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”Liberalerna är det 
parti som har störst 
potential att växa. 
Vår uppgift inför 
valet 2018 är att bli så 
intressanta för väljarna 
att fler väljer att 
lägga sin röst på oss. 
Vägen till framgång 
går genom ökad 
tydlighet och personligt 
engagemang.”

• Valplan 2018 beskriver 

vad länsförbundet och 

kommunföreningarna ska göra 

tillsammans under valrörelsen.

• Till Valplan 2018 läggs ett 

kalendarium/tidplan med 

viktiga datum och tider. Denna 

uppdateras löpande.

VALPLANENS SYFTE

Valåret består av följande faser:

• Januari-april: förberedelser för 

kandidater och valarbetare, 

planering

• Maj - 18 augusti: förvalrörelse 

i form av vårkampanj, 

förberedelser och aktiviteter 

som lämpar sig för sommaren

• 19 augusti – 9 september: 

slutspurt (prioriteringar och 

plan fastställs närmare valet)

VALÅRET 2018

Så vinner vi valet!
Frihet måste försvaras. Valet den 9 september 2018 står viktiga vägval 

för Sverige på spel. I Stockholms län är förutsättningarna goda för att 

samhället ska utvecklas i en ljus riktning. Men mycket står på spel och 

det finns stora samhällsproblem som politiskt måste få lösningar. Det 
handlar bland annat om en omställning av vår ekonomi och arbets

marknad för framtidens jobb och välstånd. Det handlar om att skolan 
ska ge varje barn förutsättningar att växa med kunskap. Det hand

lar om en åldrande befolkning som sätter press på kommuner och 

landsting att leverera vård och omsorg. Det handlar om tryggheten på 
gator och torg och i hem, att polis och rättsväsende ska fungera. Det 
handlar om en orolig omvärld som måste mötas med samarbete över 

gränserna fast förankrat i demokratiska principer.

Vi ska samla stöd för en liberal politik i kommuner, landsting och i 

Sveriges riksdag.   

Liberalerna är det parti som har störst potential att växa. Vår upp

gift inför valet 2018 är att bli så intressanta för väljarna att fler väljer 
att lägga sin röst på oss. Vägen till framgång går genom ökad tydlig

het och personligt engagemang. 

Vi medlemmar driver tillsammans Liberalernas valrörelse. Nyfikna 
och intresserade ska snabbt hitta en möjlighet att engagera sig i 

Liberalerna. Det ska vara roligt och lustfyllt att arbeta med politik. Vi 
trivs tillsammans och gör med glädje insatser för de liberala idéerna. 

Det viktigaste arbetet som vi som enskilda medlemmar gör är att 
möta människor i samtal om politik på nätet, i fikarummet på jobbet, 
i föreningar etcetera.

Valrörelsen 2018 kommer i hög grad att bedrivas i digitala kanaler.

Sociala medier kommer att vara viktiga plattformar för att föra dialog 

och informera om politiken. Vi kallar det här skiftet ”Från torget 

till  webben” och det ska genomsyra alla de delar som vår valrörelse 

består av. 

Det här är valplanen för Liberalernas länsförbund i 

 Stockholm. Länsförbundets uppdrag är att i nära dialog med 

kommun föreningar och riksorganisationen samla resurser för 

en så rolig och effektiv valrörelse där vi möter så många väljare 

som möjligt i alla länets delar! Vi ska vinna ökat förtroende för 

en liberal politik i riksdagen, i landstinget och i alla kommuner.

Beslutad av förbundsstyrelsen 17 okt 2017
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”Vattna där det gror 
och inte bara där det 
växer”

1.

Samlat budskap för 

Stockholmsregionen 

2.

En starkare ideologisk 

förankring

3. 

Bli tydligare och synligare 

på den lokala nivån

4.

”Vattna där det gror och 

inte bara där det växer”

5.

Prioritera sociala och 

digitala medier

6.

Mäta det vi gör och vilka 

insatser som ger resultat

7.

Prioritera och på ett bra 

sätt planlägga mobila 

kampanjer

8.

