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Förslag på dagordning 

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justerare,  rösträknare

och beredningsutskott för mötet

4. Förbundsstyrelsens förslag

A. Tidsordning för förbundsårsmötet 2019

B. Förhandlingsordning

5. Frågan om mötet behörigen utlysts

6. Fastställande av röstlängd

7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport från

landstingsgruppen

8. Bokslut och revisionsberättelse

9. Beslut om ansvarsfrihet

10. Anmälan av kampanjplan för EP-valet 2019

11. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och ersättare i

förbundsstyrelsen

12. Val av ordförande för länsförbundet och dess styrelse

13. Val av två vice ordförande för länsförbundet och dess styrelse

14. Val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen

15. Val av ersättare i förbundsstyrelsen

16. Val av två revisorer och ersättare för dessa

17. Val av ombud och ersättare till landsmötet

18. Val av ombud och ersättare till partirådet

19. Val av valberedning

20. Behandling av inkomna motioner

1. FS-yttrande över motion A1 och A2

2. FS-yttrande över motion B1, B2 och B3

3. FS-yttrande över motion C1 och C2

4. FS-yttrande över motion C3

5. FS-yttrande över motion C4

6. FS-yttrande över motion D1

7. FS-yttrande över motion D2

8. FS-yttrande över motion E1 och E2

9. FS-yttrande över motion F1 och F2

10. FS-yttrande över motion G1

11. FS-yttrande över motion H1

12. FS-yttrande över motion H2

13. FS-yttrande över motion I1

21. Fråga till förtroendevald

22. Övriga frågor

23. Mötets avslutande
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Valberedningens förslag 

Årsmötets presidium 

O R D F Ö R A N D E  

Nina Larsson, Haninge 

V I C E  O R D F Ö R A N D E  

Föreslås på förbundsårsmötet 

S E K R E T E R A R E  

Joel Furvik   Romina Pourmokhtari 

R Ö S T R Ä K N A R E  O C H  J U S T E R A R E  

Föreslås på förbundsårsmötet 

Förbundsstyrelse 

Anna-Lena Johansson, Sollentuna ordförande 

Karin Karlsbro, Stockholm  1:a vice ordförande 

Lotta Edholm, Stockholm  2:e vice ordförande 

L E D A M Ö T E R  E R S Ä T T A R E  

Monica Brohede Tellström, Nacka 1 Hans Ahlgren, Täby 

Malin Danielsson, Huddinge 2. Johan Hjelm, Stockholm (ny)

Peter Edholm, Solna (ny)  3. Tobias Hammarberg, Haninge

Cecilia Elving, Stockholm  4. Ylva Mozis, Vallentuna

Daniel Forslund, Nacka 5. Maria Johansson, Stockholm

Joar Forssell, Stockholm (ny) 6. Nancy Mattsson, Lidingö (ny)

Lars Johansson, Botkyrka   7. Fredrik Palmquist, Danderyd (ny)

Nikoletta Jozsa, Järfälla 8. Caroline Rhawi, Botkyrka

Björn Ljung, Stockholm 

Nina Lundström, Sundbyberg (ny) 

Sara Svanström, Stockholm (ny) 

Martin Ängeby, Stockholm 

Revisorer 

Fredrik Sjölander, KPMG auktoriserad revisor, ordinarie 

Anders Taaler, KPMG auktoriserad revisor, ersättare 

Lars Bergstig, Järfälla förtroenderevisor samt granskare av redovisning av 

partistöd, ordinarie 

Tommy Lindkvist, Täby (ny) förtroenderevisor samt granskare av redovisning av 

partistöd, ersättare 
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Landsmötet 

O M B U D    E R S Ä T T A R E  

Daniel Adborn, Nynäshamn 1. Mia Franzén, Salem

Hans Ahlgren, Täby 2. Daniele Fava, Stockholm

Gulan Avci, Stockholm 3. Maria Johansson, Stockholm

Sandro Banovac, Södertälje 4. Marcus Willershausen, LUF (ny)

Saga Bowallius, Täby 5. Lennart Rydberg, Stockholm

Monica Brohede Tellström, Nacka (ny) 6. Göran Hellmalm, Ekerö

Malin Danielsson, Huddinge 7. Hans Åberg, Upplands Bro

Abit Dundar, Stockholm 8. Martin Melin, Stockholm (ny)

Lotta Edholm, Stockholm 9. Robert Beronius, Norrtälje

Peter Edholm, Solna (ny) 10. Johan Storåkers, Sundbyberg

Cecilia Elving, Stockholm 11. Johan Hjelm, Stockholm

Daniel Forslund, Nacka 12. Fatima Nur, Stockholm

Joar Forssell, Stockholm (ny) 13. Pernilla Bergqvist, Sigtuna

Hanna Gerdes, Stockholm (ny) 14. Hanna Wistrand, Stockholm

Gunilla Grudevall-Steen, Nacka 15. Erik Ekerlid, LUF (ny)

Tobias Hammarberg, Haninge 16. Marianne Damström Gereben, Solna

Max Hjelm, LUF (ny) 17. Margareta Hamark, Upplands Väsby

Elin Hjelmestam, LUF (ny) 18. Leslie Öqvist, Vaxholm

Anna Horn, Stockholm (ny) 19. Amanda Bengtsson Jallow, LUF (ny)

Anna-Lena Johansson, Sollentuna 20. Pär Hommerberg, Stockholm

Lars Johansson, Botkyrka 21. Bo Källström, Huddinge (ny)

Nikoletta Jozsa, Järfälla 22. Jonathan Björniden, Järfälla

Jan Jönsson, Stockholm 23. Fredrik Sneibjerg, Värmdö

Karin Karlsbro, Stockholm 24. Peter Backlund, Stockholm

Mats Lindblom, Tyresö 25. Ann Westerberg, Södertälje (ny)

Mathias Lindow, Österåker 26. Nancy Mattsson, Lidingö

Björn Ljung, Stockholm 27. Åsa Nilsson Söderström, Stockholm (ny)

Nina Lundström, Sundbyberg 28. Moa Rasmusson, Sollentuna (ny)

Fredrik Malm, Stockholm 29. Gabriel Romanus, Stockholm

Ylva Mozis, Vallentuna 30. Pernilla Enebrink, Stockholm

Sarah Narrowe Danielsson, LUF (ny) 31. Camilla Ifvarsson, Täby

Monica Renstig, Danderyd (ny) 32. Tobias Berg, LUF (ny)

Charlotta Schenholm, LK 33. Tobias Davidsson, Stockholm

Patrik Silverudd, Stockholm 34. Martin Normark, Upplands Bro

Madeleine Sjöstedt, Stockholm 35. Emilie Fors, Stockholm (ny)

Anna Starbrink, Stockholm 36. Lars-Erik Aili, Nykvarn

Sara Svanström, Stockholm 37. Sükri Demir, Solna

Amelie Tarschys Ingre, Lidingö 38. Petra Nåsell, Stockholm (ny)

Ann-Katrin Åslund, Stockholm 39. Carina Wellenius, Stockholm (ny)

Martin Ängeby, Stockholm 40. Martina Nyman, Huddinge (ny)

41. Victor Zetterman, Södertälje (ny)

42. Åsa de Mander, Tyresö (ny)
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43. Susan El Hark, Täby (ny)

44. Birgitta Rydell, Stockholm

45. Jesper Svensson, Stockholm

46. David Lindberg, Stockholm

47. Rasmus Jonlund, Stockholm

48. Niklas Englund, Stockholm

49. David Ekstrand, Stockholm

50. Joel Furvik, Stockholm (ny)

51. Sigrid Rydell Johnson, Stockholm

52. Hedwig Kastenholm, Lidingö

53. Ulrika Tellander, Stockholm

Partiråd 

O M B U D   E R S Ä T T A R E  

Daniel Adborn, Nynäshamn (ny) 1. Nina Lundström, Sundbyberg

Monica Brohede-Tellström, Nacka 2. Björn Ljung, Stockholm

Marianne Damström-Gereben, Solna 3. Nikoletta Jozsa, Järfälla

Malin Danielsson, Huddinge 4. Patrik Silverudd, Stockholm

Daniel Forslund, Nacka 5. Amelie Tarschys-Ingre, Lidingö

Metin Hawsho, Södertälje (ny) 6. Elin Hjelmestam, LUF (ny)

Camilla Ifvarsson, Täby 7. Jill Eriksson, LK

Jan Jönsson, Stockholm 8. Tobias Hammarberg, Haninge

Karin Karlsbro, Stockholm 9. Cecilia Elving, Stockholm

Fredrik Malm, Stockholm 10. Ylva Mozis, Vallentuna

Sara Svanström, Stockholm (ny) 11. Mats Lindblom, Tyresö (ny)

Martin Ängeby, Stockholm 12. Anna Horn, Stockholm (ny)
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Bilaga till valberedningens förslag 

Valberedningens arbete 

Årets valberedningsarbete är det första efter höstens val. Efter ett val sker det byte på många 

olika uppdrag i riksdagen, i regionen och i länets kommuner. Det har inneburit att vi har gjort 

en grundlig analys av framför allt förbundsstyrelsens sammansättning men även av landsmötes- 

och partirådsombud. 

Intresset att ta på sig uppdrag för Liberalerna har varit väldigt stort. Det har gällt alla uppdrag 

men framför allt har många önskat att sitta i förbundsstyrelsen och bli landsmötesombud. 

På länsförbundsmötet den 10 oktober 2016 beslutade mötet att uppdra åt valberedningen att, i 

nära samarbete med länsförbundets kommunföreningar, ta fram en kravprofil som skall ligga till 

grund för nomineringen av förbundsordförande, presidieposter samt ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen från och med årsmötet 2017. 

Inför förbundsmötet i mars 2017 togs en omfattande kravprofil fram för ordförande i 

länsförbundet och i praktiken även för presidiet. Att ta fram en liknande profil för ledamöter 

och ersättare låter sig inte göras lika enkelt då även andra preferenser än rent personliga har 

betydelse för styrelsens sammansättning. 

Vi har inför årets valberedningsarbete även tagit fram en kravprofil för förbundsstyrelsen och 

landsmötesombud. Valberedningen har i kravprofilen särskilt betonat att ledamöter skall arbete 

utifrån ett länsperspektiv och en tydlig liberal kompass. Nedan specificeras de punkter som 

ingår i kravprofilerna. 

V I K T I G A  K O M P E T E N S E R  F Ö R  F Ö R B U N D S S T Y R E L S E N  

• Länsperspektiv ● Förtroendeskapande

● Tydlig liberal kompass ● Politisk strateg

● Aktivt ● kommunikatör

● Politisk förankring ● Valarbete/kampanjarbete

● Bred erfarenhet/kompetens ● Lagspelare

V I K T I G A  K O M P E T E N S E R  F Ö R  L A N D S M Ö T E S O M B U D :  

● Aktivt ombud såväl innan som under

landsmötet

● Politisk strateg

• Breda politiska kunskaper ● Avsätta tid för uppdraget

Förbundsstyrelsens sammansättning 

Även i år har valberedningen prioriterat ledande kommun- och landstingspolitiker i 

förbundsstyrelsen. Det är viktigt att förbundsstyrelsen får en politiskt tyngd och har mandat att 

fatta beslut i politiska frågor av stor vikt för regionen. Vi anser att det är viktigt att dessa 

företräds i den politiskt viktiga förbundsstyrelsen. Det har även varit viktigt att 

förbundsstyrelsens ledamöter företräder olika delar av länet, deltar i såväl majoritetsstyre som i 

opposition i kommunerna samt en bra fördelning mellan kvinnor och män. Valberedningens 

förslag innehåller något fler kvinnor än män bland förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och 

bland de ordinarie landsmötesombuden.  
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R I K S D A G S L E D A M Ö T E R  

Vi har med vårt förslag till förbundsstyrelse frångått valberedningen av 2015 års tankar om att 

riksdagsledamöter inte skall sitta i förbundsstyrelsen. Under många år under 2000-talet satt det 

flera riksdagsledamöter samtidigt som ordinarie eller ersättare i förbundsstyrelsen. 

Uppfattningen fanns att det var för många riksdagsledamöter i förbundsstyrelsen. 

I vårt förslag till förbundsstyrelse finns det en riksdagsledamot på förslag som ordinarie i 

förbundsstyrelsen. Det har varit naturligt att ledande kommun- och landstingspolitiker sitter i 

förbundsstyrelsen.  I riksdagen behandlas många frågor som har stor betydelse för länets 

utveckling och vi ser det därför som naturligt att det finns företrädare för såväl kommun, 

landsting som riksdagen i förbundsstyrelsen. Vår bedömning är att det även framgent bör sitta 

riksdagsledamöter i förbundsstyrelsen. 

Landsmötesombud och ledamöter av partirådet 

Till landsmötesmötesombud utses framträdande företrädare för länet och valberedningen 

eftersträvar en representation från länets olika delar. Partirådet kan förenklat uttryckas som ett 

minilandsmöte som sammanträder vid behov mellan landsmöten när ställningstaganden 

behöver göras i viktiga politiska frågor. Dessa hämtas huvudsakligen bland landsmötesombuden 

vilket vi anser naturligt. Partirådsombuden kommer att ha en viktig roll de kommande åren då 

det troligtvis kommer att kallas till flera partiråd under den här mandatperioden med tanke på 

det politiska läget.  

Vi har noga prövat alla tidigare landsmötesombud och kommit fram till att många har gjort 

gedigna insatser på landsmötet och därför bör få fortsatt förtroende.  

Rekommendationer och synpunkter till förbundsstyrelsen 

Ö N S K E M Å L  F R Å N  V A L B E R E D N I N G E N  T I L L  K O M M U N F Ö R E N I N G A R N A .  

Valberedningen går tidigt ut med anmodan till kommunföreningarna att nominera personer till 

de olika uppdrag som skall utses på förbundsmötet. Valberedningens uppgift är att se till att de 

olika uppdragen besätts med kunniga liberaler med olika erfarenheter och kunskaper. Det 

måste göras svåra avvägningar. Betydligt fler känner sig kallade än vad det finns platser. 

Andelen personer med utländsk bakgrund är fortfarande för lågt. Inför kommande år vore det 

mycket bra om kommunföreningarna kunde ge förslag på personer med utländsk bakgrund. I 

dag nomineras alldeles för få personer med den bakgrunden. Det vore bra om föreningarna 

nominerade flera personer från varje kommun till de olika uppdragen, vilket många föreningar 

har gjort i år. 

Stockholm 2019-03-07 

Anders Ekegren 

Valberedningens ordförande 
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Valberedningen har utöver ordföranden bestått av 

Ann-Katrin Åslund, vice ordförande Stockholm 

Peter Backlund  Stockholm 

Anna Bergkvist  Haninge 

Cem Delen   Huddinge 

Torsten Engevik  Lidingö 

Göran Hellmalm  Ekerö (avsade sig uppdraget under arbetets gång) 

Olov Lindquist  Stockholm 

Anita Mickos   Järfälla 

Gunilla Thorsson  Stockholm 

Karin Westerberg  Södertälje 

Eva Wittbom   Täby 

A D J U N G E R A D E  

Inger Gran   Liberala Kvinnor 

Anna Törnström  Liberala Ungdomsförbundet 
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FS-förslag A 

Förslag till tidplan för förbundsårsmötet 2019 

 

09.00-10.30  Nyckelgruppskonferens. Inbjudna att delta är föreningsordförande, 

valledare för europaparlamentsvalet, gruppledare, kommunalråd 

och politiska sekreterare. 

 

11.00 JA till Europa! Ett samtal mellan Cecilia Wikström och Karin 

Karlsbro, etta respektive femma på Liberalernas EP-valslista samt 

Anders Rehnberg, från LUF och sexa på listan. Samtalet leds av 

Madeleine Sjöstedt, tidigare borgarråd och numera 

kommunikationsrådgivare 

 

11.45 Lunch   

 

12.30 Årsmötet öppnas 

Förhandlingar enligt dagordningen 

Valrörelse 2019 – Ja till Europa 

 

16.30  Slut 
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Förslag till förhandlingsordning vid 

förbundsårsmöte 23 mars 20198 

Förhandlingsordningen är de regler vi bestämmer om att gälla för debatter, val 

m.m.. 

Förhandlingarna 

Förhandlingarna leds av mötesordförande och vice mötesordförande, biträdda av 

sekreterare vilka utses vid förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets 

början. Dessa utgör mötespresidium. 

Deltagande-, yttrande-, yrkanderätt och rösträtt 

För deltagande och rösträtt på 

förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet gäller stadgarna § 5. ”Rösträtt 

vid förbundsmöte tillkommer ombud eller för ombud tjänstgörande ersättare. 

Rösträtt med stöd av fullmakt godtas ej. Medlemmarna i kommunföreningar inom 

länsförbundet, till länsförbundet direktanslutna medlemmar, revisorerna, 

medlemmar i de samverkande organisationerna samt ledamöter av partistyrelsen 

har rätt att delta i förbundsmötets överläggningar och där framställa förslag.”. 

Ombudsbyte 

Ombud har rätt att under förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet 

överlåta rösträtten till ersättare. Ombudsersättare träder in i den ordning som 

anmälts på förhand av respektive förening. Det ombud som överlåtit rösträtten till 

ersättare kan inte återinträda i förhandlingarna längre fram under samma 

förbundsårsmöte/förbundsmöte/nomineringsmöte. 

 

Ett ombudsbyte sker i samband med att en ny dagordningspunkt inleds, och ska 

anmälas på förhand genom att ombudet lämnar in en ifylld ombudsbytesblankett 

tillsammans med sitt röstkort till mötespresidiet. Om röstkortet inte lämnas in till 

presidiet kommer ombudsbytet inte att kunna beaktas. 

 

När ny dagordningspunkt inleds uppdateras röstlängden genom att mötespresidiet 

läser upp de nyanmälda ombudsbytena. Därefter kan ombudsersättaren kvittera ut 

röstkortet hos presidiet.  

Reservation och särskilt yttrande 

Röstberättigade kan reservera sig mot nomineringsmötets/förbundsmötets beslut i 

de ärenden där mer än ett yrkande förelegat. Reservation måste inlämnas skriftligt 

före förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets avslutande. 

Närvarande medlem har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i särskilt 

yttrande. 
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Val 

Valorganet presenterar förslaget/kandidaterna. Samtliga val avgörs med enkel 

röstövervikt. Finns det fler än två kandidater till ett uppdrag och ingen av dessa 

uppnår enkel röstövervikt skall de två kandidater som fått flest antal röster ställas 

emot varandra i en andra omröstning. Vid pläderingar bör nominerade kandidater 

lämna salen. Replik eller kontrareplik medges ej vid plädering. Negativ plädering 

ska undvikas. 

Debatter 

Tre typer av inlägg förekommer under förhandlingarna: inlägg, replik och 

kontrareplik. För inlägg måste ordet begäras skriftligt eller på annat sätt som 

mötespresidiet beslutar. Ordet kan begäras i alla frågor som behandlas under ett 

förbundsårsmöte/förbundsmöte/nomineringsmöte så snart detta har påbörjats. 

Om motionär, utskottets representant, representant för reservation i utskottet, 

förbundsstyrelsens representant, eller representant för reservation i 

förbundsstyrelsen, begär ordet innan ärendet påbörjats skall denne ges ordet i 

angiven ordning före övriga personer. 

 

På förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet används s k dubbel 

talarlista. Talarlistan delas i två delar, en första del där alla som talar för första 

gången listas och en andra del för de som redan har gjort sitt första inlägg i 

debatten. De som står på den första delen får tala innan dem på den andra. 

Talarlistan kan brytas exempelvis av ordningsfråga eller replik.  

Replik 

Replik och kontrareplik skall begäras före nästa inlägg och kan begäras muntligt. 

Ingen rätt till replik föreligger, mötesordförande kan medge replik åt den som 

blivit apostroferad i inlägget. Mötesordförande skall ge kontrareplik åt den som 

hållit inlägget om replik beviljats. Replik på replik eller kontrareplik medges inte. 

Replik kan medges även efter att streck satts. 

Tidsbegränsning 

För att samtliga ärenden skall hinnas med är tiden för inlägg begränsad till två 

minuter i första inlägg och en minut i efterföljande inlägg under samma ärende. 

Replik och kontrareplik är begränsad till en minut. Vid pläderingar är inlägg 

begränsade till en minut. Mötespresidiet eller enskild medlem kan begära skärpt 

tidsbegränsning. Denna fråga ska då underställas mötet för beslut. Till exempel 

valorganets föredragande eller programgruppsordförande kan medges utsträckt tid 

av mötespresidiet. 

Yrkanden 

Yrkanden skall göras skriftligt. Endast yrkanden framställda i förslag föreligger. 

Den som vill yrka bifall till annat yrkande måste göra så skriftligt. Mötespresidiet 

kan vägra ställa proposition på yrkande som är otydliga eller ej behandlar ärendet. 
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Ordningsfråga 

Om ordningsfråga väcks skall förhandlingarna avbrytas efter avslutat inlägg eller 

replikskifte. Därefter skall beslut fattas i ordningsfråga. Ordningsfråga kan ej 

väckas under pågående omröstning. Ordningsfråga kan ej väckas för att riva upp 

fattade beslut. 

Streck i debatten 

När streck i debatten begärts gäller följande: 

a. Ordet i ordningsfrågan lämnas fritt. 

b. Beslut fattas. 

c. Om streck sattes läses alla inkomna yrkanden upp. 

d. Möjlighet att lämna in ytterligare yrkanden ges och dessa läses upp. 

e. Talarlistan läses upp och möjlighet ges att sätta upp nya namn. Nya namn läses 

upp. 

f. Streck är satt och debatten fortsätter. Inga nya yrkanden kan läggas eller nya 

namn antecknas på talarlistan. 

Omedelbart streck 

Streck i debatten kan också beslutas innan debatt i fråga på dagordningen har 

påbörjats. Det sker på samma sätt som ovan. 

Beredningsutskott 

För beredning av nytt yrkande som väckts under förhandlingarna kan det tillsättas 

ett beredningsutskott bestående av minst två personer. 
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Verksamhetsberättelse 
2018

LIBERALERNA STOCKHOLMS LÄN
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Liberalt valår 2018 
Året som gått har helt präglats av valrörelsen inför valet den 9 september. Vi hade självfallet hoppats 

på ett betydligt bättre valresultat. Liberalerna gick marginellt framåt i riksdagsvalet över hela landet, 

men i Stockholms län tappade vi marginellt 2014 från 7,4 till 7,3 procent. I landstingsvalet gick vi från 

8,2 till 8,0, vilket tyvärr innebar ett mandat mindre.  

Liksom tidigare val gick det bättre i kommunvalet än i riksdagsvalet. I genomsnitt ökade Liberalerna 

med 0,6 procentenheter och hamnade på i genomsnitt 9,1 procent. Vi ökade antalet mandat i sex av 

länets 26 kommuner och tappade mandat i åtta. Från 2019 är Liberalerna med och styr i 23 av länets 

kommuner, mot 17 kommuner under förra mandatperioden. Vi finns med både i traditionella 

alliansstyrelsen, allians med miljöpartiet och blocköverskridande styren. 

I flera av de kommunföreningar där Liberalerna gick framåt var det satsning på några lokala liberala 

valfrågor som gav en skjuts framåt. Förbundet bistod även i valrörelsen med underlag för lokala 

utspel knutna till nationell politik under valrörelsen. 

Förutom Liberalernas huvudfrågor i valet - skola, integration och ett utvecklat EU-samarbete - drev 

Liberalerna i Stockholms län även sjukvårdsfrågorna. Vi startade med kampanj, framförallt i form av 

digital annonsering, redan i februari och tog senare under valrörelsen fram både affischer och 

trycksaker med viktiga budskap om fasta husläkare och förbättrad tillgänglighet genom digitalisering.  

Så gott som alla föreningar genomförde redan före sommaren aktiviteter för att möta och samtala 

med väljarna. Efter sommaren satte den mer intensiva valrörelsen igång, denna gång kortare än 

vanligt på grund av den tidigarelagda valdagen. 

En av våra viktigaste strategier var att föra många samtal med potentiella väljare. Samtalskampanjen 

startade i april och medlemmar och kandidater genomförde fram till valet 141 251 samtal, vilket 

innebar att vi med råge överträffade det uppsatta målet.  

Samtalen fördes i vardagen, i samband med dörrknackning och andra kampanjaktiviteter. Så kallade 

målgruppskartor togs redan 2017 fram av förbundet till alla föreningar. Genom dem kunde 

valrörelsens aktiviteter koncentreras till områden där Liberalerna har hög potential att öka sitt 

väljarstöd. 

Dörrknackning är en kampanjform som några föreningar och kandidater även tidigare har ägnat sig 

åt, men i denna valrörelse användes detta mer än någonsin och vi vet nu att det ger resultat. En 

uppföljning som Liberalerna Stockholms stad gjorde visar att det fanns en signifikant skillnad i 

valresultat mellan valdistrikt där vi knackade dörr och valdistrikt där vi inte gjorde det. I 

dörrknackade valdistrikt ökade Liberalerna med 3,1 procentenheter med ökningen stannade på 1,3 

procent i distrikt där man kunde ha använt denna metod men inte gjorde det.  

I sociala medier var vår aktivitet betydligt högre än tidigare. Genom ett utvecklat samarbete mellan 

länskansliet, landstingskansliet och kansliet i Stockholms stadshus kunde våra kanaler i sociala 

medier fyllas med innehåll som spreds av medlemmar och kandidater.   

Många nya medlemmar sökte sig i samband med valet till oss och vid årsskiftet passerade vi totalt 4 

000 medlemmar.  

Under hela mandatperioden har förbundets fokus varit att förbereda oss inför valrörelsen 2018. 

Valanalysrapporten, som förbundsstyrelsen har låtit en arbetsgrupp genomföra, lyfter fram att 

förbundet har tagit väl tillvara på de lärdomar som drogs efter valet 2014. Gruppen menar vidare att 
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verksamheten har utvecklats så att organisationen nu uppfattas som mer professionell och att 

valrörelsen bedrevs på ett i huvudsak bra sätt.  

Jag vill också lyfta fram att det nära och organiserade samarbete med Stockholmsföreningen med 

bland annat ett gemensamt kansli har gett oss bättre förutsättningar än tidigare genom att vi kan 

samordna och använda våra resurser mer effektivt. Samverkan mellan länskansliet, landstings- och 

stadshuskansliet i Stockholm stad har också varit intensivt, inte minst under valrörelsen. När det 

gäller både kampanjer och utbildning arbetar vi mycket nära riksorganisationen.  

Nu ser vi framåt mot ännu ett valår med europaparlamentsval den 26 maj 2019. Flera av de 

rekommendationer som vi har fått med oss från valanalysen ligger till grund den kommande 

valrörelsen, inte minst att fortsätta med kampanj och samtal. 

Allt det arbete för Liberalerna och för en liberal samhällsutveckling som under valåret 2018 har skett 

i vår region, hade inte varit möjligt utan hängivna och engagerade medlemmar. Till dem, 

förtroendevalda och tjänstemän vill styrelsen rikta ett stort och varmt tack. 

Anna-Lena Johansson, förbundsordförande 
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Politikutveckling  
Förbundet har en viktig roll i att driva politiska frågor som är angelägna för Stockholmsregionen. Det 

ser vi inte minst i det skärgårdspolitiska program som förbundet antagit och kommunicerat under 

året.  

Inför valrörelsen togs flera gemensamma budskap fram för Stockholmsregionen. Budskapen fanns 

med i de lokala foldrar som föreningarna använde i sina kampanjer. Likaså togs ett gemensamt 

budskap om sjukvård fram för att fungera som en kommunöverskridande valaffisch. Förbundet 

anordnade under året flera liberala politikkvällar som riktade sig till medlemmar i hela länet. 

I början av året initierade förbundet en gemensam kampanj om förbättrad sjukvård. Alla föreningar 

deltog i kampanjen. Under valrörelsen stöttade förbundet kommunföreningarnas gruppledare med 

underlag för flera politiska utspel, bland annat om LSS, lärarassistenter, betyg och Swexit. Dessutom 

har flera gemensamma initiativ tagits av gruppledarna i länets kommuner.  

Under valåret har samtliga föreningar utvecklat och arbetat med sin lokala politik. Föreningarna 

prioriterade några specifika frågor som kommunicerades i valrörelsen. 

Liberalerna har under året ökat sitt politiska inflytande och är nu med och styr i 23 av 26 kommuner, 

samt i landstinget.  

Vi ska bli fler 
Det totala medlemsantalet ökade från 3 908 till 4027 medlemmar under 2018. Vi har fått 828 nya 

medlemmar under året.  Vi har lyckats öka medlemssiffrorna flera år i rad, men nådde inte riktigt 

målet med att bli 4238 medlemmar 2018. 

2015 när projektet ”Vi ska bli fler” startade, lade förbundet 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 förbundets 

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 även under 2018. 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, sms 

och post. 

Kommun- och lokalföreningarna arbetade under senvåren med att kontakta 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 1.  
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Utbildning och medlemsaktiviteter 
Verksamheten i förbundet har under året varit helt inriktat på förberedelser och genomförande av 

valrörelsen. Medlemmar och kandidater skulle vara väl förberedda för att kunna gå och möta 

väljarna. Det innebär att utbildningar hölls tidigt på året för att inte ta tid från det utåtriktade 

arbetet. Av samma anledning ordnades inga politiska diskussionsmöten i serien Liberal politikkvällar 

under våren. 

Valkickoff 10 februari 2018 

Lördagen den 10 februari bjöds medlemmarna in till en stor valkickoff på Clarion Skanstull. Vid denna 

breda valutbildning 400 personer. Programmet innehöll bland annat tal av Jan Björklund, workshops 

om politik och kampanj och fest på kvällen. 

Inspiration för valvinst 2018 

Från februari till april genomfördes åtta endagars valutbildningar riktade till medlemmar och 

kandidater på olika platser i länet. Några kommunföreningar, regionvis, samarbetade om lokal och 

inbjudningar. Förbundet tog, delvis i samarbete med riksorganisationen, fram ett koncept för 

utbildningarna (stomprogram, PPT och filmer) och hjälpte till med att engagera processledare samt 

en riksdagskandidat till varje tillfälle. Ca 400 medlemmar deltog sammanlagt. 

Kandidatprogram 

Under våren 2018 genomförde riksorganisationen kandidatutbildning för de listettor och – tvåor på 

kommun, landstings- och riksdagslistorna. De 12 första namnen på Stockholms riksdagslista fick 

delta. 

Liberal start 

Liberal start är en utbildningsserie som vänder sig till nya medlemmar i liberalerna och innebär ca 2 

timmars träff på kvällstid. Under året hölls 19 Liberal start som hade olika teman:  ideologi, 

landstinget, Stockholms stadshus (vilken även medlemmar i länet inbjuds till) riksdagen och i slutet 

av terminerna hölls vår- respektive glöggmingel. Under valrörelsens sista veckor ordnades Liberal 

start varje vecka på valhögkvarteret med kampanj som tema som bland annat innebar att pröva på 

en kampanjaktivitet.  

Liberala politikkvällar 

Under hösten efter valet arrangerades tre Liberal politikkvällar.  

● 25 september: Vilka partier ska styra Sverige? Panel med Lotta Edholm, Svend Dahl, Anders 

Rehnberg och Jonna Sima under ledning av Madeleine Sjöstedt 

● 25 oktober: Sveriges och Stockholms liberala historia med Anders Johnson 

● 27 november: Liberal feminism med Anders Johnson, Ulrika Knutson, Lisa Öberg, Anders Viking 

Pettersson, Charlotta Schenholm, Gabriela Ohlzon och Caroline Rhawi 

Genomförda utbildningar redovisas i bilaga 2. 

Valrörelsen  
Här nedan redovisas huvuddragen i det engagerade arbete som medlemmar och kandidater gjorde 

under valrörelsen 2018. I övrigt hänvisas till valanalysen som har gjorts av den arbetsgrupp som 

tillsattes av förbundsstyrelsen på försommaren.  

Valanalysen har varit utsänd till föreningarna för synpunkter. De rekommendationer som rör EP-

valrörelsen har arbetats in i kampanjplanen för EP-valet.  

18 av 139



Valanalysen finns i denna verksamhetsberättelse som bilaga 3. Enligt förbundsstyrelsens plan 

kommer den att ligga till grund till förbundets kommande strategiplan för mandatperioden och valet 

2022. Den kommer att tas fram i nära samarbete med föreningar och medlemmar med början hösten 

2019 alltså efter EP-valet 26 maj. 

Valrörelsens huvuddelar 

Förbundets verksamhet under hela mandatperioden har varit inriktad på att stärka Liberalerna i länet 

inför valet 2018. Valplanen beslutades av förbundsstyrelsen i oktober 2017. Utbildning genomfördes 

under vintern. Ungefär från april och fram till sommaren kom många föreningar igång med 

kampanjaktiviteter som dörrknackning och samtal med väljare på gator och torg. Förbundets kansli 

organiserade också deltagande i några större aktiviteter vår och försommar. 

● Seniordagen i Kungsträdgården den 8 maj. 

● Sverigedagarna på Djurgården den 24-26 maj. 

● Järvaveckan i Tensta den 10-17 juni 

Förbundet stödde också HBT Liberalerna med Pride den 29 juli till 4 augusti både ekonomiskt och 

genom att en medarbetare på kansliet arbetade med arrangemanget. 

Samtal för samtal 

Samtal med väljarna var vår viktigaste kampanjmetod. I Stockholms län genomfördes sammanlagt 

141 000 samtal vilket överträffades målet som var satt till 134 000. Sannolikt fördes dock betydligt 

fler samtal med väljare utan att de räknades på detta sätt. 

