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Om dokumentet
Detta dokument innehåller samtliga inriktningsbeslut antagna vid Partiet Vändpunkts
ordinarie kongress 2020, samt under partiets två efterföljande extrakongresser 2020 och
2021. Besluten härrör både från motioner som medlemmar skrivit och från propositioner
som styrelsen har lagt fram. Dokumentet ger en indikation om var vi står tankemässigt,
samt utgör en grund för partiets framtida politikutveckling. När i tid ett beslut är fattat
anges av asterisk (*).

Förkortningar
* 		

Beslutat 31 maj 2020, vid ordinarie kongress genom Principprogrammet.

** 		

Beslutat 14-15 november 2020, vid extrakongress 2020.

***		

Beslutat 21 februari 2021, vid extrakongress 2021.

ADHD		

Attention deficit hyperactivity disorder

BECCS		

Bio-energy with carbon capture and storage

BII 		

Biodiversity intactness index

BNP 		

Bruttonationalprodukt

CCS		

Carbon capture and storage

CSN		

Centrala studiestödsnämnden

ECT		

Elektrokonvulsiv behandling

EU 		

Europeiska unionen

FN		

Förenta nationerna

HBTQI+

Homo- & bisexuella, trans- & queerpersoner, intersexuella m.fl.

ILO 169
		

Internationella arbetsorganisationens konvention nr 169, Konventionen
om ursprungsfolk och stamfolk

ISDS 		

Investor-state dispute settlement

KRIS 		

Kriminellas revansch i samhället

LSS		

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

NATO		

Nordatlantiska fördragsorganisationen

RFSL 		
		

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras
och intersexpersoners rättigheter

ROT		

Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad

RUT		

Rengöring, Underhåll och Tvätt

SJ		

SJ AB, tidigare Statens Järnvägar

SÄPO		

Säkerhetspolisen

UNHCR

Förenta nationernas flyktingkommissariat

WTO 		

Världshandelsorganisationen

WOOF		

World Wide Opportunities On Organic Farms

8 maj 2021
Partiet Vändpunkt

Av kongressen beslutade uppdrag till styrelsen
1.	

att styrelsen får i uppdrag att genom medskapande process tillsammans med
medlemmarna, ta fram lösningsförslag i linje med kongressens beslut. **

2.	

att styrelsen ger en arbetsgrupp i uppdrag att undersöka hur Partiet Vändpunkt
kan flytta fokus, särskilt i diskussioner kring statsskulden, från flödesvariabeln
BNP till stockvariabler inom en utvidgad nationalförmögenhet. ***

3.	

att styrelsen får i uppdrag att ta fram en samepolitisk proposition med förslag
på stärkta rättigheter för alla samer och hur konflikterna mellan samer och
majoritetsbefolkningen kan lösas på ett konstruktivt sätt med utgångspunkt i ILO
169. ***

4.	

att uppdra åt styrelsen att initiera en utredning för ny politik för migration. ***

5.	

att ge partistyrelsen i uppdrag att ta fram en politik för en hållbar och ekologisk
planering och styrning av Sveriges markanvändning med direktiven att
undersöka möjligheterna att
A.	

förändra lagstiftningen inom relevanta områden t.ex.
● Plan- och bygglagen, så länsstyrelserna får större möjligheter att ingripa
och stoppa kommuner i planer där jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse och anläggningar eller
● Miljöbalken så att skyddet av jordbruksmark överordnas andra väsentliga
samhällsintressen
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B.	
		
		

tillåta markägare att återställa gammal åker- och ängsmark som 		
planterats med skog till åkermark igen, alternativt utveckla agroforestry
eller permakultur på marker, där det är lämpligt

C.	
		

eftersträva högsta möjliga självförsörjningsgrad på nationell nivå, för att
säkra en trygg och säker livsmedelsproduktionen

D.	
		

decentralisera livsmedelskedjan och främja småskaliga produktions- och
förädlingsmodeller

E.	
		

öka sysselsättningen inom de areella näringarna genom grön 			
skatteväxling

F.	
		

uppmärksamma den viktiga praktiska kunskapen som förvaltas och 		
utvecklas av många människors arbete i småskaliga infrastrukturer

G.	
		

uppmärksamma fritidsodlingens betydelse och potential för den svenska
livsmedelsproduktionen

H.	
		

skapa ekonomiska incitament till ett ökat bostadsbyggande på 		
landsbygden.

***

Arbetsmarknad, arbetslagstiftning och strejkrätt
6.	

Vi vill ha mer ordning och reda på arbetsmarknaden där svensk lag för
arbetsmiljö och anställdas rättigheter gäller i Sverige, oavsett varifrån
arbetstagarna kommer. *

7.	

Vi vill sänka normalarbetstiden så att frukterna av teknisk utveckling leder till mer
egen tid snarare än ökad konsumtion. Vi vill kombinera detta med sänkt skatt för
de med lägst inkomst. *

8.	

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. **

9.	

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. **

10.	 att krav ställs på transnationella företag att erbjuda humana arbetsvillkor och
respektera mänskliga rättigheter. **
11.	 att, det [anm. inte ska] vara möjligt att dumpa arbetsmarknaden genom att ha
sämre villkor för arbetskraft från andra länder. ***
12.	 att säkerhetskraven [anm. vid arbete bl.a. inom byggsektorn] ska höjas och
garanteras vid upphandlingar bl.a. genom skärpt uppföljning, enbart priset ska
inte få styra. ***
13.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att återupprätta strejkrätten, och för att lösa
de problem som lagändringen 2019 om utökad fredsplikt (enligt regeringens
proposition 2018/19:105) medfört. ***
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Brottsbekämpning, brottsoffer och kriminalvård
14.	 Vi vill att rättsväsendet ökar insatserna för att undvika diskriminering av
brottsoffer och försvarar allas lika rätt inför lagen. *
15.	 Vi fokuserar på förebyggande arbete mot kriminalitet och på rehabilitering.
Elektronisk fotboja bör i högre grad användas gentemot våldsbrottslingar. *
16.	 att partiet verkar för att samhället breddar och bygger vidare på de insatser som
de KRIS redan har, att f.d. interner hämtas upp utanför fängelset när hen blir fri –
så många som möjligt (bör vara frivilligt). ***
17.	 att vi verkar för att ta reda på vad som kommer att möta en person när hen
släpps från fängelset, vilka förutsättningar och nätverk hen redan har, och
därifrån bygga en gemensam plan om rehabilitering till ett liv utan droger och
brott. Att se varenda människa. ***
18.	 att vi verkar för att ge ett mer täckande samhällsstöd för dessa personer för att
ge dem den hjälp de behöver med att skapa ett tryggare och stabilare liv. Många
saknar bostad och chans till arbete, varför de lätt föll tillbaka till den gamla
livsstilen, tar upp kontakten med de gamla vännerna o.s.v. ***
19.	 att verka för åtgärder som underlättar för arbetsgivare att våga anställa tidigare
dömda personer. ***

