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Protokoll fört vid Liberalernas partiråd 18 oktober 2020 
Genomfört som digitalt möte med sändning från Tensta träff, Stockholm 
Klockan 09.30–15.29 

§ 1. Partirådets öppnande 

Efter ett inledningsanförande med start klockan 09.30 förklarade Nyamko Sabuni Liberalernas partiråd öppnat 
klockan 09.51. 

§ 2. Fastställande av röstlängd 

Partirådet beslutade: 
1. att fastställa röstlängden i enlighet med den avprickning av ombuden som skedde i samband med 

inloggningen i mötessystemet. Denna omfattade följande ombud: 
 
Stockholms län 
Daniel Adborn 
Hans Ahlgren 
Malin Danielsson 
Marianne Damström Gereben 
Metin Hawsho 
Karin Karlsbro 
Björn Ljung 
Isabel Smedberg-Palmqvist 
Anna Starbrink 
Sara Svanström 
Monica Brohede Tellström 
Martin Ängeby 
 
Uppsala län 
Mohamad Hassan 
Malin Sjöberg Högrell 
 
Södermanland 
Tiina Ihatsu-Harder 
Stefan Krstic 
 
Östergötland 
Ellen Friberg 
Reidar Svedahl 
Kenneth Söderman 
 
Jönköpings län 
Ervisa Dani 
Anders Rickman 
 
Kronoberg 
Gunnar Nordmark 
 
Kalmar län 
Sverker Thorén 
Lotta Wahlmino 
 
Gotland 
Simon Härenstam 
 
Blekinge 
Inga-Lena Fischer 
 

Skåne 
Tina Acketoft 
Torbjörn Ekelund 
Pierre Månsson 
Camilla Mårtensen 
Maria Winberg Nordström 
Torkild Strandberg 
Gilbert Tribo 
Sara Wettergren 
Allan Widman 
 
Västsverige 
Anders Castberg 
Sandra Daniel 
Pär Gustafsson 
Helena Holmberg 
Lill Jansson 
Martin Johansen 
Monica Bang Lindberg 
Elisabeth Mattsson 
Maria Nilsson 
Anna Svalander 
Karl-Johan Wiktorp 
 
Skaraborg 
Alda Danial 
Pär Johnson 
 
Värmland 
Sara Gunnarsson 
Niklas Wikström 
 
Örebro län 
Christian Liljenhed 
Karolina Wallström 
 
Västmanland 
Jesper Brandberg 
Lina Eriksson 
 
Dalarna 
Martina Elfström 
Svante Parsjö Tegnér 
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Gävleborg 
Hans Backman 
Helene Åkerlind 
 
Västernorrland 
Catrin Eliasson 
Leif Palmberg 
 
Jämtland 
Eva-Britt Boij 
 
Västerbotten 
Hans-Peter Carlson 
Jennie Noréhn Thorgren 
 
Norrbotten 
Hendrik Andersson 
Agneta Heikki 
 
Liberala ungdomsförbundet 
Romina Pourmokhtari 
Christoffer Heimbrand (Liberala studenter) 
 
Liberala kvinnor 
Cecilia Elving 
 

Partistyrelsen 
Nyamko Sabuni (ordf.) 
Johan Pehrson (1:e vice ordf.) 
Christer Nylander (2:e vice ordf.) 
Gulan Avci 
Juno Blom (partisekreterare) 
Axel Darvik 
Louise Eklund 
Joar Forssell 
Helena Gellerman 
Nicke Grahn 
Emma Gröndahl 
Roger Haddad 
Alexander Höglund 
Anna-Lena Johansson 
Eva Julin Dombrowe 
Anne Kotavuopio Jatko 
Jan Jönsson 
Pär Löfstrand 
Maria Mattsson Mähl 
Lina Nordquist 
Helene Odenjung 
Mats Persson 
Lars Tysklind 
Ingeborg Wiksten 

 
 
 

§ 3. Val av mötesordförande  

Partirådet beslutade: 
2. att utse Helene Odenjung till mötesordförande 

§ 4. Val av vice mötesordförande 

Partirådet beslutade: 
3. att utse Arman Teimouri till vice mötesordförande 

§ 5. Val av förhandlingssekreterare 

Partirådet beslutade: 
4. att utse Martin Andreasson till förhandlingssekreterare 

§ 6. Val av justerare 

Partirådet beslutade: 
5. att utse Daniel Adborn och Lotta Wahlmino till justerare 

§ 7. Val av rösträknare 

Partirådet beslutade: 
6. att utse Pierre Månsson och Helene Åkerlind till rösträknare 
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§ 8. Fråga om partirådet behörigen utlysts 

Enligt stadgarna ska partirådet offentliggöras minst en månad i förväg. Detta skedde 10 september genom en 
annons i ett medlemsnummer i tidningen Nu. Vidare ska kallelse och uppgift om de ärenden som ska behandlas 
tillställas alla röstberättigade senast två veckor före partirådet. Detta skedde 4 oktober genom utskick till 
samtliga ombud och partistyrelseledamöter. 

Partirådet beslutade: 
7. att anse partirådet behörigen utlyst 

§ 9. Fastställande av föredragningslista  

Partirådet beslutade: 
8. att fastställa föredragningslistan i enlighet med presidiets förslag med två tillägg; fastställande av 

beredningsutskott och uppdrag till PS om redigeringsuppdrag. 

§ 10. Val av beredningsutskott 

Partirådet beslutade: 
9. att utse Mats Persson och Lina Nordqvist till beredningsutskott och Joakim Rönnbäck till 

beredningsutskottets sekreterare 

§ 11. Fastställande av förhandlingsordning 

Partirådet beslutade: 
10. att godkänna det utskickade förslaget till förhandlingsordning 

§ 12. Förortslyftet: Bostäder 

Partistyrelsen hade i rapporten ”Förortslyftet: Bostäder” yrkat: 
1. Inför ett gemensamt system för att mäta och följa upp situationen i utsatta områden. För att ta underbyggda 

beslut krävs korrekt och tillräcklig information. Därför behövs det dels en gemensam nationell förteckning 
och definition över utsatta områden, dels ett krav om att relevant data om utsatta områden ska samlas in 
minst en gång om året. 

2. Upprätta en integrationspakt i varje utsatt område. Ska det ske förbättringar i utsatta områden behöver det 
bli tydligare vem som har vilket ansvar. För varje utsatt område ska det finnas en integrationspakt mellan 
stat, region, kommun och lokala fastighetsägare där ansvar och åtgärder konkretiseras. 

3. En kommunal handlingsplan för att vända utvecklingen i varje utsatt område. Utsatta områden ser olika ut. 
Kommunerna måste ta ett tydligare ansvar för att vända utvecklingen i deras utsatta områden. För att 
förbättra situationen i de olika områdena behövs det en särskild kommunal handlingsplan för att lyfta varje 
utsatt område. 

4. Fler långsiktiga investeringar i utsatta områden. För att skapa en hållbar förbättring i de utsatta områdena 
behöver korta tidsbegränsade projekt bli färre och långsiktiga investeringar bli fler. Därför föreslår vi en 
nationell investeringsfond där kommuner och fastighetsägare kan söka lån för investeringar som fungerat på 
andra platser och som har starkt stöd i forskning. 

5. BID-samarbeten i varje utsatt område. Fastighetsägare är viktiga aktörer som behöver ta ett större 
gemensamt ansvar för att lyfta utsatta områden. Vi föreslår ett svenskt regelverk för gemensamt och 
obligatoriskt ansvar mellan alla fastighetsägare – det som på engelska kallas Business Improvement 
Districts (BID) – som kan skapa långsiktigt förbättringsarbete i områden genom samverkan och stöd 
samtidigt som det förebyggs att enskilda aktörer åker snålskjuts. 

6. Bekämpa svarta hyreskontrakt. Vi måste bekämpa brotten i utsatta områden. Kriminell aktivitet, inte minst 
med svarta hyreskontrakt, hotar och skadar både offren och samhället de sker i. Antalet hyresnämnder och 
finansieringen av dessa behöver stärkas. Informationsdelning mellan fastighetsägare, polis och skatteverket 
måste effektiviseras. 

7. Stopp för stöd till olaglig hyresverksamhet. En liberal rättsstat bygger på att de lagar som är stiftade också 
följs. Det har förekommit fall där socialtjänster bidragit till den svarta hyresmarknaden genom att betala ut 
försörjningsstöd till bidragstagare med svartkontrakt. Vi kräver istället att socialtjänsten alltid ska rapportera 
in svarta hyreskontrakt och kräva tillbaka medel som utbetalas till olaglig verksamhet. 

8. Krav att centrala byggnader inte får förfalla. Byggnader som tillåts förfalla skapar otrygghet och motverkar 
möjligheten att lyfta ett område. I fastigheter där kriminell verksamhet ertappats under upprepade gånger 
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ska kommunen kunna ställa krav på att fastighetsägaren sätter in brottsbekämpande åtgärder som 
exempelvis inbrottsskydd. 

9. Stärk miljö- och hälsotillsynen. Ingen ska tvingas leva i undermåliga eller hälsovådliga förhållanden. Idag är 
ofta levnadsstandarden betydligt lägre i utsatta områden. För att garantera att alla lever i drägliga 
förhållanden måste miljölagstiftningen stärkas och kommuner bör kontinuerligt särskilt kartlägga misstänkt 
misskötta fastigheter. 

10. Riv, tvångsförvalta och expropriera vanvårdade fastigheter i utsatta områden. Vanvårdade byggnader kan 
bidra till att sprida nedskräpning, dålig skötsel och vandalisering i sitt närområde. Därför behöver det bli 
enklare och billigare att riva, tvångsförvalta och expropriera vanvårdade fastigheter i utsatta områden. 

11. Renhållning och underhåll måste prioriteras och kunna utföras genom samarbete. Några få som kontinuerligt 
skräpar ned kan innebära förödande konsekvenser för skadedjursbekämpningen och för renhållningen i ett 
område. Vi föreslår därför att det ska bli enklare att samordna renhållning, klottersanering och underhåll. De 
kommunala bostadsbolagen måste också ta ett större ansvar för att renhållningen fungerar. 

