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Liberal kraftsamling i Stockholms län 

Liberalerna Stockholms län har använt 2017 till att stärka och utveckla oss inför valåret 2018. Vi är 
särskilt stolta över att vi har ökat antal medlemmar och nu är nästan 4 000 medlemmar i länet. 

Vi fick 792 nya medlemmar, en tillströmning som skedde under hela året. Att så många har sökt 
sig till oss under ett år har inte hänt på mer än 30 år. Genom att värva nya medlemmar, erbjuda 
bra verksamhet så att medlemmar vill vara kvar och att mäta och följa upp våra medlemssiffror, 
har vi lyckats bli många fler liberaler.  

De medlemsmål som sattes upp i början av mandatperioden har överträffats. Det visar att om vi 
arbetar målinriktat och systematiskt, kan vi stärka oss. Det är ett förhållningssätt som vi också går 
in med inför valårets utmaningar med att få fler att ta Liberalernas valsedel den 9 september 2018. 

Vi har utvecklat vår politik och antagit nya politiska program om trafik samt valfrihet och 
egenmakt i välfärden. En skärgårdspolitisk grupp har arbetat fram ett program som 
förbundsårsmötet 2018 ska behandla. Länets liberala gruppledare har tagit flera gemensamma 
politiska initiativ genom samarbetet inom KPR (kommunalpolitiska rådet). Liberalerna har varit 
med och styrt i 15 av länets 26 kommuner samt i landstinget och fått genomslag i viktiga politiska 
frågor. 

En av våra utbildningar har varit länsförbundets ledarprogram, Toppkandidat 2018, som 
avslutades under 2017. De drygt 40 deltagarna fick utbildning politik, ledarskap och 
kommunikation. 

Under året har länsförbundet genomfört rådgivande omröstningar till valen 2018. 
Nomineringsarbetet har väckt stort engagemang och många liberaler är nu taggade inför valen i 
september. 

Årets framgångar bäddar för goda resultat i valen 2018. Vi vill därför rikta ett stort tack till 
medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän i hela Liberalerna Stockholms län som har gjort detta 
möjligt. 

Anna-Lena Johansson 
Förbundsordförande 



1. Politikutveckling

Länsförbundet har en viktig roll i att driva politiska frågor som är angelägna för 
Stockholmsregionen. Genom samarbetet i länsförbundet kan också kommunpolitik bli 
länsövergripande. Det ser vi inte minst i de två politiska program som länsförbundet antagit under 
året: ett trafikpolitiskt program samt ett program för valfrihet i välfärden. Länsförbundet har tagit 
fram utspelspaket för respektive program som har kommunicerats till kommunföreningarna. 

Alla kommunföreningar har deltagit i länsförbundets två kampanjer under året. Kampanjerna har 
lyft vikten av trygghet på gator och torg samt betydelsen av en bra skola. Dessutom har flera 
gemensamma initiativ tagits med alla, eller flera, av gruppledarna i länets kommuner. KPR 
(Kommunalpolitiska rådet) har gjort utspel kring frågor om trygghet, valfrihet, vårdval för äldre, 
trafik och hedersrelaterat våld. 

Många kommunföreningar har under året arbetat med sin lokala valplan och elva av länets 
kommuner har deltagit i riksorganisationens utvecklingsprogram Uppdrag Hela Landet (UHL) som 
inriktas på utbildning i ledarskap, politik och kommunikation. 

2. Vi ska bli fler

Insatserna för att öka vårt medlemsantal har under 2017 givit frukt. Det totala medlemsantalet 
ökade från 3 430 till 3 908 medlemmar. Vi har fått 792 nya medlemmar, en tillströmning som har 
skett under hela året. Därmed har också målet som var satt för 2017 överträffats både i 
länsförbundet som helhet och i det absoluta flertalet av länets föreningar. 

2015 när projektet Vi ska bli fler, startade, lade länsförbundet upp en strategisk plan för arbetet. Vi 
började välkomna alla nya medlemmar med ett telefonsamtal som sedan följs upp av en kontakt, 
gärna genom ett möte, av kommun- och eller lokalföreningen. Vi utvecklade länsförbundets 
medlemsaktiviteter med till exempel Liberal politikkvällar som ett komplement till den lokala 
föreningsverksamheten. 

Träffarna för nya medlemmar, Liberal start, utvecklades och har ökat i antal. Genom att ha ett 
fokus på värvning och förenkla hanteringen vågade fler ställa frågan om att bli medlem till liberala 
vänner och bekanta. 

För att snabbt få så många som möjligt att betala årets avgift skickades en medlemsavgiftsavi ut per 
post i januari till alla medlemmar och under våren påmindes de som inte hade betalat via mejl och 
post. 

Kommun- och lokalföreningarna arbetade under senvåren aktivt och systematiskt med att kontakta 
alla medlemmar som inte hade betalat årets avgift. Kansliet har månadsvis skickat uppdaterade 
medlemssiffror till alla föreningar, så att det ska vara lätt att följa medlemsutveckling och kunna 
göra de där sista insatserna som leder till resultat. 

Sammantaget visar det här att systematiskt arbete och att sätta upp mål och följa upp dem, ger 
resultat. Medlemsutvecklingen redovisas vidare i bilaga 3. 



3. Medlemserbjudandet

Under året har verksamheten erbjudit medlemmarna att delta i många aktiviteter och utbildningar. 
Utöver den verksamhet som varit öppen för alla medlemmar att delta i har specifika 
utbildningsinsatser gjorts för såväl nya medlemmar som blivande kandidater och valberedningar. 
Arbetet kring att utveckla våra mötesformer har fortgått och resulterat i genomtänkta mötesupplägg 
där deltagarna i hög grad känt sig aktiva. 

Liberal start 
Liberal start är en utbildningsserie som vänder sig till nya medlemmar i liberalerna. Under året 
hölls 13 stycken träffar med Liberal Start som hade olika teman. Temana för träffarna var ideologi, 
landstinget, Stockholms stadshus (vilken även medlemmar i länet inbjuds till) riksdagen och i slutet 
av terminerna hölls vår- respektive glöggmingel. Varje träff var under 2 timmar på kvällstid. 

Framåt med Liberalerna 
I april, september och oktober hölls halvdagsutbildningar för medlemmar som var intresserade av 
att engagera sig mer i Liberalerna inför valåret. Programmet bjöd deltagarna på ett fördjupande 
pass kring liberalism och olika sakpoltiska områden. Deltagarna fick också möjlighet att träffa 
några politiker som fick berätta och bli intervjuade om sin resa inom partiet. Deltagarna fick också 
reflektera kring liberalt ledarskap och inspireras kring kampanj. 

Liberal politikkvällar 
Under året arrangerades sex stycken Liberal politikkvällar med varierande teman. Kvällarna har 
varit öppna för såväl medlemmar som övriga intresserade. Kvällarna har varit mycket uppskattade, 
totalt under året har kvällarna haft sammanlagt 250 unika deltagare. 

Minilandsmöten 
Inför Liberalernas landsmöte anordnades två minilandsmöten där medlemmar tillsammans med 
ombuden kunde diskutera den politik som landsmötet skulle besluta om. Mötena samlade över 100 
intresserade medlemmar. 

Övriga utbildningar och aktiviteter för medlemmar 
Utöver de ovan nämnda utbildningsinsatserna anordnades även ett par kampanjverkstäder där 
medlemmar och kampanjansvariga gavs möjlighet att spåna på och utbyta idéer. Under året har det 
tillsammans med Liberalerna Stockholms stad arrangeras ett seminarium om trygghet och studiero i 
skolan. 

Under vårterminen gavs en studiecirkel till en del av länets ordförande med temat “Det personliga 
ledarskapet”. 

Toppkandidat 2018 
I maj 2016 startade Toppkandidat 2018, länsförbundets ledarprogram som vänder sig till de 
personer som siktar på tyngre uppdrag inom kommun och landsting. De drygt 40 deltagarna fick 
ansöka och få stöd från sin kommunförening. 

Programmet innehöll politik, ledarskap och syftade till att också ge färdigheter i till exempel 
kommunikation och presentationsteknik för att kunna vara en framgångsrik företrädare för 
Liberalerna. De åtta etapperna sträckte sig över ett år och innehöll även eget arbete med att ta 



fram en egen plan för sitt engagemang och coachning av varandra i grupper. Programmet 
avslutades i maj 2017. 

Rundabordsmöten 
En annan verksamhet för länets ledande kommunpolitiker har varit träffar, sk rundabordsmöten, 
med de kommunalråd/gruppledare som gör sin första mandatperiod på ett sådant uppdrag. Fyra 
rundabordsmöten har genomförts under året. 

Genomförda utbildningar redovisas i bilaga 2. 

4. Kampanj

Länsförbundet har under 2017 drivit tre kampanjer. En av dessa togs fram av riksorganisationen 
medan de andra två togs fram av länsförbundet tillsammans med kommun- och lokalföreningarna 
samt riksorganisationen. 

Liberal i april. Riksorganisationen tog fram en kampanj med flera olika basflygblad. Budskapen 
byggde på temat Frihet måste försvaras och handlade om bland annat jämställdhet, jobb och 
integration. De allra flesta kommunföreningar deltog genom att dela ut de flygblad som de valde att 
använda i sina respektive kommuner. Likaså deltog en mängd lokalföreningar. 