Datasäkerhet och integritet
20.	 Vi vill att myndigheterna ska använda sig av öppen källkod i största möjliga
utsträckning. *
21.	 Vi vill skydda den personliga integriteten och är kritiska till massövervakning. *
22.	 Vi vill att varje människa ska ha rätt att ha makten över kommersiell användning
av sina personliga data. *
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Demokrati
Interndemokrati och partiets utveckling
23.	 att vår verksamhet ska stå på två ben: Vändpunkt ska vara både ett parti och en
folkrörelse, som arrangerar folkbildning, aktiviteter och projekt. **
24.	 att ändra stadgarna § 2 Ändamål till: Organisationen har till ändamål att bedriva
partipolitisk verksamhet och folkrörelseverksamhet i enlighet med antagna
program och beslut. **
25.	 att uppdraget att ta fram förslag om hur vi kan arbeta med folkrörelseverksamhet
(folkbildning, aktiviteter och projekt) ges till den rikstäckande
distriktsutvecklingsgruppen. **
26.	 att ta fram och praktisera inkluderande principer och samtalsregler för dialog och
debatt. **
27.	 att utveckla såväl digitala som fysiska mötesformer och strukturer för
politikutveckling och genomförande av partiets politik där människor känner sig
välkomna och inkluderade. **
28.	 att erbjuda alla medlemmar att med en mångfald av tillvägagångssätt, lära sig
om dialog och medskapande metoder, förhållningssätt och beslutsfattande. **
29.	 att erbjuda alla medlemmar att lära sig designa och facilitera dialogbaserade
möten och beslutsprocesser samt även lära sig hantera motstånd och konflikter.
**
30.	 att från centralt håll stödja introduktionskurser i ämnet i olika former såsom
informationsmässigt, materiellt och ekonomiskt. **
31.	 att tillämpa rundor och samtyckesbeslut när så anses lämpligt. **
32.	 att erbjuda medlemmar att lära sig designa och facilitera dialogbaserade möten
och beslutsprocesser med sociokratiska verktyg. **
33.	 att Partiet Vändpunkt strävar efter representation hela vägen upp till partitoppen
för att viktig information från gräsrötterna ska nå fram i politiken. **
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Samhällsutformning och transparens
34.	 att införa systematisk samverkan och medskapande med lokalsamhället på subkommunal nivå i stad och land (bostadsområden, byar, bygder, grannskap). **
35.	 att införa möjlighet till en andrahandsröst vid val till riksdag, region och kommun.
Denna räknas om förstahandsrösten inte leder till representation. **
36.	 att alla svenska medborgare har rätt att göra motstånd mot varje person som
söker att avskaffa den författningsmässiga ordningen, om ingen annan möjlighet
finns. **
37.	 att partiet stöder ett förbud mot våldsbejakande organisationer som använder
eller uppmuntrar våld emot personer och vill avskaffa det demokratiska
samhällsskicket. **
38.	 att införa systematisk samverkan och medskapande inom alla sakområden med
medborgare i dess olika roller. **
39.	 att man utreder möjligheten att införa ett permanent medborgarråd. Tillfälliga
medborgarråd ska också kunna införas på medborgarnas eget initiativ för akuta
frågor som t.ex. klimatkrisen. ***
40.	 att lagrummet för att kräva transparens, insyn och registrering av politisk
lobbyism måste stärkas. ***
41.	 att lagstiftningen om transparens för politiska donationer behöver skärpas. ***

Offentlig styrning och ledning samt
korruptionsbekämpning
42.	 Vi vill ersätta toppstyrd detaljreglering av den offentliga sektorn med tillit och
utökat medarbetarinflytande som bättre tar tillvara de anställdas kompetens. *
43.	

att avveckla New Public Management. **

44.	 att införa tillitsstyrning i offentlig förvaltning och verksamheter. **
45.	 att införa en kombinerad lednings- och styrningsmodell som omfattar såväl den
regelstyrda förvaltningen och representativa demokratin som en struktur för
samverkan och nätverksstyrning (s.k. governance). **
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Ekonomi
Tillväxtkritik och nya mått för välstånd
46.	 Vi vill ersätta mål för BNP-tillväxt med mål för samhällsutveckling, hälsa och miljö.
*
47.	 att BNP ska ingå i ett bredare mått med indikatorer för välbefinnande, klimat och
miljö. **

Finans, handel, beskattning och gemensamt ägande
48.	 Vi vill göra fastighetsavgiften mer rättvis där dyra hus beskattas mer och vanliga
hus på landsbygden får lägre skatt. *
49.	 Vi vill införa skatt på stora arv, gåvor och förmögenheter samt successivt minska
ränteavdragen. *
50.	 Vi vill återge Riksbanken kontrollen över penningutgivningen. *
51.	 Vi vill att banker får kraftigt höjda reservkapitalkrav. *
52.	 Vi vill att alla EU-länder ska införa en skatt på finansiella transaktioner. *
53.	 Vi vill omvandla RUT till att stödja kommuner och regioner som minskar
arbetstiden inom tung vård och omsorg och nyanställer. *
54.	 Vi vill omvandla ROT till att bli ett miljömålsavdrag. *
55.	 Vi vill ha höjda klimatskatter och återföra pengarna till folket, med
glesbygdsbonus. *
56.	 Vi vill att 10 % av vinsterna från vattenkraft och storskalig vindkraft återgår till de
regioner där de uppstår. *
57.	 Vi vill reformera banker, finansmarknad och ekonomi så att de underlättar en
omställning till hållbar utveckling. *
58.	 Vi vill ställa samma krav på importerade varor som på vår egen produktion. Vi vill
också jobba för klimattullar. *
59.	 Vi vill avskaffa ISDS och liknande tvistlösningsmekanismer. *
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60.	 att den ekonomiska politiken ska utgå från klimatomställningens och
artutrotningens krav, minskad social ojämlikhet och ökad mänsklig livskvalitet. **
61.	 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. **
62.	 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. **
63.	 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. **
64.	 att Riksbankens politik ska breddas med mål om social jämlikhet och ekologisk
omställning vid sidan av prisstabilitet. **
65.	 att statsbudgeten ska ha en separat del för lån för investeringar som främjar
sociala och ekologiska mål, en del som ska ligga utanför överskottsmålet. **
66.	 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. **
67.	 att en skatt instiftas på uttag av alla naturresurser inklusive energi och vatten. **
68.	 att återföra höjda miljöskatter, som t ex höjd bensinskatt, till alla invånare samt
med en extra bonus till boende på landsbygden. **
69.	 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. **
70.	 att fastighetsskatten återinförs och blir proportionell. Ett skydd för
låginkomsttagare bör också införas. **
71.	 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. **
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72.	 att införa en skatt på större arv och gåvor, beräknad på sammantagna gåvor och
arv under livstiden. **
73.	 att jordbruksfastigheter som brukas av familjen själv har en högre gräns för när
tillgångs-, arvs- och gåvoskatt börjar tas ut. **
74.	 att skatten på utdelning av fåmansbolag ska vara densamma som andra
kapitalinkomster. **
75.	 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. **
76.	 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. **
77.	 att utreda markvärdesskatt som potentiell skattebas. **
78.	 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. **
79.	 att PPM-valet avskaffas och ersätts av en ny offensiv pensionsfond med
hållbarhetskriterier i linje med Sveriges miljömål. **
80.	 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. **
81.	 att partiet ställer sig bakom att driva återinförandet av en kapital/
investeringsbudget och verka för detta även på EU-nivå. ***
82.	 att internationellt låsa in den globala finanssektorn inom planetära gränser och
därigenom kontrollera alla finansflöden. ***
83.	 att Partiet Vändpunkt arbetar för att Sverige ska omförhandla avtal som
begränsar vårt demokratiska handlingsutrymme genom ISDS-liknande
mekanismer. Om det inte går att omförhandla ett avtal bör det övervägas om
avtalet ska sägas upp. ***
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84.	 att i EU och nationellt införa nya principer för ekonomisk utveckling och reglera
fram cirkulärt ekonomiskt beteende. Korrigera där marknaden misslyckas. ***
85.	 att verka för alla nya investeringar (nationellt och internationellt) i ny fossil
infrastruktur avbryts redan under 2021. Det kan betyda att Sverige ska bidra
genom investeringar för ökad export av (fossilfri) energi eller ta på sig kostnader.
***
86.	 att dra bort subventioner för fossil energianvändning, undantaget subvention för
dieselanvändning i svenskt jordbruk. ***