Snabbfotad och 

personstark 

kampanjorganisation

Med hänvisning till analyser 

av valresultatet i Stockholms 

stad, rekommenderade också 

valanalysgruppen samtal som   

kampanj metod.

För mer information: Valanalysrapport. Folkpartiet  liberalerna i – 

Stockholms län och stad efter valet 2014.

Utvärdering val 2014
Tillbakablick och erfarenheter från valet 2014

Valanalysrapporten för valet 2014 sammanfattade valresultatet  

så här: 

Valresultatet 2014 för Stockholms län präglas i stort av Folkpartiets tillbaka-

gång på riksnivå. Även om resultatet i  regionen är bättre än i stora delar av landet 

så göra Folkpartiet ett sämre valresultat än 2010 i nästan samtliga kommuner. 

Rapporten innehöll sedan flera rekommendationer vad gäller inrikt
ning och verksamhet som länsförbundet under mandatperioden har 

arbetat med. Framförallt följande punkter blir relevanta i valrörelsen:
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Mål för valrörelsen 2018

Sedan valet 2014 har vi satsat på att värva fler nya 
medlemmar. Syftet är att stärka vår organisation och bli fler 
som aktivt arbetar för liberala idéer, vilket också satärker vår 

möjlighet att få fler röster. Undre valåret ökar vår möjlighet 
att värva medlemmar. Vi ska ta vara på alla möjligheter och 

se till att nya medlemmar snabbt får en möjlighet att bli 
aktiva i vår kampanj. Vårt mål för medlemsvärvning under 

2018 ligger fast.

Vi ska vinna fler  väljares  förtroende. 
Det gör vi genom att 1 400 aktiva 
medlemmar möter 100 000 väljare  
i samtal.

Vi ska värva 1 035 nya medlemmar.

Vi ska vid utgången av 2018 vara 
4 238 medlemmar.
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Länsförbundets uppdrag

• Säkerställa att Liberalernas valbudskap i riks- 

och landstingspolitik finns med i valrörelsen i 
hela länet.

• Utifrån Liberalernas riksbudskap formulera 
specifika budskap för Stockholmsregionen.

1. FORMULERA POLITIK FÖR 
STOCKHOLMS REGIONEN

• Ge stöd och service anpassad efter de olika 

kommunföreningarnas förutsättningar och 

behov.

2. GE STÖD OCH SERVICE TILL 
 KOMMUNFÖRENINGARNA

• Planera och genomföra toppkandidaternas 

kampanjer.

• Genomföra kampanjannonsering.

• Ordna gemensamma arrangemang.

3. SAMARBETA MED 
 RIKSORGANISATIONEN

• Genomföra och prioritera annonsering 

tillsammans med riksorganisationen.

• Genomföra särskilda kampanjer i egen regi 

eller tillsammans med kommunföreningarna.

• Samordna verksamhet och kampanjer 

i länet och förbereda kampanjer som 

kommunföreningarna kan driva.

• Stötta och skapa förutsättningar för aktivitet 

i sociala medier med ledning av Liberalernas 

strategi för sociala medier.

4. ANSVARA FÖR KAMPANJER

• Fortsätta och utveckla rutinerna för att 

fånga upp nya medlemmar och intresserade 
och underlätta steget in i kommun- eller 

lokalföreningens verksamhet.

• Det ska finnas aktiviteter och arbetsuppgifter 
som alla medlemmar och intresserade kan 

ansluta sig till och utföra.

5. SLUSSA OCH LOTSA ENSKILDA 
 MEDLEMMAR OCH INTRESSERADE 

TILL AKTIVITET

• Dra nytta av den möjlighet som våra 
sidoorganisationer har att nå väljare och 

nyfikna genom sina nätverk och aktiviteter.

