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Om dokumentet
Detta dokument innehåller samtliga att-satser som antogs vid Partiet Vändpunkts
extrakongress den 15 november 2020. Eftersom mängden motioner vid denna
kongress inte blev färdigbehandlad så kommer ytterligare ett dokument att publiceras
efter beslutskongressen i februari 2021. Att-satserna härrör både från motioner som
medlemmar skrivit och från propositioner som styrelsen har lagt fram. Tillsammans
utgör dessa dokument ytterligare en fingervisning om var vi står tankemässigt, samt
en grund för partiets framtida politikutveckling. Vid extrakongressen 2020 har Partiet
Vändpunkt således beslutat:
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Arbetsmarknad
1.	

att arbetstagarens möjlighet att själv välja att arbeta deltid ska stärkas och
att en lag om sänkt heltidsnorm ska införas, innebärande en stegvis sänkt
normalarbetstid.

2.	

att arbetstagarens rätt till trygghet ska stärkas genom att allmän visstid
ska avskaffas, inträdet i a-kassan ska underlättas och intyg om nedsatt
arbetsförmåga ska endast kunna ifrågasättas av läkare.

3.	

att krav ställs på transnationella företag att erbjuda humana arbetsvillkor och
respektera mänskliga rättigheter.

Beskattning och gemensamt ägande
4.	

att en skatt instiftas på uttag av alla naturresurser inklusive energi och vatten.

5.	

att återföra höjda miljöskatter, som t ex höjd bensinskatt, till alla invånare samt
med en extra bonus till boende på landsbygden.

6.	

att RUT-avdraget ska avskaffas och resurserna tillföras kommunerna i en satsning
på att anställa fler med kortare normalarbetstid inom välfärdssektorn med fokus
på tunga vård- och omsorgsyrken med kortare utbildning.

7.	

att fastighetsskatten återinförs och blir proportionell. Ett skydd för
låginkomsttagare bör också införas.

8.	

att införa en skatt större nettotillgångar som tas ut på alla svenska medborgare
oavsett var i världen de bor, med avdrag för uppvisad inbetald skatt i andra
länder.

9.	

att införa en skatt på större arv och gåvor, beräknad på sammantagna gåvor och
arv under livstiden.

10.	 att jordbruksfastigheter som brukas av familjen själv har en högre gräns för när
tillgångs-, arvs- och gåvoskatt börjar tas ut.
11.	 att skatten på utdelning av fåmansbolag ska vara densamma som andra
kapitalinkomster.
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12.	 att transnationella företag ska betala ska betala vinstskatt i alla länder där det
är aktiva. Andelen vinst som redovisas och beskattas i varje land ska baseras på
faktorer som försäljning och lönekostnader.
13.	 att EU inför en skatt på finansiella transaktioner för att minska finansiell
spekulation. Intäkterna ska inte gå in i EU-budgeten utan gå tillbaka till
medlemsländerna, och bland annat användas för att finansiera klimatbistånd och
social välfärd.
14.	 att utreda markvärdesskatt som potentiell skattebas.
15.	 att modernisera/riva upp de regler och domar rörande äganderätt av vatten
som uppstått ur Vattendomstolarna för att förhindra att stora bolag och/eller
enskilda ekonomiska makthavare får monopol och äganderätt till vattentillgångar
i Sverige. Kommuner ska få rätt att höja avgiften för vatten och avlopp för att ta
höjd för framtida investeringar.
16.	 att PPM-valet avskaffas och ersätts av en ny offensiv pensionsfond med
hållbarhetskriterier i linje med Sveriges miljömål.
17.	 att samtliga fossila innehav i statliga aktie- och pensionsfonder säljs och att
lagstiftning införs för att påskynda en avyttring av fossilrelaterat aktie- och
fondinnehav hos andra aktörer.

Bostad
18.	 att vi inför Wienmodellen. Alla som vill bygga ett nytt bostadsområde måste
avsätta viss procent hyresrätter med en rimlig hyra så att oavsett inkomst och
sociala förhållanden kan blandas i samhället.
19.	 att egna eller samägda kommunala bostadsbolag får ett stärkt ansvar för att
tillgodose bostadsförsörjningen av hyresrätter.
20.	 att statens ekonomiska politik ska bromsa ohållbara prisstegringar på villor och
bostadsrätter med hjälp av bankregleringar, en annan penningpolitik och en mer
progressiv fastighetsbeskattning.
21.	 att stimulera nya lokala boendeformer såväl i stadsmiljö som på
landsbygd, såsom ekobyar, kollektiva boenden och andra modeller för
gemensamhetsboende.