Energi
87.	 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. **
88.	 att priserna på el-energi omfördelas så att det lönar sig bättre vara sparsam. **
89.	 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. **
90.	 att Partiet Vändpunkt ska vara emot kärnkraft. **

Fred, utrikespolitik, försvar och beredskap
91.	 Vi vill införa samhällstjänst för att stärka samhällets gemenskap och beredskap. *
92.	 Vi vill inrätta ett fredsdepartement. *
93.	 Vi vill värna den militära alliansfriheten. *
94.	 Vi vill inkludera kommuner och regioner i utformandet av Sveriges utrikespolitik.
*
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95.	 Vi vill införa beredskapstjänst. *
96.	 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. **
97.	 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.” **
98.	 att Sverige ska totalförbjuda autonoma vapensystem nationellt, och verka för ett
internationellt totalförbud. **
99.	 att Partiet Vändpunkt verkar för beredskapslager. **
100.	 att Partiet Vändpunkt i syfte att stärka beredskapen verkar för att utveckla
samordning och samarbete mellan frivilliga beredskapsorganisationer,
näringsidkare och offentliga organisationer. **
101.	 att Partiet Vändpunkt utreder möjligheterna att införa frivillig civiltjänst. **
102.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
konvention om förbud mot kärnvapen. **
103.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att inrätta en organisation som kan
börja bygga upp ett ickevåldsförsvar, i samarbete med redan existerande
organisationer som kan spela en roll, som t ex fredsorganisationer och
civilförsvaret. ***
104.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att människor ska utbildas i ickevåldskamp.
***
105.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att internationella krigsövningar inte ska
hållas på svensk mark, vare sig med eller utan medverkan från svensk militär. ***
106.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att värdlandsavtalet med NATO ska sägas upp.
***
107.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att Sverige ska sluta exportera vapen. ***
108.	 att Sverige ska totalförbjuda kärnvapen på sitt territorium och verka för ett
internationellt totalförbud mot kärnvapen, och för en effektiv kärnvapenkontroll

13

globalt. ***
109.	 att Sverige bygger ut sina beredskapslager av mat, mediciner och bränsle. ***
110.	 att Sverige ska ha ett resilient elsystem. ***

Grundtrygghet
Grundtrygghet och basinkomst
111.	 Vi vill införa någon form av basinkomst. *
112.	 Vi vill genom basinkomst och andra reformer stärka människors trygghet och
personliga frihet och därigenom minska grunden för diskriminering och att
människor ställs mot varandra. *
113.	 att ekonomisk grundtrygghet ska råda i Sverige. **
114.	 att ekonomisk grundtrygghet är kravlöst. **
115.	 att nivån på ekonomisk grundtrygghet mäts utifrån relativa mått (relativ
fattigdom). **
116.	 att ekonomisk grundtrygghet är en förutsättning för uppfyllandet av åtminstone
FN:s globala mål nr 1-5, 8-12 samt 15-16. **
117.	 att ekonomisk grundtrygghet innebär ett samhälleligt skyddsnät där ingen
ekonomiskt faller mellan stolarna. **
118.	 att ekonomisk grundtrygghet kan införas med en låg grad av byråkrati. **
119.	 att ekonomisk grundtrygghet är ett effektivt sätt att motverka främlingskap, hat
och motsättningar i samhället. **
120.	 att ekonomisk grundtrygghet är en viktig byggsten i det resilienta och hållbara
samhället. **
121.	 att en statlig universell basinkomst ska införas och göras skattefri genom ett lika
stort grundavdrag. **
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122.	 att UBI-modellen ska införas stegvis i områden som är representativa för Sverige
och utvärderas vetenskapligt. **
123.	 att inkomstskatten höjs kraftigt så att medel- och höginkomsttagare inte får
högre nettolöner medan alla med låga inkomster får ökade nettolöner. **
124.	 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. **
125.	 att försörjningsstödet ersätts i normalfallet av basinkomst. **
126.	 att basinkomst införs stegvis till studenter och andra som utbildar sig. CSN
kommer att finnas kvar för extrakostnader som vid utlandsstudier. **
127.	 att implementeringen av basinkomst kan komma att ersätta delar av existerande
inkomstrelaterade system såsom a-kassa, sjukförsäkring och föräldraförsäkring
men får inte försämra dem. **
128.	 att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden med större fokus på
individanpassat stöd samt samarbete med berörda kommuners utbildnings-,
omsorgs- och arbetsmarknadsenheter. **
129.	 att UBI ska vara ovillkorad till alla permanent bosatta i Sverige. **
130.	 att aktivt arbeta för ett införande av basinkomst. ***
131.	 att tydliggöra som sin ståndpunkt att partiet ser basinkomst som ett avgörande
inslag i sin politik för omställningen till ett hållbart samhälle. ***

Socialförsäkringssystem
132.	 Föräldraförsäkringen ska förstärkas upp till 90 % ersättning av inkomsten och ett
högre tak. *

Hemlöshet och papperslösa
133.	 att arbeta för att det planeras fler livsutrymmen för hemlösa, EU-migrant som
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svensk medborgare som papperslös. Med stöttning och ett mål mat för en
femma, möjlighet till dusch och tvätt av kläder, men utan för många krav. ***
134.	 att verka för en utredning om möjligheter att skapa fler övernattningsställen för
hemlösa. Behöver inte vara av bästa kvalitet, men något som tar dem från gatan.
***
135.	 att arbeta för att det även utreds om mer långsiktiga lösningar, som boenden;
även otraditionella sådana. Man kan snegla mot och inspireras av moderna
travellers och kollektiva boenden, ekobyar o.s.v. (koncept som WWOOF-ing
kanske kunde vara ett alternativ i vissa fall). Att lyfta fram i debatten perspektivet
att inte alltid måsta gå från att det vi idag ser som “normal livsstil” behöver vara
det om femtio år. ***
136.	 att arbeta för att det utreds om möjligheter för dagaktivitet eller syssla som
alternativ till att tigga - ett “pysselrum” eller en “pedagogisk verksamhet”.
Uppenbarligen räcker inte de insatser som Stadsmissionen, Frälsningsarmén och
kommuner redan har. Dessa personer behöver också ett sätt att tjäna pengar.
***
137.	 att verka för att ordna möjligheter till försäljning av alster, som alternativ till
att pengar skänks i en kopp. Kanske en butik i anknytning till skapar-rummen
nämnda ovan. ***
138.	 att uppmuntra till att dessa människor får berätta sin egen historia och dela med
sig av sina traditioner i ovan nämnda sammanhang. Att arbeta för att hjälpa dem
upprätta en stolthet i stället för stigman. ***
139.	 att vi arbetar för att samhället ger samlad hjälp till personer med
missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa kombinerat med bostadslöshet. Att
det synliggörs hur problemen skapar varandra och erbjuda stöd i att hitta en väg
ut ur dem. ***
140.	 att vi arbetar för insatser som kan motverka att utsatta människor, exempelvis de
som är hemlösa, riskerar hamna i prostitution – vilket innebär att se hela kedjan
fram till att de hamnar där. ***
141.	 att vi verkar för att samhället utreder de egentliga orsakerna bakom hemlöshet,
psykisk ohälsa, misshandel, prostitution, missbruksproblem och annan utsatthet,
och genom förebyggande insatser ser till att människor inte hamnar i de
situationerna snarare än att fånga dem efter att de redan hamnat där. ***
142.	 att sjukvård och skola ska vara tillgänglig för papperslösa utan risk för att polisen
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samtidigt ska underrättas, och att ideella organisationer ska gynnas i sitt stöd till
papperslösa. ***