Samtal fördes i vardagen, i dörrknackningskampanjer, på gator och torg, i valstugor och på home 

parties. Vi satte upp mål som bröts ned till varje förening. Samtalen registrerades från 1 april i 

kampanjappen eller via ett särskilt formulär. Varje vecka från och med den 9 maj skickades en 

uppföljning med siffror på antal uppnådda samtal till alla föreningar och vilka föreningar som var ”10 

i topp”. Varje vecka korades en förening till vinnare t ex för att ha uppnått stor andel av sitt mål eller 

ha ökat mycket under veckan. Ett pris i form av portabel samtalsöppnare och några T-shirts och 

kepsar skickades i paket till föreningen. 

Kansliet tog fram olika verktyg, checklistor och manualer för att underlätta aktiviteter som leder till 

samtal. Samtalsstartare, som innebar en bärbar skylt med de politiska huvudfrågorna som man 

kunde markera med klistermärke, blev mycket populär. Manualen för dörrknackning beskrev på ett 

enkelt sätt hur man kan öppna ett samtal i dörren. Det fanns även checklista för home party, 

insändare och studiebesök. 

Dörrknackning 

2018 års valrörelse blev ett genombrott för dörrknackning som kampanjmetod. Visserligen var det 

inte första gången, men fler dörrar knackades och fler av våra aktiva medlemmar ägnade sig åt det 

än tidigare. 

Stockholmsföreningen fattade tidigt beslut om att satsa på dörrknackning. Man tog hjälp av Aldes 

kampanjteam som höll en workshop tidigt i januari. En fältledare anställdes som koordinerade 

aktiviteterna och en checklista togs fram för att stötta föreningar och medlemmar.  

Av de 12 lokalföreningar i Stockholms stad som har villor och radhus i sina valdistrikt och kunde 

knacka dörr, har alla gjort det. Utvärdering av dörrknackningskampanjen i Stockholms stad indikerar 

att dörrknackning har hjälpt till att öka Liberalernas valresultat i staden väsentligt, samt något i 

riksdags- och landstingsvalet. Regressionsanalys visar på ett statistiskt signifikant samband mellan 
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antal dörrknackningskontakter och förbättrat valresultat. En stor del av samtalen handlade om lokala 

frågor och lokala foldrar blev ett viktigt komplement. 

I länet har användning av dörrknackning varierat. Vissa kommuner har valt bort metoden helt. I 

enkätsvaren från länets valledare framkommer i vissa svar att man var för få för att knacka dörr och 

att det var svårt att få ut medlemmarna, medan andra har använt metoden i betydande utsträckning. 

Prioritering av områden 

Under 2017 fick föreningarna tillgång till så kallade målgruppskartor. Det var digitala kartor med en 

analys av Liberalernas potential i varje valdistrikt baserat på tidigare val och befolkningens 

utbildnings- och inkomstnivå. Dessa kartor användes. 

Trycksaker 

Trycksaker användes i betydligt mindre omfattning än tidigare. Det fanns tillgång till en generell 

folder om Liberalernas politik, förbundet tog fram en särskild sjukvårdsfolder och alla föreningar 

erbjöds att med hjälp av förbundet få en lokal folder där också Liberalernas huvudfrågor nationellt 

och i landstinget fanns med.  

Genom webbtryckeriets utskicksverktyg kunde föreningarna göra riktade utskick till prioriterade 

områden. När enkäten är genomförd kommer vi att ha en bild av hur många som använde sig av 

detta. 

Affischer 

Egenuppsatta affischer var en stor del av Liberalernas valrörelse i alla kommuner, med något 

undantag. Det är betydelsefullt eftersom partiets ekonomiska möjligheter att betala för annonsplats i 

det offentliga rummet är begränsad. Sammanlagt användes över 10 000 affischer med riks- och 

lokala budskap.  

Annonser 

Förbundet bidrog till att Liberalerna kunde genomföra en omfattade digital annonsering som var 

koncentrerad till de sista veckorna före valet. Genom verktyget ”digitala annonsmaskinen” kunde 

kommun- och lokalföreningar genomföra digitala annonskampanjer med lokala budskap riktade till 

lokala utvalda målgrupper. 16 kommunföreningar och en lokalförening i staden använde 

annonsmaskinen. 

Stöd till och avtal med LUF Storstockholm och Liberala studenter 

LUF Storstockholm och Liberala studenter fick ekonomiskt stöd för att nå ut till framförallt 

förstagångsväljare och studenter i valrörelsen.  

Förvalskampanj om sjukvård 

Förbundet genomförde i februari/mars en förvalskampanj om sjukvård riktad till väljare i Stockholms 

län. Syftet var bland annat att öka kunskapen och uppslutningen kring sjukvårdsfrågorna i partiet och 

på ett vardagsnära och enkelt sätt få ut våra centrala budskap om sjukvård i länet och att testa digital 

annonsering i större skala och därmed ge Liberalerna mer kunskaper inför valrörelsens annonsering. 

Kampanjen hade tre teman: fast husläkare och sammanhållen vård för äldre, sjuksköterskelöner, 

minskad byråkrati och mer tid för patienterna. Två målgrupper valdes ut: vårdintresserade samt 

väljare i fyra de valdistrikt där Liberalerna är som starkast i varje landstingsvalkrets i länet och staden. 

Antalet exponeringar blev sammanlagt 1 029 508 och avslutsfrekvensen 43 procent. Över 2 000 

klickade in på webben för att lära sig mer. En utvärdering visade att kampanjen hade haft största 

effekt i områden där Liberalerna är starka och att de stora mediehusens webbplatser genererat mest 

intresse.  
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Stöd till kandidater 

I augusti 2017 fattade förbundsstyrelsen beslut om riktlinjer för stöd till kandidater. I valet 2014 hade 

ett omfattande stöd getts till kandidater för att bedriva personvalskampanjer. Valutvärderingen 2014 

menade att det hade bidragit till en splittrad bild av partiet och att detta borde hanteras annorlunda 

inför kommande val. Riktlinjerna inför 2018 var därför mer återhållsamma och betonade istället 

vikten av att de kandidater som hade kommit högt på listorna också var de som partiet skulle satsa 

på. Kommunföreningarna uppmanades att anta riktlinjerna som sina egna.  

Valledaren och förbundssekreteraren träffade under vårvintern 2018 de 12 personer som toppade 

riksdagslistan (undantaget partiledaren och partisekreteraren) för att få en uppfattning om deras 

planer för valrörelsen och vad förbundet kunde ställa upp med. Var och en fick också möjlighet att 

komma in med sin personliga valplan. I juni fick dessa samt de översta namnen på landstingslistorna 

möjlighet att söka ekonomiskt stöd för annonsering i sociala medier. 

11 personer inkom med ansökningar som beviljades helt eller delvis. Det rörde sig om stöd från 2 500 

till 30 000 kronor. 

Kommunikation 
Under året har förbundets sociala medierteam, bestående av läns-, stadshus- och landstingskansliet, 

arbetat strategiskt och målinriktat med sociala medier, främst Facebook som är vår primära kanal. 

Teamets uppsatta mål nåddes med råge. Under valrörelsen uppnåddes 425% respektive 508% av 

målet med 25 509 / 6000 interaktioner och 1 015 200 / 200 000 räckvidd. Teamet har följt upp vilka 

inlägg som har gått bäst och arbetat för ett sammanhållet budskap. Antalet som följer vår 

Facebooksida har ökat.  

Under året startades en Facebook-grupp, “Liberalerna Stockholm i sociala medier”, för att ge stöd till 

medlemmar, kandidater och föreningar i sociala medier samt öka spridningen av vår kommunikation 

på Facebook. Gruppen användes frekvent under valrörelsen. 

Förbundet har varje månad följt upp antalet sessioner för föreningarnas hemsidor. Utfallet av det 

totala antalet sessioner under 1 augusti - 9 september blev 17 809, vilket är 528% högre än 

genomsnittet per månad. 

Förbundet kommunicerar med medlemmarna i huvudsak via e-post. Varje vecka får alla medlemmar 

veckobrevet “På gång” med information om kommande aktiviteter och några utdrag ur lokala 

nyheter. Facebook är en annan och allt viktigare kanal för att nå ut till medlemmar. Nyckelgruppen 

särskild information i Nyckelgruppsbrevet varannan vecka. 

Förbundets styrning och organisation 
Valplan, budget och uppföljning, löpande avtal mellan Stockholms stad och länet. 

förbundets verksamhet styrs genom en verksamhetsplan och budget som förbundsstyrelsen beslutar 

om inför varje år. Under 2018 var verksamhetsplanen i form av en valplan för 2018. 

Ekonomisk uppföljning görs av förbundsledning/AU vid varje sammanträde. Avtalet mellan 

Liberalerna Stockholms stad och förbundet som reglerar den gemensamma verksamheten och 

kansliet, följs upp två gånger per år, på basis av verksamhetsuppföljningen. 

Förbundsårsmöte 

Den 17 mars hölls förbundsårsmöte och riksdagsledamot Christer Nylander årsmötestalade. 
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Förbundsmötet 2017 gav i samband med behandling av motionerna, förbundsstyrelsen några 

uppdrag. Detta redovisas i bilaga 5. 

Förbundsmöte 

Den 17 oktober genomfördes förbundsmöte för att besluta om nominering av landstingsråd samt att 

förbundsmötet fick möjlighet att yttra sig över KLASS-kommitténs förslag på andra ledande 

företrädare i landstinget. 

Partiråd 

Planerat partiråd flyttade till 2019 på grund av regeringsfrågan. 

Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen valdes av förbundsårsmötet. Följande personer valdes till ordinarie ledamöter: 

Anna-Lena Johansson, ordförande, Karin Karlsbro, 1:e vice ordförande, Lotta Edholm, 2:e vice 

ordförande, Martin Andreasson, Richard Bengtsson, Monica Brohede Tellström, Malin Danielsson, 

Cecilia Elving, Christoffer Fagerberg, Daniel Forslund, Metin Hawsho, Lars Johansson, Nikoletta Jozsa, 

Björn Ljung och Martin Ängeby. 

Till ersättare valdes: 1.Nina Lundström, 2. Hans Ahlgren, 3. Caroline Rhawi, 4. Tobias Hammarberg, 5. 

Patrik Silverudd, 6. Osbjer Inga, 7. Maria Johansson samt 8. Ylva Mozis. 

Kommunalpolitiska rådets ordförande har en ordinarie plats i styrelsen. Liberala ungdomsförbundet, 

Liberala kvinnor och Liberala Studenter har varit adjungerade till förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen har genomfört 10 sammanträden. 

Valledning/Förbundsledning/arbetsutskottet 

Valledningen/Förbundsledningen/arbetsutskottet har hand om förbundets löpande angelägenheter 

och tjänstgör som förbundsstyrelsens verkställande organ. Utskottet har under valåret övergått i en 

valledning och bestått av följande personer: Monica Brohede Tellström, ordförande, Malin 

Danielsson, Lotta Edholm, Daniel Forslund, Anna-Lena Johansson, Lars Johansson (förbundskassör), 

Karin Karlsbro, Birgitta Rydell samt Martin Ängeby. 

Förbundsledning/arbetsutskottet har haft 13 sammanträden. 

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. Totalt har 10 möten genomförts under valåret, 

varav 7 per telefon, har genomförts under året med teman som medlemsvärvning, val- och 

kampanjplanering, kampanj samt valutvärdering.  

22 av 139



Möten för politiska sekreterare 

De politiska sekreterarna i länets kommuner har en mycket viktig roll i det gemensamma arbetet för 

Liberalerna i länet. Kansliet genomförde fem träffar som riktar sig till partiets anställda inom 

Stockholms län. På träffarna diskuteras och förankras politik och verksamhet som förbundet arbetar 

med. 

Kansliet 

Förbundets 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 11. 

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. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Medlemsutveckling 2018 

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 2018 var 858 och den 31 december hade vi fått 828 nya 
medlemmar, en tillströmning som skedde under hela året. Motsvarande siffra för 2017 var 731 nya 
medlemmar. 
 
Målet för totalt antal medlemmar var att vi 2018-12-31 skulle ha 4238 medlemmar. Utfallet blev 
4027 medlemmar. Motsvarande siffra för 2017 var 3908, vilket innebär att förbundet under 2018 
ökade det totala antalet medlemmar med 119 personer. 

 

 

 

 

 

Förening 

 
Totalt Antal 

 
Nyvärvade 

 
Mål 

 
Utfall 

 
% 

 
Mål 

 
utfall 

 
% 

 
Botkyrka 

 
99 

 
80 

 
 81% 

  
 34 

 
 13 

  
38% 

 
Danderyd 

 
135 

 
138 

 
102% 

 
15 

 
17 

 
113% 

 
Ekerö 

 
69 

 
73 

 
106% 

 
7 

 
13 

 
186% 

 
Haninge 

 
86 

 
89 

 
103% 

 
19 

 
15 

 
79% 

 
Huddinge 

 
121 

 
108 

 
89% 

 
28 

 
22 

 
79% 

 
Järfälla 

 
111 

 
11 

 
100% 

 
22 

 
24 

 
109% 

 
Lidingö 

 
143 

 
122 

 
85% 

 
36 

 
19 

 
53% 

 
Nacka 

 
171 

 
179 

 
105% 

 
36 

 
50 

 
139% 

 
Norrtälje 

 
93 

 
96 

 
103% 

 
20 

 
25 

 
125% 

Nykvarn  
21 

 
13 

 
62% 

 
4 

 
1 

 
25% 

 
Nynäshamn 

 
44 

 
30 

 
68% 

 
17 

 
1 

 
6% 
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Salem 

 
42 

 
35 

 
83% 

 
13 

 
5 

 
38% 

 
Sigtuna 

 
67 

 
50 

 
75% 

 
30 

 
11 

 
37% 

 
Sollentuna 

 
143 

 
145 

 
101% 

 
22 

 
26 

 
118% 

 
Solna 

 
168 

 
154 

 
92% 

 
43 

 
33 

 
77% 

 
Stockholm 

 
1810 

 
1750 

 
97% 

 
306 

 
414 

 
135% 

 
Bromma 

 
168 

 
190 

 
113% 

 
31 

 
42 

 
135% 

 
Enskede-Årsta 

 
99 

 
61 

 
62% 

 
12 

 
17 

 
142% 

 
Farsta 

 
61 

 
56 

 
92% 

 
8 

 
12 

 
150% 

 
Hägersten-Liljeholmen 

 
102 

 
108 

 
106% 

 
16 

 
29 

 
181% 

 
Hässelby-Vällingby 

 
68 

 
77 

 
113% 

 
14 

 
22 

 
157% 

 
Kista 

 
19 

 
26 

 
137% 

 
4 

 
8 

 
200% 

 
Kungsholmen-Essingeöarna 

 
187 

 
179 

 
96% 

 
33 

 
43 

 
130% 

 
Norrmalm 

 
264 

 
232 

 
88% 

 
44 

 
52 

 
118% 

 
Skarpnäck 

 
45 

 
53 

 
118% 

 
9 

 
14 

 
156% 

 
Skärholmen 

 
38 

 
33 

 
87% 

 
7 

 
1 

 
14% 

 
Spånga-Tensta 

 
49 

 
64 

 
98% 

 
8 

 
29 

 
363% 

 
Södermalm-Gamla stan 

 
306 

 
285 

 
93% 

 
47 

 
61 

 
130% 

 
Stureby-Vantör 

 
41 

 
46 

 
112% 

 
8 

 
12 

 
150% 

 
Älvsjö 

 
59 

 
64 

 
108% 

 
11 

 
15 

 
136% 
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Östermalm 

 
270 

 
240 

 
89% 

 
43 

 
48 

 
112% 

 
Sundbyberg 

 
76 

 
101 

 
133% 

 
0 

 
18 

 
100% 

 
Södertälje 

 
131 

 
114 

 
87% 

 
22 

 
13 

 
59% 

 
Tyresö 

 
67 

 
62 

 
93% 

 
10 

 
15 

 
150% 

 
Täby 

 
291 

 
238 

 
82% 

 
92 

 
33 

 
36% 

 
Upplands Bro 

 
45 

 
38 

 
84% 

 
2 

 
7 

 
350% 

 
Upplands Väsby 

 
75 

 
52 

 
69% 

 
46 

 
7 

 
15% 

 
Vallentuna 

 
66 

 
57 

 
86% 

 
9 

 
6 

 
67% 

 
Vaxholm 

 
25 

 
22 

 
88% 

 
3 

 
1 

 
33% 

 
Värmdö 

 
54 

 
59 

 
109% 

 
10 

 
14 

 
140% 

 
Österåker 

 
72 

 
64 

 
189% 

 
12 

 
9 

 
75% 

 
SUMMA 

 
4238 

 
4027 

 
95 % 

 
858 

 
828 

 
97% 
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Bilaga 2 Utbildningar 2018 

Under året har förbundet genomfört ett stort antal utbildningar, alla i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan. 

Liberal start för nya medlemmar  

16 januari - Liberal start: Ideologi 

13 februari - Liberal start: Riksdag 

7 mars - Liberal start: Landsting 

19 mars - Liberal start: Ideologi 

9 april - Liberal start: Stadshus 

25 april - Liberal start: Ideologi 

3 maj - Liberal start: Riksdag 

22 maj - Liberal start: Vårmingel 

9 augusti - Liberal start - kampanj 

21 augusti - Liberal start - kampanj 

8 augusti - Liberal start, kampanj 

3 september - Liberal start 

6 september - Liberal start - kampanj 

20 september - Liberal start Ideologi 

24 september - Liberal start Ideologi 

10 oktober - Liberal start. Riksdag 

18 oktober - Liberal start Landsting 

6 november - Liberal start Ideologi 

12 november - Liberal start Stadshus 

4 december - Liberal start Glöggmingel 

 

Liberala politikkvällar 

25 september - Liberal politikkväll 

25 oktober - Liberal politikkväll 

27 november - Liberal politikkväll 

 

Övriga utbildningar och medlemsaktiviteter 

10 februari - Kickoff inför valet med utbildning 

17 mars - Förbundsårsmöte 

14 juni - Kickoff för extra anställda under valrörelsen 

8 augusti - Jan Björklunds sommartal på Erstaterassen 

19 augusti - Valupptakt Berns, Debatt Soltorget 

 

Nyckelgrupp 

10 februari - Nyckelgruppskonferens 

16 april - Nyckelgruppskonf. 

22 maj - Nyckelgruppskonferens 

19 juni - Nyckelgruppskonferens 

7 augusti - Nyckelgruppskonferens 

19 augusti - Nyckelgruppskonf. 

29 augusti - Nyckelgruppskonf. 

4 september - Nyckelgruppskonf. 
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27 september – Nyckelgruppskonferens 

 

Träffar för politiska sekreterare 

22 mars - Pol.sek.träff 

18 maj - Pol.sek.träff 

25 september - Pol.sek.träff 

26 september - Pol.sek.träff 

29 november - Pol.sek.träff   
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Bilaga 3 Valanalysrapport 2018 

Valanalysrapport 

Liberalerna Stockholms län  
efter valet 2018 
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Inledning 
 

Ett stort tack! 

Liberalerna är ett parti som är rikt på idéer och har många engagerade medlemmar. På många sätt är 

det just drivet och att ha roligt tillsammans, som varit styrkan i årets valkampanj. Det är många 

medlemmar som på olika sätt bidragit till att driva politik och värva både röster och medlemmar inför 

valet 2018.  Därför vill vi inleda vår rapport med att rikta vår uppskattning till alla liberaler som slitit 

hårt för att uppnå bästa möjliga valresultat 2018. Tack! 

Innan sommaren gav Länsförbundets styrelse gruppen nedan i uppdrag att utvärdera Liberalernas 

valkampanj i Stockholms län och Stockholms stad. Stockholms län är den viktigaste valkretsen för 

Liberalerna och ligger ofta i frontlinjen för partiets kampanjer.  

Utifrån givna förutsättningar har vi inhämtat synpunkter från föreningar, medlemmar och kandidater. 

Vår metod har främst varit underlag från enkäter i kombination med närvaro i forum för 

eftervalsanalys och genom samtal med enskilda personer. Utvärderingsgruppens samlade bild är att 

valkampanjen hanteras väl av såväl ansvarig valledning som kommunföreningar. Det är vår 

förhoppning att rapporten sätter ljus på några slutsatser och förbättringspunkter som kan ligga till 

grund för framtida valsegrar. 

Arbetsgruppen har bestått av Jan-Ove Jerrestål (sammankallande), Karin Ekdahl Wästberg, Susan El 

Hark, Ulrika Hektor, Mats Siljebrand, Oscar Wåglund Söderström, Ann-Katrin Åslund, Hanna 

Clerkestam, Marcus Willershausen (LUF) och Bonnie Bernström (Liberala Kvinnor). Patrik Lind har varit 

gruppens sekreterare.  

Stockholm i november 2018 
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1. Valresultatet och väljarna  

Efter att ha tappat väljarstöd tre riksdagsval i rad, resulterade valet 2018 i en marginell uppgång för 

Liberalerna. Valresultatet till riksdagen på 5,5 % 2018 är partiets tredje sämsta valresultat någonsin. 

En tydlig trend i årets val blev röstsplittring.  Väljare i  Stockholm är  rörliga och trendkänsliga vilket 

ledde till stort genomslag för detta fenomen i länet.  

L:s väljarstöd har rört sig marginellt under mandatperioden, vilket lett till att partiet sällan varit 

föremål för intresse i medias rapportering. S och M har i egenskap av sin storlek och stadiga nedgång 

fått utrymme och likaså SD, som fortsatt att växa. V och C har fått rapportering utifrån sin tillväxt, MP 

utifrån sin negativa trend. KD har legat runt riksdagsspärren, vilket är något som givit dem utrymme. I 

en del rapporteringar har det inte skrivits alls om L:s resultat i opinionsmätningarna.   

I samband med M:s närmande mot SD valde många liberala M-väljare att gå till C. Historiskt har 

besvikna M-väljare valt Liberalerna och SCB:s väljarundersökning från november 2016 visade att 33,3 

% av M-väljarna hade L som näst bästa parti. I partiets kommunikationsstrategi fastslås också att L är 

det parti som ”har störst potential att växa” och upp till 18% av den samlade väljarkåren kan tänka sig 

att rösta på Liberalerna. Nu blev det inte så och en stor del av förklaringen ligger i att besvikna M-

väljare valde C före L. 

Enligt en undersökning i Sifo/TV4 var det hela 88% av väljarna som ville se L i en regering. Sakpolitiskt 

visade fler undersökningar från olika intresseorganisationer och opinionsundersökningar att 

Liberalernas politik inom funktionshinderområdet, klimat- och miljö, HBTQ-frågor och skolpolitiken fick 

höga betyg och positiva omdömen. Dessutom fördubblades förtroendet för Liberalernas 

försvarspolitik från 2014 till 2018. Enligt SVTs enkätundersökning, Valu, hade Liberalerna de minst 

lojala väljarna av allianspartierna (MP allra minst). Antalet väljare som bytte partilojalitet mellan valen 

2014 och 2018 var den högsta sedan mätningarna startade 1991. SD var det parti som behöll flest 

väljare mellan valen.  

Några veckor före valdagen hade Liberalerna medvind i opinionsmätningarna. Enligt Aftonbladet/Inizio 

(5/9) ökade förtroendet för Jan Björklund de sista två veckorna före valet från 31% till 37 %. Enligt 

denna mätning var det bara Ulf Kristersson som hade högre förtroende bland väljarna. Jan Björklund 

blev även vinnaren under partiledarutfrågningen den 4 september i TV4, enligt Expressen/Demoskop. 

Trots detta uteblev lyftet på valnatten och den medvind många kände i slutet av valrörelsen.  

Resultatet i länet är att Liberalerna gör marginella förändringar i de tre valen. I valet till riksdagen ser vi 

en tillbakagång med 0,06%, till landstingsfullmäktige en tillbakagång med 0,23% och till länets samtliga 

kommunfullmäktige en marginell ökning med 0,59%. 

Den kommande mandatperioden behöver ägnas dels åt fortsatt kampanjutveckling, dels åt att utforma 

en vitaliserad liberal politik med ett tydligt visionärt budskap som länkar samman alla tre nivåer – riks, 

kommun, landsting. De liberala svaren på vår tids möjligheter och utmaningar behöver uppdateras och 

göras relevanta för att de ska få genomslag. För att vi ska få de potentiella 18 % av väljarna som kan 

tänka sig att rösta på L, krävs relevanta budskap som adresserar de frågor väljarna vill ha svar på. 

Valresultatet på riksnivå talar sitt tydliga språk om att vi inte lyckades med detta i valet 2018.  

Givet att trenden med röstsplittring fortsätter, blir det även allt mer viktigt att vi både prioriterar våra 

resurser och blir bättre på att rikta våra budskap till specifika målgrupper.   

31 av 139



Det behövs ett intensivt arbete för att både behålla väljare och attrahera nya. Den stora rörligheten 

hos väljarna är både ett hot och en möjlighet. Med ett intensifierat arbete kring utvecklingen av liberal 

politik och budskap finns goda chanser att Liberalerna kan växa. 

 

1.1 Liberalernas mål för valrörelsen 2018 

I valutvärderingen 2014 gavs 11 långsiktiga rekommendationer vad gäller inriktning och verksamhet i 

kommande kampanjer. Med hänvisning till analyser av valresultatet i Stockholms stad, 

rekommenderade också valanalysgruppen samtal som kampanjmetod. 

• Det behövs en tydlig liberal politik för 

Stockholmsregionen 

• Den ideologiska förankringen behöver stärkas 

• Folkpartiet ska bli synligare och tydligare på den 

lokala nivån 

• Vi ska vattna där det gror, inte bara där det redan 

växer 

• Folkpartiet ska bli ett ledande parti i sociala och 

digitala medier 

• Vi ska mäta vad vi gör och vilka insatser som ger 

resultat 

• Mobila kampanjer ska prioriteras och planläggas väl 

• Folkpartiet behöver fler medlemmar  

• Det ska vara roligt och relevant att vara medlem i 

Folkpartiet 

• Nya kompetenser och stödfunktioner behövs på 

kanslinivå 

• Det behövs en översyn av rekommendationer kring 

personval 

 

Länsförbundet har under den gångna mandatperioden arbetat utifrån de ovan nämnda 

rekommendationerna, och i valplan 2018 identifierades följande vara relevanta för valrörelsen 2018: 

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 
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Länsförbundet har arbetat kontinuerligt med uppföljning och utvärdering. Organisationen har 

förstärkts och likaså samordningen mellan stadshus-, landstings- och länsförbundskanslierna, vilket 

underlättade i arbetet med att åstadkomma ett samlat budskap i Stockholmsregionen.   

I valplan 2018 sattes tre mål upp för valrörelsen 2018: 

1. Vi ska vinna fler väljares förtroende genom att 1400 aktiva medlemmar möter 100 000 väljare 

i samtal. 

2. Vi ska värva 1 035 nya medlemmar 

3. Vi ska vid utgången av 2018 vara 4 238 medlemmar. 

Det första målet överträffades då 141 251 samtal registrerades. Liberalerna lyckades sammanlagt få 

25 683 nya röster i de tre valen i Stockholms län 2018. Med detta kan vi konstatera att målet nåddes 

rent nominellt.  

 

 

  Kommun Landsting Riksdag 

Röster 
2018 132 005 115 746 104 513 

Röster 
2014 115 774 111 676 99 131 

Förändring 16 231 4 070 5 382 

 

De två andra målen är kopplade till värvningen av nya medlemmar. Nya medlemmar under 2018 

(31/10) är 753.  Valplanens värvningsmål för 2018 reviderades av länsförbundet till 858. Således 

saknades drygt 100 medlemmar för att nå den reviderade målsättningen.  Målet för 2018 är 4 238 

medlemmar. Fram till 31/10 är vi totalt 3 970 medlemmar. Målet är inte uppnått, även om vi kan 

konstatera att medlemsutvecklingen varit mycket god under mandatperioden. 

Valanalysgruppen kan konstatera att Länsförbundet har arbetat aktivt med de lärdomar och 

rekommendationer som gavs efter valet 2014. Det har medfört ett mer fokuserat arbete med 

målgruppskartor och en ökad och mer genomtänkt användning av sociala medier. Det personliga 

samtalet har varit i fokus genom samtalskampanjen både i förberedelserna och i genomförandet av 

valrörelsen. Vi konstaterar att det finns en stor enighet om att den verksamhetsutveckling som 

länsförbundet har genomgått under mandatperioden har varit bra och att organisationen nu uppfattas 

som mer professionell och att valrörelsen i stort har bedrivits på ett bra sätt.  

Vår uppmaning är att länsförbundet fortsätter och fördjupar detta arbete genom att vidareutveckla 

samordningen mellan de tre kanslierna, sätter upp tydliga mål, arbetar vidare med kampanjmetoder och 

utvärderar insatser samt fortsätter att utveckla mottagandet av och engagemanget hos nya 

medlemmar.  
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1.2 Valresultat 2018 Stockholms län 

1.2.1 Riksdagsvalet 

Som tidigare konstaterats är valresultatet på 5,5% en marginell uppgång på 0,1 % från valet 2014. 

Även om det är en bruten trend kvarstår faktum att det är partiets tredje sämsta resultat någonsin. 

I Stockholms län är resultatet likt tidigare val högre än det samlade resultatet i landet. I länet landar 

resultatet på 7,33%, en marginell nedgång med 0,06%, från 7,39%. Vi behöll våra sex riksdagsmandat 

från länet och vi är fortfarande landets starkaste liberala fäste.  

Nedbrutet på kommunal nivå backar Liberalerna i 14 kommuner, går fram i 10 och står oförändrat i 2 

kommuner. Starkast positiv utveckling har Sundbyberg med en uppgång på 0,87 %, tätt följd av 

Vallentuna på 0,73 %. Upplands Bro och Vaxholm uppvisar de största tappen med 1,03 % respektive 

0,96 %. I Stockholms stad och Solna är resultatet oförändrat. Sammantaget är det små rörelser i valet 

till riksdagen i länet.  

Det är också intressant att notera att valresultaten i de kommuner där vi uppvisar de största 

ökningarna i kommunvalet (minst + 2 %), inte åtföljs av liknande ökningar i valet till riksdagen. I Järfälla 

och på Lidingö minskar vi i riksdagsvalet och på Ekerö, i Tyresö och i Norrtälje är ökningen till riksdagen 

marginell – trots framgångar på lokal nivå.  

Analys och rekommendation 

Stockholms län har många väljare med liberala värderingar. Det visar bl.a. uppgången för C och 

bekräftas av M:s tidigare starka position. Stockholms län har också många väljare med ideologin i 

fokus. En rapport från stadshuskansliet visar att framförallt väljarna i Stockholm skiljer sig på många 

sätt från övriga landet. De är mer rörliga, mer trendkänsliga och mer ideologiska.  

Att L backar i valet till riksdagen på länsnivå, istället för att öka, har inga entydiga förklaringar. Men 

nedan följer några uppslag:  

• Enkätsvaren från kandidaterna pekar på att politikens innehåll och val av valfrågor lämnar mer 

att önska.  

• En annan återkommande fråga i svaren är att partiets politiska förnyelseprocess inte 

resulterat i den förnyelse och omorientering som förväntats. Vår strävan efter politisk 

förnyelse har inte slagit igenom hos vare sig väljarna eller våra medlemmar.  

• Den negativa kampanj som S drog igång i syfte att smutskasta L och C gällande att eventuellt 

ge inflytande åt SD borde ha förutsetts bättre så att vi kunnat få ut vårt budskap snabbare och 

bättre. I kommande valrörelser är det viktigt att partiet inte bara fokuserar på den egna 

valkampanj, utan också tänker igenom vilka insatser andra partier kan förväntas göra. Vi 

behöver ha svar på tal. Och vara snabba. 

• Den lokala delen av partiet som möter väljarna, är starkt inriktad på att kommunicera 

kommunala och lokala budskap. Utvärderingen av dörrknackningskampanjen visar att 

riksdagsfrågorna varit ganska frånvarande i den kommunikation/budskap som partiets 

valarbetare förmedlat vid samtalen. 

• I varierande grad har toppkandidaterna till riksdagen involverats i de lokala valrörelserna och 

det framgår av svaren till utvärderingen en större önskan om att toppkandidaterna involveras 

mer.  
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• Det behövs ett mer samlat grepp i en gemensam valkampanj, där den röda tråden i den 

liberala berättelsen blir tydligare. Vår politik behöver hänga ihop. Vår nationella politik 

behöver brytas ner till lokal politik för att visa på betydelsen av att rösta på oss i alla tre valen.  

Att vi ökar i många lokala val men står stilla i riksdagsvalet indikerar att vi inte har lyckats förklara hur 

den nationella politiken hänger samman med den lokala. Röstsplittringen visar även på den potential 

som vi har att omvandla lokala röster också till röster i riksdagsvalet. Det är hoppingivande. Vi vet utifrån 

resultaten från valdistrikten var den potentialen finns och därför bör kampanjinsatser riktas särskilt mot 

dessa områden under de kommande åren.  

Till nästa riksdagsval bör ett eller flera mål för länet riktade mot väljare och mandat sättas upp för att 

hela länet ska sträva mot dem. Detta gäller även för landstinget. 

 

1.2.2 Landstingsvalet 

Inför valrörelsen utarbetades fem budskap kopplat till sjukvården för hela länet – Fast husläkare och 

trygg vård för äldre, Modernisera vården, Kapa köer och bejaka mångfald, Bättre villkor för 

sjuksköterskor och Stärk den psykiska hälsan. 

Den valplattformen utgjorde grunden för landstingsgruppens valkampanj. I början av 2018 

genomfördes en riktad förvalskampanj om sjukvård för att utveckla kommunikationen, få ut våra 

centrala budskap om sjukvård i länet, testa digital annonsering i större skala, samt öka kunskapen och 

uppslutningen kring sjukvårdsfrågor i partiet. I de lokala foldrarna till alla kommunföreningar var 

landstingsfrågorna framlyfta. Länsförbundet tog även fram en sjukvårdsaffisch och en särskild folder 

om sjukvården. 

