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Ämne V S MP C L KD M SD

Familjeåterförening

Rätt till. 

Riva upp 

"familjesplittrings-

lagen"

Rätt till
Rätt till för 

barnfamiljer

Rätt till för 

barnfamiljer
Rätt till

Försörjningskrav Skärpta Skärpta

Släktskapskontroll Inför

Äktenskap

Införa en 24-årsregel 

vid äktenskap med 

utländska medborgare

s. 2

ANHÖRIGINVANDRING
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Underlätta

Fortsätta utveckla ett 

öppet regelverk för 

arbetskraftsinvandring

1. Öppen 

arbetskraftinvandring 

för både låg- och 

högkvalificerade

2. Inför ett 

snabbinträdessystem 

för kvalificerad 

arbetskraft och de 

som vill starta företag i 

Sverige

3. Värna spårbyte från 

asylsökande till 

arbetskrafts-

invandrare

1. Enklare att stanna 

kvar efter 

högskolestudier

2. Införa start-up-

visum för 

entreprenörer

3. Underlätta för 

skickliga 

yrkespersoner och 

högkvalificerade

Inför talangvisum för 

personer med särskild 

utbildning eller 

expertis.

Begränsa

Jobb med låga 

utbildningskrav, där 

det inte råder 

arbetskraftsbrist, ska 

gå till arbets-lösa i 

Sverige

Förändra regelverket, 

den svenska 

arbetsmarknadens 

behov ska bli styrande

Missbruk, fusk

Vi accepterar inte att 

arbetare från andra 

länder utnyttjas till 

halva lönen eller 

mindre av oseriösa 

arbetsgivare

Arbetskraftsmissbruk 

som ny 

brottsrubricering

Förändra regelverk. 

Omöjliggör 

arbetsgivares 

möjligheter att 

utnyttja utländsk 

arbetskraft för att 

kringgå svenska 

arbetsvillkor

Handläggningstid

Korta 

handläggningstiderna 

för arbetstillstånd

Gå snabbare att få 

arbetstillstånd

s. 3

ARBETSKRAFTSINVANDRING
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Etableringsjobb

Inför etableringsjobb. 

En kombination av 

utbildning och arbete 

för nyanlända

Inträdessjobb

Inför inträdesjobb. 

Lägre ingångslön och 

avskaffade 

arbetsgivaravgifter

Inför inträdesjobb. 

Lägre ingångslön och 

avskaffade 

arbetsgivaravgifter

Inför inträdesjobb. 

Lägre ingångslön och 

avskaffade 

arbetsgivaravgifter

Inför inträdesjobb. En 

slags 

lärlingsanställning 

med arbete och 

praktik

RUT-avdrag Se över RUT-avdraget

Tredubbla RUT-

avdragets tak till 75 

000 kr och inkludera 

fler tjänster

Höj RUT-avdragets tak 

till 75 000 kr per 

person och utöka till 

flera slags tjänster

Höj RUT-avdragets tak 

till 75 000 kr per 

person och utöka till 

flera slags tjänster

Höj och utvidga RUT-

avdraget

Allmänna åtgärder

Fler och snabbare 

vägar in i jobb, med 

särskilda insatser 

riktade mot utrikes 

födda kvinnor 

Flytta 

etableringsansvar från 

Arbetsförmedlingen 

till kommuner

1. Sänk skatten för den 

som går från 

försörjningsstöd till 

jobb

2. Staten och 

kommunerna övertar 

Arbetsförmedlingens 

ansvar för etablering.

s. 4

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
(som särskilt nämner integration)
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Hedersförtryck, 

hedersbrott
Öka insatserna mot

1. Straffskärpning, 

högre straff

2. Utbildning, sprida 

kunskap och utmana 

hedersnormer

1. Straffskärpning, 

högre straff

2. Utbildning, 

kunskapssatsning om 

inom polis, domstol, 

skola och vård

3. Utvisning ska alltid 

prövas vid hedersbrott

Inför hedersbrott som 

en särskild 

brottsrubricering

1. Skärp straffen för 

hedersbrott genom en 

särskild 

brottsrubricering

2. Kriminalisera så 

kallade moralpoliser 

som begränsar flickors 

och kvinnors vardag

1. Straffskärpning för 

hedersbrott. Inför en 

särskild 

brottsrubricering.

