle avslås 
2 att motion J72 skulle avslås 
3 att motion J75 skulle avslås 
4 att motion J76 skulle avslås 
 
Liselott Hagberg och Helena von Schantz yrkade: 
1 att motion J71 skulle bifallas 
 
Anita Brodén, Anita Jernberger och Helena von Schantz yrkade: 
1 att motion J73 skulle bifallas 
 
Frida Gårdmo och Jimmy Henriksson yrkade: 
1 att motion J75 skulle bifallas 
 
Andreas Westerberg, Henrik Edlund och Ann Berg yrkade: 
1 att motion J77 skulle bifallas 
 
Andreas Westerberg yrkade: 
1 att motion J78 skulle bifallas 
2 att motion J79 skulle bifallas 
 
Lars Wedén och Göran Tegnér yrkade: 
1 att motion J80 skulle bifallas 
 
Karl-Erik Andersson yrkade: 
1 att motion J81 skulle bifallas 
 
Gösta Frödin och Inger Larén yrkade: 
1 att motion J83 skulle bifallas 
 
Annika Carp och IngMarie Larsson yrkade: 
1 att motion J85 skulle bifallas 
 
Leiph Berggren yrkade: 
1 att motion J87 skulle bifallas 
 
Liselott Hagberg yrkade: 
1 att motion J92 skulle bifallas 
 
Andreas Froby, Benny Lindholm och Martin Ängeby yrkade: 
1 att motion B63 yrkande 1 skulle bifallas 
 



Liberalerna Landsmöte 2011 
   

 
 
 
Signeras: 
 
 
 
 

174 

Andreas Froby, Benny Lindholm, Peter Olevik Dunder och Martin Ängeby yrkade: 
1 att motion B63 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Benny Lindholm yrkade: 
1 att motion B64 skulle bifallas 
 
Dietmar Gleich yrkade: 
1 att motion B66 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Stella Fare yrkade:  
1 att motion B69 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion B69 yrkande 3 skulle bifallas 
3 att motion B69 yrkande 4 skulle bifallas 
 
Stella Fare och Bonnie Bernström yrkade: 
1 att motion B69 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Anita Brodén, Gunnar Melin, Staffan Modig och Urban Wästljung yrkade: 
1 att motion B72 skulle bifallas 
 
Staffan Modig, Lina Nordquist, Lars Tysklind och Urban Wästljung yrkade: 
1 att motion B73 skulle bifallas 
 
Ulrika Landergren och Lars Tysklind yrkade med instämmande av partistyrelsen i anslutning till motion B74: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska verka för att tomträttsinnehavare med en en- eller tvåfamiljsvilla på 

tomten ska ha rätt att förvärva tomtmarken 
 
Anders Ekegren och Bo Brännström yrkade: 
1 att motion B74 skulle avslås 
 
Landsmötet beslutade: 
1291 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion J67  
1292 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J68 yrkande 1 besvarad 
1293 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J68 yrkande 2 besvarad 
1294 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J69 besvarad 
1295 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J70 yrkande 1 besvarad 
1296 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J70 yrkande 2 
1297 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J71 besvarad 
1298 att därmed avslå Lars Hultkrantz yrkande 1 och Liselott Hagbergs och Helena von Schantz yrkande 
1299 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J72 besvarad 
1300 att därmed avslå Lars Hultkrantz yrkande 2 
1301 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J73 besvarad 
1302 att därmed avslå Anita Brodéns m.fl.:s yrkande avseende motion J73 
1303 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion J74 yrkande 1  
1304 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J74 yrkande 2 besvarad 
1305 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J74 yrkande 3 besvarad 
1306 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J75 besvarad 
1307 att därmed avslå Lars Hultkrantz yrkande 3 och Frida Gårdmos och Jimmy Henrikssons yrkande 
1308 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J76 besvarad 
1309 att därmed avslå Lars Hultkrantz yrkande 4 
1310 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J77 besvarad 
1311 att därmed avslå Andreas Westerbergs m.fl.:s yrkande 
1312 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J78 besvarad 
1313 att därmed avslå Andreas Westerbergs yrkande 1 
1314 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J79 besvarad 
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1315 att därmed avslå Andreas Westerbergs yrkande 2 
1316 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J80 
1317 att därmed avslå Lars Wedéns och Göran Tegnérs yrkande 
1318 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J81 
1319 att därmed avslå Karl-Erik Anderssons yrkande 
1320 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J82 
1321 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J83 
1322 att därmed avslå Gösta Frödins och Inger Laréns yrkande 
1323 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J84 yrkande 1 besvarad 
1324 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J84 yrkande 2 besvarad 
1325 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J85 besvarad 
1326 att därmed avslå Annika Carps och IngMarie Larssons yrkande 
1327 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J86 
1328 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J87 
1329 att därmed avslå Leiph Berggrens yrkande 
1330 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion J88 yrkande 1  
1331 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J88 yrkande 2 
1332 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J89 besvarad 
1333 att i enlighet med utskottets yrkande bifalla motion J90 med den ändringen att ordet 