Vårkampanj om trygghet. Under våren genomfördes en trygghetskampanj om hur fler blir fria 
att röra sig var och när man vill, om tryggheten blir större. Vi lyfte också hur kommunerna kan få 
fler poliser samt hur kommunala trygghetsvakter kan öka tryggheten i väntan på att 
polisorganisationen byggs ut. I stort sett alla kommun- och lokalföreningar hade någon aktivitet 
inom ramen för kampanjen. Det kampanjmaterial som togs fram var bland annat lokalanpassade 
flygblad, frågor & svar, tips på kampanjaktiveter, lokal statistik, lokala insändare, stommotion, 
frågeunderlag för samtal med väljare, banners och budskapsplattor. 

Skolkampanj. Under skolstarten genomfördes kampanjen “Kunskap tar dig dit du vill!”. 
Kampanjen gick ut på att samtala med väljare om vad vi vill göra för att förbättra skolan i våra 
kommuner. Det kampanjmaterial som togs fram var bland annat lokalanpassade flygblad, tips på 
olika aktiviteter, frågor & svar, insändare, samtalsfrågor och plattor till sociala medier. 

Länsförbundet har också stöttat HBT Liberalernas aktiviteter vid Stockholms Pride. Kansliet 
deltog tillsammans med LUF Storstockholm både i planering och genomförande av 
arrangemanget. 

5. Kommunikation

Länsförbundet deltog under början av året aktivt i att ta fram Liberalernas 
kommunikationsstrategi, Frihet måste försvaras. Den ligger till grund för vår kommunikation och 
betonar vikten av ett sammanhållet budskap, att rikta sig till målgrupper där vi vet att vi har våra 
potentiella väljare och att förstärka vårt arbete i sociala medier. Vår prioriterade kanal är 
Facebook. 

Antalet personer som följer oss på Facebook och Twitter har under ökat. Flera aktiviteter för att 



öka våra möjligheter att nå ut i sociala medier har genomförts. Det har varit utbildningar både för 
Nyckelgruppen och KPR. En utbildningsfilm har tagits fram. 

Länsförbundet kommunicerar med medlemmarna i huvudsak via e-post. Andelen medlemmar som 
vi når med e-post är 92 procent och ökande. Fram till sommaren 2017 gavs även Länsliberalen ut 
och distribuerades via Tidningen NU:s medlemsnummer. Efter en utvärdering, beslutades att 
upphöra med utgivningen. 

Målet är att minska antalet mejl till medlemmar och aktiva. Varje vecka får alla medlemmar 
veckobrevet “På gång” med information om kommande aktiviteter, någon politisk nyhet och några 
utdrag ur nyheter på webb och Twitter. Facebook är en annan och allt viktigare kanal för att nå ut 
till medlemmar. Nyckelgruppen (ledande företrädare i kommun- och lokalföreningar) får särskild 
information i Nyckelgruppsbrevet varannan vecka. 

6. Länsförbundets styrning och organisation

Verksamhetsplan, budget och uppföljning, löpande avtal mellan Stockholms stad 
och länet. 
Länsförbundets verksamhet styrs genom en verksamhetsplan och budget som förbundsstyrelsen 
beslutar om inför varje år. Verksamhetsplanen innehåller övergripande och operativa mål samt 
beslutade aktiviteter som följs upp av förbundsledning/AU samt styrelsen tre gånger per år. 
Ekonomisk uppföljning görs av förbundsledning/AU vid varje sammanträde. Avtalet mellan 
Liberalerna Stockholms stad och länsförbundet som reglerar den gemensamma verksamheten och 
kansliet, följs upp två gånger per år, på basis av verksamhetsuppföljningen. 

Starkare tillsammans 
I projektet Starkare tillsammans samverkar kommunföreningar och länsförbundet för att 
tillsammans genomföra verksamhetsplanens intentioner. Kansliet har under året haft regelbundna 
fysiska möten eller på telefon, två till tre gånger kommunföreninges ledning (ordförande, 
gruppledare/kommunalråd och i förekommande fall politisk sekreterare). Vid träffarna har man 
kunnat gå igenom resultat, planering, politisk inriktning och det gemensamma arbetet för att stärka 
Liberalerna på både kommun- och länsnivå. 

Förbundsårsmöte 
Förbundsårsmötet hölls lördag den 11 mars på 7A Odenplan, Stockholm. Utöver sedvanliga 
årsmötesförhandlingar med val av förbundsordförande, förbundsstyrelse och motionsbehandling, 
talade partiordförande Jan Björklund. Ett trafikpolitiskt program för länet antogs. Jan Björklund 
delade också ut Karl Staaff-medaljen i silver till Lars Bergstig. 

Förbundsmötet 2017 gav i samband med behandling av motionerna, förbundsstyrelsen några 
uppdrag. Detta redovisas i bilaga 5. 

Förbundsmöte 
Den 11 januari hölls förbundsmöte för att anta ett nytt trafikprogram. Diskussionerna och 
yrkandena var många och förbundsmötet beslutade att fortsätta att hantera trafikprogrammet vid 
förbundsårsmötet som då behandlades och beslutades. På ett förbundsmöte den 3 maj beslutades 
om ett program för valfrihet och egenmakt i välfärden. Under hösten, 11 oktober, genomfördes ett 



förbundsmöte för att anta riksdagslista för Stockholms län och stad och slutligen så genomfördes 
ett nomineringsmöte den 12 december för att anta landstingslistorna för yttre länet. 

Partiråd 
Under året genomfördes inget partiråd. 

Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen valdes av förbundsårsmötet. Följande personer valdes till ordinarie ledamöter: 
Anna-Lena Johansson, ordförande (ny), Karin Karlsbro, 1:e vice ordförande, Lotta Edholm, 2:e vice 
ordförande, Martin Andreasson, Richard Bengtsson, Anders Bergman, Monica Brohede Tellström, 
Malin Danielsson, Cecilia Elving, Christoffer Fagerberg, Daniel Forslund (ny) Metin Hawsho, Lars 
Johansson, Björn Ljung och Martin Ängeby. 

Till ersättare valdes: 1. Nikoletta Jozsa, 2. Hans Ahlgren, 3.Tobias Hammarberg, 4. Inga Osbjer, 5. 
Patrik Silverudd, 6. Saga Bowallius, 7. Ylva Mozis (ny), 8. Maria Johansson (ny) 

Kommunalpolitiska rådets ordförande har en ordinarie plats i styrelsen. Liberala 
ungdomsförbundet och Liberala kvinnor har varit adjungerade till förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen har genomfört 14 sammanträden. 

Förbundsledning/arbetsutskottet 
Förbundsledningen/arbetsutskottet har hand om länsförbundets löpande angelägenheter och 
tjänstgör som förbundsstyrelsens verkställande organ. Utskottet har bestått av följande personer: 
Richard Bengtsson, ordförande, Anders Bergman, förbundskassör (t o m oktober), Monica Brohede 
Tellström, Malin Danielsson, Lotta Edholm, Lars Johansson (januari-mars samt oktober-december 
som förbundskassör), Karin Karlsbro, Anna Starbrink. 

Vid förbundsstyrelsemötet den 7 december ersattes Richard Bengtsson av Monica Brohede 
Tellström som ordförande för förbundsledning/arbetsutskott tillika valledare. 

Förbundsledning/arbetsutskottet har haft åtta sammanträden samt en arbetskonferens den 9 
september. 

Revisorer 
Till revisorer valde förbundsårsmötet Fredrik Sjölander, KPMG och Lars Bergstig. Till ersättare 
utsågs Anders Taaler, KPMG och Johan Pohl. 

Kommunalpolitiska rådet, KPR 
KPR har till syfte att få till stånd en samordnad och slagkraftig kommunalpolitik för Liberalerna i 
Stockholms län. Rådet har bestått av en ledamot per kommun samt landstinget. Ordförande i KPR har varit 
Malin Danielsson, Huddinge och vice ordförande Lotta Edholm, Stockholm. Politiska sekreterare har 
inbjudits att närvara på mötena och en representant från LUF respektive LK har varit adjungerade. Se vidare 
bilaga 6. 

Nyckelgruppskonferenser 
Nyckelgruppskonferenserna är möten för kommun- och lokalföreningsordförande, 
gruppledare/kommunalråd, politiska sekreterare, förbundsstyrelsen och Stockholmsföreningens 
styrelse. Syftet är utbyte av information, dialog och förankring av den gemensamma mål och 



aktiviteter som är beslutade i verksamhetsplanen. Fyra möten har genomförts under året med 
teman som medlemsvärvning, val- och kampanjplanering och arbete med partiets 
kommunikationsstrategi. 

Möten för politiska sekreterare 
De politiska sekreterarna i länets kommuner har en mycket viktig roll i det gemensamma arbetet 
för Liberalerna i länet. Kansliet genomför sex träffar årligen som riktar sig till partiets anställda 
inom Stockholms län. På träffarna diskuteras och förankras politik och verksamhet som 
länsförbundet arbetar med. 

Kansliet 
Länsförbundets kansli är också kansli för Liberalerna Stockholms stad. Samarbetet regleras i ett 
avtal som träffades 2015. Syftet med samarbetet är att åstadkomma en drivande, utvecklad och 
professionell organisation som kan bidra till att utveckla liberal politik och säkerställa att den får 
ett större genomslag i hela Stockholmsregionen. Genom att under mandatperioden bygga upp en 
organisation och verksamhet, kan ett starkare gemensamt arbete leda till en framgångsrik 
valrörelse. 

Det gemensamma kansliet leds av en förbundssekreterare/kanslichef och är ett kunskapscenter 
med strategisk roll för kommun-, lokalföreningar, medlemmar och förtroendevalda. Kansliets 
medarbetare arbetar med service, utbildning, verksamhetsutveckling, kampanjer, 
utveckling/samordning av politik med mera. Se vidare bilaga 1. 

Kansliet finns på Hantverkargatan 25 B som även är kontor för Liberala Ungdomsförbundets 
riksorganisation och stockholmsdistrikt. 