12. Hyresvärdar ska tillåtas säga upp hyresgäster som har vistelseförbud i området. Besittningsskyddet är viktigt 
för människors trygghet i sitt boende och ska försvaras. Den som är förbjuden att vistas i ett område på 
grund av kriminalitet måste dock anses ha förbrukat den tryggheten att bo kvar i samma område där den har 
sin kriminella bas.  

13. Hyresvärdar ska tillåtas säga upp kontrakt med personer som är dömda för grova våldsbrott i sitt närområde. 
Rättigheterna för en hyresvärd att säga upp hyreskontrakt med hyresgäster som använder bostaden för att 
begå brott, eller begår grova våldsbrott i närområdet, är alldeles för smala och svaga. Ingen ska tvingas ha 
kvar en hyresgäst som använder bostaden till kriminalitet. 

14. Skärp fastighetsägares ansvar över utrymmen som används till organiserad brottslighet. En fastighet går inte 
att flytta på. När brott begås med en fastighet som bas påverkar det säkerheten i hela närområdet. 
Underlåtelse att anmäla organiserad brottslighet som pågår i ens fastighet, eller underlåtenhet att medverka i 
polisutredningar, ska därför kunna föranleda viten eller böter. 

15. Engagera de som bor i utsatta områden i sin närmiljö. Människor som är engagerade och bidrar till miljön i 
sitt bostadsområde är nödvändiga för att få fungerande stadsdelar. Kommunerna måste bli bättre på att 
initiera och möjliggöra lokalt engagemang och ledarskap i utsatta områden, exempelvis vid planprocesser, 
upprustningar och investeringar. 

16. Feministisk stadsplanering i utsatta områden. Alla människors behov ska väga lika tungt – oavsett genus, 
etnicitet eller härkomst. Stadsplaneringen måste skapa fungerande, effektiva och trygga stadsmiljöer för alla 
människor. De fysiska miljöerna ska planeras på ett sätt som förebygger brott och förtryck. 
Stadsutvecklingen ska kontinuerligt och systematiskt underlätta integration och ökad kontakt mellan olika 
stadsdelar och människor. 

17. Ge kommunerna större befogenheter att stoppa de som missköter sina fastigheter från att köpa fler 
fastigheter. Fastigheter som förfaller eller står tomma och inte underhålls enligt rådande regler kan påverka 
både närområdet och de som bor i fastigheten negativt. Fastighetsägare till övergivna och grovt misskötta 
fastigheter bör kunna hindras från att köpa fler fastigheter innan de lever upp till rådande krav i befintliga 
fastigheter. 

18. En övergångsfas där stöd bibehålls när ett utsatt område lyfts. Att lyfta utsatta områden handlar också om att 
motverka att områden får ett växande utanförskap. Stöd som går till utsatta områden måste vara långsiktiga 
och avvecklas långsamt under en längre tid när ett område inte längre är utsatt. Områden i riskzonen för att 
bli utsatta måste också ha möjlighet att få samma stöd som utsatta områden. 

19. Inrätta en bostadssocial utredning som ser till hela Sverige. Välfungerande kommuner får inte drabbas på 
grund av insatser som lyfter utsatta områden. En bostadssocial utredning behöver tillsättas för att ta fram 
förslag på hur social dumpning kan hindras och hur vi kan se till att hela Sverige blir starkare när utsatta 
områden lyfts. 

20. Nationellt mål om minskad extrem trångboddhet och en ny trångboddhetsnorm. Ingen ska behöva leva så 
trångt att den inte kan göra läxor hemma. För att på allvar bekämpa social utsatthet måste det finnas ett 
fungerande sätt att mäta på och en tydlig målsättning om att minska utanförskapet. Därför ska Boverket få i 
uppdrag att uppdatera den snart 50 år gamla trångboddhetsnormen och ett nytt nationellt mål om minskad 
extrem trångboddhet ska införas. 

21. En ny folkräkning. För att kunna fatta korrekt underbyggda beslut måste det finnas tillförlitlig information. 
Det finns idag inte tillförlitlig information om hur många som vistas i Sverige och var människor bor. Därför 
behövs det en nationell folkräkning. 

22. Myndigheter ska bli skyldiga att anmäla folkbokföringsfusk. Vi måste minska bidragsfusket om utsatta 
områden ska kunna lyftas genom hög sysselsättning och bättre levnadsstandard. Därför behöver 
folkbokföringslagen stärkas och folkbokförda i lägenheter med misstänkt många folkbokförda granskas för 
bidragsfusk. 
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23. Samma hänsyn ska tas till trångboddhet som exempelvis tas till ensamhet vid erbjudande om plats på 
boende till årsrika. Alla måste ha möjlighet att ha ett hem som de kan må bra av. Trångboddhet kan leda till 
risk för båda hälsa och liv för äldre. Vid förmedling av biståndsbedömd bostad måste hänsyn tas till 
befintliga levnadsförhållanden. 

24. Barnfamiljer ska inte behöva bo extremt trångt. För att kunna forma sitt eget liv måste varje barn också ha 
ett hem där det är möjligt att sova ordentligt och göra sina läxor. Kommunala bostadsbolag behöver arbeta 
med att erbjuda trångbodda barnfamiljer byten till större bostäder när det är möjligt. En ny modell för den 
statliga hyresgarantin ska utvecklas så att fler barnfamiljer kan kvalificera sig till ett kontrakt för en större 
bostad. 

25. Lär av Landskrona, låt bidragsberoende flytta från utsatta områden. Alla ska ha möjligheter att lyfta sig 
själva från bidragsberoende. Idag koncentreras människor med försörjningsstöd till några få 
bostadsområden, vilket gör det svårare för dessa personer att få ett arbete. De kommunala bostadsbolagen 
ska aktivt arbeta med att erbjuda bidragstagare i utsatta områden möjlighet att byta till en bostad i ett annat 
område. 

26. Bättre tillsyn av försörjningsstöd, så att fler kan gå från bidrag till självförsörjning. Liberalerna värnar om ett 
skyddsnät som garanterar att ingen behöver svälta eller bli hemlös. Försörjningsstöd ska alltid utformas och 
kravställas på ett sätt som gör att så många som möjligt, så snabbt som möjligt, kan bli självförsörjande. 
Hembesök, krav att lära sig svenska och krav om att aktivt söka jobb ska bli norm. 

27. Bygg ihop separerade stadsområden. När bostadsområden byggs isolerade från andra stadsdelar ökar risken 
att området blir utsatt och att de som bor i området får en svag koppling till världen utanför sin egen 
stadsdel. Den nationella fonden för investeringar i utsatta områden, och kommunernas översiktsplanering, 
ska användas som verktyg för att integrera utsatta områden med grannområden. 

28. Prioritera trafikinvesteringar som förbättrar kommunikationen till och ifrån utsatta områden. Utsatta 
områden har ofta få in- och utfarter, och det är ofta svårt att ta sig till arbetet i andra områden med 
exempelvis cykel och spårbunden trafik. Kommunikationerna behöver bli bättre om de som bor i utsatta 
områden ska bli bättre integrerade. Kollektivtrafik och trafikinvesteringar som binder samman områden 
behöver prioriteras högre. 

29. Inför behovsbostäder som fördelas efter behov. Fler måste ha möjligheten att få tag på en bostad. Idag krävs 
det socialt och ekonomiskt kapital för att få en hyresrätt eller en bostadsrätt. En ny boendeform, som 
fördelas genom en social kvot i förmedlingen av kommunala hyresrätter, skulle sänka trösklarna och ge fler 
chansen till en bostad. 

30. Inblandade bostäder av hög kvalitet, inga slumbostäder eller slumkvarter. I länder där det finns särskilda 
social housing-hus skapas ofta situationer liknande dem som finns i utsatta områden i Sverige. För att 
förhindra den utvecklingen ska alla behovsbostäder finnas i vanliga fastigheter, blandade i samma 
trappuppgångar som andra bostäder. 

31. Låt varje kommun bestämma vad som är en tillräcklig andel behovsbostäder efter lokala behov och 
förutsättningar. De relativt billiga bostäder som finns idag är ofta kommunala hyresrätter som kräver många 
år i bostadskö. Allmännyttan behöver användas bättre så att relativt billiga bostäder ska komma de med 
svårast förutsättningar i samhället till del. 

32. Inga behovsbostäder i utsatta områden. Behovsbostäder ska inte bidra till att den ofrivilliga segregationen i 
Sverige ökar. Genom att placera alla behovsbostäder utanför utsatta områden skapar vi förutsättningar att på 
riktigt motverka boendesegregationen och få en bättre fungerande mångfald i alla stadsdelar. 

33. Behovsbostäder ska förmedlas till utsatta grupper efter behov. Behovsbostäder ska sänka trösklarna till 
bostadsmarknaden för dem som idag har svagast ställning. Dessa innefattar de som har: risk för akut 
hemlöshet, är våldsutsatta, har svag ekonomi, har medicinska behov eller bor extremt trångt. 

34. Behovsbostäder ska ha ett kontrakt på en förutbestämd tid på som huvudregel fem år. Inlåsningseffekter som 
skulle uppstå om behovsbostäder var låsta till en viss livssituation och inkomst skulle riskera att leda till att 
människor blir kvar i utsatta förhållanden. Därför ska hyresgästen enbart ha rätt att bo kvar under en 
begränsad och förutbestämd tid på som huvudregel fem år. 

35. Begränsad rätt över bostaden för behovsbostäder. Behovsbostäder kommer inte att innefattas av alla 
rättigheter som finns för hyresrätten. Exempelvis kommer bytesrätt, rätt att överlåta kontraktet eller rättighet 
att hyra ut den i andra hand inte att innefattas. 

36. Möjlighet att kravställa behovsbostäder i nyproduktion i och incitament för behovsbostäder i det befintliga 
privata hyresbeståndet. Behovsbostäder ska också vara möjliga i privatägda hyreshus. Vid markförsäljningar 
ska kommuner kunna förhandla om att behovsbostäder ska skapas i fastighetsägarens befintliga bestånd eller 
i nyproduktionen. 