2. Förstärkning och 

utvidgning av 

jourverksamhet

Våldsbejakande 

extremism och 

terrorism

1. Kriminalisera 

deltagande i 

terroristorganisationer

2. Prioritera arbetet 

mot våldsbejakande 

extremism

3. Stärka insatserna 

mot våldsbejakande 

extremism

4. Öka insatserna mot 

terrorism

5. Inreseförbud för 

utländska 

hatpredikanter

6. Ge Säkerhetspolisen 

möjlighet att läsa 

krypterad trafik 

1. Straffen för 

terrorrelaterade brott 

ska skärpas

2. Kriminalisera 

stödjande av, samröre 

med och finansiering 

av 

terrororganisationer

3. Öka insatser för att 

förhindra 

radikalisering och 

stödja 

avhopparverksamhet

1. Kriminalisera 

samröre med 

terrorverksamhet

2. Stärk arbetet mot 

våldsbejakande 

extremism

3. Polisens och 

kommunernas arbete 

mot alla former av 

våldsbejakande och 

våldsutövande 

extremism behöver 

utvecklas

Stoppa islamistisk 

radikalisering och 

utländsk finansiering 

av religiösa samfund 

och föreningar som 

verkar radikaliserande.

Förbjud deltagande i 

våldsbejakande 

organisationer

1. Ett fördjupat 

nordiskt samarbete 

mot radikalisering, 

terrorism och 

terrorresor

2. Dra in allt 

skattefinansierat stöd 

till antidemokratiska, 

våldsbejakande och 

segregerande 

trossamfund och 

föreningar.

s. 5
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Hatbrott

1. Prioritera arbetet 

mot hatbrott

2. Stärka insatserna 

mot hat mot HBTQ-

personer

1. Straffskärpning för 

hatbrott ska även 

omfatta brott mot 

personer med 

funktionsnedsättning

2. Stärka skyddet för 

hatbrott mot HBTQ-

personer

1. Öka kunskapen om 

hatbrottslagstiftningen 

i hela rättsväsendet

2. Fler hatbrott måste 

utredas och klaras upp

Barnäktenskap, 

tvångsäktenskap och 

månggifte

Täppa igen luckorna i 

lagen för att stoppa 

barn-och 

tvångsäktenskapen.

Inrätta en särskild 

enhet inom polisen 

som ska hjälpa flickor 

och pojkar som 

riskerar att giftas bort 

mot sin vilja

Förbud mot

Omskärelse

Förbud att omskära 

minderåriga vid icke-

medicinska skäl

Utvisning

Utvisning av utländska 

medborgare som 

döms för brott ska 

prövas betydligt oftare 

än idag

1. Brott ska oftare leda 

till utvisning

2. Utländska 

medborgare som 

begått brott i Sverige 

ska avtjäna straffet i 

sitt hemland

Obligatorisk utvisning 

av grovt kriminella 

utlänningar

Fängelse

Hyra fängelseplatser 

utomlands för bl a 

utländska medborgare

s. 6

BROTT OCH STRAFF (del 2 av 2)
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Flyktingmottagande i 

Sverige

1. Värna asylrätten

2. För en reglerad 

invandring

3. Det är en uppgift för 

samhället, via 

Migrationsverket, att 

ta emot asylsökande, 

inte för privata företag

1. Värnar asylrätten i 

Sverige, i Europa och i 

världen, men ansvaret 

måste vara 

gemensamt.

2. Behålla den nya 

asyllagen tills 

gemensamma regler i 

EU är på plats, som 

innebär att färre 

asylsökande söker sig 

till Sverige och fler till 

andra länder.

1. Värna asylrätten

2. Vi arbetar för att 

kapaciteten i det 

svenska mottagandet 

och den ömsesidiga 

integrationen ska 

förbättras ytterligare 

och att Sverige ska 

vara en förebild för 

andra länder.