3

22.	 att billiga hyresrätter ska byggas både i städer och på småorter.
23.	 att kommunerna ska få ett lagstadgat ansvar att inrätta egna eller samägda
allmännyttiga bostadsbolag som ska erbjuda billiga hyresrätter.
24.	 att det ska vara en mänsklig rättighet att ha tak över huvudet. Ingen skall behöva
vara hemlös!

Demokrati, ny offentlig styrning och ledning
25.	 att avveckla New Public Management.
26.	 att införa tillitsstyrning i offentlig förvaltning och verksamheter.
27.	 att införa en kombinerad lednings- och styrningsmodell som omfattar såväl den
regelstyrda förvaltningen och representativa demokratin som en struktur för
samverkan och nätverksstyrning (sk governance).
28.	 att införa systematisk samverkan och medskapande med lokalsamhället på subkommunal nivå i stad och land (bostadsområden, byar, bygder, grannskap).
29.	 att införa möjlighet till en andrahandsröst vid val till riksdag, region och kommun.
Denna räknas om förstahandsrösten inte leder till representation.
30.	 att alla svenska medborgare har rätt att göra motstånd mot varje person som
söker att avskaffa den författningsmässiga ordningen, om ingen annan möjlighet
finns.
31.	 att partiet stöder ett förbud mot våldsbejakande organisationer som använder
eller uppmuntrar våld emot personer och vill avskaffa det demokratiska
samhällsskicket.
32.	 att införa systematisk samverkan och medskapande inom alla sakområden med
medborgare i dess olika roller.
33.	 att omställningen till bilfria, hållbara städer och hållbara bygder planeras och
genomförs i samskapande/medskapande med invånarna.
34.	 att Partiet Vändpunkt verkar för att skapa förutsättningar för en
samverkanskultur som stärker resiliensen i lokalsamhället genom att
ge medborgarna möjligheter att utveckla gemenskap, samverkan och
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självorganisering där alla räknas och där tilliten ökar.

Energi
35.	 att partiet i alla lägen framför vikten av energieffektivisering och att hållbar
förnyelsebar energi främst ska ersätta icke-förnyelsebar inte bidra till en ökad
konsumtion av energi.
36.	 att priserna på el-energi omfördelas så att det lönar sig bättre vara sparsam.
37.	 att Sverige ska verka för internationella förbud mot subventioner och
investeringar i fossil energi, samt genast upphöra med våra egna subventioner
av fossila bränslen och att förbud mot subventioner och investeringar inte ska
kunna kringgås med dispenser och/eller undantagsskrivningar.
38.	 att Partiet Vändpunkt ska vara emot kärnkraft.

Finans
39.	 att den ekonomiska politiken ska utgå från klimatomställningens och
artutrotningens krav, minskad social ojämlikhet och ökad mänsklig livskvalitet.
40.	 att BNP ska ingå i ett bredare mått med indikatorer för välbefinnande, klimat och
miljö.
41.	 att klimatomställningen kommer att kräva betydande investeringar i socialt
och ekologiskt hållbar infrastruktur, varför investeringar som ökar ohållbar
konsumtion liksom privat konsumtion måste minska för att kunna minska
utsläppen.
42.	 att reservkraven för bankers utlåning ska höjas kraftigt och att bankerna
ska betala försäkringspremier/avgifter som motsvarar värdet av såväl
insättningsgarantin som stödinsatser vid finanskriser.
43.	 att staten ska erbjuda medborgarna ett parallellt betalningssystem genom
Riksbankens försorg, användningen av kontanter ska garanteras och tryckningen
av sedlar och präglingen av mynt ska ske i svensk offentlig regi.
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44.	 att Riksbankens politik ska breddas med mål om social jämlikhet och ekologisk
omställning vid sidan av prisstabilitet.
45.	 att statsbudgeten ska ha en separat del för lån för investeringar som främjar
sociala och ekologiska mål, en del som ska ligga utanför överskottsmålet.
46.	 att expansion av penningmängden, s.k. kvantitativa lättnader, ska kunna ges
ut av Riksbanken, i samordning med regeringen och med hänsyn till risken
för inflation, på följande tre sätt: a) direkt till medborgarna som ett tillskott till
basinkomsten, b) till investeringar som främjar sociala och ekologiska mål och c)
till offentlig konsumtion i lågkonjunkturer.