37. Statliga lån till nyproduktion av behovsbostäder både till de kommunala bostadsbolagen och till de privata. 
Genom att vi inför en social bostadssektor i Sverige så möjliggör vi också för byggaktörer att söka sociala 
lån från den Europeiska centralbanken. 
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38. En fungerande statlig hyresgaranti för att minska risken vid behovsbostäder. Den statliga hyresgarantin ska 
utvecklas så att den, mot en premie, kan garantera hyran för bolag som hyr ut behovsbostäder. Om den 
fortsatt inte kan betala hyran, även med eventuella bidrag, ska kontraktet avbrytas och förmedlas till en 
annan behövande. 

39. Nationellt samarbete för bostäder till våldsutsatta. Ingen ska behöva utsättas för våld. Vi föreslår en ny 
lagstiftning för att säkra att varje kommun gör vad som krävs för att det ska finnas ändamålsenliga bostäder, 
om det behövs: också i andra kommuner, för dem som är utsatta för våld i hemmet. 

40. Alternativ till rak kö för hyresrätter och utökade sociala förturer. Bostadsköer gynnar hushåll med högt 
socialt kapital och missgynnar invandrare, unga och människor som flyttar inom Sverige. Lagen behöver 
ändras för att tillåta andra förmedlingssystem när kommunala hyresrätter förmedlas. 

41. En nationell hemlöshetsstrategi. Hemlöshet innebär extrem ofrihet och utsatthet. Hemlösheten måste 
bekämpas med en tydlig strategi. Tak över huvudet ska vara en rättighet, det ska tas fram en statlig 
hemlöshetsstrategi och kartläggningen av hemlösheten måste bli kontinuerlig och ha samma principer i hela 
Sverige. 

42. Bostad först och tak över huvudet-garanti. Bostaden är grundläggande i att skapa chanser att ta sig ur 
missbruk och hitta ett arbete. Tak över huvudet-garanti ska säkerställa att ingen måste sova på gatan och 
modellen ”Bostad först” ska hjälpa fler att lyfta sig själva från hemlöshet. 

43. En nationell stiftelse som finansierar civilsamhällets bostäder för hemlösa. Med inspiration från det land i 
EU som lyckats bäst med att vända hemlösheten, Finland, föreslår vi instiftandet av en stiftelse som 
finansierar bostäder och härbärgen till hemlösa. Stiftelsens syfte kommer vara att säkerställa att ett bestånd 
av bostäder och härbärgen för hemlösa byggs upp långsiktigt. 

44. Låt Allmänna arvsfonden finansiera arbetet mot hemlöshet. Vi vill bredda Allmänna arvsfondens uppdrag 
till att även kunna ge anslag till stiftelser och organisationer som erbjuder bostäder till hemlösa och till 
människor som riskerar att hamna i hemlöshet. 

45. Sociala kontrakt ska kunna omvandlas till behovsbostäder eller hyresrättskontrakt. Vägen från hemlöshet till 
att hitta ett hem handlar om att ta makten över sitt eget liv och påbörja resan mot självständighet och 
självförsörjande. Att kunna bo kvar där man tidigare haft ett socialt kontrakt underlättar en mer sömlös 
övergång från hemlöshet till ett normalt liv. 

46. Ett gemensamt sätt att mäta hemlösheten. För att kunna bekämpa problem och följa upp insatser behövs det 
rätt faktaunderlag och effektiv datainsamling. Idag finns det inte ett enhetligt sätt att mäta och jämföra 
hemlöshet i hela Sverige. Vi föreslår att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur 
hemlösheten ska mätas i hela Sverige. 

47. Alla kommuner ska arbeta vräkningsförebyggande. En vräkning leder ofta till att personen eller familjen 
hamnar i ännu värre sociala situationer, som också är dyrare och svårare att lyfta dem ur. Därför behövs 
vräkningsförebyggande arbete i varje kommun med ett uttalat mål om att aldrig vräka barnfamiljer. 

48. Hälften av bostäderna i de områden som idag är utsatta ska bestå av ägda boendeformer 2030. Människor 
ska ha rätten att själva bestämma om de föredrar att bo i en hyresrätt eller en ägd boendeform. I de utsatta 
områdena dominerar hyresrätten, som också är den dyrare boendeformen. Fler bostadsrätter och 
äganderätter behöver ombildas och byggas i utsatta områden för att öka valfriheten och stärka den 
ekonomiska situationen för dem som bor i utsatta områden. 

49. Rätt att bo kvar vid ombildning och möjlighet att flytta. För att fler ska ges möjlighet att bo kvar med 
samma hyresvärd ska den enskilda hyresgästen som inte önskar delta i en ombildning såsom idag garanteras 
rätten att bo kvar i samma lägenhet med den nya bostadsrättsföreningen som hyresvärd, samtidigt som 
kommunala bostadsbolag på initiativ av hyresgästen oftare ska erbjuda denne möjligheten att flytta till en 
annan likvärdig eller bättre lägenhet inom det egna beståndet. Genom frivilliga byten skulle också de 
hyresgäster som vill ombilda kunna koncentrera sig i en fastighet vilket kan underlätta ombildning. 

50. Kommunala bostadsbolag ska erbjuda stöd till nybildade bostadsrättsföreningar. Förvaltningen av en 
bostadsrättsförening är komplicerad och rapporter från omvandlingar i utsatta områden visar på ett behov av 
bättre stöd. Kommunala bostadsbolag behöver i större utsträckning erbjuda den nybildade 
bostadsrättsföreningen att bibehålla delar av förvaltningen och stötta styrelsen under en övergångsperiod, 
mot en marknadsmässig ersättning. 

51. En egnahemsrörelse i våra utsatta områden. Första hälften av 1900-talet kämpade många liberaler för att fler 
i arbetarklassen skulle få möjlighet att bygga sina egna hem. Mycket har ändrats sedan dess, men inte 
människors längtan efter en egen bostad. Det behövs mer färdigplanerad tomtmark för radhus och villor i, 
och nära, de utsatta områdena för att fler ska ha möjligheten att förverkliga drömmen om ett eget byggt hem. 

52. Kommunala bostadsbolag ska bygga ägda boendeformer i utsatta områden. För att skapa fler ägda bostäder i 
utsatta områden på ett välplanerat sätt så kommer tomtmark som idag ägs av kommunala bostadsbolag att 
behöva användas. Där det är lämpligt för bör även de kommunala bolagen vara byggaktörer för påbyggnader 
och förtätningar som bidrar till fler ägda bostäder, bättre servicelokaler och tryggare miljöer i utsatta 
områden. 
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53. Stärk lagen för att hindra att bostadsrättsföreningar kapas. Kapade bostadsrättsföreningar kan innebära att 
människor hamnar i personlig konkurs eller förlorar sina hem. Bostadsrättslagen behöver stärkas för att 
säkra bostadsrättsinnehavarnas juridiska trygghet gentemot föreningen. 

54. Avskaffa det skärpta amorteringskravet. Det skärpta amorteringskravet höjer trösklarna in på 
bostadsmarknaden och gör att banker låter färre låna till att köpa bostad. Därför behöver det skärpta 
amorteringskravet avskaffas så att fler ska tillåtas bo i den boendeform som långsiktigt är billigast. 

55. Använd hyrköp för fler ombildningar i utsatta områden. Många av våra grannländer har system där den som 
hyr en hyrköpsbostad har möjlighet att spara ihop till att köpa ut lägenheten under tiden som den hyr. Ett 
svenskt system för hyrköp skulle öka flexibiliteten på bostadsmarknaden och öka möjligheten för 
ombildningar i områden där få har tillräckligt med kapital för att köpa en bostadsrätt. 

56. Tillåt ombildningar till äganderätter. Äganderätten är den boendeform som innebär störst självbestämmande 
och frihet för den boende. Förbudet mot att ombilda hyresrätter till äganderätter skapar onödiga hinder och 
ska tas bort. 

57. Statliga startlån för bostadsköpare. Vissa personer med god betalningsförmåga och tillräckligt med kapital 
till en insats beviljas ändå inte lån från banken för att köpa en första bostad. Ett begränsat statligt startlån 
skulle kunna komplettera ett banklån vid en första bostad, så att fler ges möjlighet att köpa en bostad. Ett 
sådant startlån behöver vara förknippat med tillräcklig kreditprövning, med förebild bland annat från det 
norska systemet, för att garantera att systemet är långsiktigt hållbart, inte riskerar att sätta enskilda 
människor i en skuldfälla eller skada det finansiella systemet. 

58. Ett skattebefriat bosparande för förstagångsköpare. Det ska löna sig att spara och ta ansvar. Genom att 
hjälpa människor att hjälpa sig själva kan ett skattebefriat bosparande leda till samhällsvinster, utan att 
staten behöver gå in med ekonomiskt stöd eller bidrag. 

59. Tillåt fastighetsdelning vid ombildning. Idag är det många fastighetsindelningar som hindrar ombildningar, 
genom att en fastighet innefattar många olika hus. Genom att tillåta fastighetsdelning vid ombildning öppnas 
det upp för fler att besluta om sin framtid i sitt bostadshus, oberoende av andra. Det skulle öka valfriheten. 

 
Romina Pourmokhtari yrkade: 

1. att en helt ny punkt skulle införas i rapporten med lydelsen: ”Att Liberalerna tar ställning för att 
prissättningen av hyror som inte är behovsbostäder ska prissättas genom marknaden, dvs. att 
marknadshyror ska gälla.” 

 
Elisabeth Mattsson, Lill Jansson och Anna Svalander yrkade: 

1. att i punkt 2 begreppet ”Integrationspakt” skulle ändras till ”integrationsavtal”  
 
Mohamad Hassan och Malin Sjöberg Högrell yrkade: 

1. att i punkt 7 meningen ”Vi kräver istället att socialtjänsten alltid ska rapportera in svarta hyreskontrakt 
och kräva tillbaka medel som utbetalas till olaglig verksamhet.” skulle få lydelsen: ”Vi kräver därför att 
socialtjänstlagen ändras så att socialtjänsten ges möjlighet att kunna avslå ansökan om försörjningsstöd 
för hyra som grundar sig på en otillåten andrahandsuthyrning.” 