Konferensrummet, Selmarummet, kan användas av föreningar och andra organ inom partiet också 
på kvällar eller helger. 

Kansliet styrs av verksamhetsplanen. Målen och aktiviteterna följs upp regelbundet vid 
kanslimöten och verksamhetssamtal med varje medarbetare. 



BILAGOR 

Bilaga 1 

Medarbetare under året: 

Birgitta Rydell, förbundssekreterare/kanslichef 

Niklas Englund, politisk sekreterare 

Gustav Georgson, kommunikationsansvarig, till 2017-08-15 

Robin Nilsen, kommunikationsansvarig, deltid från 2017-12-01, heltid från 2018-01-29 

Dan-Aria Sukuri, kommunikationsansvarig, från 2017-08-10 -- 2017-11-20 

Ulrika Tellander, organisationsansvarig 

Ebba Wistedt, utbildningsansvarig, från 2017-01-10 

Arvoderade “dörröppnare” som bland annat har välkomnat nya medlemmar och stöttat kommun- 
och lokalföreningar med återvärvning via telefonsamtal. 



Bilaga 2 

Utbildning - vad vi har gjort 

Under året har länsförbundet genomfört ett antal utbildningar, alla i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Liberal start för nya medlemmar 
24 januari - ideologi med Karin Karlsbro 
21 februari - landstinget 
22 mars- riksdagen med Fredrik Malm 
5 april - ideologi med Karin Karlsbro 
24 april - stadshuset med Lotta Edholm 
11 maj - vårmingel 
23 augusti - ideologi med Karin Karlsbro 
30 augusti - ideologi med Karin Karlsbro 
19 september - landsting 
9 oktober - Riksdagen med Birgitta Olsson 
16 oktober – stadshuset med Lotta Edholm 
15 november – ideologi med Anna Horn 
29 november- glöggmingel 

Liberala politikkvällar 
Sammanlagt 570 unika deltagare vid Liberal politikkvällar. 48 procent av deltagarna var kvinnor, 
52 procent var män. 
16 januari - Vad händer med det mångkulturella samhället efter Trump och Orban? 
16 februari - Bostäder åt nyanlända 
30 mars - Valen i Europa 
7 september - Företagande 
4 oktober - Klimat med naturskyddsföreningen 
23 november – Äldrepolitik 

Övriga utbildningar och medlemsaktiviteter 
20 februari - Hur säkert är Stockholm när Ryssland trappar upp? 
1 april - Framåt med Liberalerna 
19 april - Kampanjverkstad 
2 maj - Vad krävs för trygghet och studiero i skolan? 
2 september - Framåt med Liberalerna 
14 september - Kampanjverkstad 
21 oktober - Framåt med Liberalerna 
8-9 november Minilandsmöten
Vårterminen - Studiecirkel “Det personliga ledarskapet”

Toppkandidatutbildning 
10-11 februari
4 april
29 maj



Rundabordsmöten 
29 mars 
19 maj 
5 september 
23 november 

Träffar för politiska sekreterare 

26 januari 
28 mars 
31 maj 
6 september 
25 oktober 
7 december 



Bilaga 3 

Rapport om medlemsutveckling 2017 

Vi mäter medlemsutvecklingen på två sätt. Dels mäter vi hur många nya medlemmar som kommit 
in i partiet, dels mäter vi hur många medlemmar vi är totalt (inklusive nya medlemmar). 

Målet för nya medlemmar under 2017 var 731 och den 31 december hade vi fått 792 nya 
medlemmar, en tillströmning som skedde under hela året. Motsvarande siffra för 2016 var 511 nya 
medlemmar. 

Målet för totalt antal medlemmar var att vi 2017-12-31 skulle ha 3713 medlemmar. Utfallet blev 
3908 medlemmar som motsvarar 105 procent. Motsvarande siffra för 2016 var 3594, vilket innebär 
att länsförbundet under 2017 ökade det totala antalet medlemmar med 314 personer. 

30 av 40 föreningar nått sitt totala mål och 21 av 40 nått sina mål om nya medlemmar. 
Motsvarande siffror för 2016 var 21 av 40 och 19 av 40. 

Förening 

Totalt Antal Nyvärvade 

Mål Utfall % Mål utfall % 

Botkyrka 81 75 93% 19 10 53% 

Danderyd 125 139 111% 21 33 157% 

Ekerö 60 72 120% 12 19 158% 

Haninge 66 77 117% 18 20 111% 

Huddinge 104 107 103% 22 22 100% 

Järfälla 100 102 102% 18 15 83% 

Lidingö 125 122 98% 24 15 63% 

Nacka 155 155 100% 27 25 93% 

Norrtälje 82 84 102% 16 10 63% 



Nykvarn 19 20 105% 3 3 100% 

Nynäshamn 37 30 81% 8 2 25% 

Salem 36 34 94% 8 5 63% 

Sigtuna 51 43 84% 14 7 50% 

Sollentuna 134 138 103% 21 17 81% 

Solna 147 144 98% 29 26 90% 

Stockholm 1595 1728 108% 308 407 132% 

Bromma 155 190 123% 31 47 152% 

Enskede-Årsta 74 52 70% 12 10 83% 

Farsta 48 48 100% 9 8 89% 

Hägersten-Liljeholmen 88 102 116% 16 30 188% 

Hässelby-Vällingby 68 73 107% 14 10 71% 

Kista 20 27 135% 4 10 250% 

Kungsholmen-Essingeöarna 169 189 112% 33 46 139% 

Norrmalm 232 240 103% 45 56 124% 

Skarpnäck 44 48 109% 9 10 111% 

Skärholmen 35 39 111% 7 6 86% 

Spånga-Tensta 44 43 98% 8 9 113% 

Södermalm-Gamla stan 256 292 114% 47 87 185% 



Stureby-Vantör 41 46 112% 9 6 67% 

Älvsjö 54 58 107% 11 10 91% 

Östermalm 229 242 106% 43 59 137% 

Sundbyberg 76 101 133% 10 26 260% 

Södertälje 107 125 117% 25 37 148% 

Tyresö 58 66 114% 12 19 158% 

Täby 240 229 95% 55 30 55% 

Upplands Bro 36 34 94% 9 4 44% 

Upplands Väsby 62 49 79% 14 4 29% 

Vallentuna 64 65 102% 10 6 60% 

Vaxholm 23 25 109% 4 4 100% 

Värmdö 47 51 109% 10 13 130% 

Österåker 65 69 106% 12 12 100% 

SUMMA 3594 3430 95 % 731 792 108% 



Bilaga 4 

Jämställdhetsbokslut för Liberalerna i Stockholms län avseende 2017 

Jämställdhetsbokslutet är en analys av könsfördelningen avseende vissa externa och interna 
uppdrag i Liberalerna i Stockholms län. Syftet med att redovisa detta är att ha ett faktaunderlag för 
olika åtgärder för att förbättra jämställdheten i partiet. 

Det första jämställdhetsbokslutet gjordes avseende 2013 och därefter för 2015 samt 2016. 
Förbundsstyrelsen har valt att använda sig av samma metod som partistyrelsen när den har 
upprättat jämställdhetsbokslut för Folkpartiet, senare Liberalerna, sedan år 2002. Anledningen är 
att statistiken ska bli så jämförbar som möjligt mellan Stockholms län och övriga landet. Vissa 
uppgifter är emellertid anpassade till Stockholms läns förutsättningar jämfört med partistyrelsens 
metod. 

Metod 
Landsmötet har uttalat att vi ska sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt både i externa 
och partiinterna förtroendeuppdrag, och att vardera kön ska representeras av minst 40 procent. 

Detta är grunden för den sista kolumnen i tabellen där ”Ja” i rutan motsvarar minst 40 procent av 
vardera kön, och ”Nej” med en mer ojämn könsfördelning än så. De poster med enbart en 
innehavare har inte markerats med ”Ja” eller ”Nej” då det inte skulle vara möjligt med en 
annorlunda könsfördelning. En personsposternas könstilldelning jämförs med fördel hellre över 
tid. 

Källor 
Datamaterialet till denna kartläggning kommer från olika källor och är därför förenade med olika 
felmarginaler. Följande uppgifter är hämtade från medlemsregistret: 

● Ordförande i länsförbundet, kommunföreningar och lokalföreningar, ledamöter och
ersättare i förbundsstyrelsen, gruppledare, medlemmar och landstingsråd.

Från respektive kommuns hemsida har följande uppgifter hämtats: 

● Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse inklusive ersättare, bolagsstyrelser,
landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen inklusive ersättare, byggnadsnämnd inklusive
ersättare samt socialnämnd inklusive ersättare.

Uppgifter om liberala ledamöter i kommunala bolagsstyrelser är osäkra då informationen om vissa 
bolagsstyrelser är svårtillgängliga och ledamöterna redovisas på olika sätt. Därav kan det tillkomma 
liberaler som sitter i kommunala bolagsstyrelser men detta bör inte nämnvärt påverka fördelningen 
mellan män och kvinnor. 

Analys 
I dessa fall når länsförbundet målsättning om minst 40 procent av respektive kön: 

● Kommunfullmäktige, ledamot
● Kommunstyrelse, ledamot



● Kommunstyrelse inkl. ersättare
● Gruppledare
● Socialnämnden, ledamot
● Socialnämnden, inkl. ersättare
● Landstingsfullmäktige, ledamot
● Landstingsstyrelsen, inkl. ersättare
● Förbundsstyrelsen
● Ordförande lokalföreningar i Stockholm Stad
● Medlemmar
● Nya medlemmar
● Medlemmar under 20 år

I dessa fall når inte Stockholms län målsättningen om minst 40 procent av respektive kön: 
● Byggnadsnämnd, ledamot
● Byggnadsnämnd, inkl. ersättare
● Bolagsstyrelse
● Ordförande i kommunföreningar

Till skillnad från föregående år har länsförbundet nu en jämn fördelning, d.v.s. minst 40 procent av 
respektive kön, för medlemmar under 20. Andel ordföranden i kommunföreningar uppfyller 
däremot inte målsättningen om minst 40 procent från respektive kön, vilket var fallet 2016. 