Strategin var att landstingsvalet skulle bedrivas integrerat med den övriga lokala valkampanjen. I 

enkäter och underlag till valutvärderingsgruppen har ett antal medlemmar lyft svårigheterna att 

bedriva landstingsvalkampanj på lokal nivå.  

Liberalerna backade något i landstingsvalet, från 8,24% till 8,01% och tappade ett mandat. Liberalerna 

ingår efter valet i en blågrön majoritet och behåller en av de två landstingsrådsposterna, med fortsatt 

ansvar för hälso- och sjukvården samt innovations- och digitaliseringsfrågorna. I 18 kommuner backar 

Liberalerna i landstingsvalet och endast i åtta kommuner går Liberalerna framåt jämfört med valet 

2014. Viktigt att notera är att vi backar i hela nordostsektorn, där vi historiskt sett varit starka.  

Analys och rekommendation  

Landstingsvalet var bättre organiserat det här valet jämfört med det förra. Trots detta visar enkäterna 

på att det finns kunskapsluckor och osäkerhet kring att kommunicera landstingsfrågor. Det fanns en 

stark vilja att driva sjukvårdsfrågorna på vissa håll i partiet, men kraftsamlingen var inte tillräcklig.  

En förklaring till detta kan ligga i en osäkerhet och ovilja att prata sjukvård med tanke på det stora 

mediala fokus som legat på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) under stora delar av mandatperioden. 

Landstingskansliet valde att i största möjliga mån undvika att tala om NKS men utarbetade svar och 

underlag för att medlemmar skulle kunna svara på frågor från väljarna. Sammantaget är det dock 

troligt att NKS bidragit till att valresultatet inte ökat, men att det inte blev så illa som många befarade. 
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En slutsats vi drar är att sjukvårdsfrågorna är viktiga för väljarna och att potentialen för Liberalerna i 

landstingsvalet är stora. Men vi behöver bli mer konkreta och koppla vår politik både till riks och lokalt. 

Från generella sjukvårdsbudskap till konkreta insatser i kommunerna. Att ha ett lokalt fokus i 

landstingsvalet och att börja valplaneringen tidigt bör vara en huvudprioritering till landstingsvalet 

2022. Det underlättar även involveringen av kommunföreningarna och medlemmarna i 

landstingsfrågor.  

Valutvärderingsgruppen rekommenderar landstingskansliet att fortsätta utveckla strategier och 

processer för hur vi kan utbilda kommunföreningarna i landstingsfrågor så att vi får en bättre 

kunskapsnivå och ett ökat engagemang för frågorna, både inom sjukvård och inom kollektivtrafik.  

Ett önskemål är även högre närvaro av förtroendevalda i kampanjer tillsammans med 

kommunföreningarna. Det bör även ske med stöd av den övriga partiorganisationen eftersom 

sjukvårdsfrågorna är strategiskt viktigt för Liberalerna. Vi behöver också profilera fler företrädare inom 

landstingspolitiken för att kunna öka närvaron bland och synligheten hos väljarna.  

Väljartappet i nordost-sektorn kräver en djupare analys och en strategi framåt för att ta tillbaka vår 

starka position. 

 

1.2.3 Kommunvalet 

Liberalerna hade likt tidigare val ett något bättre valresultat i kommunvalet i Stockholms län jämfört 

med i valet till riksdagen, i år en ökning från 8,5% till 9,1%. Faktum kvarstår dock att Liberalerna 

backade i 16 kommuner. Största minskningen skedde i Täby, där vi tappade hela 6,81%  och gick från 

16 till 12 mandat. Liberalerna gick fram i 10 kommuner. Största ökningen skedde på Ekerö med 3,77%, 

vilket gav två nya mandat, från tre till fem mandat. 

Ingen av länets 26 kommuner har längre en rödgrön majoritet. I skrivande stund ingår Liberalerna i 

styrande koalitioner i 22 kommuner, företrädesvis som Allians eller som Allians tillsammans med 

Miljöpartiet eller något lokalt parti. I fyra kommuner ingår L i blocköverskridande styren. Läget i 

Vaxholm och Ekerö är inte känt när denna rapport färdigställs. Liberalerna kommer därmed att ingå i 

betydligt fler kommunstyren jämfört med mandatperioden 2015-2018.  

Då Liberalernas frågor inte fick full genomslagskraft på riksplanet, blev lokala frågor i allmänhet och 

”lokala-lokala” frågor i synnerhet särskilt viktiga för väljarna. Något som framgick av 

Nyckelgruppskonferensens valutvärdering.  

I årets val har också lokala partier i flera kommuner rönt framgång. I hela 17 av länets kommuner är 

dessa representerade i den högsta beslutande församlingen. I nio kommuner har de lokala partierna 

vuxit ansenligt och har i dessa fall tagit fler mandat än Liberalerna. I Botkyrka sticker Tullingepartiet ut 

med nio mandat, i Nykvarn har Nykvarnspartiet nio mandat och i Vaxholm har Waxholmspartiet åtta 

mandat. Den trenden hänger tätt samman med röstsplittringen, att väljarna på hemmaplan väljer att 

gå på just ”lokal-lokala” alternativ och sedan väljer annorlunda på det regionala och riksplanet.  

Analys och rekommendation  

Även om kommunerna har frihet att driva sina lokala frågor, är det av största vikt att alla föreningar 

ser till att driva valfrågor på tre nivåer, både under valkampanj och i mellanvalsperioderna. Inför ett val 
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behöver vi alla ha fokus på att få så många väljare som möjligt att lägga sin röst på Liberalerna. Partiets 

huvudsyfte måste alltid vara att röstmaximera på totalen.   

Kommunerna ska givetvis kunna driva lokala budskap, men de bör så långt det är möjligt hänga 

samman och följa en röd tråd baserad på våra liberala värderingar, såväl nationellt som regionalt och 

lokalt. 

Det är vår rekommendation att alla kommunföreningar ska erbjudas en gedigen basservice inför och 

under valrörelsen från länsförbundet. Utöver detta tror vi på att extra stöd till strategiskt viktiga 

kommuner där partiet har störst potential att växa fortsatt behöver utvecklas. Urvalet och processen 

kring detta strategiarbete behöver vara öppet och transparent med syfte att förankras väl i 

organisationen. 

En djupare analys av kommuner med starka lokala partier bör övervägas för att se hur vi kan vinna 

mark där.  

Nu kommer Liberalerna att sitta i styret i både landstinget och kommunerna nästan överallt i länet. 

Det är mycket lätt att vi går in i en maktutövande och förvaltande roll.  Och därmed tappar fokus på 

väljarkontakt, kampanjer och att hårt profilera Liberalerna. Vi har från tidigare mandatperioder erfarit 

att Liberalerna har haft svårt att både hävda sig med kraft i styret och att andra partiet, främst 

Moderaterna, har tagit både äran och rampljuset. En tidigare erfarenhet är att profilering av 

Liberalerna i majoritet inte har varit strategiskt prioriterat av våra politiska företrädare i tillräcklig stor 

utsträckning.  

Valutvärderingsgruppen menar att varje kommunförening och fullmäktigegrupp måste tänka igenom en 

strategi för att profilera partiet under mandatperioden. I vissa fall kan starka profiler i vårt parti bidra till 

att hävda oss. Länsförbundet bör inom ramen för t.ex. Kommunalpolitiska rådet (KPR) arbeta med att 

stödja kommunföreningarna/gruppledarna att arbeta med profilering i ett nytt läge för Liberalerna i 

kommunerna. 

 

1.2.4 Skolvalet 

Liberala Ungdomsförbundet har haft ansvaret att kampanja och nå ut till förstagångsväljare. 

Huvudfokus har legat på skolkampanjer på gymnasieskolor runtom i länet. LUF har tagit många 

debatter och drivit ett aktivt kampanjarbete. LUF har haft en hög närvaro på skolor och värvat nya 

medlemmar.  

Trots detta är resultatet i skolvalet 2018 en försämring från 2014, och vi backar med 1,76%. Länets 

valresultat i skolvalet blev marginellt lägre än resultatet på riks, 6,28% jämfört med 6,94% på riks. 

Detta beror till stor del på att många unga väljare som identifierar sig som liberaler ser C som ett mer 

tilltalande alternativ, enligt LUF:s valutvärdering. 

Analys och rekommendation  

För att kunna öka stödet bland unga väljare krävs det att vi är mer relevanta i de frågor som engagerar 

unga, exempelvis miljö och jämställdhet, och visa att vi tar dessa frågor på allvar. Att inte vinna fler 

ungdomsväljare i ett val som vi har utropat som ett värderingsval är ett stort misslyckande. Den 

liberala kampanjen hade tydligt fokus på skola och EU. C hade ett mer attraktivt budskap då de 

fokuserade på just jämställdhet och miljö, vilket tilltalar unga liberaler.  
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Vi konkurrerar i hög grad med C och MP om samma väljare och behöver ta större plats i dessa frågor 

samtidigt som vi väver in dem i den liberala berättelsen på alla tre nivåer; kommun, landsting ock riks. 

Därför behöver vi utveckla vår politik, prioritera rätt frågor och utveckla sättet vi paketerar budskapen 

de kommande åren för att få ett starkare genomslag hos unga väljare om fyra år.  

 

2. Budskap, målgrupper och extern kommunikation 

2.1 Politiska budskap 

I valet 2018 profilerade sig Liberalerna som en motkraft mot nationalism och populism. I detta 

politiska landskap identifierades vår ideologi och vårt nya partinamn vara en av våra främsta tillgångar. 

Denna utgångspunkt gav oss möjlighet att vara ett tydligt alternativ på den politiska skalan.  

Att döma av valresultatet har vi dock misslyckats med att vara just ett tydligt alternativ. Väljarna har 

inte fått svar på frågan ”varför Liberalerna?”.  

Två övergripande frågor valdes ut för att öka tydligheten och minska spretigheten från valet 2014 – 

skolan och integrationen. I ett senare skede tillkom även EU som en valfråga. 

Skolan först 

Liberalernas paradgren är skolfrågorna och väljarna uppfattar i det närmsta partiet som ett 

enfrågeparti. Men i valrörelsen 2018 var skolan inget område som dominerade debatterna. Här fanns 

inte någon uttalad konfliktlinje och partiets budskap uppfattades inte vara några nyheter jämfört med 

tidigare val. Intressant att notera är att även MP som har haft huvudansvar för skolfrågorna under den 

gångna mandatperioden inte heller lyckades att nå fram i debatten. Partiets utbildningspolitik blev 

ingen röstmagnet i nya väljargrupper. 

Integration  

I valrörelsen talade alla partier om integration. I mångt och mycket blev debatten en förenklad 

diskussion om för eller emot att regera/stödja/samtala med SD. Integrationsfrågan förvandlades också 

till en debatt om migrationen och dess konsekvenser. Förenkling dominerade debatten om migration. 

C drev sin kommunikativt klara linje medan L intog ett mer resonerade, och gentemot väljarna 

otydligt, perspektiv. 

Budskapet ”Mot extremism” som lyftes fram i valrörelsens slutskede ökade möjligen tydligheten och 

engagerade både medlemmar och en del sympatisörer. Men C hade redan mutat in en stark liberal 

position. 

EU  

I Almedalen 2018 meddelades att Liberalerna "lägger om valrörelsen" med syftet att göra EU till en 

valfråga. Budskapet formulerades i 28 punkter. Detta val kritiserades i media och sågs inte som någon 

valvinnande strategi. Den analysen skulle kunna visa sig vara både rätt och fel. Fram till sommaren 

2018 var Liberalerna så gott som osynliga i medierapporteringen. Inte ens när 

opinionsundersökningarna pekade nedåt genererade det uppmärksamhet, mycket säkerligen 

beroende på att det gick sämre för KD och MP. I och med valet av EU-frågan kunde detta lyftas fram 

och diskuteras och på så sätt fick partiet ökad synlighet och en viss konfliktlinje med SD.  
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Samtidigt kan det konstateras att EU-frågan paketerades och vinklades på ett för väljarna obegripligt 

sätt. ”Mer EU” och ”Swexit” blev fel angreppssätt på en för oss viktigt fråga. Vi fick visserligen en 

konfliktlinje mot SD, men resonemanget blev för komplicerat och upplevdes inte relevant. Vi har i 

tidigare valanalyser betonat att Liberalerna ska prata om frågor som berör människor i vardagen. 

EU är starkt förknippat med L och en naturlig fråga att driva för oss, men partiet borde ha gjort en 

bättre hemläxa i valet av fråga och om vinkeln håller för att skapa en engagerande och mobiliserande 

ideologisk konfliktlinjen mot SD som tilltalar fler än våra egna medlemmar.  

Landstinget 

Med huvudansvar för länets hälso- och sjukvård var det naturligt att mycket av kampanjen från 

landstinget inriktades på vården. Kampanjen byggde på fem budskap: 

• Nära vård i hela länet: Fast husläkare och trygg vård för äldre. 

• Modernisera vården: Digitalisering. 

• Kapa köer och bejaka mångfald: Tillgänglighet och valfrihet. 

• Bättre villkor för sjuksköterskor. 

• Stärk den psykiska hälsan. 

 

Den viktigaste prioriteringen för landstinget var att fokusera på kärn- eller hjärtefrågorna inom 

sjukvården samt att ha en sjukvårdspolitik för hela länet. Den medialt stora och mycket komplexa 

frågan om NKS hanterades genom att själva inte sätta den i fokus, men alltid vara beredda att svara på 

frågor. Två valaffischer togs fram med budskapen Vård i tid och Trygg och modern vård. På dina villkor.  

Trafikfrågorna stod inte i fokus för Liberalerna och hamnade i skymundan, även om goda insatser 

gjordes för att sprida dessa budskap, inte minst med viss framgång i sociala medier. Däremot hade vi 

svårt att få genomslag medialt kring trafiken. En tänkbar förklaring kan vara att andra partier var 

sakägare samt att mycket fokus lades på hälso- och sjukvården.  

 

Lokala budskap 

Några kommunföreningar i länet har gått fram på grund av en något mer restriktiv stadsbyggnads- och 

exploateringspolitik. Tydliga exempel är Nobelbygget i Stockholm och utbyggnaden i Barkarby i 

Järfälla, men även Tyresö har rönt framgång på ett budskap om en mer varsam byggpolitik. Många 

kommunföreningar har gått fram som en följd av väldigt lokala budskap, men valutvärderingsgruppen 

har ingen samlad bild över vad samtliga kommuner har lagt sin tonvikt. 

Vi konstaterar, likt valutvärderingen 2014, att flera kommunföreningar har gjort goda insatser för att 

hitta starka lokala budskap som visar på varför det kan göra skillnad att rösta på Liberalerna i 

kommunvalet. Vår uppfattning är att det är en viktig förklaring till några av valresultaten i 

kommunvalet. Länsförbundets stöd och verksamhetsutveckling har varit till hjälp för  

kommunföreningarna att ha ett strategiskt perspektiv, bland annat med målgruppskartorna. 

Länsförbundet bistod med underlag och förslag på utspel i de tre huvudfrågorna till 

kommunföreningarna. Här kan vi se att skolan har varit lyckad med exempelvis utspel om 

lärarassistenter och siffror över hur många elever som inte klarar grundskolan i respektive kommun. 

Kommunala utspel kopplade till integration lyser dock med sin frånvaro. Kommunföreningarna fick 

också siffror på hur många jobb som riskeras i länet med en ”Swexit”. Ingen har dock rapporterat in att 

statistiken använts lokalt.  
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Analys och rekommendation 

Enligt de underlag som valutvärderingsgruppen har haft till sitt förfogande är en återkommande 

kommentar att Liberalerna hade för få frågor i portföljen. Detta kan tyckas motsägelsefullt då en viktig 

slutsats från valet 2014 var att partiet upplevdes som spretigt och hade för många frågor. 

Integration synes få kommunföreningar ha lyft som en bärande del i kampanjen och EU blev troligen för 

svårt eller ointressant att koppla till lokala behov. Av de tre huvudfrågor partiet gick till val på så är det 

bara skolan som har kunnat brytas ned till kommunal nivå. Där har kommunföreningarna och riks kunnat 

dra budskapen tillsammans.   

Denna valrörelse har haft ett unikt stort inslag av migration och brott/straff samtidigt som majoriteten 

av väljarna har haft sjukvården som den viktigaste frågan, ofta tätt följt av migration.  

Frånvaron av jämställdhet som en valfråga för Liberalerna har lyfts fram i den återkoppling som 

valutvärderingsgruppen fått. Den borde ha kunnat vara en konfliktlinje mot konservativa partier. 

Sjukvårdsfrågorna hade en begränsad framtoning i vår valrörelse. Båda dessa frågor prioriterades högt 

av väljarna (3:a resp. 1:a enligt SVT Valu), men de drevs primärt av C respektive KD på det nationella 

planet. Det innebar att Liberalerna i Stockholms län inte fick den draghjälp vi behövde för att belysa 

vår politik på området. Vi lade istället fokus på skola/utbildning, vilket är naturligt givet vår starka 

ställning i den frågan samt att väljarna rankar den högt. EU-frågan gav oss uppmärksamhet 

inledningsvis men var för tunn för att bära in i valspurten. 

Valutvärderingsgruppen konstaterar att vi har dragit rätt slutsatser (färre budskap och mindre 

splittring) men gjort fel saker (prioriterat fel frågor eller paketerat rätt fråga på fel sätt). Utifrån detta 

vill valutvärderingsgruppen lämna följande rekommendationer: 

• Fortsätt att utveckla den röda tråden såväl kommunikativt och innehållsmässigt för att 

tydliggöra hur politiken på alla tre nivåer hänger ihop. Våra budskap och frågor måste kunna 

bäras av företrädare på samtliga nivåer.   

 

• Utveckla politiken och kommunikationen på områden där intresseorganisationer rankar vår 

politik högt, som exempelvis funktionshinderområdet, klimat- och miljö och HBTQ-frågor. Vi 

måste också långsiktigt hålla fast vid jämställdhetsfrågan. Vattna där det gror, inte bara där 

det redan växer. Vi behöver i god tid innan nästa val jobba med nya frågor för att kunna få 

genomslag.  

 

• Tillse att ha frågor i reserv i de fall våra prioriterade frågor inte flyger hos väljarna. Vi är ett 

fullsortimentsparti med väl utvecklad politik på samtliga områden. ”Varför Liberalerna?” blir 

lättare att svara på om vi erbjuder svar på de frågor som väljarna ställer. 

   

• Till EP-valet bör budskap tas fram som går att bryta ned lokala siffor. Vi måste visa hur 

Europapolitiken påverkar väljarna i våra kommuner.  
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2.2 Väljargrupper och målgrupper 

Utifrån målgruppskartor rikta vår kommunikation mot målgrupper där vi redan är starka men även där 

vi har potential att växa. Bedriva en mer mobil kampanj genom fokus på samtal och ökad närvaro på 

sociala medier. Samarbete med LUF och LS för att nå unga väljare. 

Varje kommunförening fick från länsförbundet målgruppskartor som visade i vilka områden som 

Liberalerna hade potential att få fler väljare. Målgruppskartorna har använts i stor utsträckning när 

föreningarna planerat sina kampanjer. En mycket stor majoritet av föreningarna bedömer att 

valresultatet påverkades positivt av att prioritera områden för kampanj. Några lyfter betydelsen av att 

bearbeta vissa valdistrikt tidigare och mer frekvent för att åstadkomma förändring. 

Stockholms stad genomförde 2017 en Demoskop-undersökning för att få en bättre kunskap om bland 

annat vilka frågor som nuvarande och potentiella väljare bryr sig om. Det blev ett viktigt 

beslutsunderlag för det politiska innehållet i valkampanjen. Stockholms stad hade bl.a. ambitionen att 

fånga upp besvikna moderater.  

Enkäterna och övriga underlag ger ingen tydlig bild av hur övriga föreningar arbetat 

målgruppsinriktat vad gäller politiskt innehåll och vilka frågor prioriterade målgrupper ansåg viktiga. 

En förklaring kan vara att det är resurskrävande för en förening att skaffa sig sådan systematisk 

information.  

Analysen från skolvalet visar att vi backar och har ett försvagat stöd bland unga. 

Analys och rekommendation  

Den enklaste och billigaste metoden för partiet att nå sina målgrupper har varit geografi baserat på 

valdistrikten. Det har redan använts i flera valrörelser och har nu vidareutvecklats. En framgångsfaktor 

bakom de lokala valen kan ha varit att partiet inte bara satsade på starka valdistrikt, utan också riktade 

in sig på valdistrikt där det finns potential att växa samt att flera föreningar anammade ett 

geografibaserat arbete. Det är tyvärr en ekonomisk realitet att valdistrikten är det billigaste sättet att 

prioritera målgrupper. Bearbetning av målgrupper utifrån geografi och potentialen att växa behöver 

starta tidigt, särskilt i vissa valdistrikt.  

Eftersom hushållsutskick i större skala av ekonomiska skäl inte har kunnat genomföras så kvarstår 

frågan hur partiet skall nå väljare i flerbostadshus med dörrkoder. Möjligen måste partiet välja att i 

viktiga valdistrikt köpa tjänster för att i andra valdistrikt använda egna kanaler. Kanalstrategin behöver 

utvecklas. 

Det är otydligt om föreningarna har jobbat systematiskt med andra målgrupper än geografiskt 

baserade. Det kan t.ex. gälla vissa yrkesgrupper, arbetsplatser, kön, ålder etc. Det är ett tungt arbete 

för föreningarna att analysera och bestämma målgrupper. Målgruppskartorna har varit till hjälp, men 

skall ett målgruppsanpassat arbetssätt utvecklas behöver länsförbundet ta frågan om 

målgruppsarbete ett steg vidare. 

Analysen av kommunvalet visar på att vi backade i kommuner där vi tidigare varit starka. Det är 

långsiktigt allvarligt. Det behövs nu en strategisk prioritering och målgruppsanpassat fokus för att 

säkra väljarstöd i våra starkaste kommuner och för att vi ska hämta igen tappet i berörda kommuner 
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och därmed öka på totalen. Länsförbundet behöver besluta om och hålla fast vid en strategisk 

prioritering av våra viktigaste kommuner.  

Vi behöver också få en bättre bild av vilka frågor som prioriteras av väljarna i de geografiska områden vi 

bearbeta. Det finns modeller från andra kommunföreningar i landet, t.ex. Lund, om hur partiet i sitt 

kampanjarbete kan arbeta med enkäter över tid, för att samla in kunskap om vilka frågor som engagerar 

väljarna lokalt och som kan användas för att utforma valbudskap.  

Valanalysgruppen ser positivt på insatserna att öka medlemsantalet. Under den gångna 

mandatperioden har medlemsutvecklingen varit mycket stark, trots den svaga utvecklingen i 

väljarstödet. För ett parti med begränsade resurser är det viktigt att det finns medlemmar som kan 

bemanna kampanjorganisationen och föra ut partiets budskap. Ett större fokus på medlemsvärvning 

bör läggas även mellan valen. Genom att etablera relationer med väljare tidigt under mandatperioden 

kan både medlemsmål och mer effektiva kampanjer utarbetas (läs mer om dörrknackning och 

kampanjutformning nedan). 

  

3. Valkampanjen  

Enligt de underlag som stått till förfogande för denna utvärdering uttrycks en uppfattning om att 

valrörelsen upplevdes som kort och att den kom igång sent. En förklaring är Riksorganisationen var sen 

i leveranser av bl.a. valbudskap. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att vi behöver vara bättre 

förberedda inför valet till Europaparlamentet samt kommande nationella val. Samtidigt bör det 

uppmärksammas att allt fler väljer att förtidsrösta, vilket ställer krav på oss att börja kampanja i tid och 

att prioritera och resursfördela på ett sådant sätt att vi har förmåga att göra två valspurter – en inför 

förtidsröstningen och en inför valdagen. 

Den fysiska närvaron för väljarkontakt har haft en annan karaktär detta val. Färre föreningar hade 

valstugor, istället har samtal, dörrknackning och en ökad digital närvaro prioriterats och i stor grad 

präglat många föreningars kampanjer. 

3.1 Kampanjaktiviteter 

Det övergripande målet med samtliga kampanjaktiviteter var att vi skulle möta 100 000 väljare i 

samtal. Ett mål som senare reviderades till 135 000 samtal totalt i länet.  

3.1.1 Samtalskampanjen 

Den nationella samtalskampanjen startade den 1 april. Målet var 500 000 samtal fram till valet som 

bröts ned till varje länsförbund och kommunförening. Det innebar ett mål 135 000 samtal för 

Stockholms län (något högre än det som var satt i valplanen). Målet uppnåddes då 141 251 samtal 

registrerades i kampanjappen i Stockholms län. Det är dock troligt att fler samtal fördes då det 

framkommit att alla  inte använde appen. Det finns således förbättringspotential då registreringen av 

samtal upplevdes krångligt och tidskrävande.  

Den samtalsöppnare som tagits fram som stöd upplevdes som mycket bra. Kansliets enkät till 

föreningarna visar att målgruppskartorna varit ett ganska eller mycket viktigt verktyg i föreningarnas 
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kampanjplanering. Många föreningar bedömer likaså att valresultatet blev bättre i de områden som 

prioriterades jämfört med andra områden. 

 

Metoden att sätta upp mål och regelbundet följa upp och kommunicera resultaten har varit fruktsamt 

och är något som bör fortsätta. En viktig del i samtalskampanjen var att i betydligt större utsträckning 

än tidigare använda dörrknackning som metod. 

3.1.2 Dörrknackningskampanjen  

Länsförbundet utarbetade checklistor och manualer och genomförde utbildning i dörrknackning. För 

att följa och utvärdera kampanjinsatsen utvecklades även en kampanj-app. Dörrknackning får höga 

betyg som kampanjmetod i länsförbundets enkät till kommunföreningarna/lokalavdelningarna. 

Inledningsvis fanns en viss tvekan till dörrknackning som kampanjmetod, men det förändrades när 

dörrknackningen startade.  

I Stockholms stad gjordes en större satsning på dörrknackning, med stöd från ALDE-partiet som höll en 

särskild workshop. Dessutom fick Liberalerna i staden tillgång till en särskild dörrknacknings-app 

(eCanvasser), som användes av ungefär hälften av dörrknackarna. Liberalerna Stockholms stad 

anställde även en fältledare för dörrknackning som bistod lokalföreningarna under hela kampanjen, 

med stöd från ALDE. Det fattades ett särskilt beslut om att dörrknackning skulle testas i stadsdelar 

med villor och radhus. Flerfamiljshus valdes bort då de kräver tillgång till portkoder.  

 

Av de 12 lokalföreningar i Stockholms stad som har villor och radhus i sina valdistrikt och kunde knacka 

dörr, har alla gjort det. Utvärdering av dörrknackningskampanjen i Stockholms stad indikerar att 

dörrknackning har hjälpt till att öka Liberalernas valresultat i staden väsentligt, samt något i riksdags- 

och landstingsvalet. Regressionsanalys visar på ett statistiskt signifikant samband mellan antal 

dörrknackningskontakter och förbättrat valresultat. En stor del av samtalen handlade om lokala frågor 

och lokala foldrar blev ett viktigt komplement.  

I länet har användning av dörrknackning varierat. Vissa kommuner har valt bort metoden helt. I 

enkätsvaren från länets valledare framkommer i vissa svar att man var för få för att knacka dörr och 

att det var svårt att få ut medlemmarna, medan andra har använt metoden i betydande utsträckning. 

Det saknas uppgift antalet ”dörrknackningar” i länets kommuner förutom i Stockholms stad. Det gör 

det svårt att grundligt utvärdera effekten på kommunföreningsnivå.  
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I några kommunföreningar genomfördes dörrknackningskampanjen enligt en flerstegsmodell med 

flygbladsavisering innan om att Liberalerna kommer att knacka dörr. Det upplevdes underlätta 

kampanjinsatsen. Att toppkandidater deltagit i dörrknackning har upplevts som positivt, då det 

bidragit till att fler medlemmar deltagit i aktiviteten. Dörrknackning som genomfördes med 

toppkandidater upplevdes som mycket lyckade.  

Analys och rekommendation 

Utvärderingsgruppen konstaterat att dörrknackning som kampanjmetod verkar ha varit framgångsrik 

och bör vara ett huvudinslag i såväl kommande valkampanjer som mellanvalskampanjer. Den tvekan 

som fanns inledningsvis har till stor del försvunnit och istället har medlemmar och föreningar fått 

uppleva potentialen i metoden.  

För ett parti som har begränsat med ekonomiska resurser är dörrknackning en bra och personlig 

metod för att nå väljarna. Genom att använda och finslipa kampanjmetoden i mellanvalskampanjer 

ökar förutsättningarna för att dels få en mer regelbunden kontakt med våra väljare och bygga 

förtroende hos dem och dels att hålla igång och bygga en kraftfull organisation till valrörelser 

framöver. Vi skapar en ny kampanjkultur i partiet. 

Konceptet behöver utvecklas, t.ex. skriftlig avisering i förväg att Liberalerna kommer att vara i området 

och uppföljande kontakt. Den metodiken har använts på några håll med goda resultat. Eftersom 

kampanjinsatsen är tidskrävande behövs en tydlig plan i varje förening om vilka områden som ska 

prioriteras och vilka dörrar som ska knackas.  

Det behövs ett tydligt syfte med en dörrknackningskampanj. Är det att lyssna på väljarna, att göra lokal 

politik mer känd eller att samla personkryss för lokala kandidater? Oavsett vad syftet är och när 

kampanjen sker, så vill vi betona vikten av att vi inte får bli för kvantitativa.  Det är viktigt med högt 

ställda samtalsmål, men det behövs en bra avvägning mellan antalet samtal och behovet av tid för bra 

samtal.  

För att dörrknackningen ska bli effektiv behövs ett enkelt digitalt verktyg för att registrera samtalen och 

att kunna återrapportera vad samtalet handlat om. Det vore en bra grund för oss att använda i 

utvecklandet av vår politik och hur vi förpackar våra budskap framåt så de blir relevanta för våra 

potentiella väljare. Mätbarheten och möjligheten till att utvärdera och förbättra kampanjarbetet ska 

alltid finnas med i vår kampanjplanering. Det finns goda skäl att fortsätta det nära samarbetet med 

ALDE, som inleddes i samband med valrörelsen 2018.  
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En del av de lokala kampanjarbetarna har upplevt en osäkerhet att kommunicera riks- och 

landstingsfrågor i samband med dörrknackning. Den erfarenheten kan delvis hanteras genom ökade 

utbildningsinsatser, gärna obligatoriskt för alla kandidater men valbart för medlemmar, och ett 

tydligare krav på riksdags- och landstingskandidater att delta i partiets gemensamma insatser. 

Dörrknackningskampanj med särskilt utsedda teamledare som organiserar arbetet har varit 

framgångsrikt, flera har också engagerats där så har skett. Dörrknackning var bra och gav resultat men 

obekvämt för vissa medlemmar. Hur man för samtal vid dörrknackning behöver finnas med som en 

viktig del i alla valutbildningar för medlemmar och toppkandidater, gärna i form av praktiska 

träningsmoment.  Det behövs mer utbildning i samtal/dörrknackning för att modellen ska spridas mer. 

Goda exempel på dörrknackning och dörrknackare bör spridas.  

Alternativa kampanjmetoder behövs för flerbostadshus som inte är tillgängliga för dörrknackning. Det 

handlar om en betydande mängd väljare som Liberalerna inte har någon egen kommunikationskanal till.  

Valutvärderingsgruppen föreslår att valet av kanaler för gruppen väljare i flerbostadshus i prioriterade 

valdistrikt närmare analyseras. 

3.1.3 Alternativa kampanjmetoder 

Valutvärderingsenkäten visar att flest timmar i valkampanjen alltjämt har lagts på traditionella 

metoder som bemanning av valstugor, affischering, utdelning i brevlådor och samtal på torg. Bland 

alternativen fanns dock inte digitalt arbete med (se vidare 3.2.1 för den digitala kampanjen). Partiet 

valde detta val att ha färre valstugor, men de som har funnits upplevs ha fyllt en viktig funktion för 

väljare som inte hade bestämt sig. Många uppges ha besökte valstugorna. Flera föreningar har 

genomfört mikrokampanjer med lokala frågor i prioriterade områden, vilket gav bra utdelning. 

 

De samlade erfarenheterna från valrörelsen 2014 ledde till att länsförbundet inför årets val inte gav 

något generellt stöd till kandidater för att bedriva personvalskampanjer. De som ville gavs dock stöd 

i att utveckla sin närvaro på sociala medier. I juni fick de 12 personer som toppade riksdagslistan 

(undantaget partiledaren och partisekreteraren) samt de översta namnen på landstingslistorna 
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möjlighet att söka ekonomiskt stöd för annonsering i sociala medier. 11 personer inkom med 

ansökningar som beviljades helt eller delvis. 

 

Enligt enkätsvaren bör det vara mer fokus på personvalskampanjer, inte minst då lokala kandidater 

stärker partiets synlighet på lokal nivå, där många tenderar att rösta på person. ”En röst på en liberal 

kandidat är en röst på partiet”, är något som framförs ofta. Samtidigt får det inte spreta alltför mycket 

och kampanjen bör samspela med den generella kampanjen.  

”Homeparties” har använts i väldigt begränsad omfattning. Det beror troligen på begränsad 

erfarenhet och en allmän ovana. Samtidigt finns här stor förbättringspotential, inte minst som ett 

alternativ i flerbostadshus där dörrknackning är svårt. Personer som använt sig av metoden och som 

rönt framgång med den bör ges möjlighet att sprida goda exempel internt, på samma sätt som 

framgångsrika dörrknackare.  

Det finns inget underlag kring i vilken utsträckning flygbladsutdelning använts som kampanjmetod, 

men på flera håll har Liberalerna delat ut flygblad vid stationer eller på andra platser där människor 

passerar.  