”trafikhuvudmännen” byts ut mot ”kollektivtrafikmyndigheterna”  
1334 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion J91 
1335 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J92 besvarad 
1336 att därmed avslå Liselott Hagbergs yrkande 
1337 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J93 besvarad 
1338 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J94 
1339 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J95 
1340 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J96 
1341 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J97 yrkande 1 
1342 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion J97 yrkande 2 besvarad 
1343 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J98 yrkande 1 
1344 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J98 yrkande 2 
1345 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion J99 
1346 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 9 
1347 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla partistyrelsens förslag punkt 10 
1348 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B62 yrkande 1 
1349 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B62 yrkande 2 besvarat 
1350 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B62 yrkande 4 besvarat 
1351 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B62 yrkande 5 besvarat 
1352 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B63 yrkande 1 besvarat  
1353 att därmed avslå Andreas Frobys m.fl.:s yrkande avseende motion B63 yrkande 1 
1354 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B63 yrkande 2 
1355 att därmed avslå Andreas Frobys m.fl.:s yrkande avseende motion B63 yrkande 2 
1356 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B64 besvarad 
1357 att därmed avslå Benny Lindholms yrkande 
1358 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B65 yrkande 1 besvarat 
1359 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion B62 yrkande 6 
1360 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B66 yrkande 1 
1361 att därmed avslå Dietmar Gleichs yrkande 
1362 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B66 yrkande 2 
1363 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B67 
1364 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion B62 yrkande 3 
1365 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion B65 yrkande 2 
1366 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion B68 
1367 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B69 yrkande 1 
1368 att därmed avslå Stella Fares yrkande 1 
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1369 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B69 yrkande 2 
1370 att därmed avslå Stella Fares och Bonnie Bernströms yrkande 
1371 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B69 yrkande 3 
1372 att därmed avslå Stella Fares yrkande 2 
1373 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B69 yrkande 4 
1374 att därmed avslå Stella Fares yrkande 3 
1375 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B70 yrkande 1 
1376 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B70 yrkande 2 
1377 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B70 yrkande 3 besvarat 
1378 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B71 
1379 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B72 besvarad 
1380 att därmed avslå Anita Brodéns m.fl.:s yrkande avseende motion B72 
1381 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B73 besvarad 
1382 att därmed avslå Staffan Modigs m.fl.:s yrkande 
1383 att bifalla Ulrika Landergrens och Lars Tysklinds yrkande 
1384 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B74 besvarad 
1385 att därmed avslå Anders Ekegrens och Bo Brännströms yrkande 
1386 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion B75 yrkande 1 besvarat 
1387 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion B75 yrkande 2 

§ 115 Förhandlingspassets avslutande 

Lars Persson förklarade förhandlingspasset avslutat. 
Förhandlingarna avslutades kl. 13.35. 
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Förhandlingspass 13, söndag 16 oktober 2011, kl. 13.50–15.15 