Byggnadsnämnderna fortsätter att inte uppfylla målsättningen om minst 40 procent av respektive 
kön. Likaså är fördelningen alltjämt ojämn bland ledamöter inklusive ersättare i 
byggnadsnämnderna samt i bolagsstyrelserna. Flertalet kommunala bolag återfinns på de tekniska 
områdena där den manliga dominansen fortfarande är stor. 

År 2015 2016 2017 

Uppdrag K 
% 

M 
% 

Jämn 
för- 
deln. 

K 
% 

M 
% 

Jämn 
för- 
deln. 

K st M st Totalt K% M% Jämn 
fördelning 

Kommunfullmäktige, 
ledamot 

46 54 Ja 43 57 Ja 47 70 117 40 60 Ja 

Kommunstyrelse, 
ledamot 

57 43 Ja 48 52 Ja 16 17 33 48 52 Ja 

Kommunstyrelse, inkl. 
ersättare 

52 48 Ja 43 57 Ja 24 35 59 41 59 Ja 



Gruppledare 54 46 Ja 46 54 Ja 11 15 26 42 58 Ja 

Byggnadsnämnd, 
ledamot 

44 56 Ja 19 81 Nej 5 22 27 19 81 Nej 

Byggnadsnämnd inkl. 
ersättare 

35 65 Nej 31 69 Nej 18 34 52 35 65 Nej 

Socialnämnd, ledamot 59 41 Ja 55 45 Ja 16 12 28 57 43 Ja 

Socialnämnd, inkl. 
ersättare 

60 40 Ja 52 48 Ja 29 20 49 59 41 Ja 

Bolagsstyrelse, ledamot - - - 33 67 Nej 32 53 85 38 62 Nej 

Landstingsfullmäktige, 
ledamot 

46 54 Ja 46 54 Ja 6 7 13 46 54 Ja 

Landstingsstyrelsen, 
ledamot 

10 
0 

0 - 0 10 
0 

- 0 1 1 0 100 Ja 

Landstingsstyrelsen, 
inkl. ersättare 

50 50 Ja 50 50 Ja 2 2 4 50 50 Ja 

Landstingsråd 50 50 - 50 50 Ja 1 1 2 50 50 Ja 

Ordförande 
länsförbund 

10 
0 

0 - 10 
0 

0 - 1 0 1 100 0 - 

Förbundsstyrelsen 
ordinarie 

53 47 Ja 47 53 Ja 6 9 15 40 60 Ja 

Förbundsstyrelsen inkl. 
ersättare 

52 48 Ja 48 52 Ja 11 12 23 48 52 Ja 

Ordförande 
kommunföreningar 

29 71 Nej 42 58 Ja 10 16 26 38 62 Nej 



Ordförande 
lokalföreningar 
Stockholms stad 

43 57 Ja 47 53 Ja 7 8 15 47 53 Ja 

Medlemmar 43 57 Ja 43 57 Ja 171 
4 

215 
4 

3908 
* 

44 56 Ja 

Medlemmar under 20 
år 

39 61 Nej 35 65 Nej 29 44 76* 40 60 Ja 

Nya medlemmar 41 59 Ja 41 59 Ja 362 418 792* 46 54 Ja 

Procent avrundat till närmaste heltal. 

*40 medlemmar har ej uppgett könstillhörighet. 3 medlemmar under 20 år har ej uppgett
könstillhörighet. 12 nya medlemmar har ej uppgett könstillhörighet.

Åtgärder 
I länsförbundets verksamhetsplan för 2017–18 beslutade Förbundsstyrelsen att länsförbundet ska 
ha fler kvinnor på alla nivåer i organisationen och som representanter i beslutande församlingar 
inom så kallade hårda och mjuka frågor. 

Arbetet för förbättrad representation börjar hos oss själva. Förbundsstyrelsen har satt upp som mål 
att könsfördelningen på våra medlemsarrangemang ska vara jämn (minst 40 procent av respektive 
kvinnor och män). Därför dokumenterar vi och följer upp könsfördelningen på flertalet av våra 
aktiviteter och arrangemang. Av 26 kartlagda arrangemang under 2017 har 18 uppfyllt kraven för 
jämn könsfördelning. 

Vi samarbetar med Liberala Kvinnor i Stockholms län som ges ekonomiskt stöd för att ordna 
aktiviteter och utbildningar för sina medlemmar. 

Riksorganisationen har en återkommande ledarskapsakademi för kvinnor. Under första akademin, 
2016–2017, var två av deltagarna från Stockholms län. Under andra akademin, 2017–2018, är tre 
kvinnor från Stockholms län. 

I framtagandet av partiets listor till riksdags- och landstingsvalet har riktlinjer för 
nomineringsarbetet följts. I dessa riktlinjer framgår det att nomineringskommittéerna ska sträva 
efter könsmässigt varvade listor, dock med respekt för den enskilde kandidatens självidentifikation. 
Eventuella avvikelser ska om möjligt ske på ett sätt som säkerställer jämn könsfördelning som 
helhet. Kommunföreningarna rekommenderades att anta samma riktlinjer för sitt 
nomineringsarbete. 

Förbundsstyrelsen har även beslutat att könsfördelningen på våra medlemsarrangemang ska vara 
jämn (minst 40 procent av respektive kvinnor och män). Av 26 kartlagda arrangemang under 2017 
har 18 av dessa uppfyllt kraven för jämn könsfördelning. 



Datum Typ av 
arrangemang 

Tema Totalt 
antal 

Antal 
kvinnor 

Andel 
kvinnor 

Jämn 
könsfördelning 

170116 Liberal politikkväll USA och 
mångkultur 

116 48 41,38% JA 

170216 Liberal politikkväll Bostäder för 
nyanlända 

27 11 40,74% JA 

170330 Liberal politikkväll Europas val 36 11 30,56% NEJ 

170401 Framåt med 
Liberalerna 

35 14 40,00% JA 

170124 Liberal start Ideologi 24 8 33,33% NEJ 

170220 Hur säkert är 
Sverige när 
Ryssland..? 

31 14 45,16% JA 

170221 Liberal start Landsting 13 5 38,46% NEJ 

170322 Liberal start Riksdag 29 13 44,83% JA 

170405 Liberal start Ideologi 30 12 40,00% JA 

170419 Kampanjverkstad 8 4 50,00% JA 

170424 Liberal start Stadshus 14 4 28,57% NEJ 

170511 Liberal start Vårmingel 12 4 33,33% NEJ 



170828 Liberal start Ideologi 34 15 44,12% JA 

170830 Liberal start Ideologi 30 15 50,00% JA 

170902 Framåt med 
Liberalerna 

45 20 44,44% JA 

170907 Liberal politikkväll Företagande 39 13 33,33% NEJ 

170914 Kampanjverkstad 7 4 57,14% JA 

170919 Liberal start Landsting 27 12 44,44% JA 

171009 Liberal start Riksdag 47 18 38,30% NEJ 

171016 Liberal start Stadshus 27 11 40,74% JA 

171004 Liberal politikkväll Miljö 51 25 49,02% JA 

171021 Framåt med 
Liberalerna 

29 15 51,72% JA 

171108 Minilandsmöte 1 71 29 40,85% JA 

171115 Liberal start Ideologi 16 5 31,25% NEJ 

171123 Liberal politikkväll Äldre 35 18 51,43% JA 

171129 Liberal start Glögg och 
politik 

27 11 40,74% JA 



Bilaga 5 

Uppföljning av beslut fattade av förbundsårsmötet 2017 

Förbundsmötet 2017 gav i samband med behandling av motionerna, förbundsstyrelsen några 
uppdrag. Här redovisas hur dessa uppdrag har hanterats. 

Motion B1 Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck 
Förbundsårsmötet beslutade: 

Att Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län upprättar 
handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck och utser ansvariga lokala samordnare. 

Att Stockholms läns landsting ska driva på för att kunskap om våld och hedersrelaterat 
våld och förtryck ska göras till obligatoriska inslag på grundutbildningen för relevanta 
yrkesgrupper i vården. 

Att all vårdpersonal som misstänker att patienter utsatts för våld ska säkerställa att de 
får tala med patienten enskilt, utan ev. medföljande anhöriga. 

Att Origo och Kunskapscentrum om våld i nära relationers utbildningsmaterial ska 
föras in i relevanta vidareutbildningar i vården i Stockholms läns landsting. 

Att samtliga kommuner i Stockholms län upprättar en plan för hur kompetensen 
avseende hedersvåld säkerställs hos myndighetsutövande socialsekreterare i kommunen. 

Att Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län ställer tydliga 
krav på demokrati, integrations- och jämställdhetskriterier för att ge föreningsbidrag till föreningar, 
organisationer och religiösa samfund. 

Att barns extra utsatthet i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck skrivs in tydligt 
i de handlingsplaner som tas fram. 

Att sjukvården i Stockholms läns landsting erbjuder adekvat hjälp åt flickor och 
kvinnor som utsatts för kvinnlig könsstympning. 