Utdelning i brevlådor har skett i stor utsträckning. Utdelning i brevlådor i kombination med 

dörrknackning bör prioriteras framför flygbladsutdelning på allmän plats. Nya former som personliga 

brev har också gett effekt och är något som bör utvecklas. 

Analys och rekommendation 

De nya kampanjmetoder som länsförbundet har utvecklat behöver mer tid för att få genomslagskraft i 

organisationen. En del kommunföreningar/lokalavdelningar har anammat nya metoder medan andra 

arbetar med traditionellt. Det finns en risk att mer traditionella metoder som valstuga tar tid  som 

behövs för att nå våra målgrupper och att vi därför inte använder vår kampanjorganisation optimalt. 

Vi bör fortsätta på den inslagna vägen och sätta det personliga samtalet i centrum och fortsätta att sätta 

upp mål och mäta dem kontinuerligt. Nya metoder som exempelvis dörrknackning och en ökad digital 

närvaro har stått i fokus, och bör fortsatt göra det. Vi ser det som viktigt att det utvecklas en ny 

kampanjkultur i partiet där vi testar, drar lärdom, testar igen och förfinar kampanjarbetet. Det kan gälla 

både metod och budskap. 

Telefonsamtal som kampanjmetod bör prövas i olika mellanvalskampanjer för att fullt ut kunna 

användas till nästa val. Inte minst för att nå potentiella väljare i prioriterade områden med 

flerbostadshus. 

Vi måste vara närvarande vid olika externa event och tillställningar för att där på olika sätt 

marknadsföra partiet. I valplaneringen behöver vi kartlägga dessa för att kunna schemalägga 

medlemmar och anpassa våra budskap. 

Det finns några justeringar som behöver göras för att vi ska använda våra resurser rätt. 

Flygbladsutdelning på allmän plats tar resurser i anspråk som kan användas för utdelning i brevlådor i 

prioriterade områden och därför bör man överväga att minska omfattningen på denna kampanjform. 

Om flygbladsutdelning ska genomföras bör budskapet anpassas antingen utifrån målgrupp eller utifrån 

platsen/området samt utformas så att det inbjuder till samtal. 

3.2 Digitala annonser och trycksaker 
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3.2.1 Den digitala kampanjen 

I detta val skulle partiet i ökad utsträckning gå ”från torget till nätet”. Syftet var att lägga mer tid och 

andra resurser på digital kommunikation än tidigare. Överlag sett uppfattas de digitala kampanjerna 

vara bättre än de tryckta. De digitala kampanjmetoderna i sociala medier är svåra analysera eftersom 

kontrollgrupp saknas. Annonser på sociala medier är generellt billigare än traditionella annonser och vi 

kan själv välja vilken räckvidd ett inlägg ska ha.  

 

Ett sociala medier-team skapades i början av 2018. Teamet bestod av medarbetare som helt eller 

delvis arbetade med sociala medier på läns-, stadshus- och landstingskansliet. Skapandet av detta 

team följer rekommendationen som gavs 2014 om att skapa ett samlat budskap för 

Stockholmsregionen genom att kommunikationen samlades i gemensamma kanaler under 

”Liberalerna Stockholm” på Facebook och Twitter. Denna form av samordning bör fortsätta.  

Sociala medier-teamet överträffade kontinuerligt sina mål, inte minst under valrörelsens mest 

intensiva period (augusti-september). 

Period  Antal interaktioner / mål  Total räckvidd / mål  
Februari  1893 / 1500  74 412 / 30 000  
Mars*  3248 / 2400  111 608 / 80 000  
April  3254 / 3000  108 092 / 100 000  
Maj  3828 / 3600  108 176 / 120 000  
Juni  3814 / 3600  102 607 / 120 000  
Juli  4582 / 3600  118 712 / 120 000  
1 augusti - 9 
september  

25 509 / 6000  1 015 200 / 200 000  

 

Liberalerna Stockholms Facebook-sida hade den 1 augusti 7272 gillamarkeringar. Den 9 september 

hade siffran ökat 11,6 % till 8112. Den procentuella ökningen för V och C på deras sidor var 3,6 

respektive 1,5 %, men det verkar inte ha påverkat deras valresultat nämnvärt då de i länet går fram i 

riks- och landstingsvalen med mellan 2,25 % och 3,67 %, samtidigt som vi backar.  

Analys och rekommendation 

Digitala kampanjer och en stark och tydlig närvaro på sociala medier är viktigt för att synas och nå ut 

med budskapen. Sociala medier är en självklarhet för alla partier och kampanjmetoden utvecklas 

ständigt. Sociala medier är en viktig bas, men svarar inte mot alla behov. De personliga samtalen 

skapar en bättre möjlighet till dialog och lyssnande.   
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Valutvärderingsgruppen rekommenderar att länsförbundet noggrant följer utvecklingen och trender 

inom sociala medier för att partiet framöver ska hålla jämna steg med andra partier när det gäller sociala 

medier som kampanjmetod.  

3.2.2 Digitala annonser och stöd 

Genom företaget Emerse och verktyget ”digitala annonsmaskinen” kunde kommun- och 

lokalföreningar genomföra digitala annonskampanjer med lokala budskap riktade till lokalt utvalda 

målgrupper. 16 kommunföreningar och en lokalförening i staden använde annonsmaskinen. 

Omdömena om Emerse och annonsmaskinen är blandade, men mestadels negativa. 

• Vissa föreningar fann verktyget enkelt att jobba med, andra svårt.  

• Synpunkter som lyfts är bland annat att en utbildning för användande hade varit lämpligt och 

att service för annonsutformning hade varit bra. Det upplevdes också bland somliga som svårt 

att sälja in sin egen lokalförening och att det var svårt att utvärdera insatserna under 

valrörelsens gång.  

• Vissa föreningar upplever att de fick lite för pengarna, att det var dyrt och att annonserna 

uteblev.  

• Andra föreningar har mer positiva upplevelser av såväl Emerse som annonsverktyget 

Inför valrörelsen togs en särskild kampanj-app fram, med valhandbok, värvningstips, 

samtalsregistrering och aktivitetskalender. Enkätsvaren påvisar förbättringspotential, framförallt kring 

samtalsregistrering och kalender. Pushnotiserna, länken till ”vad vi tycker” och 

sorteringsmöjligheterna får bra omdömen. 

 

Appen och nya digitala verktyg upplevs enligt enkätsvaren lämna mer att önska. De behöver vara 

självinstruerande och mer intuitiva och användarvänliga. Registreringen av samtal kan förbättras. 

Analys och rekommendation 

Valutvärderingsgruppen konstaterar att erfarenheterna visar på att om alla kommunföreningarna ska 

vilja satsa resurser på verktyg som annonsmaskinen måste både förberedelserna, 

användarvänligheten, stödet och leveranssäkerheten hos leverantören förbättras. 

En fortsatt utveckling av appen rekommenderas inklusive möjligheten att i ett fritt textfält kunna 

skriva korta anteckningar vad samtalet handlat om, alternativt klicka i givna val, t.ex. migration, EU, 

skola, jämställdhet, partiledaren. På så sätt kan vi lättare mäta och utvärdera vad väljarna vill prata 

om. 
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3.2.3 Trycksaker och affischering 

Syftet med valaffischering är att skapa synlighet åt Liberalernas lokala och nationella budskap, samt att 

marknadsföra kandidater. Mycket tid lades på affischering samtidigt som den får lägre betyg än andra 

kampanjmetoder. 

 

Affischerna upplevdes som bra sett till materialval och utseende. Vad gäller budskapen på affischerna 

upplevdes de som tydliga, lättlästa och enkla att ta till sig samt att porträttaffischerna var bra. 

Valspurtaffischerna däremot var onödiga och tidskrävande. Priserna bedömdes som rimliga. Däremot 

upplevdes processen och dialogen kring framtagandet av mallarna i vilka de lokala budskapen skulle 

utformas som haltande. Att riksorganisationen först gav ett besked om layouten för att sedan ändra 

när de lokala affischerna redan var klara skapade onödig stress och upplevdes minska 

förutsättningarna att agera optimalt. Slutligt mallformat kom för sent och formatet ändrades 

dessutom under valrörelsens gång. Flera föreningar har tagit fram och använt sig av lokala affischer. 

Gällande foldrarna så uppfattades det gemensamma formspråket som positivt, men framsidorna som 

”svåra”. Överlag upplevdes de lokala foldrarna betyda mest samtidigt som riksfoldern ”slog väl ut”. 

Mer resurser till lokal-lokalt material efterfrågas och föreningar som Tyresö och Järfälla som bara 

använde lokalt producerat valmaterial ökade med 2,3 resp. 2,2 procent. Samtidigt har det framkommit 

att vissa lokala flygblad och broschyrer som togs fram inte höll den grafiska profilen.  

  

Analys och rekommendation 

Från slutet av april och under maj fram till sommaren var många föreningar igång med aktiviteter. 

Men det var trögt för många att komma igång efter semestrarna. Mycket mer aktivitet borde ha 

kommit igång innan förtidsröstningen startade.  
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En kort valrörelse och sena besked och leverans av valmaterial, har av allt att döma minskat 

förutsättningarna att agera optimalt i valrörelsen. Det krävs tidigare beslut och kommunikation kring 

mallar och budskap från framförallt Riksorganisationen för att länsförbundet och föreningarna ska 

kunna påbörja arbetet i tid. 

Bättre framförhållning och planering behövs för att kunna hålla den röda tråden på alla nivåer i 

kommande kommunikationsinsatser, t.ex. när det gäller att de lokala affischerna hinner anpassas efter 

riksorganisationens. 

En generell reflektion är att valförberedelserna – och genomförandet – borde ha börjat tidigare på alla 

nivåer i partiet. En sen start fortplantade sig i alla led i valkampanjen.  

Kommunföreningarna måste också få ett bättre stöd för att använda InDesign under valrörelsen. Till 

kommande valrörelser bör det övervägas att inrätta en central funktion som bistår kommunföreningar 

i InDesign under valrörelsen. 

Vi konstaterar även att valaffischering mer har en mobiliserande effekt än att det påverkar 

röstbeteendet. Vi behöver synas om andra partier affischerar, men i valet mellan att lägga värdefull 

kampanjtid på affischering vs andra kampanjinsatser är valet självklart. Det kan vara bättre att hitta 

strategiskt bra lägen, snarare än att ”affischera hela bygden”. Kommunföreningarna bestämmer själva. 

I det lokalt utformade valmaterialet, t.ex. foldrar, är det viktigt att vi tar tillvara möjligheten att 

marknadsföra och integrera våra budskap kommun-landsting-riksdag. Det handlar om att bryta ned 

övergripande landstings- och riksdagsfrågor till lokalt anpassade budskap.  

 

3.3 Organisation, intern kommunikation och internt stöd 

3.3.1 Organisation och intern kommunikation 

För att utforma en valorganisation som effektivt kunde tillvarata och utnyttja Liberalernas resurser i 

länet, bildades en gemensam operativ valledning för kampanjsamordning. Det framhålls som en viktig 

framgångsfaktor. Regelrätta avstämningsmöten hölls med RO och ett valhögkvarter upprättades som 

samlingspunkt för valarbetare. Vidare hölls ett par konferenser som var inriktade på valförberedelser.  

Länsförbundet anställde åtta kampanjombudsmän för att stödja olika delar av länet. Deras arbete var 

att tillsammans med föreningarna arbeta med valaktiviteter. Ett särskilt team för sociala medier 

(SoMe) bildades för att stärka samordningen för den digitala kampanjen.  

I länsförbundets enkät anser en klar majoritet att kommunikationen mellan föreningar, länskansli och 

riksorganisationen fungerat tillfredsställande. Samarbetet med LUF har fungerat mycket bra i 

Stockholms stad. LUF har huvudansvar för skolbesök och kontakt med förstagångsväljare. 
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Den interna kommunikationen till medlemmar och kandidater bestod huvudsakligen av olika typer 

nyhetsbrev samt särskilda Facebook-grupper. Mängden internkommunikation upplevdes dock onödigt 

omfattande och tidskrävande, inte minst inflödet av mail med information mot slutet av valrörelsen.   

Mycket praktisk information kommunicerades sent, speciellt från riksorganisationen.  

En uppskattad funktion var valcentralen. Att ha en väg in underlättade för den interna 

kommunikationen och kunskapsbyggnaden. Det gav en trygghet när valarbetare hamnade i skarpt läge 

med potentiella väljare. Chattfunktionen lyfts fram som särskilt uppskattad. 

Riksorganisationens morgon-TV var ett uppskattat inslag både sett till innehåll och form. Detta är 

något som bör vidareutvecklas och kanske är något som fler företrädare ska göra.  

Analys och rekommendation 

Valutvärderingsgruppen konstaterar att det är ett dilemma att utforma en effektiv intern 

kommunikation under en så kort tid som en valkampanj. Många ska nås, känna sig välinformerade och 

ska nås snabbt. Länsförbundet har sedan valet 2014 försökt att effektivisera intern kommunikationen. 

Vår rekommendation är att göra ytterligare försök att till kommande valrörelse strama upp intern 

kommunikationen, både till omfattning och till kvalitet. En mer effektiv och vassare 

internkommunikation efterfrågas av det stora flertalet valarbetare.  

Valutvärderingsgruppen konstaterar också att LUF har uppfyllt sin roll och besökt samtliga skolor som de 

bjudits in till. Samtidigt vittnar enkätsvaren från kommunföreningarna att de upplever att samarbetet 

har brustit. Här behöver rollerna förtydligas och förväntansbilderna klargöras. Det är viktigt att LUF 

tillvaratas som resurs i mellanvalskampanjer. 

3.3.2 Internt stöd och engagemang 

Internt stöd 

En kampanjkalender togs fram med syfte att sprida information till många om planerade 

kampanjinsatser. Kampanjkalendern användes i varierande utsträckning.  Den var för komplicerad att 

använda och upplevdes endast av vissa som ett stöd i planeringen av aktiviteter. Den förväntade 

användningen blev inte lika stor som förväntat. En konsekvens blev att samordningen mellan olika 

föreningar, kanslier och nivåer i partiet inte blev optimal. 

Flertalet stominsändare och underlag till utspel togs fram till kommunföreningarna. Särskilt lyckat och 

uppskattat var det om lärarassistenter, då ett samlat, enhetligt budskap gick att bryta ner på 

kommunal nivå. En del av det material som togs fram användes dock i mycket begränsad omfattning 

av kommunföreningarna.   
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I återkopplingen till valutvärderingsgruppen framfördes ett behov av att fått ett bättre stöd från 

landstingskansliet, eftersom det trots olika insatser fanns en osäkerhet att kommunicera hälso- och 

sjukvårdsfrågor. 

Toppkandidatbesöken från riksdags- och landstingslistorna kunde enligt kommunföreningarna ha 

fungerat bättre. Många föreningar valde att boka besöken på egen hand, då samordning och 

kommunikation mellan kommunföreningarna och länsförbundet brast. Därtill framkommer 

synpunkter på att toppkandidaterna till riksdagen och landstinget bör vara mer i länet än ute i landet.  

Som kampanjmetod behöver toppkandidatbesök planeras bättre och ha ett tydligare syfte. Många 

kommunföreningar ansåg att det var otydligt vad som förväntades av föreningen vid besöket.  

 

Valombudsmännen roll och syfte upplevdes oklart och otydligt. På vissa håll fungerade det bra, men 

att 9 föreningar i enkätsvar anser att arbetet med valombudsmännen fungerade ”mycket dåligt” 

manar till eftertanke.  

 

Analys och rekommendation 

Vi konstaterar att nya tekniska stödfunktioner måste vara användarvänliga för att användningen och 

resultatet ska bli som förväntade. Länsförbundet bör jobba vidare med kampanjkalendern och öka 

användarvänligheten. 

När det gäller stöd för att utforma ett politiskt innehåll ser valutvärderingsgruppen behovet av fler 

utspel som knyter ihop de olika politiska nivåerna, för att samla budskapen bättre från partiet som 

helhet. Från en generell nivå till lokal och högre konkretionsnivå. Landstingsfrågorna lämpar sig bra för 

detta liksom vissa nationella frågor. Det arbetet behöver börja tidigt i valkampanjen för att det ska 

finnas möjlighet att ta fram underlag och att sedan kommunicera det. 

Det behöver göras fortsatta insatser för att stödja kommunföreningar och medlemmar att kunna bidra 

till att kommunicera landstingsfrågor, som prioriteras högt av väljarna.  

Vår rekommendation är att toppkandidatbesöken under kommande valrörelser planeras mer 

strukturerat, där besök väljs ut strategiskt och noga förbereds och planeras. En manual/instruktion för 

besöksplanering bör tas fram för detta för att ge större effekt. 

När det gäller personalstöd, främst valombudsmännen, till kommunföreningarna är det viktigt att det 

finns en klar idé om varför stödet finns och primärt ska användas till samt hur arbetet ska organiseras. 
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Engagemang 

Under 2018 har totalt 565 nya medlemmar värvats mellan den 1 januari och valdagen den 9 

september. Av dessa har ca 120 personer varit engagerade i valrörelsen. Ett problem några föreningar 

nämner har varit att hinna utbilda och engagera nya medlemmar i god tid innan valrörelsen.  

 

 

 

Många kommunföreningar upplevde det svårt att engagera nya medlemmar och att få dem 

involverade i kampanjen. Det gäller dock inte enbart nya medlemmar, det är ofta en liten kärna i varje 

förening som drar det tyngsta lasset.  

 

 

 

Analys och rekommendation 

Partiorganisationen behöver snabbare få in nya medlemmar i vårt arbete och i synnerhet göra det lätt 

för dem att engagera sig i valkampanjen. Ska vi fortsätta prioritera att få fler medlemmar måste vi 

fortsätta att utveckla vårt mottagande och vår utbildning av dem, men också fylla medlemskapet med 

innehåll mellan valen. 

Fler kampanjer bör genomföras mellan valen för att ge nya medlemmar erfarenhet och rutin inför 

kommande valrörelser. Nya medlemmar bör i större utsträckning kontaktas och engageras av 

befintliga medlemmar för att få med dem på kampanjer.  

Stöd och utbildning av nya medlemmar är därför viktigt att fortsätta prioritera. Det finns en 

genomgående önskan att fler engagerar sig så att arbetet inte blir så tungt för nuvarande aktiva. 
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4. Övergripande slutsatser och rekommendationer 

Valutvärderingsgruppen vill lämna följande översiktliga rekommendationer framåt. Under respektive 

avsnitt i rapporten finns även mer detaljerade rekommendationer. 

Rekommendationer inför valet 2022  

Fortsätt att utveckla ett samlat budskap  

• Utforma en vitaliserad liberal politik med ett tydligt visionärt budskap som länkar samman alla tre 

nivåer – riks, kommun, landsting. Våra budskap och frågor måste kunna bäras av företrädare på 

samtliga nivåer.   

 

• Rikta kampanjinsatser mot särskilt utvalda områden under de kommande åren med ett budskap 

som bättre integrerar riks-landstings-kommunfrågor. Valanalysen visar att ”lokal-lokala” frågor har 

varit särskilt framgångsrika hos vissa kommunföreningar. Röstsplittringen visar på den potential 

som vi har att omvandla lokala röster också till röster i landstings- och riksdagsvalet i dessa 

kommuner.  

 

• Skaffa bättre kunskap om vilka frågor som är prioriterade hos väljarna i respektive 

kommun/kommundel. Enkäter vid kampanjinsatser kan användas för kunskapsinsamling. 

 

• Utveckla politiken och kommunikationen på områden där intresseorganisationer rankar vår politik 

högt, som exempelvis funktionshinderområdet, klimat- och miljö och HBTQ-frågor. Vattna där det 

gror, inte bara där det redan växer. Vi behöver i god tid innan nästa val jobba med nya frågor för 

att kunna få genomslag.  

 

• Utveckla och håll långsiktigt fast vid jämställdhet som en viktig fråga. 

 

• Utveckla det målgruppsinriktade arbetssättet. 

 

• Utveckla metoderna för att genomföra mer riktade budskap till specifika målgrupper. 

Förvalskampanjen om sjukvård är ett bra exempel. 

 

• Förbered reservfrågor att kunna spela in under pågående kampanj. En mer snabbfotad 

organisation med starkare omvärldsbevakning krävs för att kunna möta de rörliga 

stockholmsväljarna med ändamålsenliga budskap. 

 

• Fortsätt utbilda kommunföreningarna och medlemmarna i landstingsfrågor så att vi får en bättre 

kunskapsnivå och ett ökat engagemang för frågorna till kommande valrörelser 

 

Glöm inte den politiska profileringen i maktposition 

• Stöd kommunföreningarna/förtroendevalda i arbetet med profilering i ett nytt läge för Liberalerna 

i främst kommunerna, till exempel inom ramen för KPR. 

Utveckla en stark kampanjkultur  
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• Fokusera på att bygga en stark kampanjkultur med fler kampanjer under hela mandatperioden. 

Att mobilisera till större vår- och höstkampanjer under en gemensam paroll är bra för att hålla 

hela organisationen på tå, men fler mindre kampanjer bör genomföras i dagsaktuella frågor för att 

öka synligheten hos väljarna och för att ge nya medlemmar fler möjligheter att delta i aktiviteter. 

Använd målgruppskartor och utgå från strategiskt prioriterade områden. 

 

• Utbilda och stöd fler kommunföreningar i dörrknackning och utveckla metoden. Ett digitalt stöd 

bör tas fram för dörrknackning. 

 

• Utveckla och se över metoder för att vi ska nå fler väljare i flerbostadshus, exempelvis genom 

riktade utskick, telefonsamtal eller att delta i olika externa event. 

 

• Fortsätt att prioritera och utveckla den digitala närvaron och befäst samordningen mellan 

kansliernas sociala medier-ansvariga. Följ utvecklingen och trender inom sociala medier för att 

framöver hålla jämna steg med andra partier. 

 

Fortsätt att utveckla engagemanget hos medlemmarna och ställ tydliga krav på förtroendevalda 

• Fortsätt att förädla föreningsarbetet och utveckla medlemsaktiviteterna så att även personer utan 

uppdrag känner att det politiska engagemanget är givande över tid. Arbeta på att etablera och 

utveckla relationer mellan medlemmar och förtroendevalda på olika ställen i organisationen. 

  

• Bygg en lärande organisation där det finns forum för att dela med sig av framgångsrika 

kampanjmetoder kommunföreningar emellan. Undersök om det finns tekniska lösningar för detta. 

 

• Förädla kandidatkontraktet så att det tydligt framgår vilka förväntningar som finns och ställs till 

våra listnamn och förtroendevalda, både i kampanjtider och under mandatperioden. 

Förväntansbilden är att politiskt förtroendevalda aktivt ska bidra till både planering och 

genomförande av valrörelser och kampanjer. 

 

• Riksdags- och landstingsledamöter (och kandidater) bör i större utsträckning under 

mandatperioden besöka olika kommunföreningar för att bygga relationer och föra de olika 

politiska nivåerna närmare varandra. 

 

• Se över och strama upp den interna kommunikationen inför kommande valrörelser. 

 

Gör en tydlig strategisk prioritering av viktiga målgrupper och kommuner 

• Erbjud alla kommunföreningar en gedigen basservice inför och under valrörelsen från 

Länsförbundet. Ge även ett extra stöd till strategiskt viktiga kommuner där partiet har störst 

potential att växa och fortsatt behöver utvecklas. Urvalet och processen kring detta strategiarbete 

behöver vara öppet och transparent med syfte att förankras väl i organisationen. 

 

• Profilera fler personer på politiska förtroendeuppdrag för att dels långsiktigt säkra återväxten och 

dels öka Liberalernas attraktionskraft hos väljarna.  

 

• Analysera väljartappet i nordost och ta fram en strategi för att ta tillbaka vår starka position. 
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Sätt upp tydliga och mätbara mål för valresultatet  

• Sätt upp fler mål kopplade till antal röster och mandat i våra olika föreningar och politiska 

församlingar. Inte minst till riksdag och landsting bör gemensamma mål formuleras för att hela 

länet ska sträva mot dem. 

 

Rekommendationer inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019  

Sätt upp tydliga och mätbara mål för valresultatet 

• Länsförbundet bör tillsammans med kommunföreningarna ta fram mål för antalet röster i varje 

kommun baserat på valresultatet i föregående EU-val. Måluppfyllelsen ska sedan utvärderas av 

länsförbundet.  

 

Fortsätt med dörrknackning och samtalsfokus såväl inför som under kampanjen 

• Använda dörrknackning som kampanjmetod då den visat sig vara mycket lyckad. Valet till 

Europaparlamentet är en bra möjlighet för fler att använda sig av metoden och öva och finslipa 

inför kommande nationella val. 

 

• Mobilisera medlemmarna redan efter årsskiftet till att ta samtal med väljarna. Utveckla en teknisk 

lösning där man kan registrera vilka frågor det pratats om. Förslagsvis förval av olika 

ämnesområden för att det ska utgöra ett underlag för analys. Vi tror att det kan skapa motivation 

hos oss liberaler samtidigt som vi bygger upp en ”informationsbank” om vad väljarna vill prata om. 

Det viktiga är att vi liberaler pratar politik, att vi tar in vad väljarna vill prata om och anpassar vårt 

budskap därefter.  

 

• Utveckla och se över metoder för att vi ska nå fler väljare i flerbostadshus, exempelvis genom 

riktade utskick, telefonsamtal eller att delta i olika externa event. 

 

Förbered kampanjorganisationen, såväl fysiskt som digitalt 

• Skapa engagemang och gjut mod hos medlemmarna tidigt för att komma igång med 

mobiliseringen inför kampanjen i vår. Med tanke på riksdagsvalets efterspel finns det en risk att vi 

har svårt att mobilisera kampanjorganisationen. 

 

• Ställ frågor till medlemmarna om vad de behöver veta mer om för att känna sig bekväma med att 

prata EU. Bra argumentationsstöd bör omgående tas fram.  

 

• Bygg vidare på den organiserade och samordnade närvaron på sociala medier som sociala-medier-

teamet skapade.  

 

Utveckla budskapet – Ta Europa närmare 

• Utveckla budskap och ta fram kampanjmaterial som kan brytas ned på regional och lokal nivå och 

förtydliga vad vi vill göra i Europapolitiken.  
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• Utforma ett kortfattat, samlat valbudskap för Stockholm som bas för kommunikationen under 

valrörelsen. 

Gör en grundlig målgruppsanalys 

• Slå fast vilka det är vi vill prata till och hur budskap kan riktas mot dessa. Budskap om frihandel kan 

riktas mot företagare och fri rörlighet och tillgång till utbildning till yngre och studenter, 

exempelvis.  

 

• Använd tillgängligt underlag av väljarpreferenser för att underlätta utformningen av budskapen 

och hur dessa ska riktas.  
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Bilaga 4 Jämställdhetsbokslut för Liberalerna i Stockholms län 2018 

Jämställdhetsbokslutet är en analys av könsfördelningen avseende vissa externa och interna uppdrag 

i Liberalerna Stockholms län. Syftet med redovisningen är att ha ett faktaunderlag för olika åtgärder 

för att förbättra jämställdheten i partiet. 

Det första jämställdhetsbokslutet gjordes avseende 2013 och sedan 2015 görs jämställdhetsbokslutet 

årligen. Förbundsstyrelsen har valt att använda sig av samma metod som partistyrelsen när den har 

upprättat jämställdhetsbokslut för Folkpartiet sedan år 2002, sedermera Liberalerna. 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. 

Uppgifterna är hämtade den 31 december 2018. 

Metod 

Landsmötet har uttalat att vi ska sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt både i externa 

och partiinterna förtroendeuppdrag samt 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. När inget av könen har minst 40 procent av representationen står det ett ”Nej” i 

kolumnen. De poster med enbart en innehavare har inte markerats med ”Ja” eller ”Nej” då det inte 

skulle vara möjligt med en annorlunda könsfördelning. Enpersonsposternas könstilldelning jämförs 

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 förbundet, kommunföreningar och lokalföreningar. 

• Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. 

• Gruppledare. 

• Medlemmar. 

• Landstingsråd. 

Från respektive kommuns hemsida samt landstingets hemsida har följande uppgifter hämtats: 

• Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse inklusive ersättare, landstingsfullmäktige, 

landstingsstyrelsen inklusive ersättare, byggnadsnämnd inklusive ersättare samt socialnämnd 

inklusive ersättare. 

Uppgifter om liberala ledamöter i kommunala bolagsstyrelser är inhämtade från politiska 

sekreterare, kommuner, bolag och medlemsregistret. Uppgifterna 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 behöver nödvändigtvis inte 

påverka fördelningen mellan män och kvinnor. 

Analys 

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

• Kommunfullmäktige, ledamot 

• Kommunstyrelse, ledamot 
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• Kommunstyrelse inkl. ersättare 

• Gruppledare 

• Socialnämnden, ledamot 

• Landstingsstyrelsen, inkl. ersättare 

• Förbundsstyrelsen 

• Ordförande i kommunföreningar 

• Ordförande lokalföreningar i Stockholm Stad 

• Medlemmar 

• Medlemmar under 20 år 

• Nya medlemmar 

Till skillnad från föregående år har förbundet nu en jämn könsfördelning bland medlemmar under 20 

år. 

I dessa fall når inte förbundet målsättningen om minst 40 procent av respektive kön: 

• Byggnadsnämnd, ledamot 

• Byggnadsnämnd, inkl. ersättare 

• Socialnämnden, inkl. ersättare 

• Bolagsstyrelse, ledamot 

• Landstingsfullmäktige, ledamot 

Till skillnad från föregående år har förbundet inte längre än jämn könsfördelning i kategorin 

Socialnämnd inklusive ersättare. Bland denna grupp finns nu en övervikt bland kvinnor. Likaså finns 

nu en övervikt bland kvinnor i landstingsfullmäktige. Alltjämt är även fördelningen ojämn bland 

ledamöter i byggnadsnämnder samt ledamöter inklusive ersättare i byggnadsnämnder. I båda 

kategorierna finns en övervikt av män. Vidare är fördelningen mellan liberala kvinnor och män i 

kommunala bolagsstyrelser ojämställd. Flertalet kommunala bolag återfinns på de tekniska 

områdena där den manliga dominansen fortfarande är stor. Dock har balansen mellan könen 

förbättrats i förhållande till föregående år. 
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Kommunfullmäkt

ige, ledamot  

46  54  Ja 43 57 Ja 61 59 120 51 49 Ja 

Kommunstyrelse, 

ledamot  

57  43  Ja  48 52 Ja 17 18 35 49 51 Ja 

Kommunstyrelse, 

inkl. ersättare  

52  48  Ja  43 57 Ja 31 34 65 48 52 Ja 

Gruppledare  54  46  Ja  46 54 Ja 12 14 26 46 54 Ja 

Byggnadsnämnd, 

ledamot  

44  56  Ja  19 81 Nej 8 19 27 30 70 Nej 
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Byggnadsnämnd 

inkl. ersättare  

35  65  Nej  31 69 Nej 18 35 53 34 66 Nej 

Socialnämnd, 

ledamot  

59  41  Ja  55 45 Ja 16 11 27 59 41 Ja 

Socialnämnd, 

inkl. ersättare  

60  40  Ja  52 48 Ja 35 21 56 63 37 Nej 

Bolagsstyrelse, 

ledamot  

- - - 33 67 Nej 40 62 102 39 61 Nej 

Landstingsfullmä

ktige, ledamot  

46  54  Ja  46 54 Ja 9 3 12 75 25 Nej 

Landstingsstyrels

en, ledamot  

100  0 -  0 10

0 

- 0 1 1 0 10

0 

- 

Landstingsstyrels

en, inkl. ersättare  

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

Landstingsråd  50  50  -  50 50 Ja 1 0 1 10

0 

 - 

Ordförande 

förbund 

100  0  -  100 0 - 1 0 1 10

0 

0 - 

Förbundsstyrelse

n ordinarie  

53  47  Ja  47 53 Ja 7 8 15 47 53 Ja 

Förbundsstyrelse

n inkl. ersättare  

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

Ordförande 

kommunförening

ar  

29  71  Nej  42 58 Ja 13 13 26 50 50 Ja 

Ordförande 

lokalföreningar 

Stockholms stad  

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

Medlemmar 43  57  Ja  43 57 Ja 176

7 

223

7 

400

4* 

44 56 Ja 

Medlemmar 

under 20 år  

39  61  Nej  35 65 Nej 29 44 73* 40 60 Ja 

Nya medlemmar 41 59 Ja 41 59 Ja 347 475 822

* 

42 58 Ja 

Procent avrundat till närmaste heltal. 

*23 medlemmar har ej uppgett könstillhörighet. 1 medlem under 20 år har ej uppgett 

könstillhörighet. 6 nya medlemmar har ej uppgett könstillhörighet. 

Åtgärder 

I förbundets verksamhetsplan har förbundsstyrelsen beslutat att könsfördelning i politiska uppdrag 
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ska vara jämn, d v s minst 40 procent av respektive kvinnor och män. Som en del i detta arbete 

samarbetar förbundet med Liberala Kvinnor i Stockholms län och ger sidoorganisationen ekonomiskt 

stöd för att de ska ordna aktiviteter och utbildningar för sina medlemmar. 

Under året antogs listor till kommuner, landsting och riksdag. I framtagandet av partiets listor har de 

riktlinjer för nomineringsarbetet följts som antogs 2016. I dessa riktlinjer framgår det att 

nomineringskommittéerna ska sträva efter könsmässigt varvade listor, dock med respekt för den 

enskilde kandidatens självidentifikation. Arbetet har lett till en jämn könsfördelning bland de nyvalda 

kommunfullmäktigeledamöterna. Däremot har valet till landstingsfullmäktige gett en ojämn 

könsfördelning. Detta beror på att kvinnor toppade fem av sex valsedlar för yttre länet. I staden är 

fyra av fem valda ledamöter kvinnor. Till riksdagen valdes tre kvinnor och tre män. 