 
Monica Brohede Tellström, Hasse Backman och Helene Åkerlind yrkade: 

1. att punkt 13 skulle utgå 
 
Daniel Adborn yrkade: 

1. att punkt 13 skulle ges lydelsen: ”De specifika uppsägningsgrunderna måste vidgas. Ingen ska tvingas 
ha kvar en hyresgäst som använder bostaden till grov kriminalitet eller som begår grova våldsbrott inom 
fastigheten. Med dagens lagstiftning är det lätt att säga upp någon som använder bostaden till 
prostitution eller spel om pengar, men väldigt svårt att säga upp kontraktet till någon som använder den 
vid exempelvis narkotika- eller olaga vapenförsäljning. Lagstiftning måste både skydda barn och andra 
oskyldiga medlemmar i ett hushåll från att hamna i hemlöshet och från att tvingas utsättas för grov 
brottslighet i sitt hem eller sitt hemområde.” 

 
Nicklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade: 

1. att i punkt 16 ”feministiskt perspektiv” skulle ersättas med ”inkluderande perspektiv” 
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Anders Cargerman yrkade med anledning av punkt 16: 
1. att rapporten skulle kompletteras med meningen: ”Stadsplanering ska utgå från alla människors 

värdegrunder.” 
 
Romina Pourmokhtari yrkade: 

1. att punkt 17 skulle utgå 
 
Monica Brohede Tellström, Nicklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade: 

1. att punkt 23 skulle utgå 
 
Axel Darvik, partistyrelsen, yrkade: 

1. att punkt 29 skulle kompletteras med texten: ”Det nya systemet ska fungera sida vid sida med dagens 
sociala kontrakt men kommer träffa bredare grupper och innebär en mer långsiktig lösning än de sociala 
kontrakt som ofta är av mer kortsiktig karaktär.” 

 
Monica Brohede Tellström yrkade: 

1. att punkt 29–40 skulle utgå 
 

Jesper Brandberg yrkade: 
1. att punkterna 29–39 i bostadsprogrammet skulle återremitteras så att partistyrelsen kunde förtydliga på 

vilket sätt "behovsbostäder" ska skilja sig från de "sociala bostäder" som man idag kan få tillgång till 
genom biståndsbeslut via socialtjänsten. 

 
Anders Cargerman yrkade med anledning av punkterna 29–39: 

1. att partirådet skulle ta ställning för att sprida kunskapen om att möjligheter att skapa bostäder för 
behövande finns inom nuvarande sociallagstiftning med en liberal prägel 

 
Romina Pourmokhtari yrkade: 

1. att i punkt 30 och 32 ”utsatta områden” skulle bytas ut mot ”särskilt utsatta områden” 
 
Nicklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade: 
1. att punkt 34 skulle förtydligas och förslaget utvecklas i texten 
 
Hans Backman och Helene Åkerlind yrkade: 
1. att i punkt 34 följande meningar skulle strykas: ”Varje kontrakt har istället en bestämd tidshorisont där 

hyresgästen har rätt att bo kvar. Som huvudregel bör kontrakten gälla i minst fem år, med möjlighet för 
parterna att komma överens om längre perioder.”  

2. att texterna kring behovsbostäder skulle utvecklas ytterligare och ställas mer i relation till de system som 
används i kommunerna idag 

 
Nicklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade: 
1. att punkt 40 skulle utgå 
 
Monica Brohede Tellström yrkade: 
1. Att punkt 49 skulle utgå 
 
Monica Brohede Tellström, Nicklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade: 
1. Att punkt 50 skulle utgå 
 
Anders Cargerman yrkade med anledning av punkt 50: 
1. att partirådet skulle ta ställning för att kommunala bolag inte ska engagera sig som rådgivare eller liknande 

då det kan medföra diskussioner om partiskhet och skadeståndsskyldighet 
 
Jesper Brandberg yrkade: 
1. att punkt 52 skulle utgå 
 
Nicklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade: 
1. att punkt 54 skulle omarbetas för att föreslå att samtliga amorteringskrav avskaffas 
 
Jesper Brandberg yrkade: 
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1. att punkt 57 skulle utgå 
 
Pär Johnson, Alda Danial och Monica Brohede Tellström yrkade: 
1. att begreppet Förortslyftet skulle ändras till Sverigelyftet 
 
Partistyrelsen yrkade:  

1. att Romina Pourmokhtaris yrkande avseende ny punkt skulle avslås 
2. att Elisabeth Mattssons m.fl. yrkande avseende punkt 2 skulle avslås 
3. att Mohamad Hassans och Malin Sjöberg Högrells yrkande avseende punkt 7 skulle anses besvarat 
4. att punkt 13 skulle ges lydelsen: ”De specifika uppsägningsgrunderna måste vidgas. Ingen ska tvingas 

ha kvar en hyresgäst som använder bostaden till grov kriminalitet eller som begår grova våldsbrott inom 
fastigheten. Med dagens lagstiftning är det lätt att säga upp någon som använder bostaden till 
prostitution eller spel om pengar, men väldigt svårt att säga upp kontraktet till någon som använder den 
till olaga narkotika- eller vapenförsäljning. Lagstiftning måste både skydda barn från att hamna i 
hemlöshet och från att tvingas utsättas för grov brottslighet i sitt hem eller sitt hemområde.” och att 
Monica Brohede Tellströms m.fl. och Daniel Adborns yrkanden därmed skulle anses besvarade 

5. att punkt 16 skulle ges lydelsen: ”En inkluderande feministisk stadsplanering i utsatta områden. Alla 
människors behov ska väga lika tungt – oavsett genus, etnicitet eller härkomst. Stadsplaneringen måste 
skapa fungerande, effektiva och trygga stadsmiljöer för alla människor. De fysiska miljöerna ska 
planeras på ett sätt som förebygger brott och förtryck. Stadsutvecklingen ska kontinuerligt och 
systematiskt underlätta integration och ökad kontakt mellan olika stadsdelar och människor.” och att 
Niklas Wikströms och Sara Gunnarssons samt Anders Cargermans yrkanden därmed skulle anses 
besvarade 

6. att punkt 17 skulle ges lydelsen: ”Ge kommunerna större befogenheter att stoppa de som systematiskt 
missköter fastigheter, på ett sätt som riskerar andras liv och hälsa, från att köpa fler fastigheter. 
Fastigheter som förfaller eller står tomma och inte underhålls enligt rådande regler kan riskera både 
säkerheten i ett område och hälsan för en hyresgäst. Fastighetsägare till grovt misskötta fastigheter bör 
kunna hindras från att köpa fler fastigheter innan de lever upp till grundläggande krav för befintliga 
fastigheter.” och att Romina Pourmokhtaris yrkande därmed skulle anses besvarat 

7. att punkt 23 skulle ges lydelsen: ”Vid förmedling av biståndsbedömd bostad för äldre måste större 
hänsyn tas till individens livssituation och levnadsförhållanden. Alla måste ha möjlighet att bo i ett hem 
som de kan må bra av. Trångboddhet kan leda till risk för båda hälsa och liv för äldre. Samma hänsyn 
behöver tas till trångboddhet som exempelvis tas till ensamhet vid erbjudande om plats på boende till 
årsrika. Bedömningarna ska alltid grundas i individens behov och situation.” och att Monica Brohede 
Tellströms m.fl. yrkande därmed skulle anses besvarat 

8. att Monica Brohede Tellströms yrkande avseende punkterna 29–40 skulle avslås 
9. att Jesper Brandbergs och Anders Cargermans yrkanden avseende punkterna 29–39 skulle anses 

besvarade 
10. att Romina Pourmokhtaris yrkande avseende punkterna 30 och 32 skulle anses besvarat  
11. att Nicklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande avseende punkt 34 skulle anses besvarat  
12. att Hans Backmans och Helene Åkerlinds yrkande 1 avseende punkt 34 skulle avslås och att yrkande 2 

skulle anses besvarat  
13. att Nicklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande avseende punkt 40 skulle avslås 
14. att punkt 49 skulle ges lydelsen: ”Rätt att bo kvar vid ombildning och möjlighet att byta. För att fler ska 

ges möjlighet att bo kvar med samma hyresvärd ska den enskilda hyresgästen som inte önskar delta i en 
ombildning såsom idag garanteras rätten att bo kvar i samma lägenhet med den nya 
bostadsrättsföreningen som hyresvärd, samtidigt som kommunala bostadsbolag på initiativ av 
hyresgästen oftare ska erbjuda denne möjligheten att byta till en annan likvärdig eller bättre lägenhet 
inom det egna beståndet.” och att Monica Brohede Tellströms yrkande därmed skulle anses besvarat 

15. att punkt 50 skulle utgå och att Monica Brohede Tellströms m.fl. yrkande därmed skulle bifallas och 
Anders Cargermans yrkande skulle anses besvarat 

16. att Jesper Brandbergs yrkande avseende punkt 52 skulle avslås 
17. att Nicklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande avseende punkt 54 skulle avslås 
18. att Jesper Brandbergs yrkande avseende punkt 57 skulle avslås 

 

I debatten yttrade sig:  
Mohamad Hassan, Romina Pourmokhtari, Malin Danielsson, Daniel Adborn, Jesper Brandberg, Björn Ljung, 
Nina Lundström, Pär Löfstrand, Robert Hannah, Anders Castberger, Axel Darvik, Martin Ängeby, Sara 
Gunnarsson, Christoffer Heimbrand, Juno Blom, Anna Starbrink, Hans Backman, Malin Sjöberg Högrell, Johan 
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Pehrson, Helena Holmberg, Torbjörn Ekelund, Catrin Eliasson, Hans-Peter Carlsson, Karolina Wallström, Alda 
Danial, Catrin Eliasson och Anne Kotavuopio Jatko. 
 