Hantering 
Hedersrelaterat våld och förtryck 
Två stommotioner har tagits fram till kommunföreningarna. I den ena motionen finns det en att- 
sats om att kommunen ska upprätta en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck samt 
utse ansvariga lokala samordnare. I motionen finns det också finnas en att-sats om att kommunen 
ska säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om hedersförtryck i skolan, inklusive 
skolhälsovården, och inom socialtjänsten och att kompetensatsningar erbjuds där så behövs. I den 
andra motionen finns det en att-sats om att kommunen ska uppdatera befintlig handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 



Ett PM om handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck har tagit fram. Detta PM kan 
kommunföreningar som är med och styr i kommuner använda i förhandlingar. 

KPR har diskuterat handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Ett uppdrag har lagts inom Stockholms läns landsting att under året ta fram en handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. Landstinget arbetar också med vårdprofessionens roll vid våld i 
nära relationer (på Akademiskt primärvårdscentra) och vid hedersrelaterat våld (vid Origo).

Alla gruppledare i länet har skrivit en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle om vikten av att 
bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. 

Föreningsbidrag 
En stommotion har tagit fram med en att-sats om att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att återkomma med förslag på regelverk för att säkerställa att kommunens 
föreningsstöd och lokaler inte tillfaller eller kan användas av föreningar vars värderingar och 
arbetssätt inte är förenliga med demokratiska grundprinciper. 

Lokala pressutspel har gjort i frågan. 

Motion B2 Kvinnojourer som offentligt åtagande 
Förbundsårsmötet beslutade: 
Att Liberalerna inom ramen för KPR inventerar förekomsten och likvärdigheten i 
Stockholms läns kommuners tillgång och finansiering till kvinno- och tjejjourer. 

Att Liberalerna i Stockholms län gemensamt motionerar till SKL (organisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting) om att motsvarande inventering och benchmarking ska göras i 
SKL:s regi. 

Hantering 
Länsförbundet kan motionera till SKL:s kongress först 2019 men har istället skickat en skrivelse till 
SKL:s styrelse. Länsförbundet har dessutom motionerat till Liberalernas landsmöte om att 
Liberalerna ska driva på för att SKL ska inventera förekomsten och likvärdigheten av 
kommunernas tillgång och finansiering till kvinno- och tjejjourer i landet. Landsmötet beslutade att 
anse motionen bifallen med vad partistyrelsen anfört. 

Länskansliet arbetar med att ta fram en kartläggning över tillgången och finansieringen till kvinno- 
och tjejjourer i länet, vilket beräknas vara klart i mars 2018. Därefter kommer KPR att diskutera 
kartläggningen. 

Motion D1 Liberal miljöpolitik 
Förbundsårsmötet beslutade: 

Att Liberalerna stärker profilen i miljöfrågor inför valet 2018. 

Hantering 
Länsförbundet har anordnat en Liberal politikkväll tillsammans med Naturskyddsföreningen där 



klimat- och miljöpolitiken lyfts. En stomartikel tillsammans med Gröna Liberaler har tagits fram 
och liberal miljöpolitik har lyfts i sociala medier. 

Motion D2 Skärgårdsråd 
Förbundsårsmötet beslutade: 

Att förbundsstyrelsen tar fram direktiv till en skärgårdspolitisk arbetsgrupp i linje med 
motionärens förslag. 

Hantering 
En skärgårdspolitisk arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett förslag till program som 
förbundsstyrelsen hanterar. Beslut om programmet planeras att fattas under förbundsårsmötet 
2018. 

Motioner E1-E3 
Förbundsårsmötet beslutade: 

Att länsförbundet under våren utlyser och anordnar en temakväll angående en 
eventuell OS-kandidatur för Stockholm. 

Hantering 
En temakväll om OS i Stockholm var planerad till den 26 april 2017. Temakvällen ställdes in efter 
att Stockholms stad meddelat att det inte var aktuellt med någon ansökan om OS. 



Bilaga 6 

Verksamhetsberättelse KPR 2017 

KPR (Kommunalpolitiska rådet) består av totalt 27 ledamöter, det vill säga en ledamot per 
kommun samt landstinget. Det är ett personligt mandat utan ersättare. Politiska sekreterare 
inbjuds att närvara. En representant från vardera LUF och Liberala kvinnor är adjungerade, 
liksom förbundssekreteraren. Sekreterare i KPR är den politiska sekreteraren på länskansliet. 

Rådet nominerar Liberalernas representanter till organ inom och utsedda av Kommunförbundet 
Stockholms län (KSL). Rådets valberedningsordförande bildar tillsammans med 
landstingsgruppens och Stockholms kommunfullmäktigegrupps respektive 
valberedningsordförande den gemensamma länsövergripande KLASS-beredningen, som bereder 
val till viktigare länsgemensamma uppdrag. 

Ordförande i KPR under 2016 har varit Malin Danielsson och vice ordförande har varit Lotta 
Edholm. Övriga ledamöter: Amelie Tarschys Ingre, Anna-Lena Johansson, Bengt Sylvan, Daniel 
Forslund, Daniel Adborn, Fredrik Sneibjerg, Gunilla Grudevall-Steen, Göran Hellmalm, Hans 
Ahlgren, Johan Storåkers, Karin Karlsbro, Lars Johansson, Lars-Erik Aili, Margareta Hamark, 
Marianne Damström Gereben, Martin Normark, Mathias Lindow, Mats Lindblom, Mats 
Siljebrand, Mia Franzén, Michael Baumgarten, Nikoletta Jozsa, Pernilla Bergqvist, Tobias 
Hammarberg och Ylva Mozis. 

Adjungerade har varit Charlotta Schenholm (LK), Erik Styrud (LUF) och Birgitta Rydell 
(förbundssekreterare). Sekreterare har varit Niklas Englund, politisk sekreterare länskansliet. 

Valberedning har utgjorts av Lars Johansson (sammankallande), Ann-Katrin Åslund och Lennart 
Gabrielsson. 

Under 2017 sammanträdde KPR sju gånger: 22 februari, 21 mars, 9 maj, 8 juni, 12 september, 24 
oktober och 30 november. Mellan träffarna har rådet fått information om frågor som berört 
kommunerna via mail. KPR har även en intern grupp på Facebook där diskussioner har förts 
kontinuerligt. 

KPR har till syfte att få till stånd en samordnad och slagkraftig kommunalpolitik för Liberalerna i 
Stockholms län. Rådet är främst ett forum för diskussion och samråd, men kan även uttala 
rekommendationer rörande kommun- och landstingsfrågor samt delta i den offentliga debatten. 
Rådet ska också lyfta och stärka samordningen, utvecklingen och förnyelsen av politiken i 
kommunerna. Ledamöterna ska känna att de bidrar samt får med sig verktyg och stöd som hjälper 
arbetet på hemmaplan. Rådet förutsätts även vara remissinstans inom partiet i frågor som rör den 
kommunala sektorn. 

Vid KPR:s sammanträden under 2017 har ledamöterna arbetat med hur man syns mer i sociala 
medier, fört diskussioner om gemensamma frågor, lyft goda exempel på politiska initiativ, 
förankrat kampanjer samt bjudit in externa aktörer för informationsintag. 

De politiska frågor som diskuterats har varit många. Det har bland annat handlat om: 



• Bostäder för att kunna ta emot och ge boende till nyanlända. Partiet driver bl.a. tillfälliga
bygglov för genomgångsbostäder, undantag i PBL vid extrem bostadsbrist och att
kommuner ska få tillgång till Migrationsverkets tomma platser.

• Länsförbundets trafikprogram. KPR har tagit vara på programmet genom lokala utspel och
politiska förslag.

• Handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck. KPR har diskuterat vikten av att
bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck och att alla kommuner har en handlingsplan
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Alla gruppledare skrev en gemensam debattartikel
om ämnet i Dagens Samhälle.

• Trygghetsfrågor. Rådet har lyft hur varje kommun kan bli tryggare och hur vi når ut med
våra politiska förslag. Det har bland annat handlat om trygghetsvakter och poliser.

• Regeringens och Vänsterpartiets förslag om att privata välfärdsföretag inte får ta ut mer i
vinst än sju procent av operativt kapital, plus statslåneräntan. Förslaget gäller för friskolor
och företag inom omsorgen. I kommunerna har Liberalerna pratat om hur många i varje
kommun som skulle drabbas av förslaget.

• Vårdval Senior. Liberalerna föreslår en gemensam och sammanhållen vård och
omsorgsutbud för länets äldre invånare. Seniorvården ska ansvara för sammanhållningen.
En person som behöver äldreomsorg och/eller exempelvis geriatrisk vård erbjuds
automatiskt att välja ett sammanhållet paket av vård och omsorg. Utbudet kan utformas
inom en och samma vård- och omsorgsgivare.

För närmare information om vilka ämnen som föredragits och diskuterats finns protokoll 
tillgängliga via Liberalernas länskansli. 
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Rapport från landstingsgruppen för år 2017 

Liberalernas arbete för en trygg, tillgänglig och modern vård har under 2017 gett resultat i form av 
flera konkreta politiska beslut för hälso- och sjukvården. Samtidigt fortsätter, under Liberalernas 
ledning, omställningen av hälso- och sjukvården enligt landstingets framtidsplan, där 
primärvårdens viktiga roll blir än mer framträdande och de olika vårdnivåerna renodlas och 
tydliggörs. 
År 2017 är det elfte året som Liberalerna, tillsammans med de andra partierna i Alliansen, haft 
ansvaret för Stockholms läns landsting. Vi har mycket att vara stolta över. Landstingets finanser är i 
god ordning, ekonomin är stark och budgeten visar överskott. Landstinget håller emot regeringens 
försök att torpedera mångfalden i vården och invånarna i Stockholm har större valfrihet och bättre 
tillgänglighet till vården än i andra delar av Sverige. Inom kollektivtrafiken fortsätter alliansen 
bygga ut och upprusta kollektivtrafiken på historiska nivåer. 