1. Värnar asylrätten

2. Minska kostnaderna 

för 

flyktingmottagande

3. Prioritera 

kvotlyktingar

1. Sverige ska vara ett 

öppet land. Människor 

som behöver skydd 

undan förtryck ska 

kunna få en fristad

2. Vår lagstiftning ligga 

mer i linje med andra 

EU-länders (tills gem. 

EU-regler)

3. Den tillfälliga 

asyllagstiftningen ska 

förlängas (tills en block-

överskridande 

överenskomm.)

Sverige ska ta emot 

färre asylsökande än 

under de senaste åren.

1. Sverige ska endast 

ta emot asylsökande 

från våra grannländer

2. Stoppa allt 

asylmottagande så 

länge Sveriges 

närområde är säkert

3. Pausa allt 

kvotmottagande av 

flyktingar tills 

asylstoppet fått effekt 

och så länge 

återvandringssysteme

n är i uppbyggnadsfas.

Handläggning av 

asylärenden

1. Hbtq-personer 

måste erbjudas trygga 

asylboenden

2. Tiden på 

asylboende måste 

minimeras

3. Omflyttningar 

mellan kommuner 

måste undvikas 

Snabba på 

asylprocessen. 

Genomför en första 

bedömning av 

asylansökningarna 

inom några veckor för 

antingen asylprocess 

eller återvändande. 

Samla tidiga insatser 

på regionala 

ankomstcentra.

Rättssäker och 

noggrann asylprövning

s. 7
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Vid avslagen 

asylansökan

Säkerställa att 

avslagen asylansökan 

innebär att att 

vederbörande lämnar 

landet

De som bedöms ha 

skyddsskäl får stanna 

medan de som får 

avslag återvänder 

snabbt.

Den som har 

skyddsskäl får stanna 

medan den som får 

avslag måste lämna 

landet.

1. Öka antalet 

verkställda utvisningar

2. Förläng 

preskriptionstiden för 

asylärenden från fyra 

till tio år.

1. Avskaffa 

preskriptionstiden för 

asylärenden

2. Eftersträva avtal 

med andra länder för 

att kunna utvisa fler 

personer

3. Översyn av 

säkerhetsklassningen 

av olika länder

Inre utlänningskontroll

Inre utlänningskontroll 

ska genomföras varje 

gång polisen har 

möjlighet till det

1. Ge polis verktyg och 

resurser att eftersöka 

personer som vistas i 

landet illegalt

2. Kraftigt utöka 

antalet 

arbetsplatsinspektione

r

Förvar
Kraftigt öka antalet 

förvarsplatser

1. Öka antalet 

förvarsplatser

2. Möjliggör längre 

vistelser i förvar om 

utvisning inte kan 

verkställas omedelbart

s. 8

FLYKTINGMOTTAGANDE (del 2 av 4)
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Återvandring

1. Bidra generöst till 

frivilligt återvändande 

av flyktingar

2. Satsningar på såväl 

ekonomiskt stöd som 

till exempel anpassade 

utbildningar och 

kontaktförmedling för 

den enskilde

3. Bidra till 

återvandring genom 

ett tydligt uppdrag till 

Migrationsverket om 

att prioritera frågan

"Kompetensutvisning"

Följ upp och garantera 

ett upphörande av 

kompetensutvisningar

Stoppa Stoppa Stoppa

Blocköverskridande 

migrationsöverensko

mmelse

Önskar långsiktig 

migrationsöverensko

mmelse

1. Önskar 

migrationsöverensko

mmelse genom 

parlamentarisk 

utredning

2. Sverige behöver en 

långsiktigt hållbar 

asylpolitik.

s. 9
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Flyktingmottagande i 

EU

1. En ordnad asylrätt 

med möjlighet att 

söka asyl på lagliga 

vägar

2. Samarbete med 

andra länder inom och 

utanför EU

3. Ansvar för att 

fördela och ta emot 

flyktingar bör 

samordnas av FN:s 

flyktingorgan UNHCR

1. Arbeta för att EU 

upprättar ett 

gemensamt 

asylsystem som 

fördelar 

flyktingmottagandet 

rättvist och 

proportionerligt.