6. SAMARBETE MED LUF STOR
STOCKHOLM, LIBERALA KVINNOR I 
STOCKHOLMS LÄN OCH LIBERALA 

STUDENTER I STOCKHOLM.
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Kommunföreningarnas 
uppdrag och ansvar
Länsförbundets valplan utgår bland annat från länsförbundets 

uppdrag att stötta kommunföreningarna, och förutsätter därför att 

kommunföreningarna svarar för:

• Driva lokala politiska frågor

• Ta fram lokalt valprogram

POLITIK

• Slussa och lotsa enskilda medlemmar och 

intresserade till aktivitet

• Utbilda valarbetare regionvis med stöd av 
länsförbundet

ENGAGEMANG

• Planera och genomföra vårkampanj och 

valrörelse

• Identifiera målgrupper och geografiska 
områden i kommunen där Liberalernas 

potential är hög

• Hålla lokal webb och Facebooksida 

uppdaterad 

• Säkerställa platser för kampanj på gator, torg 

och vid centrumanläggningar

KAMPANJ

• Utse en valledare och en valledning som 
ansvarar för den lokala valrörelsen

• Ta fram lokal valplan och budget

• Se till att Liberalerna finns närvarande vid 
lokaler för förtidsröstning och vallokaler 

ORGANISATION

ETT KALENDARIUM MED VIKTIGA DATUM FÖR KOMMUNFÖRENINGENS 
 VALPLANERING KOMMER ATT TAS FRAM.
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Liberalerna Stockholms län ska arbeta med att rikta vår 

 kommunikation mot målgrupper där vi redan är starka men även mot 

målgrupper där vi har potential att växa. Vi använder Liberalernas 

Kommunikationsstrategi där våra typväljare beskrivs samt tekniskt 

stöd för analys av valdistrikt där vi har potential, nedan kallade 

 målgruppskartor. 

• Varje kommunförening har från länsförbundet fått målgrupps

kartor som visar i vilka områden Liberalerna har potential att få 

fler väljare. I kombination med den lokala kännedomen som varje 
kommunförening har är dessa underlag för en analys som leder till 

en lokal strategi som varje kommunförening fastställer. 

• Torg, centrumanläggningar, andra platser och tillfällen som läm

par sig för fysiska kampanjer och där vi med stor sannolikhet möter 

många potentiella väljare, ska identifieras av länsförbundet och 
kommunföreningarna tillsammans. 

• Riktad kommunikation ska göras till grupper där vi bedömer att vi 

har särskilt stor potential. Till postutskick tillhandahåller länsför

bundet adresser. 

• Länsförbundet samarbetar med LUF Storstockholm för att vi ska nå 

många unga väljare. Länsförbundet träffar överenskommelse med 
LUF Storstockholm och Liberala Studenter i Stockholm så att de 

ansvarar för att partiets aktiviteter på skolor, högskolor och universi

tet och på andra arenor där unga nås genomförs och att samverkan 

sker med kommun och lokalföreningar. 

En klassisk FP- 

väljare

Både marknads-

ekonomi och  

socialt ansvar

Reflekterar över 
ideologi

Jobbar hårt 

och vill att det 

ska löna sig

Klass resenär

Stöd – där det 

behövs

Ordning och 

reda

Vill gå sin 

egen väg

Ogillar krångel 

och förbud

Frihet för sig 

själv och andra

Den 
målmedvetna
medborgaren

Den 
självständiga 

fritänkaren

Den trogna 
tänkaren

Målgrupper och prioriteringar

”Riktad 
kommunikation ska 
göras till grupper där 
vi bedömer att vi har 
särskilt stor potential.”

Kommunikation och kampanj
Vi möter människor i samtal

• Samtal är det mest effektiva sättet att förmedla ett budskap och 
övertyga. Vi ska möta väljare i många samtal i vardagen, i sociala 

medier, i valstugor och på torget.

• Länsförbundet tar fram manualer och checklistor för att förenkla 

genomförande. Några exempel är:

• ”Homeparties” som innebär att du bjuder vänner och 

 intresserade för ett möte med en kandidat i hemmiljö eller en 

 föreningslokal med hemkänsla.

• Dörrknackning.
• Besök på företag, i föreningar eller andra ställen där det finns 

personer som är intresserade av vår politik.

• Vårt mål under 2018 är att genomföra sammanlagt 100 000 samtal. 

En definition över vilka typer av samtal som ska räknas, tas fram. 
Varje förening och kandidat sätter upp egna mål. 