Efter höstens val uppmanade förbundsstyrelsen kommunföreningarnas nomineringskommittéer att 

tänka på vikten av en jämn könsfördelning och bred representation när nämnder, styrelser och bolag 

tillsätts. Förra årets jämställdhetsbokslut har också diskuterats på kommunalpolitiska rådet. Utfallet 

av de nya ledamöterna i nämnder och bolag ser vi i nästa års jämställdhetsbokslut.  

Könsfördelningen på våra medlemsarrangemang och utbildningar ska vara jämn (minst 40 procent av 

respektive kvinnor och män). Kansliet arbetar löpande med detta uppdrag vid planeringen av 

medlemsarrangemang och utbildningar till exempel genom att uppmärksamma både teman på 

arrangemang och hur vi marknadsför dem.  En undersökning har genomförts med en fokusgrupp 

med kvinnor om hur vi lockar fler kvinnor till våra aktiviteter som inte är för nya medlemmar.  

Riksorganisationen arrangerar årligen Liberalernas Ledarskapsakademi för kvinnor. Under 2017–2018 

har tre deltagare varit från Stockholms län. I den pågående ledarskapsakademin 2018–2019 är sex 

deltagare bosatta i Stockholms län. Förbundet delfinansierar deltagaravgiften för kvinnor bosatta i 

Stockholms län. 
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Bilaga 5 Uppföljning av beslut fattade av förbundsårsmötet 2018 

Förbundsmötet 2018 gav i samband med behandling av motionerna, förbundsstyrelsen några 

uppdrag. Här redovisas hur dessa uppdrag har hanterats. 

Skärgårdspolitiskt program – ”Tusentals öar – tusentals möjligheter” 

Förbundsårsmötet beslutade: 

Att anta skärgårdspolitiskt program. 

Hantering 

Länskansliet och landstingskansliet tog fram en strategi för programmet och spred programmets 

politiska förslag i utvalda medier. En pressträff hölls med programgruppens ordförande samt Värmdö 

kommuns liberala kommunalråd. En film för sociala medier togs fram och spreds. 

 

Cancerscreening i förebyggande syfte för patienter i riskgruppen för återfall 

Förbundsårsmötet beslutade: 

Att att införa bevakning och stöd för blodprovstester i syfte att i  

 framtiden kunna screena 

Hantering 

Liberalerna i regionen arbetar med att utveckla och följa nya metoder för att effektivt upptäcka 

cancer. Liberalerna har bland annat gett hälso-och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att erbjuda avgiftsfri screening för kvinnor över 74 att få delta i mammografiscreening. 

Liberalerna har också gett Regional cancercentrum (RCC) i uppdrag att se över möjligheterna att 

utveckla en studie på individualiserad lungcancerscreening i SLL. RCC har också fått jämställdhetspris 

för sitt arbete med uppsökande verksamhet med hälsokommunikatörer. Regionen har även 

implementerat arbete med självscreening för kvinnor med lågt deltagande inom 

cervixcancerscreening.  
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Bilaga 6 Verksamhetsberättelse KPR 2018 

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 2018 har varit Malin Danielsson och vice ordförande har varit Lotta Edholm. 

Övriga ledamöter: Amelie Tarschys Ingre, Anna-Lena Johansson, Anne-Marie Falk, Bengt Sylvan, 

Daniel Adborn, Daniel Forslund, Fredrik Sneibjerg, Gunilla Grudevall-Steen, Göran Hellmalm, Hans 

Ahlgren, Johan Storåkers, Lars Johansson, Mats Lindblom, Martin Normark, Margareta Hamark, 

Marianne Damström Gereben, Mathias Lindow, Metin Hawsho, Mia Franzen, Michael Baumgarten, 

Nikoletta Jozsa, Pernilla Bergqvist, Robert Beronius, Tobias Hammarberg och Ylva Mozis. 

Adjungerade har varit Charlotta Schenholm (LK), Karin Pettersson (LUF) och Birgitta Rydell 

(förbundssekreterare). Sekreterare har varit Niklas Englund, politisk samordnare länskansliet. 

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

Gabrielsson. 

Under 2018 sammanträdde KPR sju gånger: 15 februari, 20 mars, 16 april, 22 maj, 13 september, 27 

september och 15 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 2018 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. För närmare information om vilka 

ämnen som föredragits och diskuterats finns protokoll tillgängliga via Liberalernas länskansli.   
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Bilaga 7 Rapport från landstingsgruppen 2018 

2018 var på många sätt ett minnesvärt år i Stockholms läns landstings historia. Det var året då Nya 

Karolinska i Solna invigdes och togs i full drift, och det var även året då en efterlängtad förlängning av 

Spårväg City i Stockholm äntligen blev klar. 

2018 var också ett valår – i landstingsvalet höll Liberalerna ställning relativt väl och fortsätter leda 

både hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden. Allianssamarbetet utvecklades till en 

Blågrön koalition där även Miljöpartiet ingår, vilket ger en stabil majoritet i fullmäktige. 

2018 var också Stockholms läns landstings sista år – vid nyår gick landstinget i graven för att den 1 

januari 2019 återuppstå som Region Stockholm, med utökat regionalt ansvar. 

Hälso- och sjukvård 

Valfrihet i vården är en av Liberalernas prioriterade frågor, och arbetet med att stärka valfriheten för 

medborgarna i länet har fortsatt: under 2018 beslutads om införande av vårdval sexuell hälsa och 

vårdval geriatrik. Ersättningen inom vårdval barnmorskemottagning höjdes. Vårdval 

barnavårdscentral har justerats för att stärka vården i socioekonomiskt utsatta områden. 

Utredningsarbete har påbörjats för att kunna erbjuda avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor 

över 74 år. Även möjligheten att erbjuda screening för lungcancer prövas nu. 

Primärvården fortsätter att vara en prioriterad fråga. Utöver de 140 miljoner kronor som satsades 

2017 drev Liberalerna under 2018 igenom att ytterligare 150 miljoner kronor tillfördes för att kunna 

utveckla primärvården, bland annat genom införandet av fast läkarkontakt, en viktig liberal fråga, och 

att öka fokus på kontinuitet, tillgänglighet och sjukdomsförebyggande arbete. 

Etableringen av nya närakuter fortsätter: Under 2018 öppnade närakuter i Södertälje, vid Danderyds 

sjukhus och vid Södersjukhuset. Därutöver finns nu närakuterna Handen, Haga, Järva, Nacka, Löwet 

och Huddinge. Närakuterna, som har generösa öppettider och kapacitet att ta emot de flesta akut 

sjuka patienterna, skapar förutsättningar för ett snabbare omhändertagande och avlastar 

akutsjukhusens akutmottagningar. 

Under 2018 invigdes Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad i Solna. Inflytten, som 

påbörjades successivt redan under 2017, avslutades under hösten. Den 28 oktober genomfördes den 

sista stora flytten, då bland annat förlossning, intensivakuten, intensivvård och traumavården tog de 

nya lokalerna i bruk. 

Specialistvård, forskning och patienter har samlats i ett specialistcentrum i syfte att gemensamt 

utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar inom reumatologi, neurologi och diabetes. 

På Liberalernas initiativ infördes ett jämställdhetspris för vården år 2017. Under 2018 delades priset 

ut för andra gången och gick till Amel-mottagningen på Södersjukhuset som hjälper kvinnor som 

utsatts för könsstympning. 

Arbetet för att utveckla stödet till barn som utsatts för brott genom Barnahus har förstärkts under 

året i samarbete mellan bland andra landstingets barnskyddsteam och kommunerna i Danderyd, 

Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och 

Österåker respektive i Huddinge/Botkyrka. 

En ny verksamhet för sjuka, nyfödda barn har invigts som ger familjer möjlighet till neonatalvård i 

hemmet. 
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Liberalerna har säkerställt att psykiatriambulansen, PAM, blir en permanent del av hälso- och 

sjukvården i Stockholms län. Den startade som en försöksverksamhet för att ge ett bättre och 

snabbare omhändertagande av personer med behov av akut psykiatrisk vård, bland annat för att 

förebygga självmord. Därtill har nya vårdplatser i slutenpsykiatrin tillkommit i Huddinge och 

möjligheten att erbjuda patienter självvald inläggning etablerats. En av tio patienter i 

psykiatriambulansen är under 18 år. Ett annat exempel på arbetet för psykisk hälsa är den utökade 

satsning på programmet Youth aware of mental health, YAM, som på sikt ska kunna erbjudas till alla 

skolor i regionen. 

Efter en lång process, där Liberalerna varit pådrivande, beslutades under 2018 att en ny 

sprutbytesverksamhet ska öppna på Södermalm i Stockholm. Verksamheten är belägen i närheten av 

andra verksamheter som bedriver beroendevård, vilket är betydelsefullt för att 

sprutbytesverksamheten ska ge avsedd effekt. Under året beslutades också att Naloxon, en effektiv 

behandling mot överdoser, ska införas brett i Stockholms läns sjukvård. Naloxonbehandling väntas 

kunna rädda ett flertal liv varje år. 

Efter att nationella rekommendationer om det hiv-förebyggande läkemedlet PrEP publicerats tagits 

fram, har förskrivning påbörjats inom Stockholms läns landsting genom ett särskilt uppdrag till 

mottagningen Venhälsan på Södersjukhuset. 

Liberalerna har tagit initiativ för att minska den ofrivilliga ensamheten, främst bland äldre, i länet. 

Mat och måltider i vården har länge varit en viktig fråga för Liberalerna och under 2018 kunde vi 

äntligen inviga det nya tillagningsköket med ett helt nytt måltidskoncept på Södersjukhuset. 

Innovation och digitalisering 

Liberalerna fortsätter vara pådrivande i landstingets digitaliserings- och innovationsarbete. Det är en 

viktig valfrihetsfråga att patienter ska kunna välja hur de vill kontakta vården: via ett traditionellt 

besök, via e-tjänst, telefon eller videosamtal. Vi kallar detta en ”digital vårdgaranti” och 30 miljoner 

kronor har satsats för att påskynda dess genomförande. Digitala vårdmöten är nu en del i det 

reguljära vårdutbudet, och kraven på vårdgivare har skärpts för att fler ska ansluta sig till de 

viktigaste e-hälsotjänsterna. 

Ett första årligt innovationsbokslut har presenterats, där resultat och effekter av landstingets 

samlade innovationsfrämjande aktiviteter utvärderats och redovisats. 

Parallellt med detta pågår upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö, en av landstingets 

största digitala satsningar någonsin, som kommer att förbättra de digitala möjligheterna för både 

personal och patienter. Liberalerna driver också på för att tillgängliggöra öppna data, för att 

stimulera till fortsatt utveckling av nya tjänster, till exempel hälso-appar. 

Kollektivtrafik och regionplanering 

Under 2018 invigdes ytterligare en etapp av Spårväg City. Efter ombyggnad av Klarabergsgatan i 

Stockholm kan man nu åka spårvagn ända fram till Centralen. Liberalerna fortsätter vara pådrivande 

för att spårvägen ska förlängas till Ropsten och anslutas till Lidingöbanan. 

Under hösten 2018 fattades beslut om ett nytt färdtjänstavtal. Nytt i avtalet är att det finns 

incitament för transporter med bland annat bilbarnstol och ledarhund samt större drivkrafter för 

förare att hjälpa till då taxibil uteblivit. Avtalen innehåller också omfattande krav på utbildning av 

förare gällande till exempel bemötande. 
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För att underlätta resandet i SL-trafiken har biljettläsarna anpassats för att också kunna läsa av 

mobilbiljetter. Det är numera också möjligt att betala med Swish när man köper biljetter i SL-appen. 

På Liberalernas initiativ kommer försök med flexibla nattstopp att genomföras i busstrafiken. Detta 

innebär att en resenär ska kunna bli avsläppt mellan två hållplatser, för att möjliggöra kortare och 

tryggare väg hem. 

Kultur 

Invigningen av Nya Karolinska Universitetssjukhuset under 2018 innebar också att den enskilt största 

offentliga konstsatsningen i Sverige blivit tillgänglig för patienter, personal och besökare. Det är bl.a. 

50 platsspecifika gestaltningar med särskilt fokus på att konsten ska tala till flera sinnen och vara 

variationsrik gällande berättelser, material och tekniker. En kulturstrategi har antagits för att vägleda 

det framtida arbetet med kulturen i regionens utveckling. Bland fokusområdena i strategin finns att 

öka tillgängligheten till kulturlivet och att bättre ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

Liberalerna har varit pådrivande för att Region Stockholm ska fortsätta satsa på evidensbaserad 

hälsofrämjande kultur, t.ex. i form av kulturella upplevelser inom den psykiatriska vården och i 

demensvården. Liberalerna fortsätter också att vara en vakthund för att Konserthuset ska få en 

finansiering som möjliggör att det uppmärksammade och uppskattade högkvalitativa verksamhet kan 

fortsätta att utvecklas. 

Regionbildning 

Genom att Stockholms stad blev en del av ”storlandstinget” år 1971 bildades Stockholms läns 

landsting i sin nuvarande form. 2018 blir emellertid det sista året för landstinget – efter beslut i 

fullmäktige bildas nämligen Region Stockholm den 1 januari 2019. Regionen kommer fortsätta ha 

ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regionplanering i Stockholms län, men 

kommer även att ta över en del ansvar som tidigare vilat på länsstyrelsen. Bland dessa kan nämnas 

länsplanen för transportinfrastruktur, användning av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete 

och ett utökat ansvar för samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen och andra statliga 

myndigheter samt näringsliv och organisationer. 

Valrörelse och valresultat 

Eftersom 2018 var ett valår var naturligtvis förberedelser för, och genomförande av, valrörelsen en 

högt prioriterad fråga för både landstingsgruppen och landstingskansliet. En politisk plattform togs 

fram, som hade sin grund i Liberalernas nationella sjukvårdsprogram. Följande prioriterade frågor 

lyftes fram: Nära vård i hela länet – fast husläkare och trygg vård för äldre; Modernisera vården – 

digitalisering; Kapa köer och bejaka mångfald – tillgänglighet och valfrihet; Bättre villkor för 

sjuksköterskor; Stärk den psykiska hälsan. På trafikområdet fanns förbundets omfattande 

trafikpolitiska program, kompletterat med ett pendeltågsprogram antaget av gruppstyrelsen våren 

2018. 

Under valrörelsen ägnade såväl landstingsråd och andra förtroendevalda som kansliets medarbetare 

i princip all tid – med undantag för de nödvändiga uppgifter kopplade till styret av landstinget som 

måste utföras – åt kampanjarbete: flygbladsutdelningar, stå i valstuga m.m. Kanslimedarbetarna 

bemannade även kontaktcentret Liberal central, där många telefonsamtal, mejl- och chattfrågor 

besvarades. 

När rösterna räknats visade det sig att Liberalerna ökat sitt röstetal sedan 2014 med 4 070 röster. 

Trots detta minskade vår andel från 8,24 till 8,01 procent, vilket ledde till att vi tappade ett mandat i 

landstingsfullmäktige. Liberalerna förlorade också positionen som näst största parti i den styrande 

koalitionen, eftersom Centerpartiet fick 39 fler röster. 
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Mandaten i fullmäktige fördelade sig enligt följande: M 34 (-9); C 12 (+5); L 12 (-1); KD 12 (+3); S 40 (-

1); V 16 (+4); MP 8 (-7); SD 15 (+6). Efter förhandlingar med Miljöpartiet kunde den nya blågröna 

fempartikoalitionen presenteras den 14 oktober. Anna Starbrink fick fortsätta att som landstingsråd 

leda hälso- och sjukvårdsnämnden, Liberalerna fick ett utvidgat ansvar inom innovations- och 

digitaliseringsområdet och fick även fortsätta leda kulturnämnden. 

Media 

Liberalerna har en hög synlighet i hälso- och sjukvårdsfrågor. Liberalernas landstingsråd hade liksom 

tidigare år en framträdande position också i den nationella bevakningen och debatten, framför allt 

genom Anna Starbrink som nationell sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna men även genom 

Daniel Forslunds starka position i frågor om innovation och digitalisering. I trafikfrågor har 

Liberalerna en hårdare konkurrens men har lyckats synas i vissa specifika frågor. 

Valåret 2018 ökade synligheten i traditionella medier, efter en stadig uppgång tidigare under 

mandatperioden. Anna Starbrink stod för ca 20 procent av alla gruppledares medienärvaro. Under 

den intensiva valrörelsen var andelen ännu högre. 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. 

Frågor där Liberalerna synts under 2018 är vårdval och valfrihet, tillgänglighet och kortare köer, 

markeringar mot nationalistisk populism och högerextremism kring t.ex. EU/”Swexit”, digitalisering 

och t.ex. digital vårdgaranti, Spårväg syd och det egna liberala pendeltågsprogrammet. 

Den egna digitala kommunikationen i framför allt sociala medier utvecklades och drevs under året i 

samverkan med Liberalerna i Stockholms stadshus och förbundet. En hög synlighet med frekventa 

uppdateringar av bilder och inlägg hölls igång även sommaren och intensifierades under valrörelsen. 

Uppdrag 2018 i Stockholms läns landsting 

Förtroendevalda 

Valkrets  Ordinarie  Ersättare  

Stockholm 1 Södermalm–Enskede  Anna Starbrink  Jan Liliemark  

Peter Singer (t.o.m. 18-06-12) 

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  Thomas Erlandsson  

 

Gunilla Thorsson  

Peter Öberg 

PerOla Axelsson  
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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 Bergman  

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 (t.o.m. 18-10-23)  Daniel Forslund 

Organ   Ledamot 

(e) = ersättare  

Landstingsstyrelsen (LS)   Ninos Maraha, vice ordförande  
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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    Daniel Forslund (e) 

LS fastighets- och 

investeringsberedning  

Cecilia Elving 

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  

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) 
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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 (e) 

HSN:s beredning för tandvård Nikoletta Jozsa 

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  

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) 
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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) 

 

Nedanstående ledamöter och ersättare representerar efter valet den 9 september 2018 Liberalerna i 

landstingsfullmäktige: 

Valkrets  Ordinarie  Ersättare  

Stockholm 1 Södermalm–Enskede  Anna Starbrink  Pär Hommerberg 

Jan Liliemark 

Petra Nåsell 

Stockholm 2 Bromma–Kungsholmen  Cecilia Elving  

 

Pär Hommerberg 

Magnus Liljegren 

Charlotta Schenholm  

Stockholm 3 Norrmalm–Östermalm  Anna Horn Pär Hommerberg 

Paula Ternström 

Reidar Österman 

Stockholm 5 Västra söderort  Sara Svanström Pär Hommerberg 

Christoffer Fagerberg 

Anna Törnström 

Stockholm 6 Yttre västerort  Daniel Forslund Pär Hommerberg 

Fatima Nur 

Tobias Davidsson 

Sydväst  Ninos Maraha Caroline Rhawi 

Mia Franzén 

Lars Johansson 
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Sydost  Jessica Ericsson  Nicholas Nikander 

Erika Apell 

Stig Sandahl  

Ost  Amelie Tarschys Ingre  Lena Hallerby 

Stefan Saläng 

Amie Kronblad 

Nordost  Annika Linde  

Hans Andersson 

Kerstin Lidman 

Susan El Hark 

Monica Renstig 

Nord  Anna-Lena Johansson Anna Attergren Granath 

Reza Zarenoe 

Mattias Lönnqvist 

Nordväst  Helena Mischel Fredrik Ohls 

Maria Mattsson 

Margareta Hamark 

 

Landstingskansliet 

Till stöd för landstingsråden och landstingets förtroendevalda finns ett politiskt kansli i 

landstingshuset. Kansliet har under 2018 haft följande medarbetare. 

Kanslichef  Jesper Svensson 

Kommunikationschef Rasmus Jonlund  

Landstingsrådssekreterare Katarina Beech (vikarie t.o.m. november) 

Karin Elinder  

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

Patrik Lind 

Lovisa Montin (föräldraledig t.o.m. februari)  

Romina Pourmokhtari 

Sigrid Rydell Johnson  

Mårten Wallenström 
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Bilaga 8 Riksdagsgruppens rapport 2018 

Efter valet 2018 har Liberalernas riksdagsgrupp bestått av 20 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. 

Fredrik Malm, adj partiledning, Ledamot utrikesutskottet 

Barbro Westerholm, partistyrelse, ersättare socialutskottet. 

Gulan Avci, adj partiledning, partistyrelse, vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet 

Joar Forssell, ledamot Skatteutskottet, LUF-ordförande 

Ledamöterna har ytterligare ett antal suppleantuppdrag i utskott som inte listas där. Det har inte 

skett några förändringar i sammansättning av ledamöterna på stockholmsmandat under perioden 

som gått sedan valet. Jan Björklund och Maria Arnholm uttalar sig i övergripande frågor för partiet 

och centrala utspel. Fredrik Malm talesperson i utrikes- och migrationsfrågor, Barbro Westerholm 

talesperson i äldre- och folkhälsopolitiska frågor, Gulan Avci i integrationsfrågor, och Joar Forssell i 

frågor som rör skattepolitik. 

Riksdagsgruppen har under året hanterat det sedvanliga parlamentariska arbetet, dock i mycket 

svårnavigerad terräng på grund av regeringsfrågan. 

Fredrik Malm 
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Bilaga 9 Verksamhetsberättelser för de samverkande organisationerna 2018 

Liberala ungdomsförbundet, LUF 

Styrelsen har verksamhetsår 2018/2019 bestått av ordförande Caroline Rhawi, första vice Elin 

Hjelmestam och andra vice Max Hjelm samt ledamöterna Erika Apéll, Lovisa Lanryd, Anna Törnström, 

Jonatan Svensson Glad, Karin Pettersson och Roi Rorsman. 

Fokus har legat på valet 2018 och att i större utsträckning än tidigare år tala om varför Liberalernas 

politik är bra. Trots att Liberalerna inte gjorde ett succéval så har distriktet uppnått de flesta av sina 

mål och året har varit fullt av aktiviteter och utbildningar. Nedan följer en kort sammanfattning av 

hur arbetet gått inom olika fokusområden. 

Kampanjer och värvning 

Under våren hade distriktet en anställd kampanjombudsperson, och under valrörelsen sista månad 

hade distriktet ett anställt kampanjteam på fem-sex personer. Flera kampanjer genomfördes i 

anslutning till större event, som exempelvis en HBTQ-kampanj i samband med Pride, en 

arbetsmarknadskampanj i samband med 1:a maj, en EU-kampanj på Europadagen, en demonstration 

utanför Polens ambassad för att uppmärksamma de stränga abortlagarna under internationella 

kvinnodagen.  

Distriktet hade ett mål på 40 skolbesök som överträffades med över 70 skolbesök. Det varierade dock 

hur många som värvades på de olika skolbesöken. På vissa skolor värvades ett dussin, på vissa skolor 

inga alls. Målet om att vi skulle ha 700 medlemmar uppfylldes med goda marginaler trots att målet 

var högt uppsatt. Storstockholm har nu återgått till att vara LUF:s största distrikt. 

Liberalerna 

Samarbetet med Liberalerna har fungerat mycket bra under året. Fler medlemmar än på många år är 

aktiva i partiet och innehar förtroendeuppdrag. I linje med verksamhetsårets tema har distriktet mer 

ofta än tidigare lyft partiet och i mindre utsträckning kritiserat partiet utåt. Gemensamma aktiviteter 

har genomförts, som exempelvis en temakväll om liberal feminism, och distriktet deltog vid många 

av partiets kampanjer under valrörelsen. Under valrörelsen bemannade bland annat distriktet 

valstugorna vid Sergels Torg och Medborgarplatsen i princip dagligen och fyllde de luckor som partiet 

efterfrågade. Liberalerna Stockholms Län hörde ofta av sig med kampanjer som de behövde 

bemanning på och vid varje möjligt tillfälle ryckte distriktet in. Det handlade om allt från 

fältkampanjer och dörrknackningar till publik på torgmöten och debatter. 

Event och utbildningar 

Café Liberal hölls de flesta veckor med undantag för sommaren, valrörelsens intensiva skede och 

vinteruppehållet. Medlemsträffar för nya medlemmar hölls i stort sett varje månad. Många event 

med socialt huvudfokus hölls under året, minst en varje månad. Utöver detta genomfördes även 

många utbildningar. Bland annat anordnades under våren en kampanjutbildning i tre delar, en 

vårutbildning på temat ”valår” och en skrivutbildning på tre delar. Senare anordnades även en 

valupptakt med fokus på det kommande valet, två kortare utbildningar i Liberalernas valfrågor och 

en höstutbildning på temat ”EU”. 

Klubbar 
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Distriktet har många klubbar, varav många nystartade. Dessa är: Norrtälje, Norrort (Täby-Danderyd-

regionen), Haninge, Järfälla, Nacka-Värmdö, Lidingö. Dessvärre har aktiviteten i majoriteten av 

klubbarna varit låg, men målet är att förbättra aktiviteten under kommande verksamhetsår. 

 

Liberala kvinnor  

Verksamhetsåret 2018 är valår där mycket fokus legat på just valet. Till exempel så tog vi fram en 

valplattform, vi kampanjade före och under valet, både via Facebook och via fysiska kampanjer och 

efter valet hade vi möte med valanalys. Vi skickade också in vår valanalys till den valanalysgrupp som 

Liberalerna i länet tillsatt där vi lyfte att jämställdheten kom bort i valrörelsen. 

Några aktiviteter som stuckit ut särskilt är: 

● På den internationella kvinnodagen 8 mars hade vi en manifestation för Polens kvinnors rätt till 

abort under eftermiddagen samt överlämnade en skrivelse till Polens ambassad. Manifestationen 

genomfördes tillsammans med LUF Storstockholm och Liberala studenter. 

● Den 19 april deltog LK Stockholm i Knytblusmanifestationen på Stortorget i Gamla stan. Ordförande 

Charlotta Schenholm fick också möjlighet att tala inför över 2000 deltagare tillsammans med andra 

kända feminister som Cissi Wallin, Nina Rung, Katarina Wennstam, Mona Sahlin med flera. 

● Den 1 september hade vi kampanj på Gärdet i samband med Tjejmilen för rätten att springa fritt, 

även för kvinnor i samarbete med L. Ca LK 15 medlemmar kampanjade under 2,5 timmar. Allt 

material tog slut. Mycket populär var den reflex som vi delade ut. 

● Den 27 november firades 100 år av allmän rösträtt i Sverige med medlemsmöte med tema Liberal 

Feminism – från rösträtt till pappamånader. Detta var ett samarrangemang mellan LK Stockholms 

län, L, Luf Storstockholm och LS som lockade ca 100 personer. Vi hade ett flertal intressanta gäster, i 

den efterföljande paneldiskussion diskuterades vad den liberala feminismen står inför för utmaningar 

idag. 

Vår publika Facebookssida https://www.facebook.com/LiberalaKvinnorStockholm  har i nuläget 452 

som gillar sidan, det är en ökning med 145 %. jmf med 2017. Under året har vi ökat vår aktivitet på 

sidan med kraftigt. Några av våra mest engagerande inlägg har varit när vi delade artiklar om SDs syn 

på abort. Detta genererade 564 stycken reaktioner och kommentarer. Något som även engagerar är 

männens löner i allsvenskan jämfört med kvinnliga fotbollsspelare det gav 216 reaktioner och 

kommentarer. 

LK Stockholm hade per den 31 december 2018 216 betalande medlemmar. 

Liberala Kvinnor Stockholms län styrelse via Charlotta Schenholm, ordförande 
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Bilaga 10 Verksamhetsberättelser för nätverken 2018 

HBT-liberaler 

Föreningen HBT Liberaler Storstockholm valde i februari 2018 en styrelse bestående av Facundo Unia 

(ordförande), Martin Andreasson, Nicke Johansson, Barbro Westerholm, Charly Wassberg Borbos, 

AnnCharlotte Söderholm, Janne Westerlund och Jonatan Svensson. Under året har föreningen, 

förutom sociala medlemsaktiviteter, arbetat med valrörelsen och besökt bland annat seniorboendet 

Regnbågen på Östermalm. Naturligtvis har föreningen varit involverad i firandet av Stockholm 

Europride. 

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. I 

samband med att Liberalernas utsågs till bäst i test av Naturskyddsföreningen ordnades ett 

panelsamtal mellan Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, PM Nilsson ledarskribent 

Dagens Industri, Maria Weimer, riksdagsledamot och Karin Karlsbro, Gröna Liberaler.   

Under valrörelsen deltog Gröna Liberaler i kampanjen, med flygbladsutdelningar, debatter och 

torgmöten. 

Liberala seniorer 

Nätverket Liberala seniorer i Stockholms Län har under 2018 haft sammankomster i genomsnitt en 

gång i månaden, sånär som vid sommartid. Kallelser till dessa möten har sänts till en lista inom 

Stockholms Län som har omfattat ca 190 personer. Erfarna inledare, som ställt upp utan ersättning, 

har – ofta med starka inledningar - bidragit till att diskussionerna varit engagerade. En målsättning 

har varit att samla de deltagande seniorernas synpunkter, i avsikt att föra dem vidare inom 

Liberalerna.  

Ämnesvalet vid diskussionerna har med avsikt varit brett.   

Minnesanteckningar från diskussionerna vid samtliga sammankomster har tagits fram, och gjorts 

tillgängliga för bl.a. detta nätverk.  

Nätverket Liberala seniorer i Stockholms Län har regionala motsvarigheter i ett antal andra regioner i 

landet. Dessa samverkar i det nationella nätverket Liberala seniorer, som leds av Barbro Westerholm. 

Ett utbyte av erfarenheter dem emellan har kunnat äga rum.  

Ansvarig för verksamheten inom Nätverket Liberala seniorer i Stockholms Län har under 2018, liksom 

under ett antal föregående år, varit Tomas Ohlin. 
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Bilaga 11 Anställda 2018 

Länskansliet: 

Birgitta Rydell, förbundssekreterare/kanslichef 

Niklas Englund, politisk sekreterare 

Robin Nilsen, kommunikationsansvarig 

Ulrika Tellander, organisationsansvarig 

Ebba Wistedt, utbildningsansvarig 

Timanställda “dörröppnare” som bland annat har välkomnat nya medlemmar och stöttat kommun- 

och lokalföreningar med återvärvning via telefonsamtal. 

Tillfälligt anställda under valrörelsen:  

Axel Leijonborg 

Berith Eriksson 

Carina Wellenius 

Cecilia Carpelan 

Dan-Aria Sucuri 

Elisabet Ek 

Erik Ekerlid 

Erika Apéll 

Håkan Andersson 

Johan Brostedt 

Mats Hasselgren 

Michael Kågström 
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Kampanjplan EP-valet 2019
LIBERALERNA STOCKHOLMS LÄN
BESLUTAD AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 
29/1 2019

JA TILL EUROPA.
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Så vinner vi valet!
Frihet måste försvaras. Europaparlamentet är en viktig del av det svenska styrelseskicket, här 
avgörs frågor som är viktiga för Sveriges framtid. Vår uppgift är att försvara varje människas rättighet 
att forma sitt eget liv. I en välfungerande europeisk marknadsekonomi med gränslös handel får varje 
människa bättre förutsättningar att bära frukt av sitt eget arbete. Med välfungerande europeiskt samar-
bete minskas risken för att människor i Sverige utsätts för brott. Med en social pelare i den europeiska 
unionen minskar desperationen i fattiga EU-länder som driver fattiga människor att bosätta sig på 
gatan i Sverige. Endast med ett europeiskt samarbete klarar vi klimatutmaningen. I EP-valet 2019 står 
viktiga värden för Sverige och Stockholmsregionen på spel.  

Det här är kampanjplanen för Liberalerna Stockholms läns arbete i EP-valrörelsen 2019. Samma 
kampanjplan gäller för Liberalerna Stockholms stad. 

EP-valrörelsen drivs nationellt under ledning av Liberalernas Riksorganisation (RO) som arbetar 
fram det politiska innehållet och tar fram verktyg och material. Liberalernas Stockholms län samarbe-
tar löpande med RO i planering och genomförande av valrörelsen.

Viktiga datum.

10-22/1          Provval/rådgivande omröstning.
15-16/2          Partiråd utser kandidater och antar program.
8-10/3          Liberalt Riksmöte, utbildning för kandidater och aktiva medlemmar.
23/3           Förbundsårsmöte, utbildning för aktiva medlemmar.
4/5           Valstugan vid Sergels torg öppnar.
5/5	 	 									Affischeringsstart.
8/5           Start förtidsröstning.
9/5           Europadagen.
26/5           Valdag.

Rekommendationer inför EP-valet från valutvärderings-
gruppen.

• Sätt upp tydliga och mätbara mål för valresultatet.
• Fortsätt med dörrknackning och samtal före och under kampanjen.
• Förbered kampanjorganisationen.
• Utveckla budskapet – Ta Europa närmare.
• Gör en grundlig målgruppsanalys.
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EP-valets tre faser.
Fas 1: Januari-15 

mars

Fas2: 16 mars-

april

Fas 3: Maj

Aktiviteter Samtalskampanj 
med dörrknackning 
om lokala frågor
Göra EP-valet känt
Utbildning vid 
årsmöten

Inledande 
valkampanj
Samtal och 
dörrknackning
Göra EP-valet känt

Intensiv 
valkampanj från 
4/5

Politik Lokala frågor EU-politik nationell 
och lokal inriktning

EU-politik nationell 
och lokal inriktning

Material Kampanjpaket med 
samtalsmanual, mall 
för lokala flygblad, 
ideologisk folder, 
basflygblad EU

Kampanjmaterial 
bas: bl a flygblad, 
samtalsöppnare. 
Riksmötet: 
broschyr, politik och 
fakta

Kontakt med 
väljare, 
kandidatstöd, 
digitalt material, 
aktuella flygblad

Ansvar för 

innehåll

Föreningar med stöd 
av länsförbundet

RO: nationell politik  
och politik för lokal 
nivå

RO: nationell 
politik och politik 
för lokal nivå

Ansvar för 

material

RO, länsförbundet 
och 
kommunföreningar

RO RO

Utbildning inför EP-valet.
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Mål för EP-valrörelsen 2019.