Hållbara landsbygder och städer
143.	 att CO2-skatten höjs och att intäkterna betalas tillbaka till alla medborgare, med
särskild bonus till boende i glesbygden och landsbygd nära mindre orter. **
144.	 att ett nytt system införs i vilken regionen där produktionen sker får behålla 10 %
av det producerade värdet från storskalig vindkraft, vattenkraft och gruvor. **
145.	 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. **
146.	 att bygga ut offentliga servicekontor, mobila servicekontor och icke-kommersiella
mötesplatser i hela landet där grundläggande välfärd och service samlas. **
147.	 att införa basinkomst; en frihetsreform som gynnar landsbygden och staden. **
148.	 att omställningen till bilfria, hållbara städer och hållbara bygder planeras och
genomförs i samskapande/medskapande med invånarna. **
149.	 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
självorganisering där alla räknas och där tilliten ökar. **

Hälsa och omsorg
Sjukvård och hälsofrågor
150.	 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. **
151.	 att mobila vårdlösningar kan utgöra alternativ i de mest glesbefolkade delarna av
landet. **
152.	 att sjukvården behöver få en starkare professionell bas och därför vill vi avveckla
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hela systemet med New Public Management samt utvärdera internationella
exempel som gjort detta. **
153.	 att sjukvårdens finansiering ska överföras till staten med en öronmärkt statlig
sjukvårdsskatt som tas över från regionerna. **
154.	 att endast läkare ska kunna ompröva en läkarbedömning. **
155.	 att endast av Försäkringskassan oberoende läkare som träffat och undersökt
patienten kan ompröva en läkarbedömning som ligger till grund för
sjukskrivning. **
156.	 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
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. **

Funktionshinder, rehabilitering och omsorg
157.	 LSS ska garanteras. Människor ska få stöd efter individuella behov och inte göras
beroende av assistentbolagens jurister. *

Sociala problem, missbruk, psykisk ohälsa och
kriminalitet
158.	 att [anm. en särskild grupp för psykisk hälsa i samhället tillsätts och] gör en
ordentlig genomlysning av psykiatrivården och de tvångsåtgärder som används
idag, (exempelvis bältesläggning som är helt förbjudet på Island och ECT som
är förbjudet i Italien). Att de även verkar för en utökning av personalen inom
psykiatrin så att den har tid att interagera med patienterna istället för att ta till
tvång. ***
159.	 att experterna utvecklar metoder att ta ett helhetsgrepp kring missbruk,
kriminalitet och psykisk ohälsa (med drogmissbruk kommer kriminaliteten in
p.g.a. att det är olagligt att använda droger). Även metoder som förespråkar ett
humant synsätt där hela människans livssituation och bakgrund tas hänsyn till.
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Målet ska vara att varje enskild människa ska kunna återanpassas till en hälsosam
livsstil med sociala nätverk och skyddsnät omkring sig. ***
160.	 att denna grupp ser över genus inom vården. Idag känner många kvinnor och
transpersoner att de bemöts felaktigt, och att normer när det gäller behandling
och synen på människan, i grunden bygger på en manlig blick och en manlig
kroppsuppfattning. ***
161.	 att de arbetar med att skapa bättre samverkan mellan vård, framför allt
psykiatrin; myndigheter, kvinnojourer m.fl. Målet hos samtliga ska vara att reda
på vad det underliggande problemet/orsaken bakom måendet är, och vilken
miljö som personen nu lever i. Om den är dysfunktionell eller om brott begås, ska
den utsatte få hjälp direkt utan att bollas runt. Ta alla på allvar - en ”psykiskt sjuk”
person är trovärdig som andra, bara det att det kan vara svårare att beskriva vad
man varit med om. ***
162.	 att det formas rum och tid i skolor för att arbeta med känslor och relationer;
samtycke, identitet, fast i väldigt respektfulla former. Livskunskap kan återkomma
som 2.0-version. Vi måste bygga upp ett psykiskt självförsvar hos de barn som
idag riskerar hamnar i psykisk ohälsa. Detta handlar främst om självkännedom,
vilket man kan bygga upp exempelvis genom meditation. Här kan expertgruppen
bilda en kunskapsbas där personal och elever tillsammans kan lära skapa
skräddarsydda program. ***
163.	 att de säkerställer tillgänglighet i alla former av miljöer; även tillgängligheten
för psykiska funktionsvariationer, som Neuropsykiatriska Funktionsvariationer
(NPF – exempelvis Autismspektrumtillstånd/AST, och ADHD). Att de arbetar
fram material för att höja kunskapsnivån hos majoritetsbefolkningen.
Funktionsvarierade är extra sårbara för psykisk ohälsa. Personer med
funktionsvariationer upplever diskriminering, oförståelse och fördomar. I skolan,
på arbetet, i offentlig miljö, föreningslivet, i kontakt med myndigheter och vård
förekommer detta. ***
164.	 att samma expertisgrupp ser till att det i skolor också finns kunskap om särskilt
begåvade elever, som annars riskerar hamna mellan stolar; då deras höga
intelligens ofta feltolkas som arrogans. Dessa barn kan börja underprestera eller
utåtagera som svar på en icke stimulerande och stöttande lärmiljö, något som
ska gå att förhindra med ordentlig kunskap och insikt hos skolpersonalen. Särskilt
begåvade personer behöver inte vara jämnt begåvade men ligger före sina
jämnåriga inom minst ett område, vilket kan irritera lärare som saknar kunskap
om hur man håller igång även dessa elevers drivkraft. ***
165.	 att Partiet Vändpunkt verkar för att ett särskilt råd för psykisk hälsa i samhället
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tillsätts, som säkerställer att alla typer av institutionaliserade övergrepp mot barn
och personer med funktionsvariationer ska motverkas, och utredas grundligt vid
förekomst. ***

Äldreomsorg
166.	 att äldreomsorgen i Sverige får mer resurser och en långsiktig styrning grundad i
geriatrikens senaste rön för ökad respekt och människovärdighet. ***