Fred, försvar och beredskap
47.	 att klimatexperter omgående anställs vid Försvarsdepartementet och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att öka kunskaperna
och ge nytt fokus i försvars- och beredskapspolitiken.
48.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för ett tillägg i Miljöbalken 2 kap. 7 § 1 st Lagen
(SFS 1998:808) enligt nedan eller en ändring i samma anda, liknande: “[...] När
det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för
totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande om ett
förhöjt beredskapsläge råder, men ej i övrig fredstid”.
49.	 att Sverige ska totalförbjuda autonoma vapensystem nationellt, och verka för ett
internationellt totalförbud.
50.	 att Partiet Vändpunkt verkar för beredskapslager.
51.	 att Partiet Vändpunkt i syfte att stärka beredskapen verkar för att utveckla
samordning och samarbete mellan frivilliga beredskapsorganisationer,
näringsidkare och offentliga organisationer.
52.	 att Sverige ska ha som målsättning självförsörjning på livsmedel som lämpar sig
för odling eller djurhållning i Sverige.
53.	 att Partiet Vändpunkt utreder möjligheterna att införa frivillig civiltjänst.
54.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
konvention om förbud mot kärnvapen.
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Grundtrygghet och basinkomst
55.	 att ekonomisk grundtrygghet ska råda i Sverige.
56.	 att ekonomisk grundtrygghet är kravlöst.
57.	 att nivån på ekonomisk grundtrygghet mäts utifrån relativa mått (relativ
fattigdom).
58.	 att ekonomisk grundtrygghet är en förutsättning för uppfyllandet av åtminstone
FN:s globala mål nr 1-5, 8-12 samt 15-16.
59.	 att ekonomisk grundtrygghet innebär ett samhälleligt skyddsnät där ingen
ekonomiskt faller mellan stolarna.
60.	 att ekonomisk grundtrygghet kan införas med en låg grad av byråkrati.
61.	 att ekonomisk grundtrygghet är ett effektivt sätt att motverka främlingskap, hat
och motsättningar i samhället.
62.	 att ekonomisk grundtrygghet är en viktig byggsten i det resilienta och hållbara
samhället.
63.	 att en statlig universell basinkomst ska införas och göras skattefri genom ett lika
stort grundavdrag.
64.	 att UBI-modellen ska införas stegvis i områden som är representativa för Sverige
och utvärderas vetenskapligt.
65.	 att inkomstskatten höjs kraftigt så att medel- och höginkomsttagare inte får
högre nettolöner medan alla med låga inkomster får ökade nettolöner.
66.	 att finansieringen av basinkomsten sker genom ökad inkomstskatt, borttaget
jobbskatteavdrag samt nya och återinförda kapitalskatter: finansiella
transaktionsskatter, arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt, samt borttagande av
skatterabatt för fåmansbolag. Dagens fastighetsavgift kan sänkas samtidigt som
taket lyfts bort, vilket gör att billigare villor beskattas lägre medan dyrare villor
beskattas högre.
67.	 att försörjningsstödet ersätts i normalfallet av basinkomst.
68.	 att basinkomst införs stegvis till studenter och andra som utbildar sig. CSN
kommer att finnas kvar för extrakostnader som vid utlandsstudier.
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69.	 att implementeringen av basinkomst kan komma att ersätta delar av existerande
inkomstrelaterade system såsom a-kassa, sjukförsäkring och föräldraförsäkring
men får inte försämra dem; samt
70.	 att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden med större fokus på
individanpassat stöd samt samarbete med berörda kommuners utbildnings-,
omsorgs- och arbetsmarknadsenheter.
71.	 att UBI ska vara ovillkorad till alla permanent bosatta i Sverige.

Gruvnäring
72.	 att minerallagen upphävs.
73.	 att en ny minerallag införs baserat på principerna:
- att prövning av gruvetableringar sker enligt miljöbalken.
- att mineralersättning höjs till mellan 10 % och 30 % beroende på metallslag
- att kommunalt veto införs för såväl prospektering som gruvetableringar.