• Liberalerna ska vinna minst två 
mandat i Europaparlamentet.

• Liberalerna ska vinna minst 300 000 
röster.

• Liberalerna Stockholms län ska 
vinna minst 90 969 röster (se sista 
sidan).

• Liberalerna Stockholms län ska 
samtala med minst 105 551 väljare.

Vi ska kampanja med glatt humör. En 
av de viktigaste anledningarna att 
människor engagerar sig i Liberalerna 
är att finna en social gemenskap med 
likasinnade.

Exempel på aktiviteter och arbetsuppgifter för alla medlemmar.

Det är roligare att vara 
liberal.

• Dörrknackning
• Bära pin
• Klistermärke på bil
• L-affisch på tomt eller balkong
• Affischering
• Utdelning I brevlådor
• Torgmöte/ pop-up station för utdelning av 

flygblad och samtal
• Väljarkontakt per telefon
• Arrangera ett home party

IRL

• Märka profilbild på facebook med L
• Dela liberala budskap
• Dela liberala budskap med egen kommentar
• Kommunikation genom lokalförenings 

facebooksida.
• Skriva insändare i lokaltidning
• Delta i diskussioner i lokala/ämnesspecifika 

facebookgrupper
• Producera film/skyltar och annat material 

för sociala medier

SOCIALA MEDIER OCH MEDIER
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Våra utgångspunkter.

• Dörrknackning är det mest effektiva sättet att 
förmedla budskap och lyssna. 

• Vi möter också väljare med samtal i vardagen, 
på homeparties, vissa torgaktiviteter och i 
sociala medier.

• Vi samtalar med människor om lokala frågor 
och använder EP-valet för att stärka oss inför 
valet 2022.

• I EP-valet är det viktigt att påminna 
människor om att rösta. Vi ska tillhandahålla 
information om hur man röstar.

1. VI MÖTER MÄNNISKOR I SAMTAL

• Vi ska rikta vår kommunikation mot 
målgrupper där vi redan är starka och mot 
målgrupper där vi har potential att växa.  

• Vi använder Liberalernas 
kommunikationsstrategi där våra typväljare 
beskrivs.

• I Stockholms innerstad och andra områden 
med lägenhetshus, där vår röstpotential är 
stor, ska vi pröva dörrknackning genom att få 
tillgång till hus där våra medlemmar bor.

• Riktad kommunikation, framförallt digitalt, 
ska göras till grupper och valdistrikt där vi 
bedömer att vi har särskilt stor potential.

• Vi samarbetar med LUF Storstockholm för 
att nå de unga väljarna. LUF ansvarar för 
Liberalernas kampanj på gymnasieskolor.

•  LS kampanjar på universitet och högskolor.

3. VI RIK TAR OSS TILL MÅLGRUPPER DÄR VI 
HAR POTENTIAL

• Vårt mål är att vinna 90 969 röster i 
Stockholms län. Målet bryts ner i delmål som 
varje lokalförening ska sträva efter.

• Vi ska använda oss av tekniskt stöd för analys 
av valdistrikt, så kallade målgruppskartor 
och vi ska dokumentera våra insatser så att vi 
kan mäta effekten av våra väljarkontakter och 
använda lämpliga digitala verktyg.

• Stockholms EP-kandidater förutsätts 
sätta egna mål för vunna röster och antal 
väljarsamtal.

4. VI SÄT TER UPP MÅL OCH MÄTER VÅRA 
AK TIVITETER

• EP-kandidaterna från Stockholms län ska 
medverka i minst 16 aktiviteter i Stockholms 
län mellan 16/2 och 26/5.

• De som har ett förtroendeuppdrag för 
Liberalerna förväntas att aktivt delta i 
kampanjen. Detta gäller ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige, ledamöter 
och ersättare i landstingsfullmäktige, 
ledamöter i kommunala och regionala 
nämnder och bolagsstyrelser, 
riksdagsledamöter, och alla som är ledamöter 
i styrelserna för föreningarna Stockholms län. 
Medlemmar som har ett förtroendeuppdrag 
förväntas delta i minst 4 aktiviter under april-
maj.

• Den lokala kännedomen och partiföreträdares 
hemvist i grannskapen är grunden för en lokal 
strategi som varje lokalförening fastställer.

• Anställda fältledare koordineras av 
förbundet och ska understödja och förstärka 
lokalföreningarna i dörrknackning och andra 
aktiviteter.

• En checklista tas fram för att underlätta för 
föreningar att organisera EP-kandidaternas 
besök. Planering och bokning sker via 
förbundet.

5. ALLA MED FÖRTROENDEUPPDRAG FÖR 
LIBERALERNA DELTAR I EP-K AMPANJEN

•  Vi utformar ett kortfattat och samlat 
EP-valbudskap för Stockholmsregionen, med 
utgångspunkter från partiets EP-valsprogram.

•  I varje kommun ska vi lyfta fram vad vår 
EU-politik betyder för kommunen och för 
enskilda människor i vardagen.

2. VI GÖR EU-POLITIKEN VARDAGSNÄRA
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• Vår huvudsakliga plattform är Facebook.
• Varje lokalförening ansvarar för att ha en 

aktuell Facebooksida. Förbundet ger stöd.
• Vi använder oss mycket av bilder och filmer.
• Våra inlägg ska visa våra värderingar och 

ideologi, humor och känslor samt politik och 
engagemang.

• Kandidater och ledare i lokalföreningarna 
ska få coachning för att utveckla sitt arbete i 
sociala medier.

• Alla aktiva medlemmar ska få råd om insatser 
de kan göra för Liberalerna i sociala medier.

• Det ska finnas beredskap att snabbt besvara 
inlägg och frågor i kommentarsfält. 

• Vi bygger vidare på den organiserade och 
samordnade närvaro på sociala medier 
som socialamedierteamet skapade under 
valrörelsen 2018.

7. VI ÄR AK TIVA I SOCIALA MEDIER

• Affischer och trycksaker tas fram av 
riksorganisationen. 

• Mall för tryckt material för varje förening ska 
finnas.

• Liberalerna ska affischera strategiskt i utvalda 
valdistrikt och därmed uppmuntra våra 
kärnväljare att gå och rösta. 

• Brev och andra försändelser direkt i brevlådan 
är ett komplement när vi når ut till specifika 
målgrupper. 

• Föreningar som vill göra riktade utskick 
använder webbtryckeriet. 

8. TRYCK T MATERIAL MED LOK AL PRÄGEL

• 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.

• Vi ska engagera nya medlemmar i kampanjen.
• Vi ska formera grupper av aktiva medlemmar 

som är engagerade för olika aktiviteter. Till 
dessa ska nya medlemmar lätt kunna ansluta 
sig.

• Förbundet ger förutsättningar för utbildning 
och coachning av valarbetare och lokala 
valledare. Den lokala valledaren ska i sin tur 
entusiasmera medlemmarna.

6. ENGAGEMANG SK A VARA LÄT T
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Kommunföreningarnas 
uppdrag och ansvar.
Förbundets valplan utgår bland annat från förbundets uppdrag att stötta 
kommunföreningarna, och förutsätter därför att kommunföreningarna svarar för:

• Föra ut EU-politik för lokalnivå som tas fram 
av RO.

• Anpassa Liberalernas centrala budskap till 
lokala förhållanden och målgrupper.

POLITIK

• Kontakta, helst på telefon, enskilda 
medlemmar och slussa intresserade till 
aktivitet. 

• Aktivt inventera och mobilisera 
medlemmarnas intresse och möjligheter att 
engagera sig i valrörelsen.

• Värva medlemmar och arbeta för att tidigare 
medlemmar blir kvar i partiet.

ENGAGEMANG

• Planera och genomföra alla faser av 
EP-valrörelsen.

• Identifiera geografiska områden och 
målgrupper i stadsdelen och valkretsen 
där Liberalernas potential är hög, och rikta 
kampanjen dit.

• Kommunicera tydligt om aktiviteterna, 
även till förbundet, så att det blir enkelt att 
engagera sig och att dokumentation av alla 
insatser blir fullödig.

• Fokusera på direktkontakter med väljare, 
dokumentera och följ upp.

• Hålla lokal Facebooksida uppdaterad och 
coacha medlemmarna till aktivitet i sociala 
medier.

KAMPANJ

• Utse en valledare och valledning som 
ansvarar för den lokala kampanjen.

• Utveckla lokal valplan och budget, med 
kalendarium för aktiviteter.

• Bevaka att det finns valsedlar i 
förtidsröstnings- och vallokaler.

ORGANISATION

Vi ska ta hand om varandra och göra valkampanjen lustfylld.
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Liberalerna Stockholms läns 
uppdrag och ansvar.

• Säkerställa att Liberalernas valbudskap  
för EP-valet samt viktiga frågor för riks, 
landstings och kommunpolitiken finns med i 
valrörelsen i hela Stockholmsregionen.

• Utifrån EP-valkampanjens inriktning, 
kommunicera specifika budskap för 
Stockholmsregionen.

POLITIK

• Snabb hänvisning av nya medlemmar och 
intresserade till aktivitet och underlätta steget 
in i lokalföreningarnas kampanjverksamhet.

ENGAGEMANG

• Stöd med nya målgruppskartor och 
dokumentationsverktyg.

• Mobila team till stöd vid dörrknackning och 
torgmöten.

• Organisera coachning genom 
nyckelgruppsmöten, ledarträffar i Stockholms 
stad och enskild uppföljning med lokal 
kampanjledning.

• Koordinerar samlade insatser i prioriterade 
delar av länet.

• Tydlig kalender där föreningarnas aktiviteter 
förs in.

• Manualer och checklistor för att förenkla de 
lokala valledningarnas arbete.

• Kampanjmaterial som underlättar samtal.

KAMPANJ

• Förbundsstyrelsen för Liberalerna Stockholms 
län och styrelsen för Liberalerna Stockholms 
stad och fattar beslut om kampanjplan.

• Förbundsstyrelsen utser en valledare.
• Förbundsledning/AU fungerar från januari 

fram till EP-valet även som valledning.

ORGANISATION

Manualer och checklistor.
Stöd för samtal: inledning, inlyssning, avslut och uppföljning. 

Manualer för dörrknackning, home party och besök hos företag eller föreningar.

Checklista för lokal utdelningsorganisation och för besök av kandidater.

98 av 139



9

Förbundets kampanj organiseras i tre områden.
• Väljarkontakt: Fältledare som ger föreningarna metodstöd, hjälp vid planering och som sköter 

övergripande dokumentation och aktivitetskalender.

• Sociala medier: Samordnas av sociala medieteamet (länskansliet, landstingskansliet och 

stadshuskansliet). Coacha föreningarna och engagera volontärer.

• Praktiskt understöd: till kampanjen rör tryck, beställningar, utbildningar och möten, samordning av 

toppkandidater, internkommunikation, tillståndsgivning m.m.

Samarbeten.
LUF Storstockholm, LS Stockholm och Liberala Kvinnor

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

nätverk och aktiviteter. 

Förbundet och Stockholmsliberalerna

• Samma övergripande kampanjplan som Liberalerna Stockholms län.

• Aktivt arbete i nomineringsprocessen för att få bra toppkandidater.

• Gemensamma utbildningar.

• Arrangera gemensamma kampanjaktiviteter.

För Stockholmsföreningen och deras lokalföreningar.
• Distribution av kampanjmaterial till lokal kampanjledning (beachflaggor, affischer, trycksaker, pins, 

ballonger, godis mm.)

• Genomföra särskilda kampanjer i egen regi eller tillsammans med lokalföreningarna.

• Samordna verksamhet och kampanjer i Stockholm och förbereda kampanjer som lokalföreningarna 

kan driva.

• Stötta och skapa förutsättningar för aktivitet i sociala medier.
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Röst- och samtalsmål för föreningar.
Förening Röstmål Samtalsmål
Botkyrka 1730 2018

Danderyd 2483 2897

Ekerö 1237 1443

Haninge 2224 2595

Huddinge 3166 3694

Järfälla 2459 2869

Lidingö 3207 3742

Nacka 4811 5613

Norrtälje 1807 2108

Nykvarn 270 315

Nynäshamn 772 901

Salem 656 765

Sigtuna 1187 1385

Sollentuna 3540 4130

Solna 3478 4058

Stockholms stad 40 829 47052

Bromma 4719 5408

Enskede-Årsta 1386 1562

Farsta 1427 1565

Hägersten-Liljeholmen 2543 3004

Hässelby-Vällingby 2507 2523

Kista 493 690

Kungsholmen-Essingeöarna 4704 5229

Norrmalm 5167 6193

Skarpnäck 1264 1389

Skärholmen 460 889

Spånga-Tensta 1165 1353

Stureby-Vantör 1184 1319

Södermalm-Gamla stan 6609 7613

Älvsjö 1846 1859

Östermalm 5355 6456

Sundbyberg 1579 1842

Södertälje 1753 2045

Tyresö 1794 2093

Täby 4669 5447

Upplands-Bro 769 897

Upplands Väsby 1251 1460

Vallentuna 1388 1619

Vaxholm 609 711

Värmdö 1516 1769

Österåker 1785 2083

Totalt: 90 969 105 551
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A Demokrati 
A1. Inför kommunal arvodesberedning 
Gunnar Andrén, Stocksund 

1. att Förbundsårsmötet 2019 ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att – på sätt som 

Förbundsstyrelsen bestämmer – utarbeta förslag till hur de 26 kommunerna i Stockholms län 

skall ha samma kommunala organisation då det vad gäller beslut om kommunala arvoden. 

2. att kommunala arvodesberedningar fristående från kommunstyrelserna övervägs. 

Riksdagen har sedan 1974, då 1975 års grundlag beslutades och riksdagens arbetsformer stadfästes, 

en arvodesberedning. Den har till formen haft olika namn och givits skilda direktiv. Det 

grundläggande har dock varit att arvodesberedningen inte skall innefatta tjänstgörande 

riksdagsledamöter och att arvodesberedningen skall hållas åtskild från sin uppdragsgivare. 

Numera väljs arvodesberedningen efter förslag från konstitutionsutskottet. Den består av tre 

ledamöter som inte är riksdagsledamöter. På samma sätt finns en statsrådsarvodesberedning för att 

inte regeringens ledamöter själva skall bestämma sina arvoden och villkor. Även för riksrevisionen, 

ett riksdagens och inte regeringens organ, finns sedan dess tillkomst 2003 motsvarande 

arvodesberedning. 

Riksdagen har sedan 1975 följt förslagen från arvodesberedningarna, detta trots att det frekvent 

förekommit förslag om sänkta, aldrig höjda, riksdagsarvoden. 

Med jämna mellanrum, dessvärre inte alltid ogrundade, förekommer missnöje även i kommunala 

beslutsförsamlingar om arvodenas storlek och sättet att bereda dessa.  

Från liberala utgångspunkter är det viktigt att hålla armlängds avstånd mellan arvodesberedningar 

och beslut, detta till förekommande av politiskt grundat missnöje, inte sällan gränsande till populism. 

I Stockholm läns kommuner, inklusive regionen, bör samma princip för bestämmande av om politiska 

arvoden gälla som för riksdagsledamöter och statsråd, inte bara till region-, borgar- och 

kommunalråd utan till alla förtroendevalda. 

Därför bör i varje kommun inrättas en arvodesberedning. Den kan bestå av tre betrodda och valbara 

personer inom respektive kommun eller region. 

Frågan är: Hur bör dessa tre personer utses? 

De bör väljas av fullmäktige efter förslag från partierna som vid överläggning mellan sig skall 

företrädas av en person från varje partigrupp.  

Enklast är att företrädaren för det största partiet i fullmäktige utses till ordförande.  

Varje partigrupp kan genom sin gruppledare sedan nominera sitt partis företrädare.  

Det ankommer sedan på de valda partiföreträdarna att föreslå fullmäktige vilka tre personer som 

skall utgöra arvodesberedning. Fullmäktiges ordförande kan bemyndigas att formellt föreslås de tre.  

Ingen av dessa skall vara, men kan ha varit, ledamot i fullmäktige.   

Arvodesberedningen skall sedan föreslå, förslagsvis senast tre månader före varje nytt kalenderår, 

Kommun- eller Regionfullmäktige att besluta om sina förslag arvoden så att beslut kan träffas i god 

tid före nästa kalenderår.  
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Att arvodesberedningen likt riksdagens arvodesberedning inte skall vara ledamöter i fullmäktige är 

själva kärnan i förslaget. Arvodesberedningens förslag skall därmed inte behandlas av kommun- eller 

regionstyrelse utan direkt underställas fullmäktiges prövning. 

Den här förslagna ordningen befriar kommun- och regionstyrelsen från att bereda sina egna och 

andra förtroendevaldas arvoden.  

Avsikten är att förebygga kritik mot att berörda beslutar om egna arvoden, låt vara att det i en 

parlamentarisk demokrati alltid är Kommun- eller Regionfullmäktige som i sista ändan är 

beslutsfattare. 

Det bör ankomma på förbundsstyrelsen att i detalj utarbeta förslag hur arvodesberedningen skall 

vara organiserad och finansierad. 

 

A2. Möjliggör införandet av åtskilda valdagar för regionen och 
kommunerna i Stockholms län 

Gunnar Andrén, Stocksund 

1. att Förbundsårsmötet 2019 ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att – på sätt som 

Förbundsstyrelsen bestämmer – utarbeta förslag till hur Regionfullmäktige och de 26 

kommunfullmäktigeförsamlingarna i Stockholms län skall få bli försöksområde för att 

med riksdagens tillstånd kunna pröva åtskilda valdagar i syfte att stimulera tätare 

medborgerligt politiskt engagemang och bryta med att vi bara har val i Sverige vart fjärde 

år. 

2. att överväga att ett upplösningsinstitut också införs i länets 26 kommuner och region 

Stockholm med minoritetsgarantier mot missbruk.  

Sverige är fantastiskt, om det råder bred enighet. Demokratin fungerar väl. 

När vi just firat 100-årsdagen av det första beslutet om allmän och lika rösträtt – den 18 december 

1918 – finns skäl att fundera om ytterligare reformer för att kunna förankra det medborgerliga, 

demokratiska styret kan finnas. 

Ty i ett avseende har Sverige blivit extremt: det är lång tid mellan medborgarnas möjlighet att direkt 

påverka politiken. Fyra år och dessutom gemensam valdag för riksdags-, region- och kommunalval 

befrämjar inte väljarnas möjlighet att i direkta val påverka de politiska församlingarnas 

sammansättning.  

Det nuvarande systemet är inte odemokratiskt men gör en betydande förbättringspotential 

föreligger. 

Inför 2017 års landsmöte föreslog jag i en motion, som gavs den vackra beteckningen E57 inom rätts- 

och demokratiområdet, att vårt liberala parti aktivt skall verka för att valdagarna mellan riksdagsval å 

ena sidan och kommun- och landstings/regionval å den andra skall åtskiljas. 

Till min förvåning föreslog partistyrelsen bifall till motionen, så även landsmötets utskott och till slut 

även landsmötet (§ 155, beslutspunkten 1356, åtminstone Sara Svanström minns säkert eftersom 

hon just vid detta beslut var landsmötets ordförande och klubbade partiets åsikt). 

Vad har sedan hänt? 

Svar: Ingenting.  
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Ingen liberal riksdagsmotion.  

Inga konstitutionella partiledartal.  

Inga liberala konstitutionella rapporter.  

Ingenting. 

Det måste bli en ändring. Sanna liberaler måste alltid sätta medborgerligt inflytande och 

bestämmanderätt högt på agendan – oavsett alla andra partiers ointresse och liknöjdhet. 

Närdemokratin måste vara ett liberalt kännetecken. Demokrativärdet är alltid större än 

penningvärdet. 

Även om det kan synas vara att slå in öppna dörrar tar jag mig friheten att kort beskriva bakgrunden 

– med ett rejält hopp från det historiska beslutet 1918 till de konstitutionella reformerna i slutet av 

1960-talet. 

Med enkammarriksdagens införande 1971 blev tiden mellan valen längre. Tidigare var det val till 

riksdagen vart fjärde år, till kommuner och landsting också vart fjärde år – men i praktiken vartannat 

eftersom också de mellanliggande kommun- och landstingsvalen påverkade första kammarens 

sammansättning blev även kommunalvalet en nationell opinionsyttring. 

Vi hade alltså 1921-1968 val vartannat år, från 1971 blev det tre år, från 1994 fyra år mellan 

medborgarnas möjlighet att rösta. 

Mot den bakgrunden är det inte märkligt att mer eller mindre seriösa opinionsundersökningsföretag 

vuxit fram som svampar. År 1966 då konturen av den längre mandatperioden började synas var också 

det år då Sifo, förvisso grundat redan 1954 som Svenska institutet för opinionsundersökningar och 

med varumärkesundersökningar som bas, började med sina partisympatiundersökningar. 

Begreppet Sifo-undersökning blev snart synonymt med en begränsad folkomröstning om det 

politiska läget för partierna och därmed med stort intresse och genomslagskraft hos medier och 

bland de väljare som inte hade annan möjlighet än att opinionsmässigt påverka partier och politiker 

Låt det stå klart: Det var de konstitutionella reformerna och de glesare valen som utgjorde jordmån 

för Sifo:s expansion; snart etablerades fler företag i samma bransch. 

Det konstitutionella ramverket som trädde i kraft 1 januari 1971 – valet ägde rum den 20 september 

1970 - innehöll främst dessa delar: 

1.      Enkammarriksdag med 350 ledamöter, 349 från 1976. Upplösningsrätt för statsministern eller – 

välkänt efter valet 2018 – automatiskt extraval om riksdagen avvisar talmannens förslag till 

statsminister fyra gånger i rad, den numera mest kända icke någonsin tillämpade 

grundlagsbestämmelsen. 

2.      Gemensam valdag för riksdags-, kommun- och landstingsval med treåriga mandatperioder. 

Ingen upplösningsrätt för kommuner och landsting.  

3.      En stor kommunreform, från som mest 3.532 kommuner 1930 till som minst 277 i början av 

1970-talet, nu 290, en minskning på fyrtio år med över 90 procent och samtidigt ökande avstånd 

mellan väljare och valda. 

1992 beslutade riksdagen på förslag av ministären Bildt att förlänga mandatperioden från tre till fyra 

år – med bibehållen gemensam valdag. Som kompensation infördes ett av partierna i hög grad styrt 

personval, dock en möjlighet som rätt utnyttjad kan ge många fler säte och stämma i de valdas skara; 
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skallet mot personvalet är i grunden oberättigat, det är en väljarmöjlighet till inflytande som förr inte 

existerade.  

Sverige bör ha tätare val än vart fjärde år där alla väljares åsikter tillmäts samma vikt.  

Detta sker enklast genom att skilja valdagarna åt. Det är en gammal liberal ståndpunkt. 

Landsmötesbeslutet 2017 var klokt.  

Under senare år har Sveriges liberala parti dock inte drivit frågan om att ge väljarna fler möjligheter 

att påverka politiken direkt. Det är dags att ändra på detta. 

Hur?  

Kan ett län gå före?  

Måste alla val stöpas i samma form?  

Måste alla tänka lika? (Då blir inte mycket tänkt.) 

Kommun-, landstings/region- och riksdagsval bör ha skilda valdagar, liksom EU-parlamentsvalen har 

sedan 1995, de avgörs ju varken på samma dag eller ens år som de allmänna valen. 

Men i Stockholms län, Sveriges icke till ytan men väl till befolkningen största region, lämpar sig väl för 

att försöka utveckla nya former av medborgarinflytande. 

I Stockholms län skulle man kunna ha nio kommunala val/år, år som inte är riksdagsvalår. Det skulle 

också kunna öka intresset för lokala val och frågor, att slippa stå i skuggan av riksdagsvalet, att skapa 

möjligheter för enskilda partier eller personer att bygga upp förtroende inför väljarna inför 

riksdagsval eller rent av EU-parlamentsval. 

För partiernas del skulle det innebära att tre års politiska lunk skulle ersättas av ganska ständigt 

pågående valrörelse, för medierna skulle det med visshet innebära dels att journalister måste blir 

skickligare på att förmedla lokala frågors vikt och presentera kandidaters profil och program, för 

väljarna skulle det bli lättare att genom fördjupad och mer riktad information ta ställning till olika 

partiers och politikers förslag. 

Omsatt till hela Sverige med 290 kommuner och 21 landsting/regioner kan man lätt ha t.ex. ungefär 

100 val/år som inte är riksdagsvalår. 

Med upplösningsinstitut, som bör införas också i kommuner och regioner – det bör ankomma på 

förbundsstyrelsen att skissa på minoritetsskydd för att förhindra missbruk av upplösningsinstitutet, 

en lösning kan vara att kräva 60 procents bifall i den parlamentariska församlingen, eller 2/3 

majoritet för upplösning – kan mandatperioden endera vara fyraårig som hittills eller fram till nästa 

ordinarie val, alltså vad som gäller för riksdagen.  

Den fyraåriga mandatperiodens längd har den fördelen, vilket ju var grunden för 1992 års 

förlängning, att politiken bör vara långsiktig, håll-och förutsebar. Normalt är tv eller tre års 

mandatperiod i kortaste laget. 

Att ha olika långa mandatperioder är fullt möjligt vilket visade sig 2011 då omval skedde i hela Västra 

Götalands län och en valkrets i Örebro, likaså med omvalet 2015 i Båstad. 

Och senast har Valprövningsnämnden beslutat om att omval skall ske i Falun i början av maj 2019: 

väljarna i den fina kommunen tillfrågas alltså två gånger på kort tid utan, får man hoppas, att 

kommunen går under.  
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Att låta väljarna avgöra parlamentariska eller andra ledningsproblem bör aldrig betraktas som fel. 

Det skulle också kunna öka intresset för lokala val och frågor, att slippa stå i skuggan av riksdagsvalet. 

Att det normalt är klokt med rimligt långa mandatperioder för att möjliggöra långsiktig ekonomisk 

och annan planering är en annan sak; att valperiodens längd är förutbestämd understryker att 

väljarnas val är viktigt.  

Liberalerna i Stockholms län bör gå före med ett väl genomarbetat förslag som dels möjliggör åtskilda 

valdagar förlagda till icke riksdagsvalår, dels att införa kommunalt och regionalt 

upplösningsinstitutet, allt i avsikt att fördjupa den politiska debatten och möjliggöra för väljarna att 

oftare än vart fjärde år vid ett och samma tillfälle rösta i tre val, för de flesta en synnerligen 

oöverskådlig ordning. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion A1 och A2 
1. att avslå motion A1. 

2. att bifalla motion A2 yrkande 1. 

3. att anse motion A2 yrkande 2 besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

Motion A1 föreslår att förbundsstyrelsen verkar för att det i alla kommuner i Stockholms län skapas 

kommunala arvodesberedningar enligt en enhetlig modell. Arvodesberedningarnas uppgift ska vara 

att ta fram förslag till arvodesbestämmelser för förtroendevalda som ska läggas fram direkt till 

kommunfullmäktige. I motion A2 föreslås att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att verka för att 

Stockholms län blir försöksområde för skilda valdagar till region och kommuner (yrkande 1) och att 

överväga hur ett kommunalt upplösningsinstitut, dvs. möjlighet till extra val till fullmäktige, skulle 

kunna se ut (yrkande 2).  

I motion 1 pekar motionären på vikten av att arvoden till förtroendevalda bestäms i en ordning där 

det finns ett tillräckligt avstånd mellan det beredande och det beslutande organet. Motionären 

föreslår att förbundsstyrelsen tar fram ett förslag till enhetlig modell som skulle kunna införas i 

samtliga 26 kommuner i länet. 

Förbundsstyrelsen är helt enig med motionären om betydelsen av att förslag till kommunala 

politikerarvoden utarbetas på ett sätt som garanterar att endast sakliga hänsyn tas. Även i 

Liberalernas interna styrdokument finns vägledande principer som pekar i samma riktning. I 

Liberalernas etiska riktlinjer, som gäller för förtroendevalda, kandidater och anställda på samtliga 

nivåer, fastslås följande: ”Att hantera offentliga medel kräver stor aktsamhet. Det får aldrig 

misstänkas att företrädare för Liberalerna agerar för sin egen vinnings skull. Liberalernas företrädare 

ska agera så att ingen misstanke uppstår om att det politiska handlandet skulle påverkas av 

ovidkommande hänsyn.” 

Förbundsstyrelsen anser däremot inte att det är realistiskt att ta fram en enda modell som skulle 

kunna fungera för beredning av arvodesärenden samtliga kommuner. Den till folkmängden minsta 

kommunen i länet har drygt 10 000 invånare medan den största kommunens folkmängd närmar sig 

en miljon invånare. Att skapa en formell beslutsstruktur som ska gälla i samtliga kommuner låter sig 

knappast göras.  

Parentetiskt bör nämnas att arvodet till riksdagens ledamöter sedan 1994 fastställs av en särskild 

myndighet, Riksdagens arvodesnämnd. Det är alltså inte, som hävdas i motionen, riksdagens 

ledamöter som fastställer sina egna arvoden på nämndens förslag, utan arvodesnämnden är det 

beslutande organet.  
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Förbundsstyrelsen sympatiserar alltså med de intentioner som uttrycks i motion 1, men anser inte att 

det formella förslaget i motionen är praktiskt genomförbart. Motionen bör därför avslås. 

Vad gäller motion A2 instämmer förbundsstyrelsen i att det är ett problem att det förflyter så lång tid 

mellan allmänna val. I så gott som alla andra demokratier hålls lokalval och parlamentsval vid skilda 

datum, och precis som beskrivs i motionen var detta fallet också i Sverige ända fram till 1970. Skilda 

valdagar gör att lokala och regionala politiska frågor får den uppmärksamhet de förtjänar i stället för 

att riskera att överskuggas av den nationella valrörelsen. Att återgå till skilda valdagar skulle vitalisera 

den lokala och regionala demokratin och öka väljarnas möjlighet till ansvarsutkrävande. 

Att de skilda valdagarna avskaffades var en del i en bredare uppgörelse i samband med 

författningsreformerna 1969–1975. För det dåvarande Folkpartiets del var detta en eftergift som 

partiet fick gå med på för att uppnå andra reformer, till exempel avskaffandet av riksdagens första 

kammare. Fördelarna med skilda valdagar gör att partiet länge har arbetat för att återinföra dem, 

fram till 2013 då partiet bytte ståndpunkt.  

Vid landsmötet 2017 återgick Liberalerna till sin tidigare åsikt, och partiet är således för ett 

återinförande av skilda valdagar. Förbundsstyrelsen noterar att Liberalerna även arbetar aktivt för 

frågan i riksdagen. Vid 2018 års allmänna motionstid lade Liberalerna fram en kommittémotion om 

liberal demokrati- och integritetspolitik där ett av förslagen, helt i enlighet med landsmötets beslut, 

var att återinföra skilda valdagar (motion 2018/19:2588). Den beskrivning som ges i motionen om att 

partiet inte gjort någonting för att förverkliga landsmötesbeslutet är alltså inte helt rättvisande, även 

om man förstås alltid kan efterlysa att fattade landsmötesbeslut drivs med än större kraft.  

Att Stockholmsregionen skulle kunna bli försöksområde för skilda valdagar är en tilltalande tanke. 

Förbundsstyrelsen är positiv till förslaget och anser att förbundsstyrelsen bör verka för att detta blir 

verklighet som ett första steg mot en återgång till skilda valdagar i hela Sverige. Förbundsstyrelsen 

vill dock inte binda sig för att de lokala och regionala valen ska spridas ut på olika årtal, vilket såvitt 

känt bara förekommer i en del förbundsstater. Under den tid som Sverige hade skilda valdagar hölls 

alla kommunal- och landstingsval på samma datum. Med detta förbehåll anser förbundsstyrelsen att 

motionens första yrkande bör bifallas. 

Sedan 2011 finns en möjlighet för fullmäktige att besluta om extra val till fullmäktige mellan 

ordinarie val. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för 

det. Ett beslut om extra val får dock inte fattas förrän sex månader har gått från det nyvalda 

fullmäktiges första sammanträde. Bestämmelsen finns i kommunallagens 5 kap. 10 §. Det 

kommunala upplösningsinstitut som motionären efterlyser finns därmed redan i dag. Motionens 

andra yrkande är således tillgodosett och bör anses besvarat. 

  

108 av 139



B Rättsfrågor 
B1. Stärk rättssäkerheten för kvinnor 

Liberala Kvinnor Stockholms län: Jessica Johnson, Charlotta Schenholm, Sophie Enerskog, Amie 

Kronblad och Pernilla Bergqvist 

1. att inrätta en utredningsgaranti på två veckor för sexualbrott. Brottsutredningen ska 

påbörjas så fort som möjligt då det är det enskilt viktigaste för ökad uppklarandegrad av 

sexualbrott. 

2. att sexualbrott får förhöjd prioriteringsgrad hos polisen. 

3. att våldsutsatta flickor, kvinnor och icke-binära i drogberoende bemöts med adekvat kunskap 

- polis, akutvårdspersonal, lärare, socialarbetare, domare, målsägarbiträden behöver 

utbildas. Bemötande är A och O för att ta emot eller våga söka hjälp. Ta vara på kompetens 

hos i dagsläget fungerande institutioner och organisationer. 

4. att statens ansvarsnämnd som har ansvar att utreda domares disciplinansvar, avstängning 

eller avskedande får i uppdrag att säkerställa att inga domare som själva begått eller begår 

sexuella trakasserier sitter och dömer i sådana mål. 