§ 116 Jonas Andersson öppnade förhandlingspasset kl. 13.50  

§ 117 Fastställande av dagordning för förhandlingspasset 

Landsmötet beslutade: 
1388 att fastställa förslaget till dagordning 

§ 118 Justering av röstlängd 

Jonas Andersson anmälde följande förändringar i förhållande till den inför landsmötet upprättade röstlängden: 
 
Gunnar Andrén, Stockholms län, ersattes av Peter Olevik Dunder 
Madeleine Sjöstedt, Stockholms län, ersattes av Mattias Lönnqvist 
Thomas af Bjur, Södermanland, ersattes av Bengt-Erik Sandström 
Kenneth Carlsson, Norra Älvsborg, ersattes av Ulrik Hammar 
Ulla-Britt Hagström, Skaraborg, ersattes av Karin Schmidt 
Anna Ågerfalk, Örebro län, ersattes av Jerker Lindgren 
Ragnhild Källberg, Västmanland, ersattes av Lennart Nilsson 
Peter Nordebo, Gävleborg, ersattes av Hans Backman 
Maria Lundqvist-Brömster, Västerbotten, ersattes av Nina Lindvall 
 
Landsmötet beslutade: 
1389 att därmed fastställa röstlängden 

§ 119 Tjänstgörande justeringsdelegation 

Jonas Andersson anmälde att Mathias Sundin och Ann Berg skulle tjänstgöra under förhandlingspasset. 

§ 120 Tjänstgörande rösträkningsdelegation 

Jonas Andersson anmälde att Jan Jönsson, Mats El Kott och Marianne Åhman skulle tjänstgöra under 
förhandlingspasset och att ett fyllnadsval behövde göras efter Ragnhild Källberg.  
 
Presidiet yrkade:  
1 att Robert Czitrom skulle utses till rösträknare i Ragnhild Källbergs ställe 
 
Landsmötet beslutade:  
1390 att bifalla presidiets förslag 

§ 121 Beredningsutskottets förslag 4 

Erik Ullenhag yrkade för beredningsutskottet: 

1 att punkt 7 under jämställdhetsavsnittet skulle ges lydelsen: ”Folkpartiet ska verka för att det inom alla 
kommuner och landsting införs en rätt att utmana offentligt driven verksamhet. Innebörden är att man 
alltid ska vara skyldig att genomföra en upphandling om någon privat aktör begär det. Det är också 
viktigt att offentligt finansierade privata företag inte ska hindras att växa utanför sitt huvudsakliga 
verksamhetsområde.”   

2  att punkt 12 under ekonomiavsnittet skulle ges lydelsen: ”Folkpartiet ska verka för att det inom alla 
kommuner och landsting införs en rätt att utmana offentligt driven verksamhet.” 

 
Karin Pilsäter yrkade med instämmande av beredningsutskottet:  
1 att andra meningen i beredningsutskottets första yrkande skulle ges lydelsen: ”Innebörden är att man 

alltid ska vara skyldig att pröva om en upphandling ska genomföras om någon privat aktör begär det.” 
2 att sista meningen i beredningsutskottets första yrkande skulle strykas  
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I debatten yttrade sig:  
Erik Ullenhag, Karin Pilsäter, Erik Ullenhag och Anders Ekegren. 
 
Landsmötet beslutade: 
1391 att med bifall till Karin Pilsäters tilläggsyrkande bifalla beredningsutskottets förslag 

§ 122 Beredningsutskottets förslag 5 

Erik Ullenhag yrkade för beredningsutskottet: 

1 att partistyrelsens ursprungliga förslag till punkt 6 under jämställdhetsavsnittet skulle bifallas 
2 i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkanden att motion B34 yrkande 1 skulle bifallas 
 
Karin Pilsäter yrkade: 
1 att i partistyrelsens förslag till punkt 6 meningarna från ”Samtidigt är det rimligt…” och framåt skulle 

strykas  
 
I debatten yttrade sig:  
Erik Ullenhag, Karin Pilsäter, Nyamko Sabuni och Helene Odenjung. 
 