Gröna näringar
74.	 att Partiet Vändpunkt verkar för en omställning av jordbruket till att vara hållbart
och öka resiliensen både för människan och naturen.
75.	 att höja avgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Pengarna ska
återföras till de jordbrukare som tar miljömässigt och socialt ansvar.
76.	 att främja en omställning till ett ekologiskt och till största delen växtbaserat
lantbrukssystem som drivs regenerativt, där utsläpp av växthusgaser minskar
och industriell köttuppfödning ersätts av naturbete med hög grad av biologisk
mångfald och god djuretik.
77.	 att omställning av skogsbruket sker genom innovativa lösningar som t ex
Lübecksmodellen för hyggesfrihet, community forests, blädningsbruk med
blandskog, med syftet att stärka den biologiska mångfalden och låta skogen bli
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en ännu bättre kolsänka.
78.	 att verksamma aktörer i naturbaserade näringar (jordbruk, skog, fiske, rennäring,
naturturism m fl naturbaserade verksamheter) ska ha ett större sektorsansvar att
värna kultur-, natur- och vattenmiljöer, biotoper, och biologisk mångfald.
79.	 att Sveriges skogar kan fortsätta att utgöra en stor kolsänka genom att endast
tillåta att max 80 % av skogstillväxten i produktiv skog avverkas.
80.	 att en ny skogspolitik utvecklas baserat på kontinuitetsskogsbruk, för att främja
biologisk mångfald, resiliens, rekreation, ekoturism samt för att utgöra en stabil
kolsänka och leverera fossilfria produkter.
81.	 att ett bonus-malus system införs i skogsbruket där 1 % av intäkten vid
trakthygges- avverkning betalas i avgift till skogsägare som avsätter sina
nyckelbiotoper till nya naturreservat.

Infrastruktur och samhällsplanering
82.	 att hela landets järnvägsnät prioriteras och att underhållet förstatligas.
83.	 att SJ:s organisation ombildas till ett allmänintresse-bolag utan vinstutdelning.
84.	 att spårvägs satsningar över hela landet med särskild prioritering av lokaltågen
genomförs, hellre än storskaliga satsningar på höghastighetståg mellan
storstäderna.
85.	 att bredband ska byggas ut även i glesbygd och att stöd och hjälp med digitala
tjänster ska utvecklas.
86.	 att utbyggnaden av köpcenter hejdas och att nya hållbara verksamheter utvecklas
i deras lokaler.

Interndemokrati och partiets utveckling
87.	 att vår verksamhet ska stå på två ben: Vändpunkt ska vara både ett parti och en
folkrörelse, som arrangerar folkbildning, aktiviteter och projekt.

9

88.	 att ändra stadgarna § 2 Ändamål till: Organisationen har till ändamål att bedriva
partipolitisk verksamhet och folkrörelseverksamhet i enlighet med antagna
program och beslut.
89.	 att uppdraget att ta fram förslag om hur vi kan arbeta med folkrörelseverksamhet
(folkbildning, aktiviteter och projekt) ges till den rikstäckande
distriktsutvecklingsgruppen.
90.	 att ta fram och praktisera inkluderande principer och samtalsregler för dialog och
debatt
91.	 att utveckla såväl digitala som fysiska mötesformer och strukturer för
politikutveckling och genomförande av partiets politik där människor känner sig
välkomna och inkluderade.
92.	 att erbjuda alla medlemmar att med en mångfald av tillvägagångssätt, lära sig
om dialog och medskapande metoder, förhållningssätt och beslutsfattande.
93.	 att erbjuda alla medlemmar att lära sig designa och facilitera dialogbaserade
möten och beslutsprocesser samt även lära sig hantera motstånd och konflikter.
94.	 att styrelsen får i uppdrag att genom medskapande process tillsammans med
medlemmarna, ta fram lösningsförslag i linje med kongressens beslut.
95.	 att från centralt håll stödja introduktionskurser i ämnet i olika former såsom
informationsmässigt, materiellt och ekonomiskt.
96.	 att tillämpa rundor och samtyckesbeslut när så anses lämpligt.
97.	 att erbjuda medlemmar att lära sig designa och facilitera dialogbaserade möten
och beslutsprocesser med sociokratiska verktyg.

Klimat
98.	 att Sverige verkar för en snabbare utfasning av utsläpp inom EU:s handelssystem.
99.	 att Sverige stöder införandet av CO2-tullar på EU-nivå.
100.	 att investeringar som försvårar att nå målen för klimat och biologisk mångfald
och/eller som bygger på en ökad trafikmängd skall få ett generellt avslag vid
miljökonsekvensbeskrivningar.
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101.	 att rättviseaspekten är en grund i hela omställningen.
102.	 att CO2-skatten höjs kraftigt och att de ökade intäkterna återbetalas till Sveriges
befolkning som en klimatbonus, med dubbel bonus för landsbygdsbor.
103.	 att anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel åläggs att kompensera 20 %
av sina fossila CO2-utsläpp genom CCS, BECCS eller liknande teknisk kolinlagring

för att finansiera utvecklingen av denna teknik. Klimatkompensation får aldrig bli
argument mot utsläppsminskningar men tyvärr kommer vi behöva bägge.