I början av april drabbades Stockholm av ett fruktansvärt terrorattentat. Händelsen utlöste en 
massiv sjukvårdsinsats och det uppstod stora störningar i den kollektiva trafiken. Detta innebar 
således att två av landstingets kärnverksamheter utsattes för påfrestningar. Förutom det akuta 
omhändertagandet av attentatets offer så inrättades en krisstödsmottagning för anhöriga och 
allmänhet. Denna verksamhet höll öppet så länge efterfrågan fanns. Vid minnesceremonin efter 
attentatet deltog Liberalernas båda landstingsråd. 

En utvärdering som gjordes av insatserna konstaterade att det i landstingets operativa 
kärnverksamheter finns en grundläggande robusthet vilket bidrog till ett snabbt och professionellt 
agerande. Samtidigt påpekades att förbättringar behöver göras avseende såväl det proaktiva arbetet, 
t.ex. genom fler övningar, som ledningssystemet.

Hälso- och sjukvård 
Bland de frågor Liberalerna drivit igenom är att en fast läkarkontakt ska erbjudas alla patienter, och 
i ett första steg ska detta gälla de äldre och multisjuka. Vi tydliggör också primärvårdens viktiga roll 
som navet i hälso- och sjukvården genom att resurserna förstärks med 140 miljoner 2017, och 
ytterligare 150 miljoner 2018. Den viktiga psykiatriambulansen, PAM, ska fortsätta, och 
upprustningen av nedgångna lokaler i psykiatrin fortsätter – till exempel har Psykiatri Sydväst 
flyttat in i nya, moderna lokaler på Huddinge sjukhus. 

Ett nytt ersättningssystem för primärvården, som bl.a. ger vårdcentralerna bättre ersättning för 
patienter med stora vårdbehov, började gälla 2016 och sedan dess har kontinuiteten för patienterna 
förbättrats, vilket varit ett av syftena med reformen. Väntetiderna för läkarbesök i Stockholms län 
är generellt kortare än i riket som helhet (vårdgarantin uppfylls till 93 procent jämfört med 
rikssnittet 89 procent), men vi kan se en viss negativ förändring vad gäller tillgängligheten. För att 
möta detta har Alliansen enats om att 2018 satsa ytterligare 160 miljoner kronor för att stärka 
tillgängligheten i primärvården – även fortsättningsvis ska den som behöver träffa vården slippa 
vänta i onödan. 

Det är förstås inte bara primärvården som utvecklas för framtiden. Under 2017 invigdes den nya 
närakuten Haga i Solna, och under 2018 kommer ytterligare fyra att öppna. Tillsammans med 
befintliga närakuter kommer det finnas tio stycken vid slutet av 2018. De har enhetliga öppettider 
(08–22) och spelar en viktig roll i att avlasta akutsjukhusens intensivakuter. 



Utbyggnaden och upprustningen av akutsjukhusen fortsätter. Under 2017 invigdes Södertälje 
sjukhus nya byggnad och Södersjukhusets efterlängtade tillagningskök blev klart. Under 2018 
kommer en ny förlossningsavdelning att invigas på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 
och i Solna tas hela Karolinskas nya sjukhusbyggnad i bruk – norra Europas modernaste 
universitetssjukhus är därmed redo att invigas. 

Landstinget är en stor upphandlande organisation med tusentals avtal med olika aktörer och 
leverantörer. Enligt lagen om offentlig upphandling måste dessa avtal med jämna mellanrum 
upphandlas på nytt, och under året har ett antal av dessa upphandlingar uppmärksammats medialt. 
Det gäller bl.a. den psykiatriska verksamheten för tortyrskadade, som under ett antal år drivits av 
Röda korset, samt den barnpsykiatriska verksamhet som under en lång tid bedrivits av 
Ericastiftelsen. Ibland blir dessa upphandlingar medialt uppmärksammade, men landstinget är 
bundet av lagen om offentlig upphandling och det finns ingen garanti för att en viss verksamhet 
vinner en upphandling. Liberalerna driver på för införandet av nya avtalsmodeller såsom IOP 
(idéburet offentligt partnerskap) för att skapa bättre förutsättningar för idéburna aktörer i hälso- och 
sjukvården. 

Nya Karolinska universitetssjukhuset 
Nya Karolinska Universitetssjukhuset började tas i bruk under hösten 2016. Medias intresse för det 
nya sjukhuset är stort och under året har fokus bland annat varit på sjukhusets användning av 
konsulter i samband med att den nya organisationen sjösätts, samt på driftsproblem med sjukhusets 
IT-nätverk. Konsultkostnaderna framstår som anmärkningsvärda och landstinget måste säkerställa 
att sjukhuset använder sina resurser på bästa sätt. Vad gäller IT-utrustningen har leverantören inte 
hållit utlovad kvalitet, och har även tagit på sig ansvaret. 

För den högspecialiserade vården innebär det nya universitetssjukhuset en markant förbättring av 
förutsättningarna, avseende såväl personalens arbetsmiljö som behandling och bemötande av 
patienterna. Personcentrerad vård innebär att olika insatser och vårddiscipliner ska samordnas 
utifrån patientens behov. De positiva erfarenheterna har dock svårare att nå ut medialt i bilden av 
NKS. 

Innovation och digitalisering 
Det gångna året har inneburit stora steg framåt för landstingets digitaliseringsarbete, som 
Liberalerna ansvarar för. Det största beslutet fattades i december, då klubbades 
mångmiljardupphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö, som innebär att landstinget helt 
byter ut nuvarande journalsystem. Detta kommer ge vårdpersonalen betydligt bättre, säkrare och 
mer användarvänliga arbetsredskap, underlätta forskning och uppföljning och därtill stärka 
patienternas möjligheter att kontakta vården och ta del av vårdinformation. 

En annan välkommen nyhet är att 1177 Vårdguidens e-tjänster samlas i en ny mobilapp, där man 
kan boka tid, få påminnelser, se provsvar och få stöd att navigera rätt i vården. För att möta 
efterfrågan på de populära nätbaserade läkarmottagningarna ställer landstinget nu också krav på 
digital tillgänglighet hos alla vårdcentraler och gör det möjligt för dem att erbjuda videomöten. Alla 
patienter ska kunna läsa sin journal via nätet, kontakta vårdcentralen och boka tid via nätet och 
dessutom få svar inom 24 timmar – det är några exempel på sådant som vi liberaler drivit igenom i 
landstinget under 2017. 

Liberalerna gläds också åt att vi fått igenom att innovationsfonden ska utökas från 10 till 15 
miljoner kronor. Syftet med fonden är att möjliggöra att fler goda idéer prövas för att stärka 
utvecklingskraften i landstingets verksamheter, och hittills har fonden finansierat närmare 100 
projekt från alla delar av hälso- och sjukvården. 



Kollektivtrafik och regionplanering 
Kollektivtrafiken i Stockholms län är inne i ett skede av stora uppgraderingar och utbyggnader den 
kommande 5-8 års perioden. Under 2017 blev även Sverigeförhandlingen klar. Den innebär att 
Spårväg syd, en ny tunnelbanelinje väster om T-Centralen och förlängning av Roslagsbanan till 
Centralen kan bli verklighet. Trots de stora uppgraderingar som pågår som påverkat stora delar av 
kollektivtrafiken är Stockholmarna fortsatta nöjda. 

Den största trafikhändelsen under året var Citybanans invigning i början av juli. Den efterlängtade 
utökningen av pendeltågstrafiken under högtrafik har dock inte kunnat genomföras helt enligt plan, 
eftersom det statliga Trafikverket inte beviljat SL den spårkapacitet som skulle behövas. Detta, i 
kombination bl.a. med brister kopplat till operatören, har dessvärre bidragit till att införandet av de 
nya snabbtågslinjerna i pendeltrafiken inte fungerat så väl som önskat. Från december 2017 
utökades dock pendeltågstrafiken med ca 20 %. Även vid sidan av Citybanan så utvecklas 
pendeltågsnätet, t.ex. genom nya pendeltåg och upprustade stationer. 

Under 2017 har även tvärbanan utvecklats. En ny station vid Sickla möjliggör smidig omstigning till 
Saltsjöbanan, och äntligen är signalsystemet i ordning så att man kan åka hela vägen från Sickla till 
Solna utan att behöva byta. Samtidigt pågår utbyggnaden av tvärbanans Kistagren. 

På trafikområdet har Liberalerna bl.a. varit pådrivande för en modern och trygg kollektivtrafik. 
Under 2018 kommer försök med flexibla nattstopp för bussarna att genomföras, och vi vill även se 
en lösning där man alltid kan resa hem med SL-trafiken, även om pengarna på SL-kortet tagit slut. 

Kultur 
Under året har en stor liberal framgång nåtts genom att vi äntligen lyckats få igenom en bättre 
organisation av landstingets kulturverksamheter. Under 2018 sjösätts en förenklad organisation då 
två s.k. länskulturfunktioner, Dans i Stockholm och regionbiblioteket, blir en del av 
kulturförvaltningen. Samtidigt ses Länsmuseets uppdrag och verksamhet över. Fokus flyttar från 
utställningslokaler till utökad digital tillgänglighet för hela länets invånare. Genom dessa 
förändringar frigörs omkring 3 miljoner kronor i kulturnämndens budget; medel som ska användas 
för mer kultur i vården för barn. Barn och unga är fortsatt ett stort fokus i landstingets 
kulturverksamhet. 