Landsmötet beslutade: 
1392 att med bifall till Karin Pilsäters tilläggsyrkande bifalla beredningsutskottets förslag 

§ 123 Beredningsutskottets förslag 6 

Erik Ullenhag yrkade för beredningsutskottet: 

1 att punkterna 1–3 i partistyrelsens förslag på det ekonomisk-politiska området skulle utgå och ersättas 
med följande: 
   ”Det ska finnas ett progressivt inslag i skattesystemet men vi kan inte fortsätta ha världens högsta 
marginalskatter. Därför behöver en ny skattereform genomföras. De skattesänkningar som föreslås av 
Folkpartiet ska finansieras av ett växande reformutrymme och inte genom neddragningar i den sociala 
välfärden. 
   I ett första steg ska värnskatten avskaffas för att därigenom uppnå principen ’hälften kvar’ och 
brytpunkterna höjas så att färre betalar statlig inkomstskatt. 
   Sverige och Europa behöver stärka sin konkurrenskraft i den globaliserade ekonomin. Därför behövs i 
ett nästa steg fortsatta marginalskattesänkningar när ekonomiskt utrymme finns – strävan på sikt ska 
vara att Sverige inte i någon väsentlig utsträckning ska ha högre marginalskatteuttag än genomsnittet i 
OECD.  
   Fortsatta sänkningar av inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare ger människor mer makt över 
sin vardagsekonomi, samtidigt som drivkrafterna för arbete ökar vilket är positivt för sysselsättningen.” 

 
Karin Pilsäter yrkade med instämmande av beredningsutskottet: 
1 att ordet ”Fortsatta” i sista stycket skulle strykas  
 
Marcus Claesson yrkade: 
1 att andra meningen i tredje stycket skulle strykas 
 
I debatten yttrade sig:  
Erik Ullenhag, Karin Pilsäter, Gunnar Nordmark, Lennart Rydberg, Mikael Wendt, Jan Björklund och  
Marcus Claesson. 
 
Landsmötet beslutade: 
1393 att med bifall till Karin Pilsäters tilläggsyrkande bifalla beredningsutskottets förslag 
1394 att därmed avslå Marcus Claessons yrkande 
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§ 124 Beredningsutskottets förslag 7 

Erik Ullenhag yrkade för beredningsutskottet: 

1 att yrkandet om att Folkpartiet ska tillsätta en arbetsgrupp om LSS skulle avslås 
 
I debatten yttrade sig:  
Erik Ullenhag och Marianne Åhman. 
 
Landsmötet beslutade: 
1395 att bifalla beredningsutskottets yrkande 

§ 125 Val av dechargeutskott 

Valberedningens ordförande Ann-Katrin Åslund föredrog valberedningens förslag till dechargeutskott: 
 
Ann Catrine Fogelgren, Göteborg, ordförande 
Sven Bosarfve, Gotland 
Linnéa Darell, Östergötland 
Ulf Fridebäck, Stockholms län 
Gösta Frödin, Värmland 
Carola Larsson, Norrbotten 
Gunnar Nordmark, Kronoberg 
 
Landsmötet beslutade: 
1396 att välja de föreslagna 

§ 126 Val av revisorer 

Valberedningens ordförande Ann-Katrin Åslund föredrog valberedningens förslag till revisorer: 
 
Ordinarie: 
Marie Welin, Stockholm 
Harald Hagnell, Uppsala 
 
Ersättare: 
Jonas Grahn, Stockholm 
Rune Andersson, Malmö 
 
Landsmötet beslutade: 
1397 att välja de föreslagna 

§ 127 Val av valberedning 

Jonas Andersson föredrog presidiets förslag till valberedning: 
 
Ann-Katrin Åslund, Stockholms län, ordförande 
Liselott Hagberg, Södermanland 
Jan Ertsborn, Halland 
Pierre Månson, Skåne 
Linda Axäng, Örebro 
Kerstin Weimer, Jämtland 
Linda Nordlund, Liberala Ungdomsförbundet 
 
I debatten yttrade sig: 
Jonas Andersson och Helena von Schantz. 
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Landsmötet beslutade: 
1398 att välja de föreslagna 

§ 128 Eventuella kvarstående ärenden från tidigare förhandlingspass 

Inga kvarstående ärenden från tidigare förhandlingspass fanns att behandla. 