5. att myndighetsöverskridande utbildningar av poliser, utredare, åklagare, domare, advokater 

och nämndemän om sexuella trakasserier, könsmaktsordning och mekanismer bakom 

sexuella övergrepp och våldtäkter. 

6. att polisen återinför specialavdelningar som endast jobbar med sexuella övergrepp. Det har 

tidigare funnits och visade på en positiv ökning av uppklaringsfrekvensen, men nedmonterats 

varpå uppklarandegraden föll igen. 

Det är ett stort problem att alltför få anmäler brott. Det låga förtroendet för rättsväsendet och 

polisens utredningsarbete uppges ofta vara huvudorsaken.  

Alla ska behandlas lika inför lagen. En undersökning från 2016 visade att det var en stor andel flickor 

och kvinnor som aldrig polisanmälde sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter. En annan 

undersökning visar att mer än var tredje kvinna aldrig berättar om sexuella övergrepp på jobbet och 

mindre än 1 procent anmäler övergrepp till polisen. Anledningen är att anmäla är förenat med stora 

risker och förluster som inte övervägs av varken hög uppklarandegrad eller fällande domar. Kvinnor 

och brott som oftast begås mot dem kan inte längre tillåtas vara ett undantag.  

Det finns en förstudie gjord av rikspolisstyrelsen som tydligt pekar på att för att lösa fler brott av 

sexuella övergrepp och våldtäkter behöver polisen mer statliga resurser samt en specialavdelning 

med poliser som endast jobbar med sexuella övergrepp. Det har tidigare funnits, men nedmonterats 

varpå uppklarandegraden föll igen. 

 

B2. Skydda personer med självskadebeteende mot sexuella övergrepp 
Liberala Kvinnor Stockholms län: Jessica Johnson, Sophie Enerskog, Charlotta Schenholm, Paulina 

Draganja, Amie Kronblad och Pernilla Bergqvist 

1. att precis som det inte ska vara tillåtet att på begäran skära en annan person i handleden ska 

det inte vara tillåtet att skada en person med självskadebeteende genom sexuella handlingar. 

2. att begreppet psykisk ohälsa, som används i dansk lagstiftning skulle tydliggöra att 

självskadebeteende är en omständighet som kan konstituera en särskilt utsatt situation. 

Den psykiska ohälsan ökar generellt bland unga, i synnerhet bland unga flickor och kvinnor. Vi vet att  
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Självskadebeteende (även icke suicidalt självskadebeteende) är ett självdestruktivt beteende som 

innebär att avsiktligt och upprepade gånger utsätta sig för självskada. Självskadebeteende skiljer sig 

från självmordsförsök genom att det inte finns en (medveten) avsikt att sluta sitt liv. Att medvetet 

skada sig själv känslomässigt kallas självdestruktivt beteende. Ingetdera är någon psykisk diagnos, 

utan ingår som symtom på flera psykiska störningar. Sex är ett av flera självskadebeteenden. 

Det finns flera rättsfall där män friats för att det inte gått att utesluta att flickor eller kvinnor inte ville 

bli skadade. När de flesta andra människor förstår att dessa kvinnor inte vill utsättas för överdrivet 

våld. 

Självskadebeteende har tidigare misstolkats som BDSM sex som gått överstyr. 

Självskadebeteende bland unga är ett växande samhällsproblem, och i kombination med ett ökat 

användande av internet och sociala medier som kontaktkanaler riskerar omfattningen av den här 

typen av fall att öka. 

Rättsfallen visar på situationer där det ganska lätt borde gått att inse eller förstå att det i själva 

verket handlat om övergrepp där män utnyttjat flickors eller kvinnors särskilda utsatthet på grund av 

psykisk ohälsa. Ett belysande exempel på detta var Kapten Klänning som utnyttjade unga flickor som 

tydligt uppvisade symptom på allvarligt självskadebeteende. 

Ett annat uppmärksammat fall är Gabriella Kärnekull Wolf som började sälja sex, eller i själva verket 

lät andra utsätta henne för grova våldsbrott i ett utvecklat svårt självskadebeteende som på ett 

mycket medvetet och utstuderat sätt hänsynslöst utnyttjas av våldsamma män. I domen finns det 

meddelanden mellan män som glasklart påvisar att dessa män var mycket väl medvetna om 

flickornas utsatthet och utvecklade själskadebeteenden. Det är detta de medvetet letar efter då de är 

lättare offer. Det går inte att missta med vuxet överenskomna samtycke mellan två BDSM utövare. 

Skillnaderna är milsvida och är tydliga i domarna.  

Politiken har en roll och uppgift att agera för att stoppa hänsynslöst utnyttjande av unga flickor och 

kvinnor som lider av psykisk ohälsa. Detta beteende är ytterst klandervärt och orsakar stor skada för 

både den utsatta och samhället i stort. Precis som det inte ska vara tillåtet att på begäran skära en 

annan person i handleden ska det inte vara tillåtet att skada en person med självskadebeteende 

genom sexuella handlingar. 

Enligt svensk lag är det inte är tillåtet att skära en annan person i handleden. Därför borde det heller 

inte vara tillåtet att skada en annan människa med självskadebeteende genom sexuella handlingar.  

Dansk lagstiftning (s.143) har redan implementerat att psykisk ohälsa även innefattar 

självskadebeteende som en omständighet som kan konstituera en särskilt utsatt situation. 

 

B3. Våldtäkter ska betraktas och utredas som andra våldsbrott 

Liberala Kvinnor Stockholms län: Jessica Johnson, Charlotta Schenholm, Jill Eriksson, Sophie Enerskog, 

Amie Kronblad och Pernilla Bergqvist 

1. att polisen får tydliga riktlinjer om att betrakta våldtäkter som andra våldsbrott och utreda 

dem på samma sätt. 

2. att Polismyndigheten får i uppdrag att se över möjligheten att utöka arbetet med register 

över dödligt våld till att även registrera våldtäkter. 
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Det är oerhört svårt att fälla en man för våldtäkt idag vilket enligt kriminologen Leif GW Persson är 

ett problem. Det kan låta som en självklarhet, men vad är den egentliga skillnaden mellan att utreda 

ett mord eller en våldtäkt? Ibland kan det ju bara handla om tillfälligheter i brottsförloppet som gör 

att ett våldtäktsoffer dödas. Det är idag inte tydligt att polisen uppfattar våldtäkter som grova 

våldsbrott. 

Svensk polis behöver en definition av grova våldsbrott, vilka brottstyper som innefattas. En 

framtagen definition skulle enligt polisen själv ha ett högt signalvärde och underlätta arbetet med att 

ta fram enhetliga arbetsmetoder. Grovt generaliserat bedrivs mordutredningar idag oftare i team 

medan våldtäktsutredningar oftare handlar om ensamarbete. Mordutredare är förtrogna med och 

använder ofta metodstöd vid grova våldsbrott (PUG) som guide i sitt arbete medan få 

våldtäktsutredare ens känner till PUG. Märkligt eftersom PUG redan i dagsläget är utmärkt att 

använda vid våldtäktsutredningar. Om metodstödet används regelmässigt skulle flertalet av de 

brister i utredningar som granskningarna visat kunna avhjälpas. Polisen behöver verktyg för att kunna 

analysera och länka de grova våldsbrotten, såväl det dödliga våldet som våldtäkterna. Dels för att 

skaffa sig kunskap men också för att kunna identifiera seriebrottslighet. Ett modernt register med 

möjlighet att lägga in och söka modusinformation och brottskaraktäristika är behovet. Parallellt med 

framtagande av det beslutade registret över dödligt våld bör förutsättningarna för att registrera 

bland annat våldtäkter inventeras. Det kommer ske när politiken skickar signalen att våldtäkt ska 

klassas som grova våldsbrott. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion B1, B2 och B3 
1. att anse motion B1 anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

2. att anse motion B2 anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

3. att anse motion B3 anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

I motion B1 argumenteras bl a för att sexualbrott måste utredas snabbare, mer effektivt och att 

kunskaperna kring dessa brott måste öka inom landets rättsvårdande myndigheter. 

Förbundsstyrelsen instämmer i motionens yrkanden, men anser också samtliga yrkanden hör hemma 

på Liberalernas landsmöte eftersom de berör lagstiftning. 

Motion B2 tar upp psykisk ohälsa och självskadebeteende. Motionärerna vill att lagstiftningen ska 

skärpas mot förövare som utnyttjar framförallt unga kvinnor med ett självskadebeteende. Också här 

instämmer förbundsstyrelsen, men anser att motionen bör ställas till Liberalernas landsmöte 

eftersom det berör lagstiftning.  

Motion B3 tar upp frågan om hur brottet våldtäkt bör betraktas och definieras. Motionärerna anser 

att polisens sätt att definiera våldtäktsbrott minskar möjligheten att klara upp dessa brott. 

Förbundsstyrelsen anser också här att detta främst är en fråga för regering och riksdag och anser 

därför att motioner bör väckas till Liberalernas landsmöte. 
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C Trafik 
C1. Bromma flygplats- världens första fossilfria flygplats 2036 
Nina Lundström, Sundbyberg 

1. att förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att arbeta för motionens 

framtidsvision ”Bromma flygplats- världens första fossilfria flygplats 2036.  

2. att förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en 

flygstrategi för Stockholmsregionen som omfattar Bromma, Arlanda och Skavsta samt 

åtgärder för klimatsmarta transporter till och från flygplatserna. 

Sveriges första elflygplan flög från Bromma flygplats sommaren 2018. Ett helt eldrivet motorflygplan, 

ett 2-sitsigt propellerflyg, startade och landade på Bromma flygplats och den tog ett varv runt 

centrala Stockholm. Det var den ideella föreningen Ecoflight som gjorde flygningen. Föreningen 

består av flygklubbar och intresseföreningar för allmänflyg med syfte att driva på utvecklingen av 

miljövänligt flyg i Sverige.   

Elflygplanet är klimatmässigt smart- det finns inga koldioxidutsläpp. Planets motorer avger ljud men 

motorn går långsamt och tyst. Flyget som visades på Bromma flygplats kan i nuläget bara köra max i 

en timme och tjugo minuter innan man måste ner och ladda det med el. Den har utbytbara batterier. 

Utvecklingen av elflyget går snabbt och sannolikheten för att kunna flyga från Bromma och 

utomlands kan vara möjligt inom en snar framtid.  

Om denna utveckling fortsätter i snabb takt står inrikesflyget i Sverige inför en helt ny möjlighet och 

potential. Att flyga med elflyg kan dessutom även bli möjligt till orter utomlands som har högst två 

timmars flygtid.   

I Norge satsar man på att alla nationella flyg ska vara helt elektriska i framtiden.  Många aktörer är 

aktiva i debatten. Förhoppningen är att alla flighter på under 1,5 timme kan flygas med helelektriska 

flygplan. Trots att Norge är en oljenation, satsar de stort på fossilfria alternativ. Mer än hälften av alla 

nyregistrerade bilar var elektrifierade (el- och hybridbilar) år 2017.  

Trafikutskottet i Sveriges riksdag träffade norska Trafikutskottet våren 2018 och det var uppenbart 

att elektrifieringen av flyget stod högt även på Trafikutskottets agenda. Norska politiker påtalade vad 

det kostar att bygga infrastruktur på marken samt hur svårt det är i ett avlångt land som Norge som 

dessutom har en topografi som skapar stora utmaningar. Tillgänglighet till hela landet, samt rimliga 

restider, är starka argument för flyget. Personer och gods/post måste komma fram.   

Hela landets perspektiv gynnar Stockholmsregionen. Det vore möjligt att få flyg mellan städer som 

inte har flygförbindelser genom små elektrifierade flygplan.  Sverige har för närvarande 45 

instrumentflygplatser som är godkända av Transportstyrelsen. Dessa flygplatser har någon form av 

instrumentinflygningshjälpmedel som stöd för piloternas navigering vid flygning i väder med nedsatt 

sikt. Därutöver finns ett par hundra små flygplatser för allmänflyget där privatflyget kan verka utan 

instrumentflygning. Dagens allmänflyg flyger till små flygplatser även de utan 

instrumentinflygningshjälpmedel. Flygledningen genomgår snabb utveckling även på större 

flygplatser, och några flygplatser har redan idag flygledning på ”distans”. Flygledartorn har på några 

flygplatser avvecklas genom de digitala möjligheterna. Utrymmet för att flyga på de låga höjderna är 

stort och ”trängseln” är obefintlig.   

Möjligheten att knyta Bromma genom elflyg till hela Sverige anser jag vara en spännande 

framtidsvision. Det skulle skapa möjligheter för ny mobilitet och med ett ”hela landet”- perspektiv. 
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Parallellt med detta kan övriga transporter till flygplatser utvecklas. Tvärbanan som kommer att var 

igång under 2020-talet kommer exempelvis bidra till miljösmarta marktransporter till och från 

Bromma. Skavsta behöver en klimatsmart spårlösning till Stockholm.   

Dagens stora flygplan för långa distanser kan flyttas till Arlanda och Skavsta. Elektrifieringen för 

långdistansflyget ligger inte nära i tid men däremot kan biobränsle bidra till att ställa om även 

långdistansflyget till mindre utsläpp. Stockholmsregionen behöver en nod i syd som gör att tillväxten 

i södra Stockholms län kan knytas till potentialen i Sörmland. Därför bör även marktransporterna till 

och från Skavsta utvecklas.   

Bromma flygplats drivs av Swedavia och marken tillhör Stockholms kommun. Enligt beslut år 2008 

har staten, primärt genom luftfartsverket, rätt att disponera marken till och med den 31 december 

2038 för flygplatsändamål. Bromma är omdebatterat och frågan om ett fortsatt avtal måste 

diskuteras i god tid i hela regionen. Det finns krafter både för ett bevarande och för en stängning av 

flygplatsen. Det behövs flera åtgärder för att göra Bromma mer miljö-och klimatsmart om flyget ska 

kunna fortsätta.   

Bromma öppnades den 23 maj 1936 och invigningstalen hölls klockan 15:00. Flygplatsen öppnades 

för trafik med start klockan 15:10 då både svenska och utländska plan började landa.   

År 2036 fyller Bromma flygplats 100 år. Liberalernas nya vision kan leda till att Bromma flygplats 

hundra års senare i maj 2036 kan fira hur flygplatsen ska bli världens första klimatsmarta fossilfria 

flygplats. Alla plan – inrikes och utrikes- som landar och lyfter från Bromma i det nya avtalet för 

Bromma flygplats ska vara fossilfria och eldrivna. Bromma flygplats - världens första fossilfria 

flygplats!   

 

C2. Vår luftfartspolitik på marken 

Gunnar Andrén, Stocksund 

1. att Förbundsårsmötet 2019 ger Förbundsstyrelsen i uppdrag  

att – på sätt som Förbundsstyrelsen bestämmer – utarbeta ett miljöprogram för 

flygplatstrafik på marken, särskilt i Sigtuna stad. 

Jag föreslog förbundsmötet 2018 att Liberalerna i Stockholms län som ett led i en trovärdig och 

konkret miljöpolitik inför valet 2018 skulle presentera ett miljömässigt välgenomtänkt flyg-, avgifts- 

och flygskattesystem samt att verka för att avgifter för biltransporter och biluppställning på Arlanda i 

Sigtuna kommun skulle införas av miljöskäl för att stimulera nyttjande av mer miljövänliga 

transportsätt samt att verka för att Roslagsbanan skulle förlängas till Arlanda långt före 2030. 

Jag är mycket besviken över förbundsstyrelsens hantering av förslagen, att motionen ansågs 

besvarad av förbundsmötet och framför allt att liberalerna i valrörelsen 2018 inte hade något bra 

miljöprogram på luftfartens område och därför, trots att Svenska Naturskyddsföreningen rankade 

partiet miljöpolitik som mer genomarbetad och framsynt än de flesta andra partiers, inte framstod 

som det miljöparti liberaler i grunden med sitt förvaltaransvar är. 

Den 11 mars 2017 beslutade Förbundsmötet på Förbundsstyrelsens trafikarbetsgrupps förslag om ett 

omfattande trafikprogram för Stockholms län, omfattande främst bil-och busstrafik, sjöfart och 

spårbunden kollektivtrafik. 
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Förbundet framstod därmed som väl rustat att möta väljarna inför 2918 års valrörelse. 

Trafikprogrammet var i vissa avseenden detaljrikt, att kunna förflytta sig och varor på ett 

miljömässigt, ekonomiskt och tidsbesparande sätt är grundläggande för ett väl fungerande samhälle. 

Ett exempel var att cykling och cyklister behandlades i sammanlagt 21 punkter av programmets 126 

(nr 75-94 samt nr 112). Mot det kunde ställas att flygfrågor blev föremål för endast fem 

beslutspunkter (nr 6 samt nr 103-106). 

Av dessa handlade en om att förbundet skall verka för att bygga ytterligare en start- och 

landstingsbana i Sigtuna kommun, en annan om att Bromma flygplats i Stockholm bevaras även efter 

2038. 

Men hade varit av värde om ytterligare tydlighet om liberal flygpolitik hade varit Liberalernas politik. 

Flygfrågan, argumenterade jag 2018 och har ingen annan åsikt idag, måste delas upp i två delar, båda 

med miljökonsekvenser, den ena av internationell karaktär, den av andra mer lokal och synnerligen 

jordbunden. 

Några utgångspunkter för en miljömässigt ekonomiskt och miljömässigt försvarlig flygtrafik var, 

översiktligt behandlade av 2017 års landsmöte men utan den precision i ståndpunkterna som 

åtminstone jag anser att ett verkligt miljömedvetet parti bör stå för: 

a)    upphävandet av 1944 års Chicagokonvention 

b)    att start- och landningsavgifter utöver så tekniskt säkra starter och inflygningar som av 

säkerhetsskäl kan användas för att minska flygets miljöpåverkade utsläpp i stället för att införa den 

numera beslutade bisarra stolskatten/flygresenär 

c)    stimulera övergången till mer miljövänliga flygbränslen än klassiskt flygfotogen 

Vad kan göras på miljöområdet, dvs för att minska flygets utsläpp? 

1)    Viktigast är att världens länder kan enas om att beskatta också flygbränsle.  

Att göra det bara i Sverige, eller Europa, leder dessvärre bara till att flygbolagen tankar någon 

annanstans. Självfallet maximerar, eller minimerar, de sin nytta respektive kostnader. Flygbolag, inte 

minst s.k. lågprisbolag med sina numera omfattande flottor, är i högsta grad kommersiella företag. 

De kommer att noggrant granska varje alternativ för att undvika t.ex. stolskatter; det går inte att 

utesluta att lågprisbolag kan komma att lämna Sverige om villkoren i andra länder blir ekonomiskt 

mer fördelaktiga. Därför är gemensamma bränsle- och utsläppsskatter grundfundamentet i en ny 

flygpolitik enlig principen ”det skall kosta att smutsa ned luften”.  

2)    Sverige bör därför vara pådrivande för att 1944 års Chicago-konvention upphävs. Detta skatte- 

och avgiftsbefriande avtal om nollskatt på flygbränsle, träffat i slutet av andra världskriget under helt 

andra förutsättningar och då den civila lufttrafiken bara var en bråkdel av dagens, är nu ett stöd för 

USA, Kina, Singapore, Ryssland, Turkiet, Qatar och många andra länder vars flygbolag likt länderna tar 

minimalt e miljöansvar. Att införa en internationell bränslebeskattning är därför den viktigaste 

luftåtgärden av alla tänkbara miljöåtgärder. 

3)    Dessvärre måste konstateras att det av så många applåderade Parisavtalet om miljön 2015 inte 

ens innebar en millimeters framgång på flygbeskattningens område; att utelämna flygtrafiken från 

tvingande åtgärder var en förutsättning för enigheten – i stället för att applådera borde man likt 

miljön ha gråtit. 
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4)    Visst har flygmotorer - av ekonomiska skäl - utvecklats mycket under senare år och 

bränsleförbrukningen/personkilometer är numera ofta lägre för stora passagerarplan än personbilar. 

Men sanningen är också den att trots teknikframstegen ökar utsläppen dramatiskt från flyget 

beroende på att volymen vuxit så kraften.  

5)    På internationell nivå måste standarder vad gäller flygbränslen utarbetas, det kan ske genom EU 

eller motsvarande. För att få nyttja flygplatser inom t.ex. EU kan länderna på detta sätt föreskriva att 

flygbolagen måste använda bränslen som tillgodoser de krav som finns uppställda vad gäller utsläpp. 

Buller för förvisso en annan olägenhet som måste motverkas. Det faller dock utanför denna motion 

som tar sikte på skatte- och avgiftspolitik av miljöskäl. 

Vad kan göras när det gäller starter och landningar för att motverka utsläpp? 

1)    Start- och landningsavgifter måste göras mer avhänga hur mycket varje plan släpper ut. Låga 

utsläpp skall premieras. 

2)    Inom Europa – och utan att säkert veta hur det är på andra håll – pågår ett intensivt arbete för 

att minska flygsträckorna under bevarande av flygsäkerheten för passagerarna. Den gamla tidens 

”korridorer” har på detta sätt kunnat ersättas av sträckningar som både betyder mindre utsläpp för 

den aktuella linjen och, också viktigt, vid starter och inflygningar. Allt detta bör starkt påverka vilka 

avgifter som varje start- och landning skall belastas med. 

3)    Också på detta område måste Sverige ligga i framkant. Flygbolag som inte tillgodoser de 

miljökrav som kan ställas internationellt, bör drabbas av – och ytterst start- och landningsförbud – 

höga start- och landningsavgifter. Detta är en i grunden totalt annan politik än den stolskattspolitik 

som Sveriges nuvarande regering gjort till sin och som inte har det minsta med miljövänlig lufttrafik 

att göra, i själva verket glädjande endast finansministern men i övrigt att hårt symboliskt slag i luften. 

Den andra delen handlar om våra egna flygplatser. 

Den 25 maj 2015 fastställde Högsta Domstolen domen av den 21 november 2014 i Mark- och 

miljööverdomstolens som innebar att Arlanda flygplats i Sigtuna, landets särklassigt ledande 

flygkommun, får ett nytt miljötillstånd. 

De mest uppmärksammade delarna i det nya tilltillståndet är att förbudet mot raka inflygningar till 

bana 01R upphävts från den 1 januari 2018, att inflygningar i högtrafik till Bana 3 kan fortsätta som 

tidigare, låt vara att inflygningar som undviker att boende i Upplands Väsby tätort drabbas av buller 

skall användas när så är möjligt, utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn tagen 

till regelverk, flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden, i sanning ganska ordrika 

men praktiskt tillåtande restriktioner. 

Vi vet nu att Swedavia, statens flygplatsorganisation, avser satsa stora pengar för att bygga ut 

Arlanda, från 2017 års kapacitet med omkring 24 miljoner passagerare till bortåt det dubbla, Man 

måste konstatera att flygtrafiken kommer att öka mycket kraftigare än vad mången kunnat föreställa 

sig – och att med dessa för den enskilde fantastiska rese- och upplevelsemöjligheter (allt kan ju ännu 

inte upplevas via TV och dess uppföljare VR) följer ett antal problem på marken. 

Mindre uppmärksamhet har sedan länge fästs vid landförbindelserna till och från Arlanda.  

Men att dessa är av stor miljövikt visas av några få siffror: Av beräknade nära 38 miljoner 

flygresenärer i Sverige på de tio flygplatser som ägs av statliga Swedavia (prognossiffror från 2017), 
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passerade ungefär 24 miljoner förra året Arlanda – eller hellre Alfred Nobel International Airport - c:a 

60 procent.  

Av Arlanda flygplats flygresenärer reser eller kommer över 80 procent till eller från utrikes 

destinationer. 

Och vad vi än tycker om detta: Flygtrafiken kommer att fortsätta att växa. Och ingen svensk flygplats 

spelar tillnärmelsevis så stor roll som Arlanda. 

Riksdagen beslutade 1946 att bygga en ny flygplats vid Halmsjön. 1952 landade det första planet - 

ända från Bromma! - på det som kom att kallas "puckelbanan", gissa varför!  

Den 26 juni 1960 lyfte första reguljära flygmaskinen från flygplatsen då döpt till Arlanda efter en 

namntävling i tidskriften Året Runt - där juryn inte fann något förslag tillräckligt bra utan själv 

föreslog Arlanda. 

2019 trafikerar ungefär 100 flygbolag flygplatsen, varav drygt 60-70 procent flyger endast 

utrikeslinjer. På Arlanda finns cirka 20.000 anställda, än fler parkeringsplatser och numera fem stora 

hotell. Byggandet tycks fortsätta. 

Det är lätt att inse att Arlanda inte bara är en flygplats utan också ett trafik- och näringslivsnav. Till 

och med något svenskt parti som särskilt profilerar sig som landsbygdsvänligt anordnar partimöten 

på Arlanda – kanske nära till allt? 

Mycket måste göras på marken: 

A.    En områdesavgift måste införas på Arlanda för att minska attraktiviteten i att köra privatbil till 

Arlanda. Det gäller även taxibilar och, i något mindre grad, bussar, måste omfattas av 

områdesavgiften.  

På andra håll kallas sådan områdestillträdesavgift trängselskatt. 

B.    Men att bringa ned antalet personbilstransporter till Arlanda är också viktigt.  

  Då måste avgifter användas i långt högre utsträckning än som sker i dag.  

  Det måste göras kostsamt att ha bilen stående på Arlanda jämfört med att ta spårbunden trafik dit.  

En betydande flygplatsmarkavgift/skatt skulle öka kostnaden för att ha bilen vid Arlanda, utöver 

själva parkeringsavgiften.  

Att en sådan avgift/skatt skulle påverka resemönstret och förbättra miljön, inser varje liberal som vill 

öka miljömedvetandet hos enskilda med just ekonomiska incitament.  

Över-dag-resenärer från andra delar av landet skulle knappast drabbas. Bor man i Ystad, Haparanda, 

Visby eller Strömstad, är det ganska ovanligt att man har också en bil stående i Sigtuna. 

Om man dessutom införde en grundavgift för första och andra dagen, skulle korttidsparkeringen 

kunna påverkas positivt, dvs negativt. 

C.    Den stora utmaningen är att förvandla Arlanda till ett järnvägsnav. 

Det gäller från Stockholm, norrifrån, öster- och västerifrån.  
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Debatten om bland annat Arlandabanan har helt gått snett när partier säger sig prioritera att 

använda miljarder av skattebetalarnas pengar för att bli ägare till Arlandabanan i stället för att göra 

Arlanda till en järnvägsknutpunkt. 

Frågorna ställas sålunda:  

- Hur minskar vi antalet bilresor till Arlanda?  

- Hur ökar vi antalet miljövänliga spårresor? 

Dessbättre går det sedan 2013 – efter tjugo år av diskussion utan handling att åka pendeltåg till 

Arlanda, bara man betalar extra. Självfallet skall alla möjligheter att åka spårbundet till Arlanda 

premieras, inte bestraffas. Vad göras skall, är ingalunda gjort ännu. Taxesättningen innebär ett 

problem för resenärerna, tågoperatörerna – flera landstingskommunala eller statliga – sätter 

ekonomiska käppar för varandra.  

Här bör, föreslog undertecknad 2016. en statlig förhandlingsman träda in. Nuvarande förhållandet är 

oefterrättliga sett från nyttjandeperspektiv. Förslaget kvarstår. SJ, SL, UL, Arlandabanan och 

Swedavia har förbrukat sitt förtroende att lösa denna fråga. 

D.    På Arlanda – eller snarare under – finns tre stationer, två trafikeras av ArlandaExpress, och en av 

andra tågoperatörer, stannar mitt under Sky City.  

Här om någonstans bör en samordningsperson med vidsträckt mandat omgående tillsättas – så att vi 

inte riskerar att fastna vid att det är ett så kallat riskkapitalbolag som råkar ha koncession till 

Stockholm C-Arlanda fram till 2040 och därmed, efter förluster under flera år efter öppnandet 1994, 

nu gör goda vinster.  

Men allra viktigast är att besluta bygga ut järnvägsstationen mitt under Arlanda så att många fler 

resenärer kan nyttja denna station, gärna i form av en modern tågstation med galleria, affärer och 

vad som nu byggs kring Citybanan i Stockholm och som finns på massor av trafikknutpunkter världen 

runt. 

Därför måste Roslagsbanan från Molnby – en sträcka på cirka 12 km - kunna knytas till den nya 

underjordsstationen. Det är tekniskt fullt möjligt – bara en fråga vem som skall betala investeringen.  

Att som beslutades den 11 mars 2017 av Länsförbundet att detta skall ske senast 2030 är – förlåt mig 

– ett sanslöst dåligt beslut. Det borde vara klart inom fem år. 

Att landstingsstyrda SL, Stockholms lokaltrafik, kommit fram till att det inte är samhällsekonomiskt 

försvarligt, är inte överraskande. Företagets beräkningar bygger emellertid på att antalet resenärer 

inte skulle motivera de ostridigt höga initiala byggkostnaderna.  

Det gäller nästan alla stora trafiksatsningar.  

Inte heller Stockholms tunnelbana ansågs på 1940-talet ekonomiskt försvarlig, men tack vare 

borgarrådet Yngve Larssons (fp) framsynthet fattas beslut redan 1941 om byggandet, att sedan andra 

världskriget fördröjde genomförandet är en annan sak, beslutet kom nio dagar före Hitler-Tysklands 

anfall på Stalin-Ryssland vilket medförde att historien tog en annan väg. 

Men kritikerna vid beslutet om tunnelbana, bland annat ledande socialdemokrater (miljöpartiet var 

inte ens påtänkt), har ju fått rätt: 

Varje tunnelbaneresa har därefter fått subventioner från skattebetalarna med ungefär 50 procent. 

Men många reser varje dag! 
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Därför är det få som vågar säga: Det hade varit bättre om vi inte gjort något alls.  

Genom höjda markvärden runt en ny tågstation på Arlanda ändras i grunden - precis som med 

tunnelbanan till Nacka, Hagastaden eller Barkarby, ja, rent av till Täby med sina inom överskådlig tid 

långt fler innevånare än Södermalm i Stockholm med sina många tunnelbanestationer - 

lönsamhetskalkylerna.  

Varje resenär som underlåter att ta bil eller buss skapar också en miljövinst. 

Liberalerna i Stockholms län behöver en genomtänkt flygplatspolitik med stort miljötänkande som 

grund.  

Vår regions flygplats ligger i Sigtuna men betjänar – bortsett från Bromma och delvis Landvetter, av 

stor regionalpolitisk vikt, mindre internationellt – hela Sverige, i konkurrens främst med Köpenhamn, 

Amsterdam, Hamburg, Berlin, Bryssel, Frankfurt, Paris, London och några andra storflygplatser i 

Europa. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion C1 och C2 
1. att anse motion C1 anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

2. att anse motion C2 anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

Motion C1 och C2 adresserar båda behovet av att Liberalerna utarbetar en flygstrategi för 

Stockholmsregionen. Denna strategi bör enligt motionärerna adressera såväl flygtrafiken till och från 

de regionala flygplatserna Arlanda, Bromma och Skavsta, samt den landburna trafiken till dessa 

flygplatser. 

Förbundsstyrelsen vill inledningsvis peka på det faktum att mycket av den politik som motionärerna 

vill att partiet ska driva redan är Liberal politik. Exempelvis vill Liberalerna att Sverige ska driva på för 

en europeisk flygskatt som beskattar den miljöpåverkan flygplanet har och vill vi se differentierade 

landningsavgifter beroende på flygplanets bränsle. Att marktransporterna till flygplatserna måste bli 

mer miljövänliga, t ex genom att de flyttas över till järnväg, är också något som förbundsmötet 

tidigare tagit ställning till och instämmer med. 

Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till intentionerna i motion C1 och C2 om att dels öka 

elektrifieringen av flygtrafiken, dels att öka andelen klimatsmarta transporter till och från våra 

flygplatser. Internationellt och regionalt flyg är viktigt för individens och företagens mobilitet och 

utveckling, och därmed för den fortsatta utvecklingen av Sverige som nation. Stockholmsregionen 

växer som aldrig förr och investeringsbehoven i ny och uppgraderad infrastruktur är akut. Men med 

ökade investeringsbehov följer också ökade prioriteringsbehov. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram politiska 

ställningstaganden för hur Liberalerna ser på flygtrafikens utveckling i stockholmsregionen sett ur 

transport-, näringsliv- och klimatperspektiv. Arbetsgruppen ska arbeta långsiktigt och avrapportera 

löpande till förbundsstyrelsen. 
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C3. Värna kollektivtrafikresenären- sätt kunden i fokus 

Nina Lundström, Sundbyberg 

1. att förbundsmötet uppdra till förbundsstyrelsen att utforma förslag gällande ett biljett-

och avgiftssystem, samt tilläggsavgifter, som värnar kollektivtrafikresenären och sätter 

kunden/resenären i fokus. 

2. att förbundsmötet uttalar som sin mening att resenärer över 80 år ges möjlighet att resa 

gratis i Stockholms kollektivtrafik. 

En väl fungerande kollektivtrafik behövs för att klara både arbetspendling och resor på fritiden.  Samt 

för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Det finns även de som bor i storstadsregionen som 

inte kan eller får köra bil inte minst i den årsrika befolkningen.   

Dagens kollektivtrafik i Stockholmsregionen har många utmaningar. Den senaste tiden har resenärer 

fastnat på perronger i brist på tåg, Bussar har inte kommit. Förseningar har blivit en vardag om man 

överhuvudtaget kommer fram. Parallellt med problemen i kollektivtrafiken kommer rapporter från 

resenärer som har svårigheter att betala eller upplever obehag genom de kontroller som genomförs 

gällande biljetter.   