Partirådet beslutade:  
11. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Romina Pourmokhtaris yrkande avseende ny punkt  
12. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Elisabeth Mattssons m.fl. yrkande avseende punkt 2 
13. att i enlighet med partistyrelsens yrkande anse Mohamad Hassans och Malin Sjöberg Högrells yrkande 

avseende punkt 7 besvarat 
14. att hänskjuta punkt 13 till beredningsutskottet 
15. att i enlighet med partistyrelsens yrkande ge punkt 16 lydelsen: ”En inkluderande feministisk 

stadsplanering i utsatta områden. Alla människors behov ska väga lika tungt – oavsett genus, etnicitet 
eller härkomst. Stadsplaneringen måste skapa fungerande, effektiva och trygga stadsmiljöer för alla 
människor. De fysiska miljöerna ska planeras på ett sätt som förebygger brott och förtryck. 
Stadsutvecklingen ska kontinuerligt och systematiskt underlätta integration och ökad kontakt mellan 
olika stadsdelar och människor.” och därmed anse Niklas Wikströms och Sara Gunnarssons samt 
Anders Cargermans yrkanden anses besvarade 

16. att i enlighet med partistyrelsens yrkande ge punkt 17 lydelsen: ”Ge kommunerna större befogenheter 
att stoppa de som systematiskt missköter fastigheter, på ett sätt som riskerar andras liv och hälsa, från 
att köpa fler fastigheter. Fastigheter som förfaller eller står tomma och inte underhålls enligt rådande 
regler kan riskera både säkerheten i ett område och hälsan för en hyresgäst. Fastighetsägare till grovt 
misskötta fastigheter bör kunna hindras från att köpa fler fastigheter innan de lever upp till 
grundläggande krav för befintliga fastigheter.” och därmed anse Romina Pourmokhtaris yrkande 
besvarat 

17. att i enlighet med partistyrelsens yrkande ge punkt 23 lydelsen: ”Vid förmedling av biståndsbedömd 
bostad för äldre måste större hänsyn tas till individens livssituation och levnadsförhållanden. Alla måste 
ha möjlighet att bo i ett hem som de kan må bra av. Trångboddhet kan leda till risk för båda hälsa och 
liv för äldre. Samma hänsyn behöver tas till trångboddhet som exempelvis tas till ensamhet vid 
erbjudande om plats på boende till årsrika. Bedömningarna ska alltid grundas i individens behov och 
situation.” och därmed anse Monica Brohede Tellströms m.fl. yrkande besvarat 

18. att bifalla Axel Darviks yrkande avseende punkt 29 
19. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Monica Brohede Tellströms yrkande avseende 

punkterna 29–40  
20. att i enlighet med partistyrelsens yrkande anse Jesper Brandbergs och Anders Cargermans yrkanden 

avseende punkterna 29–39 besvarade 
21. att i enlighet med partistyrelsens yrkande anse Romina Pourmokhtaris yrkande avseende punkterna 30 

och 32 besvarat  
22. att i enlighet med partistyrelsens yrkande anse Nicklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande 

avseende punkt 34 besvarat  
23. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Hans Backmans och Helene Åkerlinds yrkande 1 

avseende punkt 34 och anse yrkande 2 besvarat  
24. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Nicklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande 

avseende punkt 40  
25. att i enlighet med partistyrelsens yrkande ge punkt 49 lydelsen: ”Rätt att bo kvar vid ombildning och 

möjlighet att byta. För att fler ska ges möjlighet att bo kvar med samma hyresvärd ska den enskilda 
hyresgästen som inte önskar delta i en ombildning såsom idag garanteras rätten att bo kvar i samma 
lägenhet med den nya bostadsrättsföreningen som hyresvärd, samtidigt som kommunala bostadsbolag 
på initiativ av hyresgästen oftare ska erbjuda denne möjligheten att byta till en annan likvärdig eller 
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bättre lägenhet inom det egna beståndet.” och därmed anse Monica Brohede Tellströms yrkande 
besvarat 

26. att i enlighet med partistyrelsens och Monica Brohede Tellströms yrkande punkt 50 skulle utgå och 
därmed anse Anders Cargermans yrkande besvarat 

27. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Jesper Brandbergs yrkande avseende punkt 52 
28. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Nicklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande 

avseende punkt 54  
29. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Jesper Brandbergs yrkande avseende punkt 57  

§ 13. Förortslyftet: Skola 

Partistyrelsen hade i rapporten ”Förortslyftet: Skola” yrkat: 

Kapitel 1: Förskolan 
1. Stärk den uppsökande pedagogiska verksamheten. Fler barn behöver fångas upp tidigt, redan innan de börjar 

förskolan, så att språkutvecklande insatser kan sättas in. 
2. Säkerställ att barnen får tillräcklig tid i förskolan. För att barnen ska få goda möjligheter att utvecklas i 

förskolan är det av stor vikt att de får tillräckligt med tid i förskolan. 
3. Gör den allmänna förskolan obligatorisk för barn från fem års ålder. De femåringar som idag inte går i 

förskola kommer ofta från socioekonomiskt svaga hem eller är utrikes födda, vilket är samma grupp som 
gynnas mest av att delta i förskolans pedagogiska verksamhet. 

4. Stärk det svenska språkets ställning i förskolans läroplan. Alla barn ska få utveckla sitt modersmål, men 
färdighet 

5. Genomför en nationell kartläggning av förskolebarns ordförråd med särskilt fokus på utsatta områden. Att 
mäta är att veta, och med en ordentlig kartläggning kan vi få kunskap om var insatser behöver sättas in. 

6. Ambitionen för lärande måste höjas i förskolan. Inför konkreta mål för barns utveckling i det svenska 
språket i förskolans läroplan. 

7. Språkförskola ska bli obligatoriskt för nyanlända barn mellan tre och fem år från familjer med ett annat 
modersmål än svenska. Barnen ska erbjudas minst 15 timmars språkförskola per vecka. 

8. Höj antagningskraven i svenskämnet till förskollärarutbildningen. På sikt ska det krävas minst betyget C i 
svenska för blivande förskollärare. Ska barnen i förskolan lära sig svenska är pedagogernas kunskaper 
avgörande. 

9. Alla barn i förskolan ska kunna lära sig svenska. Inför språkkrav i svenska för all pedagogisk personal i 
förskolan. Pedagogisk personal som inte uppnår kraven ska erbjudas utbildningsinsatser i form av ett 
språklyft. 

10. Riktlinjer för hur kommuner kan främja mer blandade barngrupper i områden där en stor andel av invånarna 
är utrikes födda ska tas fram. Syftet är att motverka att barn som delar ett gemensamt modersmål, som inte 
är svenska, koncentreras till en specifik förskola. Då blir inte det svenska språket huvudspråk, vilket 
hämmar integrationen. 

11. Stärk rätten till förskola för barn vars vårdnadshavare ansöker om försörjningsstöd. Deltagande i den 
allmänna förskolan för barn mellan tre och fem år ska utkrävas om en vårdnadshavare ansöker om 
försörjningsstöd. 

12. Inför förstelärare förskollärare med särskilt språkansvar i utsatta områden. De ska ha i uppdrag att särskilt 
arbeta med att främja barnens utveckling av det svenska språket. 

13. Orosanmälningar från förskolan ska kunna delas med grundskolan. Det hindras idag av sekretessregler, 
vilket gör att grundskolor inte får kännedom om vilka barn som varit föremål för orosanmälan i förskolan. 

14. Alla barn ska känna sig trygga och inkluderade i förskolan. Förskolans arbete mot hedersrelaterat förtryck 
och för en inkluderande genuspedagogik ska stärkas. 

15. Även sociala insatser måste börja i tid. Förutsättningarna för tidiga sociala insatser för barn i förskolan 
måste stärkas, exempelvis genom samverkan mellan förskola, socialtjänst och BVC. 

 
Kapitel 2: Likvärdighet och skolval 
16. Skolor och huvudmän gynnas av ett stabilt skolvalssystem. Inför regler för hur ofta elever får göra 

skolbyten. Undantag ska gälla i särskilda fall, exempelvis för elever som blir utsatta för mobbning. 
17. Alla skolor, både kommunala och fristående, ska ta ett ökat samhällsansvar genom att aktivt arbeta för att 

främja blandade elevgrupper. 
18. Gör valfriheten mer jämlik genom ett samordnat skolval. Möjligheten för elever och vårdnadshavare att göra 

ett informerat skolval underlättas om tillgången till information, statistik och ansökan samlas på ett ställe. 
19. Ge fler elever möjlighet att söka till skolor på rättvisa villkor. Inför en gemensam tid från när barn tidigast 

får placeras i kö till fristående skolor. Skolköer bör begränsas till ett år före skolstart. 
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20. Alla skolor ska avsätta en kvot för nyanlända elever. Fem procent av de tomma platserna ska på så sätt bli 
tillgängliga för dem. Det ger nyanlända elever en chans att komma in på eftersökta skolor av hög kvalitet. 

21. Ge kommuner bättre förutsättningar att arbeta mot skolsegregation. Låt kommunala skolor skapa 
upptagningsområden. 

22. De bästa lärarna ska arbeta på de mest utsatta skolorna. Liberalerna vill genomföra en satsning mot 
pedagogisk segregation. Genom satsningar på höga löner, minskad undervisningstid för lärarna, tillgång till 
speciallärare, individuellt fortbildningskonto för lärare och god tillgång till avlastande stödresurser ska det 
bli mer attraktivt för legitimerade och erfarna lärare att söka sig till utsatta skolor. 

23. Rektorer måste få utökat mandat att forma sina lag. För att vända utvecklingen på utsatta skolor måste 
rektorer få ökade befogenheter att bestämma vilka lärare som ska arbeta där. Det ska åstadkommas genom 
förhandling mellan parterna alternativt särskild lagstiftning. 

24. Karriärtjänster för lärare ska förutsätta viktig erfarenhet. För att kvalificera sig för karriärtjänster ska man ha 
jobbat på en socialt utsatt skola. Det bör utredas om ett sådant kriterium även bör gälla rektorer. 

25. Koppla socialt utsatta skolor till lärarutbildningarna genom att etablera samarbeten. Fler lärarstudenter ska 
under sin utbildning får erfarenhet av att jobba på socialt utsatta skolor. 

26. Samhället är större än staten. Fler krafter behöver involveras för att stärka skolresultaten i utsatta områden. 
Stärk organisationer inom civilsamhället som stöttar utsatta skolor genom exempelvis läxläsning, 
lärarrekrytering och socialt stöd. 

 
Kapitel 3: Skolans ekonomi och statens ansvar 
27. Skolan måste bli mer likvärdig. Utred en nationell lägstanivå för skolpeng respektive tilläggsbelopp som 

beaktar elevernas socioekonomiska status. Nationella riktlinjer underlättar för alla huvudmän och främjar 
likvärdighet. 