Från torget till nätet

• Liberalerna Stockholms läns kommunikation och kampanj utgår 

från Liberalernas Kommunikationsstrategi.

• Från torget till nätet innebär att vi lägger mer tid och andra  resurser 

på digital kommunikation än tidigare.

VI MÖTER MÄNNISKOR  
I SAMTAL
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FRÅN TORGET TILL NÄTET

En stor del av våra 
tillgängliga resurser 
kommer att läggas på 
digital annonsering. 

SOCIALA MEDIER

Vi ska ha god  beredskap 
att snabbt besvara inlägg 
och  frågor i kommentars
fält.

KAMPANJ PÅ  
FYSISKA PLATSER 

Många väljare möter 
Liberalerna på gator 
och torg. 

• Liberalerna Stockholms läns köp av medier sker i nära samverkan 

med riksorganisationen. En stor del av våra tillgängliga resurser 

kommer att läggas på digital annonsering. Köp av medier prioriteras 

till de målgrupper där vi är starka och/eller har stor potential.

• Genom förvalskampanj tidigt under 2018 lär vi oss inför valrörelsens 

slutskede.

Sociala medier

• Vi arbetar enligt Liberalernas strategi för sociala medier. Den inne

bär bland annat att

• våra inlägg ska visa våra värderingar och ideologi, humor och 

känslor samt politik och engagemang

• vår huvudsakliga plattform är Facebook

• vi använder oss mycket av bilder och filmer
• Kandidater kommer i länsförbundets regi att få inspiration och 

coachning för att utveckla sitt arbete i sociala medier.

• Varje kommun och lokalförening ansvarar för att ha en uppdaterad 

Facebooksida och information på lokal webbsidor ska vara upp

daterad och korrekt. Länsförbundet ansvarar för att följa upp och 

stötta föreningar som behöver stöd.

• Vi ska ha god beredskap att snabbt besvara inlägg och frågor 

i  kommentarsfält. Påhopp, hot och förolämpningar behöver vi 

 däremot inte lägga tid på. En del kan döljas och det grövsta ska 

blockeras och anmälas.

Kampanj på fysiska platser 

• ”Mobila valstugor” används i huvudsak. Men frågan om fast val

stuga eller någon mobil lösning är en avvägning som varje kommun

förening gör med hänsyn till resurser och lokala  förhållanden.

• Länsförbundet genomför en gemensam upphandling av ända

målsenliga fasta valstugor och streamade bilar i samarbete med 

intresserade kommunföreningar. 

• Många väljare möter Liberalerna på gator och torg. De mobila och 
fasta valstugorna är en betydande del av exponeringen av Libera

lerna. Därför ska mobila och fasta valstugor främja Liberalernas 
varumärke. Länsförbundet tar fram en checklista för att sätta upp, 

inreda, driva och bemanna såväl mobila och fasta valstugor.

• Liberalerna Stockholms län ska sätta upp mobila kampanjteam som 

har till uppgift att förstärka kommun och lokalföreningarnas lokala 

kampanjer.

• Planering och bokning av toppkandidater på länets riksdagslista 

sker via länsförbundet i nära samarbete med kandidaterna själva 

och riksorganisationen/riksdagskansliet. Toppkandidaters närvaro 

prioriteras med målgruppskartor och kommunikationsstrategins 

målgruppsanalys som grund. 

• Länsförbundet tar fram kampanjmaterial för att underlätta samtal 

i samband med fysiska kampanjer, exempelvis rollups för att lägga 

olikfärgade bollar i, pekplattor med frågesport, samtalsmanualer.

Tryckt material

• Tryckt material kommer att tas fram i begränsad omfattning och 

endast till utvalda målgrupper och i vissa frågor. I övrigt hänvisas 

till webben och sociala medier.
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• Länsförbundet kommer att ta fram en mall för tryckt folder för 

varje kommunförening.

• Liberalernas egenuppsatta affischer förstärker budskapen och är 
mycket viktigt för vår synlighet. Liberalerna ska affischera massivt 
i valrörelsen och på det sättet uppfattas som ett av de stora parti

erna i Stockholms län. Affischerna ska vara utformade så att de är 
så lätta som möjligt att hantera.