2. Verka för att FN:s 

internationella 

kvotflyktingssystem 

utökas så att ansvaret 

fördelas på fler länder

1. Driva på för fler 

lagliga vägar in i EU för 

att söka asyl

2. Driva på för att fler 

EU-länder ska ta ett 

större ansvar för 

människor på flykt

1. Fler lagliga vägar in i 

Europa.

2. Ansvaret för 

flyktingmottagande 

behöver fördelas 

bättre mellan EU:s 

medlemsländer

EU behöver en 

gemensam asylpolitik 

med lika regler i alla 

länder, och som 

respekteras överallt

Gemensamt 

kvotflyktingsystem i 

EU

1. Nationell 

bestämmanderätt 

kring 

flyktingmottagande

2. Använd EU-medel 

till att stärka 

medlemsländernas 

gränsskydd

3. EU ska vidta 

åtgärder och främja 

återtagande i 

samarbete med 

tredjeländer

4. En gemensam 

nordisk yttre 

gränsbevakning

Samhällsorientering

Utbildning i vad som 

gäller i det svenska 

samhället ska vara 

obligatorisk och starta 

tidigt

Utöka utbildning i 

samhällsorientering 

och inför kunskapstest 

för alla nyanlända

Utvidga 

samhällsorientering 

för invandrare

s. 10
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Språk- och 

kunskapstest krav för 

medborgarskap

Ja Ja Ja

Kunskapstest krav för 

medborgarskap
Ja

Normaltid för att få 

medborgarskap

Förläng normaltiden 

för att få 

medborgarskap från 5 

till 7 år

Snabbspår till 

medborgarskap

Snabbare möjlighet 

vid arbete och egen 

försörjning

Möjlighet till 

återkallning av 

medborgarskap

1. Vid allvarlig 

kriminalitet eller 

brottslighet mot 

staten

2. Om lämnat felaktiga 

uppgifter vid ansökan

1. Om beviljande på 

felaktiga grunder

2. Vid terrorbrott

s. 11

MEDBORGARSKAP
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Språkundervisning

Svenskastudier 

påbörjas omedelbart 

efter registrering hos 

Migrationsverket. 

Kombineras med 

utbildningssatsningar

Språkstuderande ska 

mötas av kunniga och 

engagerade 

språklärare

Svenskundervisningen 

måste bli bättre och 

utbildare ska belönas 

efter resultat

Fler måste snabbare 

lära sig svenska

1. Stärk 

språkundervisningen 

för invandrare

2. Villkora resurser [till 

kommuner] mot att 

kommunerna 

genomför åtgärder för 

att stärka 

språkundervisningen 

för invandrare

Språkundervisning i 

kombination med annat

Språkträning för 

anställda i välfärden 

som behöver förbättra 

sin svenska

SFI och 

yrkesutbildning ska 

läsas parallellt

Obligatorisk 

språkundervisning

Införa språkplikt. 

Obligatoriskt 

deltagande i 

språkundervisning för 

asylsökande

Utbildning i det 

svenska språket ska 

vara obligatorisk och 

starta tidigt

Öka kraven på närvaro 

och resultat i SFI-

undervisning och 

integrationsinsatser

Språkundervisning för 

föräldrar

Skapa en 

föräldraförsäkring som 

underlättar studier i 

svenska

Inför 

integrationsförskolor. 

Barnet går i förskola 

samtidigt som 

föräldrarna kan delta i 

SFI-utbildning

Föräldralediga ska lära 

sig svenska

Inför ”SFI med baby”. 

Särskilda SFI-grupper 

för nyanlända 

föräldrar

s. 12
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Uppehållstillstånd

Återinföra huvudregeln 

för de som får stanna i 

Sverige är permanenta 

uppehållstillstånd.

Tillfälliga 

uppehållstillstånd. 