28. Skolan ska vara som starkast där elevernas förutsättningar är som svagast. Låt staten starta och bedriva 
särskilda skolor i utsatta områden. Kommunala skolor i utsatta områden som under lång tid misslyckats med 
sitt uppdrag ska kunna övertas av staten och drivas vidare med ett särskilt kunskapsuppdrag. 

29. Huvudmän ska fokusera på kunskapsuppdraget, inte administration. Minska antalet riktade statsbidrag till 
skolor och slå ihop dem till ett större sektorsbidrag. 

30. Stabilitet och långsiktighet gynnar skolan. Skolpengssystemet bör utredas och vidareutvecklas så att 
resursfördelningen på ett bättre sätt motsvarar skolornas utgifter och samtidigt blir mer stabilt över tid. 

 
Kapitel 4: Sätt stopp för trygghetssegregationen 
31. Regler utan konsekvenser är inte regler. Alla skolor ska införa konsekvenstrappor. På samma sätt som alla 

skolor idag har ordningsregler, ska det finnas dokument som tydligt fastställer vilka konsekvenser 
regelövertramp för med sig. 

32. Slopa kravet på elevers medbestämmande om ordningsregler. Elever ska involveras i arbetet med skolans 
ordningsregler, men vilka regler som ska gälla ska alltid beslutas av skolans ledning. 

33. Lärare ska känna sig trygga i sin yrkesutövning. Förtydliga lärares ansvar och befogenheter i skollagen. Det 
ska vara tydligt vad en lärare får göra för att upprätthålla trygghet och studiero. 

34. Minska lärarnas administration. Slopa kravet på att även mindre disciplinära åtgärder, som exempelvis när 
en elev som stör undervisningen skickas ut från klassrummet, alltid måste dokumenteras av läraren. 

35. Samarbete mellan skolor och vårdnadshavare är viktigt. Alla skolor ska införa förväntansdokument som 
vårdnadshavarna ska signera. I dokumentet ska det exempelvis tydligt framgå vilka regler som gäller på 
skolan. 

36. En tillsägning är inte en kränkning. Skollagen måste tydliggöras, så att det inte är en enskild elevs subjektiva 
åsikt som avgör vad som är en kränkning. Missbruk riskerar att urholka allvaret i en kränkning. 

37. Reformera anmälningssystemet. Om man vill anmäla en lärare, ska det först hanteras av huvudmannen 
lokalt innan Skolinspektionen centralt involveras. Eventuella konflikter eller meningsskiljaktigheter kan ofta 
lösas bäst på skolan först. 

38. Handling är viktigare än ord. Kravet på att alla skolor alltid ska uppdatera sina likabehandlingsplaner årligen 
bör slopas – det viktiga är att alla skolor aktivt arbetar med att de efterlevs. 

39. Arbetet för trygghet och studiero ska vila på vetenskaplig grund. Ge Skolverket i uppgift att kontinuerligt 
sammanställa internationell evidens gällande konkreta metoder för att skapa trygghet och studiero samt 
motverka mobbning i skolor. 

40. Elever som förstör skolans egendom ska hållas ansvariga för det. Inför ersättningskrav för elever som begår 
skadegörelse i skolan. 

41. Stärk skolans yttre skydd baserat på ett trygghetsperspektiv. Skolan är inte en allmän plats, och för att skapa 
trygghet är det viktigt att enbart behörig personal samt skolans elever kan ta sig in i skolans lokaler och 
utrymmen. 
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42. Ingen elev ska känna sig otrygg i skolans lokaler. Alla skolors inre miljöer måste planeras och utformas 
utifrån både ett trygghetsperspektiv och feministiskt perspektiv. 

43. Lärare varken kan eller ska göra allt. Staten ska stötta skolor i utsatta områden så att de i högre utsträckning 
kan anställa social stödpersonal. 

44. Skolan kan göra mycket, men inte allt. Många elever som inte lyckas i skolan har en bakomliggande social 
problematik. Socialtjänsten ska aktivt stötta utsatta elevers skolgång. 

 
Kapitel 5: Kunskap – biljetten in i samhället 
45. Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan har misslyckats. Möjligheterna att införa en helt ny skolform 

bör utredas och övervägas. Obehöriga elever måste få fler chanser att välja olika vägar genom skolsystemet, 
exempelvis genom helt praktiska spår. 

46. Förläng skolplikten för elever som inte uppnår gymnasiebehörighet. Plikten ska upphöra vid 18 års ålder, 
eller innan om eleven genomgår en praktisk utbildning efter grundskolan eller uppnår gymnasiebehörighet. 
För nyanlända elever ska skolplikten förlängas upp till 20 års ålder. 

47. Fler krafter behövs för att vända kunskapsresultaten i utsatta områden. Stötta civilsamhället för fler 
läsfrämjande insatser i utsatta områden. 

48. Många barn och unga saknar akademiker i sin närhet. För att fler elever ska känna att akademien är en 
möjlig väg för dem, ska universiteten få i uppdrag att mer aktivt arbeta uppsökande för att motverka social 
snedrekrytering. 

 
Jesper Brandberg yrkande: 
1. att punkt 3 skulle omformuleras så att obligatoriet enbart riktar sig till de grupper där de stora problemen 

finns, detta i likhet med konstruktionen av flera av de övriga punkterna i avsnittet (t.ex. mot nyanlända 
och/eller mottagare av försörjningsstöd 

 
Monica Brohede Tellström, Marianne Damström Gereben och Leif Palmberg yrkade: 
1. att rubriken i punkt 5 skulle ges lydelsen ”Genomför en nationell kartläggning av ordförrådet hos alla barn” 
 
Monica Brohede Tellström och Marianne Damström Gereben yrkade: 
1. att, i händelse av att ovanstående yrkande inte skulle bifallas, den sista meningen i punkt 5 skulle ersättas 

med: ”Insatser kan då sättas in där behoven är som störst.” 
 
Presidiet yrkade: 
1. att rapporten punkt 5 med tillhörande yrkanden skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
 
Monica Brohede Tellström yrkade: 
1. att punkt 7 och 11 skulle omarbetas så att det framgår att rättighet till förskola från tidigare ålder än fem år 

ska ges till barn som av sociala eller andra skäl kan ha sådana behov. 
 
Niklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade: 
1. att punkt 8 skulle strykas  
 
Elisabeth Mattsson, Lill Jansson och Anna Svalander yrkade: 
1. att punkt 11 skulle strykas 
 
Lill Jansson och Maria Nilsson yrkade: 
1. att i punkt 11 meningen ”Deltagande i den allmänna förskolan för barn mellan tre och fem år ska utkrävas 

om en vårdnadshavare ansöker om försörjningsstöd.” skulle ändras till: ”Deltagande i den allmänna 
förskolan för barn mellan tre och fem år ska särskilt uppmuntras om en vårdnadshavare ansöker om 
försörjningsstöd.” 

 
Mats Persson yrkade med instämmande av Pär Gustafsson: 
1. att rapporten punkt 11 med tillhörande yrkanden skulle hänskjutas till beredningsutskottet 
 
Hasse Backman och Helene Åkerlind yrkade: 
1. att punkt 16 skulle strykas 
 
Jesper Brandberg yrkade: 
1. att punkt 19 skulle strykas 
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Tiina Ihatsu-Harder och Stefan Krstic yrkade: 
1. att punkt 20 skulle ges lydelsen: ”Kvoten ska vara en frivillig åtgärd som den enskilda skolan kan vidta.” 
 
Richard Fallqvist yrkade: 
1. att punkt 20 skulle utgå 
 
Romina Pourmokhtari, Hasse Backman och Helene Åkerlind yrkade: 
1. att i punkt 22 stryka ”minskad undervisningstid för lärarna” 
 
Cecilia Elving yrkade: 
1. att punkt 22 skulle ges rubriken: ”På de mest utsatta skolorna ska lärarna ges bäst förutsättningar” 
 
Hasse Backman och Helene Åkerlind yrkade: 
1. att punkt 22 skulle ges rubriken: ”Legitimerade och erfarna lärare ska arbeta på de mest utsatta skolorna” 
 
Niklas Wikström och Sara Gunnarsson, Stefan Krstic samt Monica Brohede Tellström yrkade: 
1. att punkt 23 skulle strykas 
 
Niklas Wikström, Sara Gunnarsson, Monica Brohede Tellström, Elisabeth Mattsson, Lill Jansson och Anna 
Svalander yrkade: 
1. att punkt 24 skulle strykas 
 
Mohamad Hassan och Malin Sjöberg Högrell yrkade: 
1. att i punkt 24 texten ”för att kvalificera sig för karriärtjänster ska man ha jobbat på en socialt utsatt skola” 

skulle ersättas med: ”För att kvalificera sig för karriärtjänster ska man ha erfarenhet från en socialt utsatt 
skola eller ha motsvarande erfarenhet.” 

 
Jesper Brandberg, Isabel Smedberg-Palmqvist, Anna Svalander, Monica Brohede Tellström, Lill Jansson och 
Martin Ängeby yrkade: 
1. att punkt 27 och punkt 30 skulle strykas 
 
Elisabeth Mattsson, Lill Jansson, Anna Svalander, Sara Wettergren, Isabel Smedberg-Palmqvist, Monica 
Brohede Tellström och Martin Ängeby yrkade 
1. att punkt 28 skulle strykas 
 
Isabel Smedberg-Palmqvist, Anna Svalander, Monica Brohede Tellström, Lill Jansson och Martin Ängeby 
yrkade:  
1. att punkt 29 skulle strykas  
 
Isabel Smedberg-Palmqvist, Anna Svalander, Monica Brohede Tellström, Lill Jansson, Malin Danielsson och 
Martin Ängeby yrkade: 
1. att partirådet skulle ta ställning för att Liberalernas skolpolitik ligger fast 
2. att partirådet skulle ge partistyrelsen i uppdrag att lägga förslag till nästa landsmöte på hur åtgärder för en 

mer likvärdig skola kan bidra till förbättrade skolresultat i hela landet 
 
Niklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade: 
1. att punkt 31 skulle strykas 
 
Niklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade: 
1. att punkt 32 skulle strykas 
 
Tiina Ihatsu-Harder och Stefan Krstic yrkade: 
1. att punkt 38 skulle ges lydelsen: ”En årlig uppföljning av likabehandlingsplanen ska dock göras.”   
 