§ 129 Allmänpolitik och liberal ideologi (utskottsutlåtande 1A) samt allmänpolitisk 
debatt 

I motion A1 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet liberalerna ska använda ”lika möjligheter” som riktlinje för vilken politik som ska 

presenteras och hur den ska presenteras, samt för det nya partiprogrammet 
 
I motion A2 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar: ”Det kommande partiprogrammet ska fastslå att Folkpartiets tolkning och 

tillämpning av subsidiaritetsprincipen inkluderar den enskilda individen som lägsta beslutsnivå.” 
 
I motion A3 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar som sin mening att de arbetsgrupper och personer som ansvarar för framtagandet 

av det nya partiprogrammet ska göra det med utgångspunkten att ”EU-frågor” inte ska samlas i ett eget 
kapitel utan integreras inom respektive politikområde 

2 att landsmötet uttalar som sin mening att de arbetsgrupper och personer som ansvarar för framtagandet 
av det nya partiprogrammet ska säkerställa att förslaget reflekterar liberala ställningstaganden på den 
europeiska nivån inom alla relevanta politikområden 

 
I motion A4 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet kompletterar sitt partiprogram med en vision om hur Sverige är och ska vara att leva i 

2050 
 
I motion A5 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet mer målmedvetet – och på alla nivåer – ska agera så att partiets socialliberala profil får 

ökat genomslag i den praktiska politiken 
 
I motion A6 hade yrkats: 
2 att partistyrelsen ges klara direktiv om ett partiprogram där sociala trygghetsfrågor ligger i grunden till 

den liberala friheten 
 
I motion A7 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet i 2013 års partiprogram utvecklar ett aktivt och framsynt miljö- och hållbarhetsprogram 

så att vi blir det bästa partiet för miljö- och hållbarhetsfrågor 
2 att Folkpartiet har miljö- och hållbarhetsfrågor som en av de högst prioriterade frågorna i 2014 års 

valrörelse 
 
I motion A8 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att utveckla och genomföra en plan som syftar till att Folkpartiet på 

allvar utmanar Miljöpartiet att vara det liberala miljöpartiet 
 
I motion A9 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet ska verka för att lätta på egenföretagarnas skattebörda och bli 

småföretagarnas parti inför valet 2014 
 
I motion A10 hade yrkats: 
1 att en arbetsgrupp tillsätts som utreder hur vi ska bli starka i hela Sverige 
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I motion A11 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet inför valet 2014 tar fram ett heltäckande landsbygdsprogram 
 
I motion A12 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar sig för att partiet ska utreda och sondera förutsättningarna för ett samgående 

mellan Folkpartiet och Centerpartiet. Projektet ska omfatta samtal på central och lokal nivå, inom och 
mellan partierna och en dialog med partiernas väljare. Arbetshypotesen ska vara en gemensam 
partibeteckning i valet 2014 

 
I motion A13 hade yrkats: 
1 att landsmötet uttalar att Folkpartiet och Centerpartiet i kommande val bör ställa upp under en 

gemensam valbeteckning, med respektive parti som spränglistor 
 
I motion A14 hade yrkats: 
1 att partistyrelsen ges i uppdrag att bana vägen för att inför Europavalet 2019 ställa upp under 

partibeteckningen ELDR/ALDE. Därmed ingår också att försöka få ihop en gemensam lista med 
Centerpartiet och gemensamt valmanifest 

2 att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att primärval hålls inom ELDR/ALDE inför varje 
Europaval, från och med 2019, där partigruppens kandidat till kommissionsordförande väljs 

 
I motion A15 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att Sverige gör den 25 mars till en nationell högtidsdag till Norman 