(behålla den nya 

asyllagen tills 

gemensamma regler i 

EU är på plats)

Den som behöver 

skydd här ska få 

permanent 

uppehållstillstånd

Den som får asyl ska få 

tillfälligt 

uppehållstillstånd med 

rätt till 

familjeåterförening

1. Tillfälliga 

uppehållstillstånd ska 

vara huvudregel

2. Krav på egen 

försörjning och 

kunskaper i svenska för 

permanent 

uppehållstillstånd

1. Obligatorisk 

samhällsundervisning 

för uppehållstillstånd

2. Koppla 

uppehållstillstånd till 

tydliga grunder

Ensamkommande 

flyktingbarn

Stödjer lagen att 

ensamkommande med 

utvisningsbeslut ges 

möjlighet till 

tidsbegränsat 

uppehållstillstånd

Särskilt unga 

människor med stark 

anknytning till Sverige 

behöver få möjlighet 

att stanna i större 

utsträckning.

Emot lagen att 

ensamkommande med 

utvisningsbeslut ges 

möjlighet till 

tidsbegränsat 

uppehållstillstånd

Handläggningtider Förkorta Förkorta

Skäl för uppehållstillstånd

Svårt sjuka och särskilt 

utsatta ska få 

uppehållstillstånd

1. Återinför övrigt 

skyddsbehövande

2. Återinför särskilt 

eller synnerligen 

ömmande 

omständigheter

Återkallning av 

uppehållstillstånd

1. Om grund ej 

kvarstår

2. Om berörd person 

inte är behjälplig

3. Upphäv 

"flyktingamnestin"

s. 13
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Krav för uppehållstillstånd

Utbildning i vad som 

gäller i det svenska 

samhället ska vara 

obligatorisk och starta 

tidigt

Utöka utbildning i 

samhällsorientering 

och inför kunskapstest 

för alla nyanlända

Utvidga 

samhällsorientering för 

invandrare

s. 14
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Religiösa friskolor
Förbud mot religiösa 

friskolor

1. Stoppa nya religiösa 

friskolor, befintliga 

skolor får ej utöka 

verksamheten

2. Skolinspektionen 

ska särskilt granska 

religiösa friskolor

Grund- och 

gymnasieskola

1. Nyanlända elever 

ska fördelas ut över 

fler skolor

2. Nyanlända elever 

som behöver ska få 

möjlighet att gå längre 

i skolan för att de ska 

lära sig svenska

3. Förbjud 

könsuppdelade 

lektioner

1. Införa särskilda 

förberedelseskolor för 

invandrade barn och 

ungdomar som inte 

anses redo för 

deltagande i det 

svenska skolsystemet

2. Införa en svensk 

kulturkanon i 

undervisningen

Förskola
Inför öppna förskolor 

med språkinriktning

Obligatorisk 

språkförskola för 

nyanländas barn

Obligatorisk 

språkförskola för 

nyanländas barn

s. 15
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Vuxenutbildning

1. Öka antalet platser 

på yrkesutbildningar, 

komvux och 

folkhögskola. Särskilt 

fokus på nyanlända 

kvinnor.

2. Tillgängliggöra 

utbildning under 

asylprocessen.

1. Inrätta en tvåårig 

yrkesskola med fokus 

på yrkesämnen och 

svenska

2. Utbildningsplikt för 

nyanlända som saknar 

grundskoleutbildning

s. 16
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Sjukvård

Full tillgång till de 

svenska 

välfärdssystemen, 

utöver vård och skola, 

bör man kvalificera sig 

till, genom arbete och 

bosättningstid

Enbart … akut vård ska 

ges till personer som 

vistas i Sverige utan 

tillstånd

1. Avskaffa den i 

praktiken kostnadsfria 

tandvården för illegala 

invandrare

2. Avskaffa den i 

praktiken kostnadsfria 

sjukvården för illegala 

invandrare

Ekonomiskt stöd

1. Gör om 

ersättningen till 

nyanlända, 

etableringsersättninge

n, till ett 

etableringslån i 

enlighet med 

studiemedelssystemet

1. Skärp kraven på 

motprestation för att 

få bidrag

2. Vi vill införa ett 

bidragstak så att det 

lönar sig att arbeta

Krav på 

svenskundervisning, 

samhällsorientering 

och arbete för att 

erhålla bidrag

1. Enbart nödbistånd 

… ska ges till personer 

som vistas i Sverige 

utan tillstånd

2. Samma 

kvalificeringsregler ska 

gälla för alla. Ta bort 

undantagen för 

flyktingar i 

garantipension och 

sjuk- och 

aktivitetsersättningen.
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Allmänt

Tillgång till svenska 

bidrag och välfärd ska 

ske genom arbete, 

eller permanent och 

laglig bosättning i 

Sverige. 