• Brev eller andra försändelser direkt i brevlådan kan vara ett kom

plement för att nå ut till specifika målgrupper – geografiskt eller i 
annat avseende – med relevanta budskap. Riktade kampanjer är 

att föredra framför allmänna utskick. Länsförbundet kommer att 

göra särskilda kampanjer till utvalda målgrupper. 

TRYCKT MATERIAL

Engagemang
Fånga engagemang

• Medlemmar och volontärer ska involveras i valkampanjen tidigt. 

Det ska vara lätt att engagera sig för Liberalerna. Även den som 
bara vill ge oss en timme av sin tid, ska tas om hand och erbjudas 

något att bidra med. 

• Många nya och aktiva medlemmar nås genom LUF, Liberala Kvin

nor och Liberala Studenter. Därför är samarbetet med dessa organi
sationer av stor betydelse vår möjlighet att engagera nya liberaler.

• Vi ska formera team av aktiva medlemmar som är engagerade för 

olika aktiviteter till exempel utdelning i brevlådor,  dörrknackning, 

flygbladsutdelning. Till dessa team ska nya medlemmar och 
 intresserade lätt kunna ansluta sig och därmed snabbt få en uppgift.

• Kommun och lokalföreningar ska senast december 2017 ha kart

lagt sina medlemmars intresse för och möjligheter att engagera sig i 

valrörelsen. En mall till enkät tas fram av länsförbundet.

• Aktiviteter för att utbilda och entusiasmera medlemmar att öka sin 

engagemangsnivå ska genomförs av länsförbundet från hösten 2017.

• Tillfällen för att få inspiration och ökad kunskap om sociala medier 

ska erbjudas. Etikfrågor ska betonas. 

• Länsförbundet inbjuder alla medlemmar till en inspiration 

 och fest i början av året.

• Riktlinjer för Länsförbundets stöd till kandidater samt 

 rekommenderade riktlinjer till kommunföreningarna finns 
 (beslutade av FS i augusti 2017).

Inspiration för valvinst 2018

• Valvinst 2018 genomförs under de första månaderna av 2018.  Syftet 

är att mobilisera till aktivt engagemang genom att ge inspiration 

och kunskap att delta i Liberalernas valkampanj. Målgruppen är 

kandidater och aktiva. Utbildningen erbjuds på flera platser i länet. 
De större kommunföreningarna tar, i samverkan med länsförbun

det, ansvar för form och innehåll. Viktiga inslag i utbildningarna är 

 samtalsmetodik, praktiskt kampanjarbete, sociala medier.

• Enkla filmer om olika politiska frågor och argument ska tas fram.
• Länsförbundet genomför Liberal politikkvällar och andra 

medlemsaktiviteter som syftar till att stärka medlemmar inför 

 valrörelsen.

FÅNGA ENGAGEMANG

”Det ska vara lätt 
att engagera sig för 
Liberalerna. Även den 
som bara vill ge oss en 
timme av sin tid, ska tas 
om hand och erbjudas 
något att bidra med.”

 INSPIRATION FÖR 
VALÅRET 2018

”Viktiga inslag i 
 utbildningarna är 
 samtalsmetodik, 
 praktiskt kampanj arbete, 
sociala medier.”
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Kandidatprogram 

• Riksorganisationen erbjuder kandidatprogram för listettor på 

 kommun och landstingslistorna samt de valbara platserna på 

 riksdagslistan.

• Länsförbundet kompletterar i dialog med berörda eventuellt 

 program för listettor i kommun och landsting.

KANDIDAT PROGRAM 

”Riksorganisationen 
erbjuder kandidat
program för listettor 
på  kommun och 
landstingslistorna samt 
de valbara platserna på 
 riksdagslistan.”

Organisation
Organisationen ska vara utformad så att Liberalernas samlade 

 resurser i länet används så effektivt som möjligt.