Niklas Wikström och Sara Gunnarsson yrkade 
1. att i punkt 42 ändra ”feministiskt perspektiv” till ”inkluderande perspektiv”   
 
Anders Cargerman yrkade: 
1. att i punkt 42 stryka ”feministiskt”   
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Mohamad Hassan och Malin Sjöberg Högrell yrkade: 
1. att i punkt 44 lägga till texten: ”Stärk samarbetet mellan socialtjänst och skola genom ett lagstadgat uppdrag 

för att säkerställa att utsatta barn tar sig till skolan.”  
 
Monica Brohede Tellström, Malin Danielsson, Marianne Damström Gereben och Martin Hawsho yrkande: 
1. att båda programmen skulle förses med en ny punkt 1 med rubriken ”Inledning” och lydelsen: 

   ”Liberalernas mål är att vi 2030 inte har några utsatta områden i Sverige. 
   Förortslyftet syftar till att lyfta människor i utsatta områden genom liberala reformer som ser möjligheter 
snarare än hotbilder. Sverige ska vara möjligheternas land där varje människa formar sitt eget liv och där vi 
fortsätter att bygga och utveckla välstånd och välfärd. 
   Vår politiska uppgift är att frigöra individer och ge dem möjlighet att växa. Vi ska slåss mot 
diskriminering och rasism, och för ett samhälle där människors olikheter ses som en tillgång, inte ett hot. 
Den positiva, liberala framtidsberättelsen står i stark kontrast till den konservativa och nationalistiska 
populistagendan som fått allt större fäste i många länder, så också i Sverige. Och lika bjärt kontrast till den 
socialistiska kollektivismen som vägrar låta individen verka utifrån sin egen kraft.  
   Invandring och öppenhet kräver en effektiv integrationspolitik med höga förväntningar på människor och 
som visar tydliga vägar in i det svenska samhället.  
   Sverige behöver en plan för att alla, oavsett var man bor, ska ha trygga livsvillkor, bra skolor, möjligheter 
att kunna försörja sig själva och vara delaktiga i samhället. 
   Samhället måste ta tillbaka kontrollen över alla områden där kriminella gäng idag sprider våld och rädsla. 
Detta ska ske i nära samarbete med myndigheter, lokala aktörer, fastighetsägare och medborgare. 
   Det krävs breda åtgärder, långsiktighet, fler poliser och skärpt lagstiftning för att öka tryggheten och 
minska kriminaliteten i utsatta områden. 
   Reformpaket med nya förslag för att få bort utsatta områden presenteras inom fem områden: lag och 
ordning, utbildning, tryggare områden, egen försörjning och demokratiska värderingar. 
   Sveriges välstånd byggs av företagsamma och strävsamma människor. I ett dynamiskt samhälle möts 
företagare och entreprenörer av positiva attityder. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och 
fler jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. Detta är också verktyg för att skapa en nödvändig, 
positiv utveckling i landets förorter. 
   En liberal välfärdspolitik bidrar till människors frihet och fler möjligheter i livet. Den utsatthet som många 
människor lever i måste brytas. Generella åtgärder och trygghetssystem som syftar till att skapa frihet och 
underlättar en trygg social rörlighet, det vill säga klassresor, är viktiga verktyg som måste utvecklas för att 
möta den samhällsproblem som ger ofrihet i vår tid.  
   Förortslyftet är en liberal plikt. Det handlar om att människor ska kunna se möjligheterna se i sin egen 
framtid, och för sina barns utveckling. Möjligheter för de bostadsorter som är många människors hembygd 
och som ska vara bra platser att leva på.  
   Så kan Sverige bli möjligheternas land. För alla.” 

 
Pär Johnson, Alda Danial, Isabel Smedberg-Palmqvist och Monica Brohede Tellström yrkade:  
1. att begreppet ”Förortslyftet” skulle ändras till ”Sverigelyftet” 
 
Partistyrelsen yrkande: 
1. att Jesper Brandbergs yrkande avseende punkt 3 skulle avslås 
2. att punkt 5 skulle ges lydelsen: ”Genomför en nationell kartläggning av förskolebarns ordförråd. Att mäta är 

att veta, och genom en rikstäckande kartläggning kan sådan viktig kunskap frambringas. Kartläggningen bör 
särskilt fokusera på utsatta områden, då det är där kunskapsluckan i dag är som allra störst.” och att Monica 
Brohede Tellströms yrkande därmed skulle anses besvarat 

3. att Niklas Wikströms yrkande avseende punkt 8 skulle avslås 
4. att punkt 11 skulle ges lydelsen: ”Stärk rätten till förskola för barn vars vårdnadshavare ansöker om 

försörjningsstöd. Deltagande i den allmänna förskolan för barn mellan 3 och 5 år ska utkrävas om en 
vårdnadshavare ansöker om försörjningsstöd. Liberalerna ser också ett behov av fler insatser för att öka 
deltagandet i den allmänna förskolan även för andra barn, exempelvis den grupp av barn som av sociala skäl 
särskilt hade gynnats av förskolans pedagogik.” och att Monica Brohede Tellströms yrkande avseende punkt 
7 och 11 därmed skulle anses besvarat samt Elisabeth Mattssons m.fl. yrkande avseende punkt 11 därmed 
skulle avslås 

5. att Hasse Backmans yrkande och Helene Åkerlinds yrkande avseende punkt 16 skulle avslås 
6. att Jesper Brandbergs yrkande avseende punkt 19 skulle avslås 
7. att Tiina Ihatsu-Harders och Stefan Krstics samt Richard Fallqvists yrkanden avseende punkt 20 skulle 

avslås 
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8. att punkt 22 skulle ges lydelsen: ”På de mest utsatta skolorna ska lärarna ges bäst förutsättningar. 
Liberalerna vill genomföra en satsning mot pedagogisk segregation. Genom att satsa på exempelvis högre 
löner, större möjligheter för rektorer att minska den enskilda lärarens arbetsbörda, tillgång till speciallärare, 
individuellt fortbildningskonto för lärare och god tillgång till avlastande stödresurser ska det bli mer 
attraktivt för legitimerade och erfarna lärare att söka sig till utsatta skolor.” och att Cecilia Elvings yrkande 
därmed skulle bifallas och Romina Pourmokhtaris m.fl. yrkande skulle anses besvarat 

9. att punkt 23 skulle ges lydelsen: ”Rektorer måste få utökat mandat att forma sina lag. För att vända 
utvecklingen på utsatta skolor måste rektorer få ökade befogenheter att bestämma vilka lärare som ska 
arbeta där. Det bör åstadkommas genom förhandlingar.” och att Niklas Wikströms m.fl. yrkande därmed 
skulle anses besvarat 

10. att punkt 24 skulle ges lydelsen: ”Karriärtjänster för lärare ska premiera viktig erfarenhet. Vid tillsättning av 
karriärtjänster ska det anses meriterande att som lärare ha erfarenhet av undervisning på en socialt utsatt 
skola. Det bör utredas om det även ska beaktas vid tillsättning av rektorer.” och att Niklas Wikströms m.fl. 
samt Mohamad Hassans och Malin Sjöberg Högrells yrkanden därmed skulle anses besvarade 

11. att punkt 27 och 30 skulle ersättas av en ny punkt med lydelsen: ”Skolan måste bli mer likvärdig. Ett viktigt 
steg mot en likvärdig och statlig skola är att utreda en stabil och kompensatorisk modell för nationell 
finansiering av skolan. En sådan modell ska beakta elevernas socioekonomiska situation och utreda hur ett 
system för skolans finansiering kan bidra till att främja kvalitet, långsiktighet och stabilitet för olika skolor i 
hela landet.” och att Jesper Brandbergs yrkande avseende dessa punkter därmed skulle anses besvarat 

12. att punkt 28 skulle ges lydelsen: ”Skolan ska vara som starkast där elevernas förutsättningar är som svagast. 
Ett viktigt steg mot ett återförstatligande av skolan vore att låta staten starta och bedriva särskilda skolor i 
utsatta områden. Kommunala skolor i utsatta områden som under lång tid misslyckats med sitt uppdrag ska 
kunna övertas av staten och drivas vidare med ett särskilt kunskapsuppdrag.” och att Elisabeth Mattsons 
m.fl. yrkande därmed skulle avslås 

13. att Niklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande avseende punkt 31 skulle avslås 
14. att Niklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande avseende punkt 32 skulle avslås 
15. att Tiina Ihatsu-Harders och Stefan Krstics yrkande avseende punkt 38 skulle avslås 
16. att punkt 42 skulle ges lydelsen: ”Ingen elev ska känna sig otrygg i skolans lokaler. Alla skolors inre miljöer 

måste planeras och utformas utifrån ett feministiskt och inkluderande perspektiv i syfte att skapa ökad 
trygghet.” och att Niklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande därmed skulle anses besvarat samt 
Anders Cargermans yrkande skulle avslås 

17. att i punkt 44 lägga till texten: ”Socialtjänstlagen bör utökas med ett uppdrag till socialnämnderna att aktivt 
stötta utsatta barns skolgång, förebygga skolfrånvaro och motverka att elever avbryter sin skolgång.” och att 
Mohamad Hassans och Malin Sjöberg Högrells yrkande därmed skulle anses besvarat 

 

I debatten yttrade sig: 
Robert Hannah, Roger Haddad, Marianne Damström Gereben, Stefan Krstic, Niklas Wikström, Isabel 
Smedberg-Palmqvist, Anna Svalander, Hans Backman, Monica Brohede Tellström, Lill Jansson, Sara 
Gunnarsson, Leif Palmberg, Malin Danielsson, Lotta Wahlmino, Mohamad Hassan, Martin Ängeby, Maria 
Nilsson, Axel Darvik, Malin Sjöberg Högrell, Pär Gustafsson, Sara Wettergren och Mats Persson. 
 

