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Till   
Tjänstgörande ombud och förste ersättare vid partirådet  
Partistyrelsen  
Riksdagsgruppen  
 
För kännedom   
Förbundsledningar 

 

 
Hej, 
 
På söndag är det dags för partiråd. Jag ser fram emot att träffa er alla i Stockholm.  
 
I detta utskick finns två dokument som vart och ett utgör utkast till överenskommelser om 
regeringsbildningen och den politiska inriktningen för Sverige. Därutöver bifogas även förslag till 
föredragningslista samt förhandlingsordning för partirådet. 
 
Det ena dokumentet (A) är ett utkast till en överenskommelse som kan slutas mellan Liberalerna samt 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Där är innebörden bland annat att Liberalerna 
skulle acceptera att en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillträder.  
 
Det andra dokumentet (B) är ett utkast till en överenskommelse som kan slutas mellan Liberalerna 
samt Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Där är innebörden bland annat att Liberalerna 
skulle acceptera att en regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna tillträder.  
 
Båda dokumenten är resultaten av samtal och överläggningar i respektive konstellation. Det är 
partirådets uppgift att besluta om vilket av dessa utkast till överenskommelser som Liberalerna ska 
ställa sig bakom. Partistyrelsen träffas under lördagen och kommer därefter att återkomma med sin 
rekommendation till partirådet. Även riksdagsgruppen kommer att samlas för att ge sin syn.  
 
Dokumentens utformning och upplägg 
 
Dokumenten har delvis olika utformning.  
 
Överenskommelse och dokument A innehåller en beskrivning av samarbetets karaktär och de 
ingående partiernas förhållande till varandra och övriga partier, samt en preciserad 73-punktslista till 
överenskommelse om politikens innehåll för den kommande mandatperioden. 
  
Överenskommelse och dokument B innehåller en beskrivning av de ingående partiernas relation till 
varandra samt till övriga partier. Särskilt belyses en sådan regerings förhållningssätt till 
Sverigedemokraterna då den frågan är av särskilt vikt. Därutöver finns en ensidig avsiktsförklaring 
från Moderaterna och Kristdemokraterna om den politik en regering med dessa två partier vill föra, 
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bestående dels av allianspartiernas reformagenda från valet 2014, dels av en lista med tillkommande 
reformer sorterat under 16 rubrikpunkter. Att den politiska avsiktsförklaringen är ensidig ska förstås 
mot bakgrund av att inga sakpolitiska förhandlingar skett efter valdagen eftersom de fyra partierna 
tidigare har haft ett utvecklat samarbete, samt att överenskommelsen innebär att Centerpartiet och 
Liberalerna inte ska utgöra ett budgetunderlag utan istället gå i aktiv och konstruktiv opposition.  
 
Överenskommelse A – Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 
 
Överenskommelse A innebär, förutsatt att riksdagen tolererar en sådan, en regering bestående av 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet som har ett budgetsamarbete med Centerpartiet och Liberalerna. 
Därutöver finns överenskommelser om delar av en sådan regerings politik. Därav följer att minst 167 
ledamöter i normalfallet kommer att stödja regeringens budgetpropositioner och att minst 167 
ledamöter i normalfallet kommer att stödja övriga propositioner som följer av överenskommelsen. Vad 
gäller de delar av regeringens politik som inte omfattas av överenskommelsen kan Centerpartiet och 
Liberalerna fritt agera som opposition. Överenskommelsen innebär att regeringen i de delar 
överenskommelsen reglerar inte ensidigt samverkar med andra partier, samt att Vänsterpartiet inte får 
något inflytande över den politiska inriktningen i Sverige.  
 
Partierna som står bakom den politiska inriktningen i överenskommelse A samlar 167 mandat. Det 
innebär i normalfallet att de fyra partiernas gemensamma politik har relativt goda möjligheter att vinna 
stöd i riksdagen.  
 
De fyra partierna har bland annat enats om att avskaffa värnskatten och genomföra en skattereform 
som höjer brytpunkten och ytterligare sänker marginalskatten. Arbetsrätten ska moderniseras och 
undantagen från turordningsreglerna tydligt utökas om inte parterna överenskommer annat. 
Etableringsjobben ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och bemanningsföretag för att skapa fler 
enkla jobb. På bostadssidan är partierna överens om att bland annat införa fri hyressättning i 
nyproduktion och avskaffa flyttskatten.  
 
På skolområdet är partierna överens om att ett beslutsunderlag för ett förstatligande av skolan ska tas 
fram, ett etableringsstopp för religiösa friskolor samt att betyg från årskurs fyra ska införas för de 
skolor som vill. Partierna är vidare överens om att återställa rätten till personlig assistans för egenvård 
och behov av tillsyn, samt att det ska genomföras en primärvårdsreform som ger patienter en fast 
läkarkontakt. 
 