Valledning

• Valledningen är styrgrupp för valrörelsen och utses av förbunds

styrelsen och leds av valledaren. Valledningen har fullt mandat att 

agera utifrån beslutad valplan och budget. 

Operativ ledningsgrupp

• Den operativa ledningsgruppen består av kanslicheferna på 
landstingskansliet, stadshuskansliet och partikansliet för länet. 

Den  förbereder ärenden till valledningen och har ett samordnande 
ansvar för valkampanjen.

Nyckelgruppskonferenser

• Till Nyckelgruppskonferenserna kallas ordförande, grupple

dare, valledare och (där det finns) politiska sekreterare från varje 
 kommun och lokalförening.

• Syftet med mötena är att stärka och stödja kommunerna i deras 

kampanjer.

• Deltagarna ska vid nyckelgruppskonferenserna få tillfälle att arbeta 
med sina egna frågeställningar och ge varandra stöd. De ska få 
information och inspiration. Programmet byggs på dialog och 

 deltagande. 

• Stort fokus ligger på Nyckelgruppskonferensen i valrörelsens 

 tidigaste skede alltså från sen höst 2017 till april 2018.

Kansli/anställda

• I valrörelsen delas organisationen in i funktionerna Valcen

ter/press, Digital kampanj/Sociala medier, Fysisk kampanj/ 
Engagemang samt Ledning. Länsförbundets medarbetare stödjer 

och förstärker kommun och lokalföreningarnas planering och 

utförande av lokala kampanjer. För att använda alla våra perso

nella resurser så smart som möjligt kommer mycket nära samarbete 

att ske mellan partikansliet för länsförbundet, landstingskansliet, 

kansliet i Stockholms stadshus, de politiska sekreterarna i länets 

övriga kommuner och Liberalernas riksorganisation.

VALLEDNING 

Valledningen är styrgrupp 
för valrörelsen och leds av 
 valledaren.

OPERATIV 
 LEDNINGSGRUPP 

Den operativa ledningsgruppen 
består av kanslicheferna på 
landstingskansliet, stadshus
kansliet och partikansliet för 
länet. 

NYCKELGRUPPS
KONFERENSER 

Till  Nyckelgruppskonferenserna 
kallas ordförande, grupp
ledare, valledare och politiska 
 sekreterare från varje kommun 
och lokalförening.
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KANSLI/ANSTÄLLDA 

För att använda alla våra 
 personella resurser så smart 
som möjligt kommer mycket 
nära samarbete att ske  mellan 
 partikansliet för länsför
bundet, landstingskansliet, 
kansliet i Stockholms stads
hus, de  politiska sekreterarna 
i länets övriga kommuner och 
 Liberalernas riksorganisation.

• Valcenter/press hanterar inkommande frågor från media, val

arbetare och allmänheten både via telefon, mejl och  sociala 

medier. Riksorganisationen ansvarar för denna funktion.

• Digital kampanj/Sociala medier hanterar utformning av 
 digitalt kampanjmaterial och marknadsföring i sociala medier 

samt uppdatering av information på hemsidor och i Libera

lernas kampanjapp,

• Fysisk kampanj/Engagemang hanterar planering av topp

kandidaters scheman, ansvarar för hantering av tryckt mate

rial, mobila team, valstugor, aktiviteter för ökat engagemang 

och utbildning för valarbetare inför och under valrörelsen. 

• Ledning leder och samordnar arbetet och ansvarar för stra

tegisk fördelning av resurser. Ansvarar för att verksamheten 

under valrörelsen löpande följs upp.

• Länsförbundet rekryterar extra medarbetare utifrån valrörelsens 

prioriteringar och vilken funktion de ska ingå i.

• Varje kommunförening utser en valledare. Dessa ingår från 
 september 2017 i Nyckelgruppen. 

• Ett gemensamt valhögkvarter inrättas för att vara en mötesplats 

för partiets medarbetare, valarbetare och nyfikna. Här ska finnas 
 möjlighet att hålla aktiviteter, utbildningar, presskonferenser. Det 
ska alltid finnas enkla uppgifter att göra för volontärer och valarbe

tare som bara “dyker in” och vill göra en insats för Liberalerna.