Jämlikhet
Jämställdhet, kvinnofrid, hedersvåld
167.	 Löneskillnaderna mellan könen ska jämnas ut genom att staten i fallen skola
och sjukvård tar över finansieringen och kan påverka direkt, i samarbete med
arbetsmarknadens parter. *
168.	 att staten ska bedriva en aktiv politik för att, i samarbete med arbetsmarknadens
parter, höja lönerna i kvinnodominerade yrken för att därigenom utjämna
löneskillnaderna mellan könen. ***
169.	 att könskvotering ska införas i privata och offentliga styrelser för medelstora
och större företag under en övergångsperiod tills könsskillnader i rekryteringen
utjämnats. ***
170.	 att hedersvåld ska ha hög prioritet för polisen och särskilda grupper med
öronmärkta resurser inom polisen ska inrättas i de områden där problemen är
utbredda. ***
171.	 att hedersförtryck ska stoppas både genom effektivare polisiärt och socialt
arbete. ***
172.	 att föräldraförsäkringen ska höjas till 90 % av inkomsten, taket i försäkringen ska
höjas. ***
173.	 att ideellt drivna kvinnojourer ska undantas från upphandling och garanteras ett
långsiktigt stöd från samhället. ***
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HBTQI+ och diskriminering
174.	 Organisationer och företag ska kunna tilldömas en sanktionsavgift om
de diskriminerar anställda och den enskilde ska beviljas rättshjälp i
diskrimineringsmål. *
175.	 att utvisning av HBTQI+-personer till länder där deras sexualitet, kön eller
könsuttryck straffas med döden eller förföljelse inte ska tillåtas. ***
176.	 att läroplanen för sexualkunskapen ska ses över och revideras ur ett normkritiskt
och inkluderande perspektiv. ***
177.	 att de utbildningar till yrken inom vilka man kan behöva ge rådgivning eller
behandling till HBTQI+-personer ska lära ut frågor som rör detta ur ett
normkritiskt perspektiv, det vill säga med syfte att öka medvetenheten om att
man kan ingå i diskriminering av andra på många olika sätt och utifrån flera
diskrimineringsgrunder samtidigt. ***
178.	 att transsexualitet tas bort som en sjukdomsdiagnos utan att det görs avkall på
tillgången till subventionerad könskorrigerande vård. ***
179.	 att ett kontinuerligt arbete med RFSL-certifiering av offentliga platser ska ske. ***
180.	 att offentliga platser ska utrustas med könsneutrala badrum och
omklädningsrum samt att det ställs krav på att det ska finnas könsneutrala
omklädningsrum och toaletter i för allmänheten öppen nybyggnation, samt att se
till att det finns finansiering som täcker detta. ***
181.	 att alla brottsoffer för hat- och sexualbrott ska ges tillgång till målsägandebiträde
och inom polisen ska särskilda enheter med öronmärkta resurser ha ansvar att
utreda dessa brott. ***
182.	 att en sanktionsavgift ska införas för företag och organisationer som döms för
diskriminering och den enskilde ska beviljas rättshjälp i dessa brott. ***

Urfolk, konflikthantering och samverkan i
nordområdena
183.	 Vi vill att ILO 169 ratificeras samt att samernas rättigheter förtydligas och stärks
för alla samer. *
184.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att ändra Rennäringslagen 1971:437
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(Reviderad 1993:36) till följande:
1 § Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag
använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.
2 st. Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska
befolkningen och grundas på urminnes hävd.
3 st. Den som är upptagen i den Samiska röstlängden omfattas av första stycket.
(21 feb 2021)
185.	 att Partiet Vändpunkt verkar för att ändra Sametingslagen SFS 1992:1433 att lyda
som följande:
2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet,
eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar
eller någon av dessas föräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet,
eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.
Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att
föräldern inte skall vara upptagen i röstlängden på den grunden att föräldern
inte är same. ***
186.	 att Partiet Vändpunkt ska arbeta för att Sveriges riksdag skyndsamt förändrar
de lagar som behövs så att alla samebyar med åretruntmark ovanför
odlingsgränsen/renbetesfjällen också får samma rätt som Girjas har idag. ***
187.	 att ratificera ILO 169 om urfolks rättigheter. **
188.	 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. **
189.	 att dialog sker mellan majoritetsbefolkningen och samerna om klimat- och
miljöomställningen. **
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Kultur, fritid, idrott
190.	 Vi vill bevara och utvidga de kulturella allmänningarna, och avveckla kraven på
uppladdningsfilter eftersom de begränsar yttrandefriheten. Kulturarbetare ska få
rimliga ersättningar. *
191.	 Vi vill införa krav på att tillräckliga områden avsätts för kultur och idrott vid
nybyggnation. *

Migration och integration
Invandring, asylrätt och familjeåterförening
192.	 Vi vill stärka asylrätten och det internationella samarbetet kring
flyktingmottagande. *
193.	 att vår migrations- och integrationspolitik utgår från asylrätten, FN:s
flyktingkonvention och Barnkonventionen. ***
194.	 att arbetskraftsinvandringen regleras bättre för att stoppa olaglig exploatering.
***
195.	 att Sveriges behov av arbetskraft i första hand söks bland de som är medborgare,
har uppehållstillstånd eller är i asylprocess i Sverige. Först när Sveriges
behov av arbetskraft som inte kan hittas inom dessa grupper så blir övrig
arbetskraftsinvandring aktuell. De som tidigare sökt asyl i Sverige ska inte
omfattas av den begränsning som gäller övriga arbetskraftsinvandrare då de
oftast redan varit i Sverige i flera år, talar svenska, har svenska kontaktpersoner
och är väl integrerade. ***
196.	 att arbetskraftsinvandringen ska förändras till ett mer centralstyrt
system där Sveriges kommuners önskemål om arbetskraft fylls på med
arbetskraftsinvandring när antalet asylsökande och kvotflyktingar inte räcker till
för att uppfylla behovet. ***
197.	 att det vid arbetskraftsinvandring ska vara obligatoriskt med kollektivavtal
inklusive anständiga löner och att kontrollerna av arbetsgivares behandling
av anställda som sökt uppehållstillstånd skärps. Vid överträdelser från
arbetsgivarens sida ska det aldrig drabba arbetstagaren, bara arbetsgivaren.

23

Arbetskraftsinvandrare har försörjningsplikt för anhöriga men reglerna för hur
arbetskraftsinvandrare bor med sina anhöriga lättas upp. ***
198.	 att antalet kvotflyktingar ska utökas och att familjeåterförening till asylsökande
med beviljat uppehållstillstånd tillämpas. På det sättet får fler hela familjer
möjlighet till skydd, vilket skulle motverka dagens problem att det är färre kvinnor
än män som söker asyl. Försörjningsplikt gäller inte vid familjeåterförening som
beviljats skyddsbehövande. Anhöriginvandring ska kunna sökas från Sverige utan
att den anhöriga först måste lämna landet om den anhöriga redan befinner sig i
Sverige. ***
199.	 att humanitära skäl återigen blir en grund för asyl, vilket omfattar barn och
ungdomar som fått en djupgående anknytning till Sverige samt personer med
långvariga verkställighetshinder. ***