Borlaugs minne 
 
I motion K8 hade yrkats: 
1 att Folkpartiet ska verka för att det viktigaste förslaget att få igenom inför nästa landsmöte bör bli 

ut-och-gå-garantin 
 
Partistyrelsen hade yrkat: 
1 att motion A1 skulle anses besvarad 
2 att motion A2 skulle avslås 
3 att motion A3 yrkande 1 skulle bifallas 
4 att motion A3 yrkande 2 skulle anses besvarat 
5 att motion A4 skulle anses besvarad 
6 att motion A5 skulle anses besvarad 
7 att motion A6 yrkande 2 skulle anses besvarat 
8 att motion A7 yrkande 1 skulle anses besvarat 
9 att motion A7 yrkande 2 skulle anses besvarat 
10 att motion A8 skulle anses besvarad 
11 att motion A9 skulle anses besvarad 
12 att motion A10 skulle anses besvarad 
13 att motion A11 skulle anses besvarad 
14 att motion K8 yrkande 1 skulle anses besvarat 
15 att motion A12 skulle avslås 
16 att motion A13 yrkande 1 skulle avslås 
17 att motion A14 yrkande 1 skulle avslås 
18 att motion A14 yrkande 2 skulle avslås 
19 att motion A15 skulle anses besvarad 
 
Utskottet yrkade: 
1 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A1 skulle anses besvarad 
2 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A2 skulle avslås 
3 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A3 yrkande 1 skulle bifallas 
4 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A3 yrkande 2 skulle anses besvarat 
5 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A4 skulle anses besvarad 
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6 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A5 skulle anses besvarad 
7 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A6 yrkande 2 skulle anses besvarat 
8 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A7 yrkande 1 skulle anses besvarat  
9 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A7 yrkande 2 skulle anses besvarat 
10 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A8 skulle anses besvarad 
11 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A9 skulle anses besvarad 
12 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A10 skulle anses besvarad 
13 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A11 skulle anses besvarad 
14 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion K8 yrkande 1 skulle anses besvarat 
15 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A12 skulle avslås 
16 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A13 yrkande 1 skulle avslås 
17 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A14 yrkande 1 skulle avslås 
18 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A14 yrkande 2 skulle avslås 
19 i enlighet med partistyrelsens yrkande att motion A15 skulle anses besvarad 
 
I debatten yttrade sig:  
Allan Widman för utskottet, Birgitta Ohlsson för partistyrelsen, Fredrik Malm, Fatima Svanå, Lars Tysklind, 
Marianne Åhman, Jan Jönsson, Urban Wästljung, Andreas Froby, Lars Wedén, Henrik Lundin, Leiph Berggren, 
Roger Haddad, Helene Odenjung, Christer Nylander, Yvonne Stein, Anders Schüllerqvist, Karl-Erik Andersson, 
Gunnar Pihl, Johan Strandberg, Ulf Schyldt, Staffan Werme, Peter Olevik Dunder och Gabriel Romanus. 
 
Leiph Berggren yrkade: 
1 att motion A2 skulle bifallas 
 
Henrik Lundin yrkade: 
1 att motion A4 skulle bifallas 
 
Annika Carp och Karin Schmidt yrkade: 
1 att motion A5 skulle bifallas 
 
Karl-Erik Andersson yrkade: 
1 att motion A7 yrkande 1 skulle bifallas 
2 att motion A7 yrkande 2 skulle bifallas 
 
Anders Schüllerqvist och Karl-Erik Andersson yrkade: 
1 att motion A8 skulle bifallas 
 
Lars Tysklind och Marianne Åhman yrkade: 
1 att motion A11 skulle bifallas 
 
Lars Wedén yrkade: 
1 att motion A12 skulle bifallas 
 
Andreas Froby yrkade: 
1 att A14 skulle bifallas 
 
Birgitta Ohlsson och Olle Schmidt yrkade: 
1 att landsmötet skulle uttala:  