1. Öka 

medborgarskapets 

betydelse genom att 

stärka kopplingen till 

rättigheter, såsom 

tillgång till de 

generella 

välfärdssystemen

2. Tydliga regelverk för 

icke-medborgares rätt 

till skattefinansierad 

välfärd
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Boende, för nyanlända Avskaffa EBO Värna EBO

Reformera EBO. 

Tillfälligt stopp för 

asylsökande att själv 

ordna boende i 

kommuner eller 

områden som har 

väldigt stor 

trångboddhet. 

Reformera EBO

Ge 

bostadsrättsförening 

rätt att neka kommun 

som medlem

Civilsamhälle

Civilsamhällets kraft i 

både mottagande och 

integration ska bättre 

tas tillvara

Ensamkommande 

flyktingbarn

Förbättra situationen 

genom kortare 

väntetider, en 

rättssäker 

asylbedömning, 

insatser mot psykisk 

ohälsa och en tryggare 

boendesituation

Etnisk diskriminering

Stärk insatserna mot 

rasistisk diskriminering 

i arbetslivet
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EU-migranter

Skarpare regler och 

åtgärder i Sverige för 

att motverka olovliga 

bosättningar, 

exploatering och våld 

mot utsatta personer

1. Inför ett nationellt 

tiggeriförbud

2. Inom EU ska Sverige 

arbeta för att förbättra 

situationen för utsatta 

EU-medborgare i sina 

hemländer och att de 

tar ansvar för sina 

medborgare

1. Inför ett nationellt 

tiggeriförbud

2. Bekämpa tiggeri

3. Bekämpa europeisk 

människohandel

Flyktinghjälp i 

närområde

Stöd till UNHCR för att 

hjälpa flyktingar i 

konflikters närhet

1. Generös 

flyktinghjälp i 

närområdet

2. Stödja 

återuppbyggnad av 

infrastruktur i 

krigsdrabbade 

områden

Kultur

Skattepengar ska 

aldrig betalas ut till 

organisationer som 

inte delar det svenska 

samhällets 

grundläggande 

demokratiska 

värderingar

1. Lokala kulturlotsar. 

Samla in, 

marknadsföra och 

integrera det lokala 

kulturarvet i 

välfärdens 

verksamheter

2. Sverigecenter i 

landets mest utsatta 

områden

3. Inrätta en svensk 

kulturkanon

Könsstympning
Stärk vården för 

könsstympade
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Minoriteter

Prioritera arbetet för 

minoritetsgruppers 

säkerhet

Skyddet för hotade 

minoriteter ska stärkas

Rasism, antisemitism, 

antiziganism, 

islamofobi

1. Utreda ett förbud 

mot och deltagande i 

rasistiska 

organisationer

2. Stärka insatserna 

mot antisemitism

Stärka arbetet mot 

antiziganism, 

antisemitism, 

islamofobi och all 

annan form av rasism i 

världen

Skyddet för hotade 

gudstjänstlokaler och 

mötesplatser ska 

stärkas

Staten ska ta ett större 

ansvar för att öka 

tryggheten och den 

fysiska säkerheten för 

utsatta trossamfund 

och dess medlemmar.

Slöja, heltäckande
Förbjuda heltäckande 

slöja på offentlig plats

Stat och kommuner
Alla kommuner ska ta 

emot asylsökande

Staten ska ta fullt 

kostnadsansvar för 

nyanlända de tre 

första åren

Avskaffa 

anvisningslagen

Utrikespolitik

En kraftfull politik som 

motverkar orsakerna 

till att människor 

tvingas på flykt
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