104.	 att partiet ska verka för införandet av en nationell koldioxidbudget och att det
finanspolitiska rådet sammanlänkas med det klimatpolitiska rådet.

Landsbygd
105.	 att CO2-skatten höjs och att intäkterna betalas tillbaka till alla medborgare, med
särskild bonus till boende i glesbygden och landsbygd nära mindre orter.
106.	 att ett nytt system införs i vilken regionen där produktionen sker får behålla 10 %
av det producerade värdet från storskalig vindkraft, vattenkraft och gruvor.
107.	 att undersöka hur egenföretagare kan få nedsatt arbetsgivaravgift med 80 %
för den först anställda, utöver egenföretagaren, om såväl egenföretagaren
som denna anställde bor i glesbygdskommun, samt motsvarande för små
personalkooperativ med upp till 5 anställda.
108.	 att bygga ut offentliga servicekontor, mobila servicekontor och icke-kommersiella
mötesplatser i hela landet där grundläggande välfärd och service samlas.
109.	 att införa basinkomst; en frihetsreform som gynnar landsbygden och staden.

Miljö, natur och biologisk mångfald
110.	 att Sverige ska agera kraftfullt för att uppfylla de satta miljökvalitetsmålen vilka
ska genomsyra alla verksamheter i samhället.
111.	 att ekocid upptas i Romstadgan för den Internationella Brottmålsdomstolen.
112.	 att ekocid även tas upp i Miljöbalken så att viktiga ekosystem kan bli juridiska
subjekt och därmed få egna rättigheter även inom Sveriges gränser.
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113.	 att Sveriges samlade naturskyddsområden, nationalparker, naturreservat och
Natura-2000-områden ska förbindas, när så är möjligt, med breda naturgator.
114.	 att minst 30 % av Sveriges totala yta (mark och hav) ska skyddas till år 2030.
115.	 att förstärka strandskyddet så att man generellt får avslag på
dispensansökningar. All gödning och besprutning intill naturliga vattendrag ska
vara förbjuden.
116.	 att se över lagstiftning kring sötvatten såsom Vattendirektivet,
kemikalielagstiftning och minerallagstiftningen med syfte att skydda och värna
alla befintliga vattentäkter i Sverige, inklusive fjällnära sjöar och vattendrag.
117.	 att krafttag tas för att minska övergödningen av havet.
118.	 att överfiske förhindras genom minskade fiskekvoter.
119.	 att fler marina reservat och skyddszoner instiftas även på internationellt vatten.
120.	 att all mark, under som ovan jord samt vattenområden, ska förvaltas med hänsyn
till natur, miljö och kommande generationer.
121.	 att rent grundvatten och drickbart ytvatten skall klassas som ett riksintresse.
122.	 att ett strikt skadeståndsansvar införs i Sverige där alla kommersiella
verksamheter åläggs att försäkra sig på marknadsmässig grund mot skador på
natur och människor.

Näringsliv, offentligt finansierad verksamhet och
kooperativ.
123.	 att kooperativt och medarbetarägt företagande ska gynnas med förändrat
regelverk och vid offentliga upphandlingar.
124.	 att förändra aktiebolagslagen till att styrelser i större företag till en del ska
innefatta även andra intressenter än aktieägarna t.ex. representanter valda
av medarbetarna eller lokala företrädare för samhällen där man har större
verksamhet.
125.	 att bolag som passar som monopol ska drivas som statliga allmänintressebolag
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med början med elnäten, järnvägsunderhållet och läkemedelsförsörjningen.
126.	 att huvudmän som är vinstdrivande inte ska tillåtas driva skattefinansierad
utbildning, vård eller omsorg samt att alla överskott ska återinvesteras i
verksamheten enligt lag.
127.	 att skattefinansierad vård, skola och omsorg ska omfattas av
offentlighetsprincipen.
128.	 att ROT-avdraget ersätts med ett klimatavdrag som kan sökas av småföretag och
privatpersoner för att anpassa verksamhet, transporter och/eller boende i linje
med Sveriges klimatmål.