De fyra partierna är ense om att införa språkkrav för medborgarskap, skärpa straffen vid hedersbrott 
samt att inom migrationspolitiken tillsätta en parlamentarisk utredning, förlänga den tillfälliga lagen 
och öka rätten till familjeåterförening. 
 
Jag uppmanar dig att läsa hela överenskommelsen får att få en samlad bild av den politik 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet tillsammans kommer att verka för.  
 
Överenskommelse B – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna 
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Överenskommelse B innebär, förutsatt att riksdagen tolererar en sådan, en regering bestående av 
Moderaterna och Kristdemokraterna utan ett budgetsamarbete med Centerpartiet och Liberalerna. 
Centerpartiet och Liberalerna kommer istället att utgöra en konstruktiv och aktiv opposition och 
därmed bland annat lägga egna budgetmotioner. Därav följer att minst 92 ledamöter i normalfallet 
kommer att stödja regeringens budgetpropositioner. I de delar Centerpartiet och Liberalerna vill stödja 
den politik regeringen lägger fram, exempelvis baserad på allianspartiernas tidigare reformagenda, 
kommer minst 143 ledamöter i normalfallet att stödja sådana propositioner. Överenskommelsen 
innebär att regeringen i första hand ska försöka nå överenskommelser med Centerpartiet och 
Liberalerna, samt att regeringen inte kommer att samarbeta eller förhandla med Sverigedemokraterna.  
 
Partierna som står bakom den politiska inriktningen i överenskommelse B samlar 92 mandat. 
Därutöver kan det bland annat tillkomma 51 mandat från Centerpartiet och Liberalerna. Det innebär i 
normalfallet att det är relativt mer osäkert huruvida politiken kan vinna stöd i riksdagen.  
 
I sak innebär överenskommelse B bland annat att Moderaterna och Kristdemokraterna utfäster att de i 
riksdagen kommer att lägga förslag i enlighet med alliansens reformagenda samt de 16 punkter som är 
listande under avsnittet Politiskt program i dokumentet. Där finns bland annat förslag kring skatterna, 
arbetsrätten, bostadsmarknaden, skolområdet, LSS, sjukvårdsfrågor och integrationspolitiken.  
 
Jag uppmanar dig att läsa hela den separata avsiktsförklaringen från Moderaterna och 
Kristdemokraterna, inklusive alliansens tidigare reformagenda, för att få en samlad bild av den politik 
Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att verka för.  
 
Partirådets utformning, beslut och din uppgift som ombud 
 
Jag vill understryka att ingen del av detta brev ska tolkas som en uttömmande beskrivning av vad de 
olika alternativen innebär för Liberalerna, för en ny regerings politiska inriktning, eller för olika 
konstellationers förhållande till de parlamentariska förutsättningarna.  
 
Det ligger i rollen som partirådsombud att göra en egen värdering av överenskommelse A och B – 
detta missivbrev ska enbart fungera som en första introduktion och ett stöd i din egen läsning. Var och 
en av er kommer att värdera olika förhandlingsframgångar olika högt, och se olika risker och 
möjligheter med de olika alternativen. Det är det den värdering du nu är satt att göra.  
 
Vad gäller förslagen till föredragningslista och förhandlingsordning bör du även här läsa dokumenten i 
sin helhet. Jag vill dock särskilt fästa din uppmärksamhet på att förslaget till förhandlingsordning 
innebär att yrkanden från ombud ska inlämnas senast 30 minuter efter att debatten i huvudärendet har 
påbörjats, samt att partirådet avser att gå till beslut i huvudärendet senast klockan 17.00. Det är 
partistyrelsens bedömning att dessa hållpunkter är nödvändiga för att både debatt och beslut ska kunna 
ske på ett sätt så att alla ställda yrkanden behandlas på ett samlat och transparent sätt.  
 
I föredragningslistan finns punkten Eventuella ärenden som hänskjutits till partirådet av föregående 
landsmöte uppsatt. Punkten finns där av stadgemässiga skäl, men för din kännedom vill jag meddela 
att inga sådana ärenden finns hänskjutna. 
 



 
 

 
 

 
Liberalerna 
Box 2253 · 103 16 STOCKHOLM · Tfn: 08-410 242 00  
www.liberalerna.se · info@liberalerna.se.se 

Jag vill berätta att detta missiv och dessa dokument inom kort läggs upp på liberalerna.se.  
 
 
Med vänliga hälsningar och välkommen på partirådet!  
 
 
Maria Arnholm 
Partisekreterare  