Rättssäkerhet i asylprocessen
200.	 att svensk lag och förväntningar, rättigheter och skyldigheter tydliggörs med
start under asylprocessen. ***
201.	 att rättssäkerheten för asylsökande stärks och särskilt möjligheten att väcka nya
skäl om nya bevis framkommer. ***
202.	 att Migrationsverket och Migrationsdomstolarnas verksamhet bör utredas
skyndsamt i syfte att stärka rättssäkerheten. ***
203.	 att se över hur nämndemannasystemet i Migrationsdomstolen skulle kunna
ersättas av ett system där endast de som har juridisk utbildning har rösträtt. ***
204.	 att Migrationsverket inte bör få göra bedömningen av om säkerhetsläget i ett
land medger uppehållstillstånd som allmänt skyddsbehövande eller inte. ***
205.	 att det tillsätts tillräckliga resurser för att säkerställa att det utbildas fler
auktoriserade tolkar. ***
206.	 att asylintervjuer och muntliga förhandlingar ska spelas in. ***
207.	 att systemet med juridiska ombud som företräder de asylsökande bör utvecklas
så att de advokater med specialisering på asylrätt får uppdrag i första hand. ***
208.	 att de konvertiter och ateister som sökt skydd under den period då
rättssäkerheten inte kunnat säkerställas också medges en ny prövning av dessa
skäl genom VUT (verkställighetshinder). ***
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209.	 att Migrationsverket inte får låta asylsökande skriva under dokument utan
närvaro av sitt juridiska ombud. ***
210.	 att retroaktiv lagstiftning förbjuds att användas när det missgynnar personer som
omfattas av lagstiftningen. ***
211.	 att Medicinska Åldersbedömningar (MÅB) alltid ska vägas samman med andra
metoder för att fastställa ett åldersspann. Det vetenskapliga underlaget för de
metoder som MÅB bygger på behöver dessutom utvecklas. Metoder som visat
sig alltför osäkra, eller vars underliggande material är hämtat från irrelevanta
kontexter, ska inte användas. ***
212.	 att om en utvisning inte kan verkställas ska detta resultera i ett 3-årigt tillfälligt
uppehållstillstånd i Sverige. Statslösa och personer som får avslag på sin
asylansökan och inte tas emot av något annat land hamnar idag i limbo. Staten
ska inte medverka till ett växande skuggsamhälle och det här är en av åtgärderna
för att förhindra det. ***
213.	 att det inte ska vara tillåtet att tvångsutvisa en person innan den personen har
mottagit ett hemlandspass av landet som tar emot den utvisade. Mänskliga
rättigheter är också medborgerliga rättigheter. ***
214.	 att ansökan om spårbyte bör vara tillgänglig även för de som inte har
identitetshandlingar från hemlandet och vara möjlig fram tills dagen då
personens utvisning verkställs. ***
215.	 att grova brott ska leda till utvisning. Asyl ska inte ges till personer som begått
grova brott i Sverige eller som klassas som en säkerhetsrisk av SÄPO. ***
216.	 att de som lever i Sverige utan svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd
ska kunna anmäla brott och missförhållanden utan att riskera att utvisas i
samband med anmälan eller under utredningen. ***

Integration
217.	 att asylsökande i arbetsför ålder får ett tillfälligt arbetstillstånd från den dag
när ansökan om asyl registreras samt att det tillfälliga arbetstillståndet upphör
först om en person får avslag på asylansökan samt frivilligt lämnar Sverige eller
utvisas. ***
218.	 att asylsökande ska ha rätt till utbildning i svenska redan under asylprocessen
och att barn till asylsökande ska få gå i förskola och skola. ***
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219.	 att låta asylsökande som är inskrivna i grundskolan eller på gymnasiet gå kvar i
den skola där den påbörjade utbildningen inletts. Minderåriga asylsökande som
blir myndiga under asylprocessen ska också fortsatt få boende med bibehållen
dagersättning på orten där skolan finns för att kunna fullfölja sin utbildning fram
till gymnasieexamen. ***
220.	 att med politiska beslut stärka civilsamhället i arbetet med integration och
erbjuda kanaler för samarbete. ***
221.	 att etableringskostnaden för invandrare ska bekostas av staten. Den kommun
som tar emot den nyanlända får den öronmärkta pengen för att ordna med
bostad, uppehälle och integration för den berörda individen så länge behovet av
insatser finns. ***
222.	 att många billiga hyresrätter ska byggas och spridas ut över flera stadsdelar,
för att minska segregationen och kommunernas ansvar för att med
allmännyttiga bostadsbolag lösa bostadsförsörjningen skärpts. Vi satsar på
introduktionsboenden i kollektivform och korridorer för svenska ensamhushåll
som t.ex. unga, äldre,studenter blandat med nyanlända, för ökad integration
och ser över möjligheten till att stödja inneboende-/fadder-modeller, för att
öka integration och minska ensamhet och isolering, för såväl svenskar som
nyanlända. ***
223.	 att personer som redan är boende i segregerade och utsatta områden ska
erbjudas att flytta till mindre orter där det finns lediga bostäder och behov av
arbetskraft. ***
224.	 att verka för att skolornas elevsammansättning ska bli jämnare för att höja
resultaten i skolan och för att förbättra studiemotivation, ordning och integration.
Utlandsfödda är koncentrerade i arbetarklassområden och en del av lösningen
kan vara att skapa en blandning mellan samhällsklasser i skolorna. Skolor som
tar större ansvar tilldelas extra pengar efter behov och att detta tillskott skiljs från
grundanslaget. ***
225.	 att flyktingar i asylprocessen ska anvisas kommuner utifrån kommunens anmälda
intresse - och kommuners ansvar för integrationen ska förtydligas. Kommuner
som inte verkar lyckas med integrationen ska inte få fortsätta önska ökat
mottagande. Utöver intresseanmälan ska nyanlända fördelas jämnt över landet.
Dagersättning ska inte följa med om man väljer eget boende i annan kommun.
De som tas emot i en familj i ett fadder-/mentorsystem är undantagna från
ovanstående regler, liksom de asylsökande som är inskrivna i grundskolan eller
på gymnasiet som ska erbjudas boende på orten där skolan finns för att kunna
fullfölja sin utbildning fram till gymnasieexamen. ***
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Internationell flykting- och migrationspolitik
226.	 att överenskommelser med Turkiet och Libyen som syftar till att hålla flyktingar
borta från EU ersätts med ett utökat ekonomiskt och logistiskt stöd till UNHCR:s
flyktingläger. ***
227.	 att EU ger ersättning till medlemsländer som ger asyl. ***
228.	 att Partiet Vändpunkt ska verka på EU-nivå för att de papperslösa ska kunna tas
upp i samhället. ***
229.	 att arbeta för att Sverige sluter tydligare avtal och samarbetar med de länder som
EU-migranter kommer från, kring stöd både i deras hemländer och när de väl
befinner sig på våra gator och i våra skogar etc. ***

Natur & klimat
Klimat
230.	 Vi vill att klimatkrisen hanteras som ett nödläge: utsläppen av växthusgaser
måste halveras inom 10 år om världen ska ha någon chans att klara
1,5-gradersmålet. Vi ska ha negativa utsläpp globalt år 2040. *
231.	 Sverige har enligt Parisavtalet en skyldighet att gå före och bör därför ha negativa
utsläpp senast 2030. *
232.	 Vi vill omedelbart stoppa alla subventioner och investeringar i fossil energi, vare
sig de finansieras av privata näringslivet eller av skattemedel och pensionsfonder.
*
233.	 att Sverige verkar för en snabbare utfasning av utsläpp inom EU:s handelssystem.
**
234.	 att Sverige stöder införandet av CO2-tullar på EU-nivå. **
235.	 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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236.	 att rättviseaspekten är en grund i hela omställningen. **
237.	 att CO2-skatten höjs kraftigt och att de ökade intäkterna återbetalas till Sveriges
befolkning som en klimatbonus, med dubbel bonus för landsbygdsbor. **
238.	 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. **
239.	 att partiet ska verka för införandet av en nationell koldioxidbudget och att det
finanspolitiska rådet sammanlänkas med det klimatpolitiska rådet. **
240.	 att Partiet Vändpunkt av alla miljöproblem ska lägga störst fokus på
klimatförändringen och artutrotningen samt att dessa frågor ska genomsyra all
partiets politik. ***
241.	 att ett pris på koldioxid införs på alla marknader, alla sektorer och i alla regioner,
utan undantag. 90 % av alla koldioxidutsläpp släpps ut gratis idag. ***
242.	 att i WTO verka för att låta länder införa importtullar på koldioxidutsläppande
import. ***
243.	 att i EU och nationellt säkra identifierade kolsänkor samt att säkra biologisk
mångfald i alla naturliga ekosystem. ***
244.	 att Partiet Vändpunkt ska ställa krav på att Sverige nollar sina
konsumtionsbaserade nettoutsläpp och skapar en helt fossilfri infrastruktur
senast 2030, samt att man för varje år till dess minskar utsläppen med minst 20
%. ***