Tack vare den ändring som trädde i kraft 2017 har fler nya aktörer kunnat söka projektstöd hos 
kulturförvaltningen. Av de beviljade stöden har över hälften gått till aktörer som tidigare inte fått 
stöd. Därmed når vi nya målgrupper som med hjälp av våra stöd kan bedriva sina projekt. Totalt 8 
miljoner kronor har fördelats i projektstöd under det gångna året. 

Media 
Liberalerna har en hög synlighet i landstingsfrågor. Kring hälso- och sjukvård har Liberalernas 
landstingsråd en framträdande position också i den nationella bevakningen oh debatten. Fokus är 
hälso- och sjukvård i allmänhet samt digitalisering och innovationer. 

Under 2017 har Liberalerna varit synliga i frågor som vetenskaplighet i vården kring t ex 
vaccinationer och psykiatri, förutsättningar för idéburna vårdgivare, förstärkning av hälsa och 
utveckling av primärvården, snabbare akut omhändertagande med närakuter, jämställdhetspris, 
utvecklingen och den ökade användningen av e-tjänster, självkörande bussar. Flera frågor har 
berört nationella sjukvårdspolitiska förslag där Liberalerna kunnat peka på positiva exempel i 
Stockholms läns landsting, t ex med psykiatrisk akutbil och utbildningsmöjligheter för 
specialistsjuksköterskor. 



Den uppåtgående utvecklingen av synligheten i traditionella medier (inräknat redaktionernas 
digitala kanaler) har fortsatt stadigt under mandatperioden. Medan mediebilden av sjukvården ofta 
har ett fokus på tillkortakommanden, är artiklar och inslag där Liberalernas landstingsråd och 
andra företrädare förekommer generellt av mer positiv karaktär. Samtidigt är 

Den egna digitala kommunikationen i framför allt sociala medier är föremål för mer strategiskt 
arbete och ska stärkas under valåret. 

Uppdrag 2017 i Stockholms läns landsting 

Förtroendevalda 

Valkrets Ordinarie Ersättare 

Stockholm 1 Södermalm- 
Enskede 

Anna Starbrink Jan Liliemark 
Peter Singer 
Gustav Nordin 

Stockholm 2 Bromma- 
Kungsholmen 

Sara Svanström Lena Huss 
Magnus Liljegren 
Cecilia Tunberger 

Stockholm 3 Norrmalm- 
Östermalm 

Pär Hommerberg Bengt Björkstén 
Paula Ternström 
Margaretha Herthelius 

Stockholm 4 Östra söderort Hans Åberg (t.o.m. 17-12-05) Thomas Erlandsson 
Gunilla Thorsson 
Sabine Pettersson 
(t.o.m. 17-02-14) 
Peter Öberg (fr.o.m. 2017-03- 
07) 

Stockholm 5 Västra söderort Cecilia Elfving Christoffer Fagerberg 
Margot Hedlin 
Vera Rehnfeldt 

Stockholm 6 Yttre västerort Daniel Forslund Fatima Nur 
Tobias Davidsson 
Katariina Güven 

Sydväst Ninos Maraha Mia Franzen 
Lars Johansson 
Anders Rylander 

Sydost Jessica Ericsson Bo Persson 
Stig Sandahl 
Nicholas Nikander 

Ost Amelie Tarschys Ingre Stefan Saläng 
Lena Hallerby 
Anders Ekengren 
(t.o.m. 17-05-09) 
Anders Bergman 
(fr.o.m. 17-05-23) 

Nordost Lars Tunberg 
Hans Andersson 

Gunnel Orselius-Dahl 
Jonas Uebel 
Monica Kjellman 

Nord Mattias Lönnqvist Anna-Lena Johansson 



Anna Attergren Granath 
Rebecca Dovega 

Nordväst Nikoletta Jozsa Rolf  Bromme 
Maria P. Halkiewicz 
Margareta Hamark 

Förtroendeuppdrag (urval) 

Landstingsråd 
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink 
Innovationslandstingsråd Daniel Forslund 

Organ Ledamot 

(e) = ersättare

Landstingsstyrelsen (LS) Ninos Maraha, vice ordförande 

Jessica Ericsson (e) 

Anna Starbrink (e) 

Daniel Forslund (e) 

LS arbetsutskott Anna Starbrink 

Daniel Forslund (e) 

LS personalutskott Jessica Ericsson, vice ordförande 

Ninos Maraha (e) 

LS ägarutskott Ninos Maraha, vice ordförande 

Daniel Forslund (e) 

LS beredning för utbyggd tunnelbana Sara Svanström 
(t.o.m. 17-06-30) Stefan Saläng (e) 

LS fastighets- och investeringsberedning Hans Åberg 

LS forskningsberedning Pär Hommerberg, vice ordförande 

Jonas Uebel (e) 

LS innovationsberedning Daniel Forslund, ordförande 

Nicholas Nikander (e) 

LS miljöberedning Mattias Lönnqvist 

LS pensionärsråd Margaretha Herthelius 

Margot Hedlin (e) 

LS samverkansråd med funktionshinderrörelsen Daniel Forslund 

Gunilla Thorsson (e) 

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) Anna Starbrink, ordförande 

Amelie Tarschys Ingre 

Hans Andersson (e) 



Jessica Ericsson (e) 

HSN:s utskott för framtidens hälso- och sjukvård Amelie Tarschys Ingre, vice ordförande 

Hans Andersson (e) 

Sjukvårdsstyrelse Norr Hans Andersson, ordförande 

Monica Kjellman (e) 

Rolf Bromme (e) 

Sjukvårdsstyrelse Stockholm–Ekerö Cecilia Elving 

Fatima Nur (e) 

Sjukvårdsstyrelse Söder Jessica Ericsson, vice ordförande 

Lars Johansson (e) 

HSN:s beredning för akutsjukvård Magnus Liljegren, vice ordförande 

Bengt Björkstén (e) 

HSN:s beredning för folkhälsa och psykiatri Jessica Ericsson, ordförande 

Margot Hedlin (e) 

HSN:s beredning för barn, unga och förlossningsvård Cecilia Elving 

Nikoletta Jozsa 

HSN:s beredning för tandvård Cecilia Elving 

HSN:s beredning för stora folksjukdomar Pär Hommerberg 
Jan Liliemark (e) 

HSN:s beredning för äldre och multisjuka Anna-Lena Johansson 

HSN:s beredning för vårdval Magnus Liljegren 

Gustav Nordin (e) 

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje Lars Tunberg 

Trafiknämnden (TN) Sara Svanström, vice ordförande 

Christoffer Fagerberg 

Bo Persson (e) 

Lars Tunberg (e) 

TN:s färdtjänstberedning Gunilla Thorsson 

TN:s beredning för sjötrafik Thomas Erlandsson 

Anders Bergman (e) 

TN:s beredning för trafikplanering Anders Rylander 

TN beredning för utbyggd tunnelbana Sara Svanström 
(fr.o.m. 17-08-29) Stefan Saläng (e) 

Kulturnämnden Gunnel Orselius-Dahl, ordförande 

Paula Ternström (e) 



Tillväxt- och regionplanenämnden Mattias Lönnqvist 

Mia Franzén (e) 

Tobias Davidsson (e) 

Patientnämnden Lena Huss 

Regionala skärgårdsrådet Christoffer Fagerberg 

Stig Sandahl (e) 

Mälardalsrådet Lena Hallerby 

Hans Åberg 

Christoffer Fagerberg (e) 

Lars Tunberg (e) 

Samverkansråd med handikapporganisationerna Daniel Forslund 

Gunilla Thorsson (e) 

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Bo Persson 

Stefan Saläng (e) 

Stockholms konserthusstiftelse Birgitta Rydberg 

Stockholms läns hemslöjdsförening Vera Rehnfeldt 

Stockholms läns äldrecentrum Gunilla Thorsson (e) 

Landstingskansliet 

Till stöd för landstingsråden och landstingets förtroendevalda finns ett politiskt kansli i 
landstingshuset. Kansliet har under 2017 haft följande medarbetare. 

Kanslichef Jesper Svensson 

Kommunikationschef Rasmus Jonlund 

Landstingsrådssekreterare Katarina Beech (vikarie fr.o.m. augusti) 

Filip Björklund (vikarie maj–augusti) 

Karin Elinder (föräldraledig t.o.m. februari) 

Sofia Könberg (föräldraledig fr.o.m. november) 

Patrik Lind (föräldraledig maj–augusti) 

Lovisa Montin (föräldraledig fr.o.m. augusti) 

Romina Pourmokhtari 

Sigrid Rydell Johnson 

Mårten Wallenström 

Diarieföring Kira Carpelan 
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Riksdagsgruppens rapport 

Under år 2017 har Liberalernas riksdagsgrupp bestått av 19 ledamöter varav sex ledamöter 
representerar Stockholmsregionen. 

Dessa sex ledamöter är: 

Jan Björklund, partiordförande, partistyrelse, partiledning, utrikesnämnden, ingen 
utskottsplacering 

Maria Arnholm, partisekreterare, partistyrelse, partiledning, ej ledamot i utskott. 

Birgitta Ohlsson, partiledning (t.o.m. dec 2017), partistyrelse (t.o.m. landsmöte 2017), ledamot 
utrikesutskottet. 

Barbro Westerholm, partistyrelse, ledamot socialutskottet. 

Fredrik Malm, adj. Partiledning, ledamot arbetsmarknadsutskottet. 

Nina Lundström, ledamot trafikutskottet. 