Sjukvård och hälsofrågor
129.	 att staten ska ha ett utökat ekonomiskt ansvar för offentlig hälso- och sjukvård , i
kombination med krav på en grundläggande vård lokalt, samt korta tidsavstånd
till specialistsjukvård.
130.	 att mobila vårdlösningar kan utgöra alternativ i de mest glesbefolkade delarna av
landet.
131.	 att sjukvården behöver få en starkare professionell bas och därför vill vi avveckla
hela systemet med New Public Management samt utvärdera internationella
exempel som gjort detta.
132.	 att sjukvårdens finansiering ska överföras till staten med en öronmärkt statlig
sjukvårdsskatt som tas över från regionerna.
133.	 att endast läkare ska kunna ompröva en läkarbedömning.
134.	 att endast av Försäkringskassan oberoende läkare som träffat och undersökt
patienten kan ompröva en läkarbedömning som ligger till grund för
sjukskrivning.
135.	 att information om organdonation skickas ut till alla medborgare inför
18-årsdagen så att alla vet vad det innebär och ges möjlighet att enkelt välja
att ingå eller inte ingå i organregistret. Vid införandet av denna praxis skickas
samma information till samtliga medborgare. Varje år ges tex möjlighet att
ompröva sitt tidigare beslut via kryss på inkomstdeklarationen. Det räknas som
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att man sagt ja till att donera organ efter döden, när högre hjärnfunktioner
förklarats döda enligt vetenskap och beprövad praxis, om man inte själv anmält
något annat. Före 18-års ålder är det vårdnadshavaren som ansvarar för
registreringen.

Skola och utbildning
136.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att ändra reglerna för styrning av lärarnas
arbete till en ökad tillit till professionen och minskad detaljstyrning
137.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för en lagreglering så att kommunala skolor och
friskolor ska ha gemensamt antagnings och kösystem.
138.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att ett nytt, reformerat skolvalssystem utreds
där familjens val ska vägas in, där närhetsprincipen ska spela en större roll och
där målet ska vara en större blandning av bakgrund hos eleverna vid varje skola.
139.	 att Partiet Vändpunkt ska ta som sin ståndpunkt att huvudmän som är
vinstdrivande inte ska tillåtas driva skattefinansierad utbildning d.v.s. alla
överskott ska återinvesteras i verksamheten enligt lag.
140.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att lärarkåren och rektorerna ska vara
anställda och avlönade av en statlig myndighet som också ska säkra en stabil
löneutveckling och skyddade arbetsvillkor, samt
141.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att ett betygssystem med färre steg från
högre åldrar än idag och att nationella prov rättas centralt.
142.	 att verka för en bra och likvärdig skola i såväl stad som landsbygd, med korta
pendlingsavstånd för barnen samt en helhetssyn på skolans viktiga sociala roll
och potential för lokalsamhällen, samt att lärarkåren och rektorerna ska vara
anställda och avlönade av en statlig myndighet för att garantera en likvärdiga och
goda arbetsvillkor för lärarna.
143.	 att resurserna till mindre skolor ska öka för att upprätthålla hög kvalitet och
motverka centralisering.
144.	 att stärka möjligheterna för lokalbefolkning att öppna kooperativa skolor och
förskolor, idéburna skolor utan vinstutdelning, under statens översyn.
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145.	 att ett statligt lönetillägg ska skapas för personal i landsbygdsskolor.
146.	 att lärarkåren och rektorerna i de offentliga skolorna ska vara anställda och
avlönade av en statlig myndighet för att garantera en likvärdig skola med goda
arbetsvillkor för lärarna.
147.	 att skolor som läggs ned ska erbjudas drivas vidare som kooperativ av personalen
eller föräldrarna och förmånliga villkor ska erbjudas för detta.

Urfolk, konflikthantering och samverkan i
nordområdena
148.	 att ratificera ILO:169 om urfolks rättigheter.
149.	 att Partiet Vändpunkt skall arbeta för att ILO 169 konventionen ratificeras
skyndsamt och att konventionen skall implementeras i Svensk Lagstiftning. De
problem som uppstår efter en ratificering ska lösas allteftersom de uppstår.
150.	 att dialog sker mellan majoritetsbefolkningen och samerna om klimat- och
miljöomställningen.

Att-satserna i detta dokument antogs vid
Partiet Vändpunkts extrakongress den 15 november 2020
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