”Frihet åt Dawit Isaak! 
   Folkpartiets landsmöte 2011 har mycket tydligt visat att partiet står stadigt förankrat vid sina liberala 
rötter. De frihetliga värdena, demokrati och mänskliga rättigheter, har varit i fokus genom hela mötet. 
Vår värdegrund är glasklar. 
   Därför kan vi inte avsluta landsmötet idag utan att nämna Dawit Isaak. Han har i år varit 
frihetsberövad i ett decennium. Tillsammans med tjugo andra fängslades han i september 2001 efter ett 
upprop för demokrati i Eritrea. Tio år i fångenskap – i strid mot allt vad rättsstat, mänskliga rättigheter 
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och demokrati heter. 
   För Dawit Isaaks frihet måste den liberala rösten höras mer i svensk utrikespolitik. Vi måste öka 
insatserna utanför Sveriges gränser, genom att bland annat: 
   1. EU bör belägga president Afewerki och hans närmaste krets med inreseförbud. Frys deras 
tillgångar och utfärda riktade sanktioner mot dem. 
   2. Vi bör snarast skicka en högnivådelegation till Eritrea för att kräva att få möta Dawit Isaak 
tillsammans med ett läkarteam. 
   3. Allt bistånd som riskerar gynna Eritreas regering måste strypas. Enbart humanitärt bistånd som 
direkt hjälper det eritreanska folket ska ges. 
   4. Afrikanska Unionen, vår grannregion, måste mobiliseras som en allierad. Eritrea har kunnat vifta 
bort europeisk inblandning i det de kallar ’interna angelägenheter’. De kan inte lika enkelt vifta undan 
sina afrikanska kollegor. 
   5. Svenska representanter på högsta nivå bör följa upp den habeas corpus-inlaga som skickats till 
högsta domstolen i Asmara om Dawit Isaaks fall. 
   Friheten måste segra. Frihet åt Dawit Isaak!” 

 
Landsmötet beslutade: 
1399 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A1 besvarad 
1400 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion A2  
1401 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande bifalla motion A3 yrkande 1  
1402 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A3 yrkande 2 besvarat 
1403 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A4 besvarad 
1404 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A5 besvarad 
1405 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A6 yrkande 2 besvarat 
1406 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A7 yrkande 1 besvarat  
1407 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A7 yrkande 2 besvarat 
1408 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A8 besvarad 
1409 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A9 besvarad 
1410 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A10 besvarad 
1411 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A11 besvarad 
1412 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion K8 yrkande 1 besvarat 
1413 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion A12  
1414 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion A13 yrkande 1  
1415 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion A14 yrkande 1  
1416 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande avslå motion A14 yrkande 2  
1417 att i enlighet med partistyrelsens och utskottets yrkande anse motion A15 besvarad 
1418 att bifalla Birgitta Ohlssons och Olle Schmidts yrkande 

§ 130 Partistyrelsens förslag 3: Följdändringar av partiprogrammet 

Partistyrelsen hade i PS-förslag 3 bett att få i uppdrag att vidta de följdändringar i det gällande partiprogrammet 
som anses nödvändiga med anledning av beslut på årets landsmöte. 
 
Landsmötet beslutade: 
1419 att bifalla partistyrelsens förslag 3 

§ 131 Landsmötets avslutande 

Partiordförande Jan Björklund tackade alla landsmötesdeltagare och personal för ett väl genomfört landsmöte. 
Ett särskilt tack riktades till presidiet och till Folkpartiet liberalernas länsförbund i Värmland.  
 
Jan Björklund förklarade landsmötet avslutat kl. 15.15. 
 



Justering

Protokollet justeras:

....................................................................................... 	 	......................................................................................

Ann	Berg	 Carina	Boberg

....................................................................................... 	 	......................................................................................

Mats	Siljebrand	 Mathias	Sundin

Landsmötesordförande:

....................................................................................... 	 	......................................................................................

Jonas	Andersson	 Ulrika	Francke

....................................................................................... 	 	......................................................................................

Lars	Persson	 Karin	Pilsäter