• En policy tas fram för anställda och som också är kandidater.

Internkommunikation

• Inför valrörelsen görs en översyn av internkommunikationen så att 

den passar för valrörelsens behov. 

• Valarbetare (alltså kandidater och aktiva medlemmar) förväntas 

kunna nås med information via slutna Facebookgrupper.

• Liberalernas kampanjapp (både för Iphone och Android) utveck

las av riksorganisationen och länsförbundet tillsammans och 

 kommer att innehålla valhandbok, lokal valhandbok, kalendarium, 

medlems värvningshjälp och möjlighet att följa upp och räkna sam

tal. Kommunföreningarna ansvarar för sina respektive valhand

böcker och att förse länsförbundet med information om kampanj

tillfällen och andra aktiviteter som läggs in i en digital kalender 

som kopplas till appen.

• Länsförbundets medlemsmejl ”På gång” är en fortsatt viktig 

informationskanal som regelbundet når ut till så gott som samtliga 

medlemmar. 

• Vi undviker att utöka vår kommunikation via mejl, utan använ

der i så hög grad som möjligt andra kanaler som till exempel 

facebook grupper, Liberalernas kampanjapp och sms. Längre 

informations material som pressmeddelanden, faktaunderlag och 

frågor/svar som tas fram under valrörelsens gång, samt aktuell 

kontakt information kandidater och föreningar, kommer att finnas 
 tillgängliga i en delad googlemapp.

• Telefonmöten är en effektiv metod för att inte lägga värdefull tid på 
resor och fysiska möten.

INTERNKOMMUNIKATION 

Vi undviker att utöka vår kom
munikation via mejl, utan använ
der i så hög grad som möjligt 
andra kanaler som till exempel 
facebookgrupper, Liberalernas 
kampanjapp och sms. 
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Säkerhet

• Länsförbundets policy vid hot, trakasserier och våld ska vara känd 

av kandidater och valarbetare så att de kan agera korrekt om något 

inträffar. Policyn finns alltid tillgänglig i Nyckelgruppsbrevet och i 
så många andra sammanhang som möjligt.

Samarbeten

• LUF Storstockholm ansvarar för att nå unga väljare bland annat 

genom aktiviteter på skolor och Liberala Studenter når unga på 

universitet och högskolor. 

• Både planering och genomförande av valrörelsen ska ske i nära 

samarbete med LUF Stockholm, Liberala kvinnor och Liberala 

Studenter. 

• Liberala nätverk kring sakfrågor har potential att bidra i val

rörelsen. Deras engagemang och planering ska följas och utåtrik

tade aktiviteter som stärker Liberalerna kan eventuellt stöttas.

• Länsförbundet har ett tätt samarbete med riksorganisationen och 

så många delar av verksamhet som möjligt ska samordnas.

• Länsförbundet samarbetar också med de övriga partierna när det 

gäller till exempel torgmötestillstånd och andra praktiska frågor.

Utvärdering 

• En grupp för utvärdering av valrörelsen 2018 tillsätts av förbunds

styrelsen i början av 2018 och följer löpande arbetet under året. 

• Kansliet dokumenterar löpande verksamheten under valrörelsen. 

Senast den 30 september 2018 lämnar kansliet och valledningen 

en rapport som valutvärderingsgruppen har som underlag i sin 

slutliga utvärdering av valrörelsen. Denna bör vara klar under 
 november 2018 för att kunna ligga till grund för beslut om val

rörelsen inför Europaparlamentsvalet den 9 juni 2019.

SÄKERHET 

Länsförbundets policy vid hot, 
trakasserier och våld ska vara 
känd av kandidater och val
arbetare så att de kan agera 
korrekt om något inträffar.

SAMARBETEN

Både planering och genom
förande av valrörelsen ska 
ske i nära samarbete med LUF 
Stockholm, Liberala kvinnor och 
Liberala Studenter. 

UTVÄRDERING 

En grupp för utvärdering av 
valrörelsen 2018 tillsätts av 
förbundsstyrelsen i början av 
2018 och följer löpande arbetet 
under året. 