Partirådet beslutade: 
30. att i enlighet med presidiets yrkande hänskjuta punkt 5 med tillhörande yrkanden till beredningsutskottet 
31. att i enlighet med Mats Perssons yrkande hänskjuta punkt 7 och 11 med tillhörande yrkanden till 

beredningsutskottet 

Beredningsutskottet yrkade: 
1. att punkt 5 skulle ges lydelsen: ”Genomför en nationell kartläggning av förskolebarns ordförråd. Att mäta är 

att veta, och genom en rikstäckande kartläggning kan sådan viktig kunskap frambringas. Kartläggningen bör 
särskilt fokusera på utsatta områden, då det är där kunskapsluckan i dag är som allra störst. Riktade insatser 
ska sedan sättas in där och på de förskolor i övrigt där kartläggningen visar att behoven är störst.” 

2. att tillhörande yrkanden därmed skulle anses besvarade 
3. att den sista meningen i punkt 11 skulle ges lydelsen: ”Deltagande i den allmänna förskolan ska uppmuntras 

och i normalfallet vara en förutsättning om en vårdnadshavare ansöker om försörjningsstöd.” 
4. att tillhörande yrkanden därmed skulle anses besvarade 
 
Partirådet beslutade: 
32. att bifalla beredningsutskottets förslag avseende punkt 5 med tillhörande yrkanden 
33. att bifalla beredningsutskottets förslag avseende punkt 11 med tillhörande yrkanden 
34. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Jesper Brandbergs yrkande avseende punkt 3 
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35. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Niklas Wikströms yrkande avseende punkt 8 
36. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Hasse Backmans och Helene Åkerlinds yrkande avseende 

punkt 16 
37. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Jesper Brandbergs yrkande avseende punkt 19 
38. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Tiina Ihatsu-Harders och Stefan Krstics samt Richard 

Fallqvists yrkanden avseende punkt 20  
39. att i enlighet med partistyrelsens samt Cecilia Elvings yrkanden ge punkt 22 lydelsen: ”På de mest utsatta 

skolorna ska lärarna ges bäst förutsättningar. Liberalerna vill genomföra en satsning mot pedagogisk 
segregation. Genom att satsa på exempelvis högre löner, större möjligheter för rektorer att minska den 
enskilda lärarens arbetsbörda, tillgång till speciallärare, individuellt fortbildningskonto för lärare och god 
tillgång till avlastande stödresurser ska det bli mer attraktivt för legitimerade och erfarna lärare att söka sig 
till utsatta skolor.” och därmed anse Romina Pourmokhtaris m.fl. yrkande besvarat 

40. att i enlighet med partistyrelsens yrkande ge punkt 23 lydelsen: ”Rektorer måste få utökat mandat att forma 
sina lag. För att vända utvecklingen på utsatta skolor måste rektorer få ökade befogenheter att bestämma 
vilka lärare som ska arbeta där. Det bör åstadkommas genom förhandlingar.” och därmed anse Niklas 
Wikströms m.fl. yrkande besvarat 

41. att i enlighet med partistyrelsens yrkande ge punkt 24 lydelsen: ”Karriärtjänster för lärare ska premiera 
viktig erfarenhet. Vid tillsättning av karriärtjänster ska det anses meriterande att som lärare ha erfarenhet av 
undervisning på en socialt utsatt skola. Det bör utredas om det även ska beaktas vid tillsättning av rektorer.” 
och därmed anse Niklas Wikströms m.fl. samt Mohamad Hassans och Malin Sjöberg Högrells yrkanden 
besvarade 

42. att i enlighet med partistyrelsens yrkande ersätta punkt 27 och 30 av en ny punkt med lydelsen: ”Skolan 
måste bli mer likvärdig. Ett viktigt steg mot en likvärdig och statlig skola är att utreda en stabil och 
kompensatorisk modell för nationell finansiering av skolan. En sådan modell ska beakta elevernas 
socioekonomiska situation och utreda hur ett system för skolans finansiering kan bidra till att främja 
kvalitet, långsiktighet och stabilitet för olika skolor i hela landet.” och därmed anse Jesper Brandbergs 
yrkande avseende dessa punkter besvarat 

43. att i enlighet med partistyrelsens yrkande ge punkt 28 lydelsen: ”Skolan ska vara som starkast där elevernas 
förutsättningar är som svagast. Ett viktigt steg mot ett återförstatligande av skolan vore att låta staten starta 
och bedriva särskilda skolor i utsatta områden. Kommunala skolor i utsatta områden som under lång tid 
misslyckats med sitt uppdrag ska kunna övertas av staten och drivas vidare med ett särskilt 
kunskapsuppdrag.” och därmed avslå Elisabeth Mattsons m.fl. yrkande 

44. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Isabel Smedberg-Palmqvists m.fl. yrkande avseende punkt 
29 

45. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Isabel Smedberg-Palmqvists m.fl. yrkanden avseende 
skolpolitik och likvärdighet 

46. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Niklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande avseende 
punkt 31 

47. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Niklas Wikströms och Sara Gunnarssons yrkande avseende 
punkt 32 

48. att i enlighet med partistyrelsens yrkande avslå Tiina Ihatsu-Harders och Stefan Krstics yrkande avseende 
punkt 38 

49. att i enlighet med partistyrelsens yrkande ge punkt 42 lydelsen: ”Ingen elev ska känna sig otrygg i skolans 
lokaler. Alla skolors inre miljöer måste planeras och utformas utifrån ett feministiskt och inkluderande 
perspektiv i syfte att skapa ökad trygghet.” och därmed anse Niklas Wikströms och Sara Gunnarssons 
yrkande besvarat samt avslå Anders Cargermans yrkande 

50. att i enlighet med partistyrelsens yrkande i punkt 44 lägga till texten: ”Socialtjänstlagen bör utökas med ett 
uppdrag till socialnämnderna att aktivt stötta utsatta barns skolgång, förebygga skolfrånvaro och motverka 
att elever avbryter sin skolgång.” därmed anse Mohamad Hassans och Malin Sjöberg Högrells yrkande 
besvarat 

§ 14. Nya regler för val av partiledare 

Partistyrelsen hade i rapporten ”Stärk medlemmarnas inflytande vid val av partiledare” yrkat: 
1. att partirådet fattar principbeslutet att val av partiledare i Liberalerna ska föregås av obligatorisk rådgivande 

medlemsomröstning, förutsatt att det finns minst två kandidater som har erforderligt stöd inom partiet 
2. att partirådet uppdrar åt partistyrelsen att till landsmötet 2021 lägga fram förslag till stadgeändringar i 

enlighet med detta 
3. att partirådet uppdrar åt partistyrelsen att göra en generell översyn av stadgarna i syfte att säkerställa att 

systemet för omröstningar är rättssäkert och motståndskraftigt mot försök till otillbörlig påverkan 
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Romina Pourmokhtari yrkade: 
1 att yrkande 1 avslås. Därmed faller också PS yrkande 2 
2 att partirådet fattar ett principbeslut om att så kallade hearings ska hållas vid åtminstone ett tillfälle i 

samtliga länsförbund samt till partiet knutna organisationer inför ett val av partiledare. 

I debatten yttrade sig: 
Fredrik Malm, Juno Blom, Romina Pourmokhtari, Pär Johnson, Cecilia Elving, Christoffer Heimbrand, Pär 
Gustafsson, Malin Sjöberg Högrell, Hans-Peter Carlsson, Alexander Höglund, Pär Johnson och Lotta Wahlmino. 
 

Partirådet beslutade: 
51. att med röstsiffrorna 75–5 bifalla partistyrelsens yrkande 1 och 2 
52. att med röstsiffrorna 80–3 hänskjuta Romina Pourmokhtaris yrkande 2 till den stadgeöversyn som föreslås 

inför landsmötet 2021 

§ 15. Beredningsutskottets yrkande avseende bostadsrapporten punkt 13 

Beredningsutskottet yrkad: 
1. att rapportpunkt 13 skulle ges lydelsen: ”De specifika uppsägningsgrunderna måste vidgas. Ingen ska 

tvingas ha kvar en hyresgäst som använder bostaden till grov kriminalitet eller som begår grova våldsbrott 
inom fastigheten. Med dagens lagstiftning är det lätt att säga upp någon som använder bostaden till 
prostitution eller spel om pengar, men väldigt svårt att säga upp kontraktet till någon som använder den till 
annan form av grov brottslighet, såsom narkotikaverksamhet eller olaglig vapenförsäljning. Lagstiftning 
måste, såsom i dag, både skydda barn och andra icke-kriminella hushållsmedlemmar, från att hamna i 
hemlöshet men också från att tvingas utsättas för grov brottslighet i sitt hem eller sitt hemområde.”  

 

Partirådet beslutade:  
53. att bifalla beredningsutskottets förslag  

 

§ 16. Beredningsutskottets yrkande avseende förslag om att lägga till en inledande text i 

båda rapporterna 

Mats Persson, partistyrelsen, yrkade:  
1. att texten skulle skickas till partistyrelsen inför det fortsatta arbetet och förslaget därmed anses besvarat 

I debatten yttrade sig även: 
Malin Danielsson. 
 
Partirådet beslutade 
54. att bifalla partistyrelsens yrkande 

§ 17. Beredningsutskottets yrkande avseende namnbyte på Förortslyftet till Sverigelyftet 

Mats Persson, partistyrelsen, yrkade: 
1. att förslaget om att byta namn på Förortslyftet till Sverigelyftet skulle avslås 
 

Partirådet beslutade: 
55. att med siffrorna 61–15 bifalla partistyrelsens yrkande 

§ 18. Beredningsutskottets yrkande avseende förskola vid försörjningsstöd 

Mats Persson, partistyrelsen, yrkade: 
1. att andra meningen i skolrapporten punkt 7 skulle ges lydelsen: ”Deltagande i den allmänna förskolan ska 

uppmuntras och i normalfallet vara en förutsättning om en vårdnadshavare ansöker om försörjningsstöd.” 
 
I debatten yttrade sig även: 
Lill Jansson. 
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Partirådet beslutade: 
56. att med röstsiffrorna 64–16 bifalla beredningsutskottets förslag 

§ 19. Övriga förslagspunkter i rapporterna  

Partirådet beslutade: 
57. att i enlighet med partistyrelsens yrkande i övrigt anta övriga förslagspunkter i de framlagda rapporterna 

§ 20. Partirådets avslutande 

Nyamko Sabuni tackade alla som deltagit i förhandlingarna och förklarade partirådet avslutat klockan 15.29. 
 

 
 
 
 
 
 

  

Ordförande  Vice ordförande 
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