Det har inte skett några förändringar i sammansättning av ledamöterna på stockholmsmandat 
under året. Jan Björklund och Maria Arnholm uttalar sig i övergripande frågor för partiet och 
centrala utspel. Birgitta Ohlsson har under året varit talesperson i utrikesfrågor, Fredrik Malm 
talesperson i integrations- och migrationsfrågor, Barbro Westerholm talesperson i socialpolitiska 
frågor och frågor som rör årsrika och Nina Lundström har varit talesperson i trafikfrågor. 

Riksdagsgruppen har under året hanterat det sedvanliga parlamentariska arbetet med 
budgetprocess, motionsbehandling och granskning av regeringen. 

Fredrik Malm 
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Verksamhetsberättelser för de samverkande organisationerna 

Liberala ungdomsförbundet, LUF 
Styrelsen har detta verksamhetsår haft fokus på att bygga upp distriktet inför valåret 2018. Vi har 
bland annat velat utbilda medlemmarna inför valet, samt fördjupa vår relation med partiet. Nedan 
följer en kort sammanfattning av hur arbetet gått på styrelsens fokusområden. 

Samarbetet med L 
Detta var ett av styrelsens huvudfokus under verksamhetsåret. Målen för året innefattade bland 
annat att fler LUF:are skulle ha förtroendeposter inom L efter årets slut, att fler LUF:are skulle bli 
medlemmar i L, att LUF:are ska stå på minst 12 listor inför valet mm. Samtliga dessa mål 
uppnåddes, och dessutom hade vi tre tjänstgörande ombud på landsmötet, jämfört med 2014 då vi 
hade 0. 

Sociala träffar 
Ett annat fokusområde under året har varit att ha många utbildande träffar inför valet (t. ex sociala 
medieutbildningen som genomfördes under våren). Det har också funnits mål om att ha mer 
varierade träffar, exempelvis fler studiebesök och debattkvällar, såväl som fler sociala kvällar med 
lägre kunskapströskel. Även inom detta område har samtliga mål uppfyllts, med ett fåtal undantag 
då målen är delvis uppfyllda. Detta beror delvis på att distriktet under vissa perioder hade för 
många träffar per vecka, vilket det inte fanns intresse för hos medlemmarna, och att vi därför 
behövde minska ner på antalet träffar. 

Värvning och kampanjer 
Under våren hade distriktet en anställd kampanjombudsperson, och under hösten hade vi två 
stycken. Dessa var anställda för att kampanja på skolor, eftersom medlemmar såväl som styrelsen 
ofta är upptagna dagtid. Trots detta har endast 25 skolbesök genomförts, vilket är en bra bit från 
målet på 40. Styrelsen har försökt öka incitamenten för värvning genom exempelvis att ha 
kampanjtävlingar, men det är tydligt att mer måste göras på området för att öka värvningen under 
kommande år. Vid årets slut hade distriktet 338 medlemmar. Gällande fältkampanjer har målet för 
antal kampanjer uppnåtts. 

Liberala kvinnor 
Under 2017 har vi haft en mängd olika aktiviteter av olika karaktär, medlemsmöten, studiebesök, 
manifestationer/demonstrationer m.m där några stuckit ut extra. 

8 mars Manifestation ” Sverige Stödjer Saudiarabiens kvinnor” 
Manifestation för kvinnors frihet och mänskliga rättigheter på Internationella kvinnodagen 8 mars. 
Även Jan Björklund, partiledare för L deltog i manifestationen. Vår manifestation väckte via 
sociala medier uppmärksamhet internationellt och många Saudiska kvinnor uttryckte sin 
tacksamhet för vårt stöd och att vi uppmärksammande deras situation. 



19 december stor manifestation/demonstration på Mynttorget till stöd för den 

gruppvåldtagna kvinnan i Fittja 

Ett 100 – tal deltagare blev det när Jessica Johnson tillsammans med andra aktiva medlemmar i 
Liberala Kvinnor arrangerade en mycket uppmärksammad manifestation, delvis som en 
uppföljning på tidigare demonstrationer kring samtyckeslagstiftning och som en del i #metoo 
kampanjen. TV 4, SVT, Sveriges Radion, DN mfl rapporterade. 

Liberala kvinnor i Stockholms län ingav fem motioner till LK:s landsmöte i maj där bl a Nej till alla 
typer av Surrogatmödraskap också bifölls av landsmötet. 

Vi i LK Stockholm har engagerat oss i frågan om mer jämställd representation i kommunala bolag 
och motionerade om det till landsmötet 2013. Tyvärr har utvecklingen varit negativ på 8 punkter 
som man mäter i jämställdhetsbokslutet som presenterades på Liberalernas landsmöte i november 
2017 och särskilt när det gäller presidieposter i kommunala bolag. 

Partistyrelsen biföll dock de yrkanden som LK Stockholm/Charlotta yrkande på nämligen: Att i 
jämställdhetsbokslutet redovisa uppdrag uppdelat på ordinarie respektive ersättare och uppdelat på 
kön, Att redovisa alla tyngre uppdrag i riksdagsgruppen uppdelat på kön, Att ta fram en analys om 
vad den bristande jämställda representationen beror på, att ta fram en handlingsplan, baserat på 
analysen. 

LK Stockholm hade per 20/12 -2017 243 betalande medlemmar, en ökning med 7% jmf med 2016. 

2018 blir ett utmanande år, där mycket fokus kommer att ligga på valet i september men också på 
hur vi följer upp och fortsätter arbetet kring #metoo kampanjen. 
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Verksamhetsberättelser för nätverken 

HBT-liberaler 
Föreningen HBT Liberaler Storstockholm har under året 2017 kunnat räkna 110 enskilda 
medlemmar. Vid årsmötet den 22 februari valdes en styrelse bestående av Facundo Unia 
(ordförande), Martin Andreasson, Nicke Johansson, Barbro Westerholm, Nick Zabzine, 
AnnCharlotte Söderholm och Johannes Sjölund. 

Under året har föreningen, förutom sociala medlemsaktiviteter, arrangerat tema- och 
diskussionskvällar om värdmödraskap, en historielektion med Barbro och en kväll om gayhälsa 
med fokus på åldringsvård för hivpositiva och Venhälsans framtid på SÖS, Vid den senare 
temakvällen medverkade bland många andra hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink 
(L). Den kvällen bidrog till dkonkret till beslut om fortsatt finansiering till verksamheten vid 
Venhälsan. I samarbete med riksförbundet har föreningen medverkat under Almedalsveckan och 
Stockholm Pride. 

Gröna Liberaler 
Gröna liberaler har under året arrangerat en rad olika aktiviteter i syfte att stärka Liberalernas 
miljöprofil och öka kunskapen kring miljöfrågor inom partiet samt utveckla liberal miljöpolitik. 
Bland annat har motionsskrivarträff arrangerats inför landsmötet och en mycket välbesökt och 
uppskattad utflykt till Ängsö Nationalpark genomfördes en lördag i maj. Nätverket har också 
bistått kommunföreningar med utveckling av lokal miljöpolitik. 

Liberala seniorer 
Nätverket Liberala seniorer i Stockholms Län har under 2017 haft sammankomster i genomsnitt 
en gång i månaden, sånär som sommartid. Kvalificerade inledare, som ställt upp utan ersättning, 
har bidragit till att sammankomsterna har varit välbesökta. En målsättning har varit att vid 
diskussionerna samla seniorernas synpunkter i avsikt att föra dem vidare till Liberalerna. 

Minnesanteckningar från diskussionerna vid samtliga sammankomster har tagits fram, och gjorts 
tillgängliga för hela detta nätverk. De har sammanställts i en separat skrift, som även varit 
tillgänglig vid det nationella Närverket Liberala seniorers sammankomster. 

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK i Stockholms stift 
Verksamhetsåret har i hög grad präglats av arbete inför årets kyrkoval. Våra medlemmar har 
uppmanats genomföra aktiviteter i sina egna församlingar. Man har delat ut lokala foldrar och 
flygblad samt deltagit i lokala hearings. Margaretha Herthelius deltog dessutom i en nationell 
hearing i Sankta Clara kyrka. Vi tog fram en stiftsfolder, där våra tre främsta kandidater till 
stiftsfullmäktige och kyrkomötet, Margaretha Herthelius, Olov Lindquist samt Caroline 
Åkerhielm, presenterades liksom en kortare version av vårt kyrkopolitiska program. Styrelsen, men 
även enskilda församlingar, har haft stor hjälp av Mattias Reinholdson, som av Rik:s FiSK under 
våren och sommaren anställts som valombudsman på halvtid. Vi lyckades få tre mandat i 
kyrkomötet mot tidigare två. Vi fick fem mandat i stiftsfullmäktige mot tidigare fyra. I 
församlingarna lyckades vi också. 



I några församlingar tappade vi mandat, men fick i gengäld större genomslag i andra, även där vi 
inte tidigare haft några representanter. Efter valet har förhandlingar i såväl församlingar som i 
stiftet genomförts mellan de olika nomineringsgrupperna. På stiftsnivå har FiSK tillsammans med 
Centern och ÖKA efter tämligen omfattande förhandlingar valt att valtekniskt gå samman med 
Socialdemokraterna, då detta gav den avgjort största utdelningen. Vi finns nu väl representerade i 
stiftsstyrelsen och alla dess utskott och i stiftets övriga organ. Under verksamhetsåret har våra 
medlemmar utfört ett fantastiskt arbete. Utan allt det slit som enskilda medlemmar stått för hade vi 
aldrig nått de resultat vi faktiskt nådde. Nu gäller det att vi förvaltar vårt pund de närmaste fyra 
åren och att vi försöker få fram ännu fler kandidater till nästa kyrkoval, i de församlingar där vi 
idag inte har några representanter. Svenska kyrkan behöver oss liberaler. 
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