Miljö och biologisk mångfald
245.	 Vi vill satsa på utveckling av miljöteknik och cirkulär ekonomi som bägge är
viktiga pusselbitar i miljöpolitiken. *
246.	 Vi vill att den pågående utarmningen av arter och ekosystem hanteras som den
kris den är och att den sätter gränser för bioenergins utveckling. *
247.	 Vi vill att globalt miljöarbete kompletteras med mer lokalt arbete där alla känner
sig delaktiga. *
248.	 Vi vill att naturvårdsinfrastruktur byggs upp. *
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249.	 Vi vill införa rättigheter för naturen och göra ekocid brottsligt. *
250.	 att Sverige ska agera kraftfullt för att uppfylla de satta miljökvalitetsmålen vilka
ska genomsyra alla verksamheter i samhället. **
251.	 att ekocid upptas i Romstadgan för den Internationella Brottmålsdomstolen. **
252.	 att ekocid även tas upp i Miljöbalken så att viktiga ekosystem kan bli juridiska
subjekt och därmed få egna rättigheter även inom Sveriges gränser. **
253.	 att Sveriges samlade naturskyddsområden, nationalparker, naturreservat och
Natura-2000-områden ska förbindas, när så är möjligt, med breda naturgator. **
254.	 att minst 30 % av Sveriges totala yta (mark och hav) ska skyddas till år 2030. **
255.	 att förstärka strandskyddet så att man generellt får avslag på
dispensansökningar. All gödning och besprutning intill naturliga vattendrag ska
vara förbjuden. **
256.	 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. **
257.	 att krafttag tas för att minska övergödningen av havet. **
258.	 att överfiske förhindras genom minskade fiskekvoter. **
259.	 att fler marina reservat och skyddszoner instiftas även på internationellt vatten.
**
260.	 att all mark, under som ovan jord samt vattenområden, ska förvaltas med hänsyn
till natur, miljö och kommande generationer. **
261.	 att rent grundvatten och drickbart ytvatten skall klassas som ett riksintresse. **
262.	 att ett strikt skadeståndsansvar införs i Sverige där alla kommersiella
verksamheter åläggs att försäkra sig på marknadsmässig grund mot skador på
natur och människor. **
263.	 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. **
264.	 att all miljöpolitik partiet för genomsyras av rättviseaspekten. ***
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265.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för ett samhälle där skogens ekologiska gränser
och djurliv respekteras före prioritering av ekonomisk vinning och ständig tillväxt.
***
266.	 att Partiet Vändpunkt verkar för att önskemål om dispenser och undantag från
politiska beslut om utsläppsbegränsningar, utsläpp av miljöfarligt avfall eller
användandet av fossila bränslen etc. avslås. ***
267.	 att Partiet Vändpunkt verkar för att nuvarande dispenser och undantag som
gjorts återremitteras för en ny beslutsrunda där större vikt fästs vid miljöhänsyn.
***
268.	 att i EU och nationellt säkerställa att (skydda) 30 % av ekosystem på land och
30 % av marina ekosystem fram till 2030 samt att ingen förlust av arter eller av
naturliga ekosystem äger rum under perioden. ***
269.	 att Partiet Vändpunkt ska ställa krav på att Sverige har ett BII på minst 90 % i alla
områden, samtidigt som de områden som idag har ett BII på 100 % eller mer ska
upprätthålla denna artrikedom. ***
270.	 att Partiet Vändpunkt snarast tar fram politik gällande alla planetära gränsvärden,
med första fokus på de redan överskridna. ***

Näringsliv, offentlig och kooperativ verksamhet
271.	 Vi vill att endast icke-vinstdrivna verksamheter ska få bedriva skattefinansierad
vård, skola och omsorg. *
272.	 Vi vill sänka vinstskatten för de som säljer bolaget till sina anställda. *
273.	 Vi vill att starta-eget-kurser byggs upp för alternativa bolagsformer. *
274.	 Vi vill ändra aktiebolagslagen till att integrera andra mål än bara vinst. *
275.	 att kooperativt och medarbetarägt företagande ska gynnas med förändrat
regelverk och vid offentliga upphandlingar. **
276.	 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
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verksamhet. **
277.	 att bolag som passar som monopol ska drivas som statliga allmänintressebolag
med början med elnäten, järnvägsunderhållet och läkemedelsförsörjningen. **
278.	 att huvudmän som är vinstdrivande inte ska tillåtas driva skattefinansierad
utbildning, vård eller omsorg samt att alla överskott ska återinvesteras i
verksamheten enligt lag. **
279.	 att skattefinansierad vård, skola och omsorg ska omfattas av
offentlighetsprincipen. **
280.	 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. **

Primärnäring & produktion
Självförsörjning
281.	 Vi vill att staten stödjer lokal livsmedelsförädling med målet om att svensk
livsmedelsproduktion i princip skall vara självförsörjande år 2030. *
282.	 att Sverige ska ha som målsättning självförsörjning på livsmedel som lämpar sig
för odling eller djurhållning i Sverige. **
283.	 att Sverige ska ha som målsättning självförsörjning på livsmedel som lämpar sig
för odling eller djurhållning i Sverige. ***
284.	 att Sverige genom bidrag och stödåtgärder samt styrning av offentliga
institutioner, ska arbeta för att öka självförsörjningen när det gäller alla viktiga
varor och tjänster landet behöver. Det gäller mat såväl som medicin, viktiga
elektroniska komponenter med mera. ***
285.	 att Sverige genom bidrag och stödåtgärder samt styrning av offentliga
institutioner, ska arbeta för att öka lokal självhushållning när det gäller viktiga
varor och tjänster som regionen behöver. ***
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Jordbruksmark och matproduktion
286.	 att Partiet Vändpunkt verkar för en omställning av jordbruket till att vara hållbart
och öka resiliensen både för människan och naturen. **
287.	 att höja avgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Pengarna ska
återföras till de jordbrukare som tar miljömässigt och socialt ansvar. **
288.	 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. **

Skog och skogsbruk
289.	 Vi vill att skogbruket år 2030 är ett skogsbruk som bygger på ekologiska principer
utan kalhyggen. Därför vill vi att ett bonus-malus-system för kalhyggen införs
snarast och att pengarna går till de som höjer naturvärden i sin skog. *
290.	 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
en ännu bättre kolsänka. **
291.	 att Sveriges skogar kan fortsätta att utgöra en stor kolsänka genom att endast
tillåta att max 80 % av skogstillväxten i produktiv skog avverkas. **
292.	 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. **
293.	 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. **
294.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för en handlingskraftig skogspolitik i syftet att
skydda och bevara återstående boreala skogar i Sverige. Skogen har betydelse för
hela samhället, inte bara skogsnäringen. Den berör klimat, biologisk mångfald,
människors närmiljö, naturturism och rennäring. ***
295.	 att Partiet Vändpunkt verkar för att ställa om den svenska modellen med
hyggesbruk till en övergång till ekosystembaserad, hyggesfri produktionsskog
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där skog sparas och endast periodiskt gallras kontinuerligt i en
successionsordning, där träden tillåts växa för att nå kapacitet att effektivt binda
koldioxid och bli virkesträd. Att bevara skogar med växande träd och torvmarker
är i dagsläget den enda befintliga metod som gör det möjligt att lagra stora
mängder koldioxid. Varje beslut om ett sparat träd och en orörd torvmosse leder
till positiva, balanserande effekter på Sveriges totala utsläpp av koldioxid. ***
296.	 att Partiet Vändpunkt banar väg och gör det ekonomiskt möjligt för en långsiktig
omställning och utveckling av skogsbruksodlingar. En omställning till småskaliga
gårdar i mellersta och södra Sverige, med ekosystembaserat jordbruk med
odlingar av ekologiska grödor till växtbaserad mat och håller fritt betande djur
på betesvallar, omgivna av breda, längsgående korridorer av skog och buskar. I
norra Sverige ska samernas levande kulturarv kring fjällnära skog med rennäring
samtidigt värnas och respekteras. ***
297.	 att Partiet Vändpunkt omedelbart ska återinföra krav på att inventering av
nyckelbiotoper i avverkningsanmälda skogar ska registreras före slutligt
godkännande av avverkning och utgå från att verkställandet av ovan krävd
inventering ska bekostas av skogsindustrin. ***
298.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att brukade arealer av naturskog och
plantage återställs med blandskog, på de marker där blandskog kan växa, för
att skapa klimatresistenta skogar. Skogar med ett 25-30 % inslag av lövträd, i
barrträdsbeståndet, ger en sänkning av risken för brand- och stormskador med
50 %. Blandskog gynnar biologisk mångfald och bidrar till fungerande ekosystem.
***
299.	 att Partiet Vändpunkt ska uppmuntra till att skydda skogar med höga
naturvärden. ***
300.	 att stödja innovationer för att minska förbrukningen av träfiber. ***

Gruvnäring
301.	 att minerallagen upphävs. **
302.	 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. **
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Samhällsplanering
Infrastruktur och samhällsplanering
303.	 att hela landets järnvägsnät prioriteras och att underhållet förstatligas. **
304.	 att SJ:s organisation ombildas till ett allmänintresse-bolag utan vinstutdelning. **
305.	 att spårvägs satsningar över hela landet med särskild prioritering av lokaltågen
genomförs, hellre än storskaliga satsningar på höghastighetståg mellan
storstäderna. **
306.	 att bredband ska byggas ut även i glesbygd och att stöd och hjälp med digitala
tjänster ska utvecklas. **
307.	 att utbyggnaden av köpcenter hejdas och att nya hållbara verksamheter utvecklas
i deras lokaler. **
308.	 att formerna för att det offentliga även ensamt kan driva bredbandsnät och
mobilmast-nät ska undersökas. ***
309.	 att all viktig infrastruktur bör ägas och drivas av det offentliga, såsom exempelvis
järnväg, det allmänna vägnätet och elnätet. ***

Kollektivtrafik
310.	 att Partiet Vändpunkt i första hand ska satsa på regional spårbunden trafik,
istället för att lägga flera hundra miljarder på höghastighetståg mellan
storstäder. ***

Bostäder
311.	 Vi vill införa samtyckeskrav för standardhöjningar [anm. för bostäder]. *
312.	 Vi vill att flerfamiljshus får bättre fördelning av lägenhetstyper. *
313.	 Vi vill att kommunerna får ansvar för att alla kan få en dräglig bostad. *
314.	 Vi vill underlätta för landsbygdsbor att kunna försäkra sina hus.
alt 1 Vi vill att den som vill satsa på annat ska kunna välja ett billigare boende
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alt 2 Vi vill att det ska bli möjligt att välja billigare boende. *
315.	 Vi vill att man ska kunna välja billigare boende för de som vill satsa på annat. *
316.	 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. **
317.	 att egna eller samägda kommunala bostadsbolag får ett stärkt ansvar för att
tillgodose bostadsförsörjningen av hyresrätter. **
318.	 att statens ekonomiska politik ska bromsa ohållbara prisstegringar på villor och
bostadsrätter med hjälp av bankregleringar, en annan penningpolitik och en mer
progressiv fastighetsbeskattning. **
319.	 att stimulera nya lokala boendeformer såväl i stadsmiljö som på
landsbygd, såsom ekobyar, kollektiva boenden och andra modeller för
gemensamhetsboende. **
320.	 att billiga hyresrätter ska byggas både i städer och på småorter. **
321.	 att kommunerna ska få ett lagstadgat ansvar att inrätta egna eller samägda
allmännyttiga bostadsbolag som ska erbjuda billiga hyresrätter. **
322.	 att det ska vara en mänsklig rättighet att ha tak över huvudet. Ingen skall behöva
vara hemlös! **

Utbildning
Skola och utbildning
323.	 Vi vill att lärarna i den offentliga skolan åter blir statsanställda för att säkra
skolans likvärdighet. Icke-vinstutdelande friskolor kompletterar den offentliga
skolan. *
324.	 Vi vill fokusera på barnen och ge tillit till lärare att kunna arbeta efter sin
kunskap och utbildning om barnen, istället för att följa en mer än centralstyrd
detaljreglering. *
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325.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att ändra reglerna för styrning av lärarnas
arbete till en ökad tillit till professionen och minskad detaljstyrning. **
326.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för en lagreglering så att kommunala skolor och
friskolor ska ha gemensamt antagnings och kösystem. **
327.	 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.
**
328.	 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. **
329.	 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. **
330.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att ett betygssystem med färre steg från
högre åldrar än idag och att nationella prov rättas centralt. **
331.	 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. **
332.	 att resurserna till mindre skolor ska öka för att upprätthålla hög kvalitet och
motverka centralisering. **
333.	 att stärka möjligheterna för lokalbefolkning att öppna kooperativa skolor och
förskolor, idéburna skolor utan vinstutdelning, under statens översyn. **
334.	 att ett statligt lönetillägg ska skapas för personal i landsbygdsskolor. **
335.	 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. **
336.	 att skolor som läggs ned ska erbjudas drivas vidare som kooperativ av personalen
eller föräldrarna och förmånliga villkor ska erbjudas för detta. **
337.	 att Partiet Vändpunkt ska ha som sin syn att skolan ska följa läroplanens
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intentioner och därför anpassa undervisning och pedagogik till individuella
elever. ***
338.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att både skolpolitiker, förvaltningar och
verksamheternas ledningar lyssnar på lärarna. ***
339.	 att Partiet Vändpunkt ska verka för att begränsa antalet elever per klass. ***
340.	 att rektorer ska godkännas av lärarkollegiet på skolan i fråga. ***
341.	 att lärare och rektorer i den offentliga skolan ska anställas av staten. ***
342.	 att vi ska verka för att det generellt tillsätts mer personal på expeditionerna. ***

Forskning och högre utbildning
343.	 Vi vill att forskning får mer långsiktiga basanslag. *
344.	 Vi vill införa prisfonder för medicinsk innovation. *
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