Tilläggsavgifter utfärdas och personer som i stressen inte hittar kortet i fickan, eller tar fram fel kort 

ur plånboken, vittnar om reseupplevelser som inte sätter kunden i fokus. Om resenären får tråkiga 

erfarenheter av att resa i kollektivtrafiken är det olyckligt. De som kan välja att ta bilen gör det. Men 

alla kan inte göra det valet. Valmöjligheten att välja annan utförare finns inte inom kollektivtrafiken 

då det saknas alternativa utförare. Man kan välja olika aktörer inom taxi, flyg och fjärrtåg men denna 

valfrihet där man byter ” leverantör” är inte möjlig i SL trafiken. Skattebetalarna finansierar hälften 

av driftskostnaden av kollektivtrafiken med skatter. Så det finns skäl att lyssna på det missnöje som 

finns.   

Det saknas ett tydligt kundfokus. Resenärer har påtalat att när man registrerat sitt kort på SL:s 

hemsida skulle detta vara lätt att kolla om man i all hast inte hittar kortet i en kontroll. Det är 

självfallet viktigt att komma åt ”plankare” men när kontrollerna ger resenärer som hävdar att de har 

betalat en dålig upplevelse måste kritiken beaktas. Det finns många tänkbara sätt att ge kunden 

möjlighet att ”bevisa” sin biljett. Genom legitimation, och ett registrerat kort, skulle kunden kunna 

”bevisa” att biljett finns. I detaljhandel kan man registrera sina kvitton. När en vara t.ex. behöver 

reklameras kan kvittot hittas igen i deras system.    

Idag kan man betala för sina inköp uppe i luften på 10 000 meters nivå. Man kan betala för en biljett 

på Arlanda express. I SL trafiken kan du inte betala med kort ombord på en buss. Med dagens smarta 

lösningar borde det vara möjligt. Men de lösningar som skapas tar sin utgångspunkt i vad som är 

enklast för SL som aktör. Den 80 åriga damen som glömt kortet hemma och inte har en smartphone 

och ska till vårdcentralen med buss (för hon saknar färdtjänst trots sjukdom) missar läkarbesöket på 

vårdcentralen för att hon inte kan betala för att få åka med. Buss är den enda kollektivtrafiklösningen 

då det saknas t- bana eller tvärbana och det är långt till affären för att köpa nytt kort. Hon har heller 

ingen dator. Dagens betallösningar bygger på att alla är uppkopplade och kan använda internet. När 

man skapar lösningar som utestänger vissa resenärer borde man skapa lösningar som ger de som 

drabbas möjlighet att resa oavsett. Ge alla över 80 år rätt att resa genom att visa legitimation. 

Avgiftsbefria dessa personer. Den som har beviljats färdtjänst kan redan idag åka kollektivtrafik 

gratis. Skapa betallösning som gör det möjligt att betala ombord på tåg och bussar. Kollektivtrafiken 

finansieras till hälften med skattemedel och dessa skattebetalare borde inte missgynnas av att 

betallösningar inte möjliggör deras resa.   
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Det behövs nya biljettlösningar som är anpassade till familjernas behov. Skapa lösningar som gör att 

föräldrar i en familj kan dela på ett kort eller dela med unga vuxna. Man kan gärna betala mer för en 

sådan lösning. Exempel: om en familj har en vuxen med månadskort och den andra är föräldraledig 

så vore det enkelt om de kunde använda kortet turvis. Det skulle kunna bidra till att bilen inte behövs 

eller behöver användas. Ett annat exempel är en förälder som gärna skulle köpa månadskort för juni 

och juli men avstår på grund av att man inte vill betala under semestern och väljer bilen. Men om 

någon annan i familjen fick använda kortet skulle det kunna leda till att ”nyttan” vägde över. Dessa 

kort kan kosta mer och kräva registrering men effekten kunde bli att fler väljer kollektivtrafik istället 

för bilen.   

Lagen om resenärers rättigheter, som ska gälla vid lokala och regionala resor i kollektivtrafiken, 

innebär att en transportör ska tillåtas ta ut tilläggsavgift av en person som inte kan uppvisa giltig 

biljett ombord på färdmedlet eller inom ett område som är avsett för kollektivtrafik. Tilläggsavgift ska 

inte tas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till personens ålder, 

eventuell sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet. 

Uppräkningen ska dock ses som en exemplifiering, vilket innebär att befrielse även ska kunna medges 

i andra fall om det kan anses vara uppenbart oskäligt att ta ut en avgift. I dag är den traditionella 

pappersbiljetten ofta ersatt av kollektivtrafikkort med periodbiljett eller biljett köpt med reskassa, i 

mobilen som sms-biljett eller i en mobilapplikation med mera. Fungerar inte dessa tjänster och 

alternativa betalningsmöjligheter inte finns att tillgå kan detta utgöra grund för när befrielse från 

avgiften kan medges.   

Det finns nu exempel på resenärer där resenärer trots giltig biljett tvingas betala tilläggsavgift. Det 

behövs en uppföljning och översyn av hur SL agerar utifrån lagstiftningens syfte. Resenärens situation 

måste vägas in och deras upplevelser måste ge avtryck i hur systemen utformas.   

Digitaliseringen kan underlätta resandet inom kollektivtrafiken. Kunder inom andra områden ges allt 

bättre service. För att till exempel boendeparkera slipper man i dag ha en papperslapp i rutan. Inom 

flyget kan du ha en QR-kod för att uppvisa ditt boardingkort som alltid tidigare var en 

pappersprodukt.   

Att öka andelen kollektivtrafikresenärer är viktigt för att komma åt trängsel på våra vägar och för att 

minska utsläppen. För att nå det målet behöver kollektivtrafikens attraktionskraft stärkas.   

Gör det lätt för resenären att göra rätt. Sätt resenären- kunden- i fokus. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion C3 
1. att anse yrkande 1 besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

2. att yrkande 2 avslås. 

Enkelhet i biljettsystemet är en viktig faktor för att få fler att resa med kollektivtrafiken. Just nu 

arbetar Region Stockholm och SL med att utveckla nästa biljettsystem som ska göra det enklare för 

resenärerna att betala för sin biljett. Ett nytt biljettsystem införs 2019–2020 och innebär att biljetten 

kommer ligga i ett bakomliggande system med en koppling till ett SL-kort, mobil eller annan bärare. 

Det innebär att du som resenär inte längre behöver ladda på biljetten på accesskortet. Du kommer 

också kunna välja att byta enhet som din biljett är kopplad till.  Under 2019 införs också kontaktlöst 

resande. Det innebär att det blir möjligt att resa genom att “blippa” sitt bankkort mot spärren eller 

mot läsaren i bussen. Kostnaden för biljetten dras direkt på kortet. De förändringar som nu görs 

syftar till att vara mer kundanpassade och på ett tydligare sätt utgå från resenärernas behov.  
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Majoriteten av de åtgärder som nu genomförs har Liberalerna i Region Stockholm drivit länge och i 

stort sett samtliga åtgärder finns med i det trafikpolitiska program som förbundsmötet antog 2017.  

Januariavtalet mellan Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna innehåller en 

överenskommelse om att ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige ska utredas 

under 2020 och införas från 1 januari 2022.  

Stockholms kollektivtrafik har idag väldigt bra punktlighet. I januari 2019 var punktligheten för 

tunnelbanan 98 procent. Det trafikslag som har sämst punktlighet är bussar som ligger på 87,3 

procent. Pendeltågens punktlighet är 91,9 procent och lokalbanornas 93,7 procent. 

Idag kan den som är under 20 år, student eller över 65 år köpa SL-biljett till rabatterat pris (hälften av 

ordinarie pris). För att kunna fortsätta investera i ny kollektivtrafik och förvalta det som redan finns 

behöver nuvarande pris kvarstå. 

 

Reservation:  

Nina Lundström ställer sig bakom och yrkar bifall av yrkande 2 i motion C3 "Värna 

kollektivtrefikresenär - sätt kunden i fokus". 

 

C4. Öka kollektivtrafikens andel från 30 till 50 procent 

Ulf Hansson, Sollentuna 

• att med en kort implementeringstid öka kollektivtrafikens andel mätt i personkilometrar från 

dagens ca 30 procent till 50 procent genom att utforma ett ramverk där man  

o identifierar finansieringskällor, vilka projekt som ska prioriteras och när de ska 

genomföras 

o beslutar vilka projekt som ska startas upp och 

o kvartalsvis mäter kollektivtrafikens andel mätt i personkilometrar 

Med rätta har klimatfrågan på senare tid fått större utrymme i media. Liberalerna har 

förutsättningarna att visa hur man kan använda resurser på ett sätt som ger global effekt genom att 

bygga vidare på partiets befintliga klimatprogram. Sveriges gör bäst nytta genom att fungera som en 

förebild och demonstrationsverkstad. De satsningar som Sverige genomför ska vara så attraktiva att 

andra länder blir intresserade att kopiera lösningarna. Klimatkonventionen UNFCCC har en sorts 

databank, bland annat Momentum for Change där goda föredömen kallas för Lighthouse Activities. 

Det Stockholms Läns Landsting skulle kunna göra är att skapa ett ramverk för att väsentligt och med 

en kort implementeringstid öka kollektivtrafikens andel mätt i personkilometrar som är så attraktivt 

och kostnadseffektivt att det får en självklar plats i den databank som Klimatkonventionen 

administrerar. Exempel på områden att studera är finansieringskällor, samverkan mellan olika 

trafikslag, minskning av resor genom en förbättrad stadsplanering och hur medborgarnas behov av 

transporter ser ut. Ett preliminärt mål skulle kunna vara att öka kollektivtrafikens andel från 30 till 50 

procent inom fem år.  

Förslaget i motionen består av två delar.  

Den första delen består av att utforma en ordning där man identifierar vilka projekt som ska 

prioriteras och när de ska genomföras. Gången för detta är: 
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1. Att med en ambitiös tidsplan sammanställa det underlag och den kunskap som redan finns 

tillgänglig inom bland annat Stockholms Läns Landsting och Gröna Liberaler 

2. Parallellt utreda möjliga sätt att få fram resurser till de projekt som har potential att bli en 

förebild 

3. Sammanställa förstudier av projekt som har förutsättningar att kostnadseffektivt ge 

betydande klimatvinster 

Den andra delen består av ett ramverk där man:  

• Beslutar vilka projekt som ska startas upp 

• Kvartalsvis mäter kollektivtrafikens andel mätt i personkilometrar 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion C4 
1. att anse motion C4 besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

Att öka kollektivtrafikens andel är en viktig fråga för såväl den blågröna majoriteten som Liberalerna i 

Region Stockholm. Det är också ett av de viktigaste målen i det regionala trafikförsörjningsprogram 

som antogs av dåvarande Stockholms läns landsting år 2017. Marknadsandelarna mäts idag 

gentemot andelen motoriserade resor (alltså resor som sker framförallt med bil). Enligt det mål som 

är fastställt i trafikförsörjningsprogrammet ska kollektivtrafiken år 2020 ha 51,5 procent av 

marknadsandelarna och år 2030 54 procent. Idag är kollektivtrafikens andel ungefär 50 procent i 

relation till motoriserade resor och under rusningstid i innerstan är den 80 procent.  Varje dag görs ca 

2,9 miljoner resor i Stockholms kollektivtrafik av ungefär 800 000 resenärer.  

En viktig åtgärd för att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken som nu genomförs är en 

omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken. Bland annat byggs tunnelbanan ut med elva nya 

tunnelbanestationer, nya stombusslinjer och ökade kapacitet på lokalbanorna. Med de åtgärder som 

görs kommer kollektivtrafiken få ökad kapacitet och bli mer lättillgänglig för fler.  

Det är också viktigt att beakta de mjuka värden som gör att fler vill resa kollektivt. En fråga som 

Liberalerna länge drivit är att öka tryggheten. Bland annat införs nu flexibla nattstopp som ett 

pilotprojekt för ett tryggare resande på kvällar och nätter. Region Stockholm samarbetar också med 

andra trygghetsskapande aktörer som exempelvis Nattvandring.nu och Fält och Fritid som är 

samlingsnamnet på Stockholms stads fältassistenter. Under denna mandatperiod införs också ett 

nytt biljettsystem som ska göra det enklare för fler att köpa biljett och på så sätt få fler att välja 

kollektivtrafiken före bilen. 

Motionären nämner också kollektivtrafiken som ett instrument för att uppnå viktiga klimatmål. Idag 

drivs all kollektivtrafik på land i Stockholm med biobränslen och 2018 började fem elbussar rulla i 

ordinarie trafik i Norrtälje. Nyligen beslutades också om att öka antalet elbussar i Stockholm med 

målet att ungefär 7 av 10 bussar ska gå på el om ca 10 år. 

För att få fler att välja kollektivtrafiken före bilen pekas tre områden ut av bland annat 

trafikförsörjningsprogrammet: kollektivtrafiken ska vara trygg, konkurrenskraftig och tillgänglig. Det 

är genom ett aktivt arbete med bland annat dessa tre variabler som vi kan få fler att åka kollektivt.  
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D Hälso- och sjukvård 
D1. Kalla abortmotståndarnas ”samvetsfrihet” för vårdvägran 
Nina Lundström, Sundbyberg 

1. att förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att under verksamhetsåret prioritera 

och lyfta jämställdhetsfrågor. 

2. att förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att arbeta för att begreppet vårdvägran 

används istället för begreppet ” samvetsfrihet” i Liberalernas kommunikation, material 

och kampanjer   

En abortsökande kvinna ska inte behöva möta abortmotstånd i vårdsituationen. Sverige har en 

rättighetslagstiftning gällande abort till och med graviditetsvecka 18. En kvinna i Sverige måste kunna 

lita på att personalen inom sjukvården respekterar hennes val. Det är en rättighet att få bästa möjliga 

vård. Det är ingen rättighet att utbilda sig till gynekolog eller barnmorska och sedan vägra utföra de 

arbetsuppgifter som ingår i utbildningen och yrket.   

Sverige ska inte tillåta vårdvägran för det är vad debatten om ”samvetsfrihet ” handlar om. 

Begreppen ” samvetsfrihet” och ” samvetsklausul” är begrepp som abortmotståndare använder för 

att göra frågan till en frihetsfråga för vissa i vårdsektorn. Det hänvisas ofta till Europarådets 

konvention. Det finns motioner i riksdagen från både Kristdemokrater och Sverigedemokrater om att 

möjliggöra vårdvägran för vårdpersonal.   

Samvetsfrihet har varken med samvete- eller frihet- att göra.  

En absolut majoritet av alla barnmorskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal arbetar med hela 

den reproduktiva kedjan, och där ingår abort. Riksdagen har historiskt sett avslagit förslag vad gäller 

att införa en bestämmelse som innebär att studenter som går utbildning kan vägra att genomgå ett 

obligatoriskt kursmoment av religiösa, etiska eller andra skäl. Det har funnits en grundläggande 

uppfattning att varje patient som söker hälso- och sjukvård alltid ska vara säker på att få den vård 

och behandling som situationen kräver. Hon ska vara garanterad att bli behandlad av personal som 

är utbildad och kompetent att sköta uppgiften. Alla vårdsökande ska känna sig förvissade om att 

personalen handlar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och följer gällande föreskrifter.  För att 

vårdpersonal ska få den utbildning och kompetens som samhället fordrar får det i princip inte finnas 

utrymme för en student att vägra genomgå ett obligatoriskt kursmoment. Det handlar om att inte 

kunna vägra att delta i utbildning kring aborter eller att sätta in preventivmedel såsom spiral.   

Patientens vårdbehov måste vara i fokus när hälso- och sjukvården organiseras. Det är även 

grundläggande för jämställdheten i ett samhälle att kvinnor kan bestämma över sina kroppar, sin 

sexualitet och sin reproduktion. Den rätten måste värnas i tider när abortmotståndet får politiska 

förespråkare i riksdagen och det samtidigt införs inskränkningar i många länder i Europa. Det finns 

även länder i världen där kvinnor som får missfall åker i fängelse.   

Vårdvägran är oacceptabelt. En individ har självfallet rätt att hysa uppfattningen om abortmotstånd 

som individ. Men väljer man ett yrke där det i utbildningen finns obligatoriska moment som handlar 

om abort samt att det i yrket ingår att kunna bidra i att avbryta en graviditet så behöver den person 

som söker sig till yrket acceptera de villkor som finns. Abort är en del av barnmorskeyrket vilket både 

Socialstyrelsen och Barnmorskeförbundet har klargjort. Landsting och regioner ska heller inte behöva 

anställa personer som inte accepterar att arbeta med abort och därmed riskerar sina patienters hälsa 

och förtroende.  
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Alla partier hyser inte uppfattningen att det är en självklarhet att rätten att bestämma över sin egen 

kropp och sin reproduktiva hälsa ligger hos kvinnan. Trots att abortlagstiftningen funnits sedan 1975.  

En av världens största lobbyorganisationer, den amerikanska kristna ADF, backar upp förespråkare 

för vårdvägran och arbetar för att allt fler länder ska införa abortförbud. Trump lovade nyligen 

inskränkningar vad gäller sena aborter i sitt tal i kongressen. Han är en ultrakonservativ president 

som lierar sig med abortmotståndare i USA. Abortinskränkningar som riskerar kvinnors liv, hälsa och 

reproduktiva rättigheter.  

Motiveringen till att en kvinna väljer att avbryta en graviditet är olika, och beslutet är enbart hennes, 

så länge det ligger inom lagens ramar. Länder som har abortförbud har inte färre aborter. Vad de 

däremot har är osäkra aborter som är potentiellt dödliga eller lemlästar. Över 20 miljoner kvinnor 

skadas årligen i illegala aborter och 47 000 kvinnor dör. På 1930 talet avled 1–2 kvinnor varje vecka i 

Sverige på grund av illegala aborter. Det fanns en tid när kvinnor förblödde till döds i sina hem. I sin 

desperation att försöka avsluta sin graviditet med hjälp av galgar, sprutor med ämnen in i livmodern 

eller genom att äta gifter.   

Genom alla tider har det varit en strid för kvinnors rättigheter, vare sig det handlar om rösträtt, 

rätten att bestämma över sin kropp, lika makt eller reproduktion. Liberalerna har historiskt sett tagit 

kampen för att värna kvinnors frihet. Nu måste vi Liberaler vässa argumenten. Vi måste lyfta 

jämställdhetsfrågorna. Vi behöver använda ordets makt. Vi behöver kalla vårdvägran för dess rätta 

benämning – vårdvägran. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion D1 
1. att anse motion D1 yrkande 1 besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

2. att bifalla motion D1 yrkande 2. 

Sedan mitten av 1970-talet har svenska kvinnor haft tillgång till fria och säkra aborter. Aborträtten 

handlar inte enbart om att de ska vara lagliga. De måste också vara tillgängliga för att kvinnor snabbt 

ska kunna få hjälp. I en modern sjukvård, i ett modernt samhälle ska en kvinna som behöver göra 

abort alltid få bra hjälp – oavsett vilken gynekologmottagning man vänder sig till. 

Motionären skriver klokt om hoten mot aborträtten och om riskerna med det som abortmotståndare 

föredrar att kalla samvetsfrihet. Förutom att det skulle kunna försvåra och fördröja för kvinnor som 

önskar avbryta en oönskad graviditet riskerar det att påverka synen på abort och ge den vårdsökande 

en känsla av skuld. Personalens personliga övertygelser ska aldrig hindra att patienter får den vård de 

har rätt till. Det är viktigt att förbundet är glasklara i detta och driver jämställhetsfrågorna på ett 

tydligt och konsekvent vis. 

I januari 2019 publicerade Svenska barnmorskeförbundet, RFSU, Vårdförbundet och Svensk förening 

för obstetrik och gynekologi en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle där de kraftfullt 

motsätter sig möjligheten att vägra utföra aborter. I debattartikeln valde de att använda begreppet 

”vårdvägran” istället för samvetsfrihet. Förbundsstyrelsen anser att begreppet på ett tydligare sätt 

förklarar vad det innebär när vårdpersonal väljer att inte utföra aborter och ser ett värde i att 

försvarare av den fria aborträtten, inklusive Liberalernas företrädare, det mer rättvisande begreppet 

vårdvägran i stället för ”samvetsfrihet”. 

 

124 av 139



D2. Det skall finnas bra eftervård för den som blivit utsatt för sexuella 
övergrepp eller våldtäkt 
Liberala Kvinnor Stockholms län: Charlotta Schenholm och Jill Eriksson. 

1. att det skall finnas möjlighet till relevant behandling för den som drabbas av PTS eller andra 

psykiska problem efter en våldtäkt eller andra sexuella övergrepp som Region Stockholm 

ansvarar för.  Behandlingen skall ingå i högkostnadsskyddet. Personalen skall vara 

specialiserad, dvs utbildade och erfarna att behandla just sexövergrepp av olika slag. 

2. att det sker forskning på området sexuella övergrepp och också om och hur det kan vara 

relaterat till olika psykiska problem, missbruk och självskadebeteende. 

I Stockholms läns landsting finns en akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset där kvinnor och 

flickor, män och pojkar kan få akut hjälp vid en våldtäkt, främst för fysiska skador och för 

undersökning och provtagning mot könssjukdomar och där också det finns sk. Rape kit för 

bevistagning vid en ev. anmälan till polisen. Man kan få vaccin mot hepatit B och akut p piller för att 

undvika graviditet. Verksamheten är uppskattad och framgångsrik och har ca 600 besökare per år 

med en ökande trend, under 2017 sökt sig 830 personer, varav 58 män till mottagningen.   

Ofta kan psykiska problem uppstå en tid efter att våldtäkten ägt rum. Idag är det svårt att veta vart 

man då skall vända sig för att få hjälp. Ofta måste den drabbade själv finansiera behandling genom 

att vända sig till privata vårdgivare.  Det finns också olika typer av ideella föreningar som erbjuder 

stöd till den som drabbats av övergrepp av sexuell art.  

Idag om man vänder sig till den landstingsdrivna psykiatrin riskerar man att hamna i väntrum eller på 

avdelningar tillsammans med personer som har helt andra typer av psykiska problem och behöver en 

annan typ av behandling. I värsta fall kan det förvärra det psykiska tillståndet.  

Det skall finnas eftervård för den som drabbas av t ex PTS (PostTraumatisktStresssyndrom). PTS för 

våldtäktsoffer skiljer sig från PTS för krigsskadade t ex.    

Förbundsstyrelsens yttrande över motion D2 
1. att anse motion D2 besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

Att utsättas för sexuella övergrepp är en fruktansvärd upplevelse och alla som drabbats ska känna sig 

trygga med att man får bra och trygg vård med rätt stöd. Personer som utsatts för sexuellt våld är i 

hög utsträckning traumatiserade till följd av övergreppet och då ska man, som patient, få ett snabbt 

individanpassat omhändertagande av personal med rätt kompetens.  

Precis som motionärerna skriver finns, sedan flera år tillbaka, en särskild enhet på Södersjukhuset i 

Stockholm för det akuta omhändertagandet av patienter som utsatts för sexuellt våld. På denna 

enhet finns även psykiatrisk vård.  

Traumabehandling, där behandling av sexuella trauman ingår, är en del av specialistpsykiatrins 

uppdrag. I Region Stockholm finns flertalet verksamheter som arbetar med den efterföljande vården, 

och de verkar sedan årsskiftet under nya avtal. Regionen erbjuder en traumavård med hög 

kompetens, god tillgänglighet och snabb behandling.  

Flera vårdgivare inom specialistpsykiatrin har speciella enheter som arbetar med traumabehandling, 

och erbjuder god kvalitet och patientsäkerhet för sexuellt utsatta. Exempelvis kan nämnas att 

Stockholms läns sjukvårdsområde erbjuder för traumasyndrom, traumafokuserad kognitiv 

beteendeterapi (KBT), psykopedagogiska insatser och psykosociala stödinsatser på 
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öppenvårdsmottagningarna. I behandlingsutbudet finns också annan individuell psykologisk 

behandling. Även behandling i grupp erbjuds, fysioterapeutiska insatser samt farmakologisk 

behandling.   

Capio Maria erbjuder en manualbaserad behandling av trauma och beroende med 

behandlingsmetoden COPE och WeMind erbjuder medicinering och KBT. Den KBT-behandling som 

ges är den som WeMinds vetenskapliga råd bedömt har starkast evidens gällande trauma.   

Detta ligger också i linje med Region Stockholms regionala vårdprogram för ångestsyndrom. 

Järvapsykiatrin har tillgång till cirka 20 psykologer och psykoterapeuter som kan bedriva 

traumafokuserad psykoterapi i verksamheten. Utbudet är stort och kan med andra ord erbjuda en 

mångfacetterad vård och omhändertagande för de som blivit traumatiserade till följd av sexuella 

övergrepp. Det finns således goda möjligheter till en trygg och relevant behandling för den som 

drabbas av PTS eller andra psykiska problem efter en våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Det är 

självklart viktigt att vi fortsätter följa och säkerställa att tillgängligheten och kompetensen i 

verksamheterna är god. I Region Stockholm är traumarelaterade syndrom en högt prioriterad fråga. 
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E Socialtjänst 
E1. Barnskydd är lika viktigt som djurskydd 

Liberala Kvinnor Stockholms län: Charlotta Schenholm och Jill Eriksson. 

1. att länsstyrelsen skall ha i uppdrag att utfärda tillstånd till verksamheter som vänder sig till 
barn under 18 år. I det tillståndet skall bl a ingå att kräva in registerutdrag från brottsregistret 
av dem som är  

a. Ansvarig för verksamheten 
b. Arbetar direkt med barn i den löpande verksamheten 

Man skall också ha ansvar för att löpande genomföra tillsyn av de verksamheter som man ger 
tillstånd till. 

2. att domstolarna skall vara skyldiga att skicka uppgift om domar som avser brott mot barn till 

länsstyrelser. Länsstyrelsen skall sedan samköra domarna med sitt register för att se om det 

får träff. Vid ev. träff är man skyldig att genomföra tillsyn av verksamheten.  

3. att länsstyrelsen skall ha whistlerblower system med möjlighet att anmäla anonymt för alla 

verksamheter som man har ger tillstånd till. Vid anmälan skall man snarast genomföra tillsyn 

av verksamheten. De som genomför tillsynen/inspektionen skall ha särskilt utbildning hur 

man pratar med barn om övergrepp.  

Idag har vi omfattande regler för djurhållning där man måste söka tillstånd för att bedriva 

verksamhet och där en löpande tillsyn sker. Likadant om man avser att sälja livsmedel eller starta en 

restaurang så krävs tillstånd. Sedan sker löpande inspektioner för att säkerställa att ingen blir 

matförgiftad. Man publicerar t o m resultatet av de löpande inspektionerna så att allmänheten kan ta 

del av hur restauranger sköter hygien och livsmedelshantering.  

Motsvarande preventivt arbete behöver ske när det gäller all den verksamhet som riktar sig till barn 

och ungdomar under 18 år och som inte omfattas av nuvarande lagstiftning som t ex skolan, 

fritidshem, förskolan och HVB hem gör.  Föräldrar skall också kunna vända sig till Länsstyrelsen för att 

få information om olika verksamheter för att kunna känna sig tryggare när de skickar sitt barn på t ex 

lägerverksamhet, ridskola eller simskola. Det skall inte vara upp till enskilda 

verksamheter/organisationer att välja om och hur man vill arbeta med brottsprevention.    

Det är också viktigt att komma ihåg att allt som är olämpligt är inte olagligt. 

 

E2. Säkra SiS-hem för flickor i Stockholms län 

Liberala Kvinnor Stockholms län: Jessica Johnson, Sophie Enerskog, Charlotta Schenholm, Margaretha 

Hertelius, Jill Eriksson, Amie Kronblad och Pernilla Bergqvist 

1. att det ska finnas tillräckligt många SiS-hem endast för flickor för att möta det ökade 

behovet. 

2. att det skjuts till statliga medel för att säkerställa att alla SIS-hem har möjlighet att ge den 

utredning, behandling och vårdbehov varje individ har. 

3. att de som arbetar med dessa unga har adekvat utbildning inom trauman av sexuellt våld och 

övergrepp.  

4. att säkerställa att unga på hemmen inte utsätts för påtryckningar eller sexuella övergrepp av 

personal. Dagens lagstiftning räcker inte. Se till att medel skjuts till om det är en resursfråga. 
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Att bo på HVB- och Sis-hem ska hjälpa ungdomar på glid att få livet på rätt köl. Ökningen av flickor på 

Sis-hemmen har ökat stort, men alltför ofta förekommer både våld och sexuella övergrepp på 

boendena. Förra sommaren beskrev vittnen i Sydsvenskan "systematiska övergrepp på barn" vid flera 

HVB-boenden i Malmö. Det handlade om gruppvåldtäkter av drogade flickor och nattpersonal som 

använde sin position för att tvinga till sig sex. 

Där det finns utsatta flickor kommer även sexuella förövare finnas. Detta vet vi med säkerhet av 

erfarenhet idag. Varje fall som uppdagas är ett för mycket. Det ställer högre krav och tillsyn av 

personal som anställs samt adekvat utbildning av dem. Det är svårt att hitta personal till hemmen, 

men socialförvaltningar måste ställa krav på de hem de anlitar. Socialförvaltningar under stor 

ekonomisk press måste ges tillräckliga medel för att kunna upprätthålla Socialstyrelsens 

rekommendationer om att socialarbetare besöker du unga minst var tredje månad och att rätt 

rehabilitering och behandling säkras till de desamma. 

Flickor på SiS-hem 

▪SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård på särskilda 

ungdomshem och verkställer sluten anpassad tvångsvård. Bara på SiS-hem är det lagligt med 

tvångsåtgärder som inlåsning och isolering. De lagar som reglerar SiS verksamhet är lag (1990:52) 

med särskild bestämmelse om vård av unfa (LVU) och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM) 

▪ Målgruppen är 15-17-åringar med allvarliga problem med missbruk och kriminalitet. Men på SiS-

hem finns även unga som framförallt har allvarliga psykiska problem och ett utagerande beteende. 

▪ Om socialtjänsten begär en plats på SiS-hem för tvångsvård kan SiS inte säga nej, utan måste anvisa 

en plats. 

▪ Ungefär 300 flickor placeras varje år. Hälften är upp till 15 år gamla. 

▪ Ingen åldersgräns finns och på SiS-hem fanns förra året flickor från 12 år. 

▪ Ingen vet hur många av dem som inte hade problem med missbruk eller kriminalitet, utan 

framförallt hade psykiska problem. 

▪ Psykisk ohälsa är vanlig hos flickor på SiS-hem. Förra året uppgav varannan tjej som placerats i SiS-

vård att de någon gång försökt ta sitt liv. 

▪ På SiS-hem finns även ungdomar som dömts för brott till sluten ungdomsvård. 

▪ Det finns 23 ungdomshem med ungefär 700 platser. Den genomsnittliga vårdtiden är fem månader. 

▪ HVB-hem 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion E1 och E2 
3. att anse motion E1 anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

4. att anse motion E2 anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

Motion E1 tar upp frågan om registerutdrag ur brottsregistret för verksamheter som riktar sig till 

barn och ungdomar. T ex skolan har ju en skyldighet att kräva in registerutdrag innan man anställer 

en person. Motsvarande skyldighet finns inte för t ex föreningslivet, trots att man vet att pedofiler 

ofta söker sig till verksamheter där barn befinner sig. 

Motionärerna vill bl a att länsstyrelsen ska få i uppdrag att utfärda tillstånd till verksamheter som 

riktar sig till barn under 18 år, att domstolar ska vara skyldiga att meddela domar till länsstyrelserna 

samt att länsstyrelserna ska inrätta system för whistlerblower. 
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Också denna motion berör lagstiftning som är ett statligt ansvar och förbundsstyrelsen väljer därför 

att föreslå att motionen anses besvarad. 

Motion E2 tar upp den viktiga frågan om kvalitet och tillgång på platser på landets SiS-hem. Idag 

finns en brist på platser och dessutom finns rapporter om att övergrepp sker på en del av dessa hem. 

Förbundsstyrelsen anser också här att detta är en mycket angelägen fråga och att motionen därför 

bör ställas till Liberalernas landsmöte. 

  

129 av 139



F Barn och skola 
F1. Dags för rätten till en barndom fri från våldsporr 

Liberala Kvinnor Stockholms län: Charlotta Schenholm och Jill Eriksson. 

1. att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska utgå från ett kritiskt perspektiv på porr – 

med kunskapshöjning för alla i skolan om pornografins skadeverkningar. 

2. att förskola, skola, fritids, ungdomsgårdar och andra miljöer där barn vistas ska vara porrfria 

– varje kommun har ett stort ansvar för att säkerställa detta. 

3. att kompetensutveckla hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet och alla andra 

aktörer i samhället som på något sätt möter barn och unga i hur man pratar om porr och sex. 

I oktober 2018 presenterades rapporten Svenskarna och internet, som visar att barns användande av 

internet ökar, 89 procent av alla 10 till 11-åringar använder internet dagligen.  Det de möter är ett 

internet där porren finns två klick bort, utan åldersgräns och där den lagstiftning vi har för att barn 

inte ska utsättas för porr hittills inte applicerats. Redan för 10 år sedan innehöll 90 procent av porren 

våld och förnedring.  

Vanliga inslag i mainstreamporren är: 

• gagging = mannen kväver kvinnan med penisen 

• strypningar, sk strypsex 

•ass to mouth = mannen penetrerar kvinnan analt och sedan direkt oralt så att hon tvingas äta sitt 

eget bajs 

• slag 

• ord som bitch och slut 

Redan i 12 års åldern möter det genomsnittliga barnet detta. Siffran kommer från 2014 och i och 

med att internetanvändandet kryper ner i åldrarna är risken stor att ännu yngre barn utsätts idag. 

Siffror från Linköpings Universitet visar att 26 procent av unga killar tittar dagligen. Studier visar 

också att de som tittar dagligen i högre utsträckning utsatts för sexuella övergrepp och även utsätter 

andra. 

Pojkar och flickor berättar vad porren gör med deras egen självbild och hur den påverkar hur de ser 

på andra, de är rädda för att inte kunna sluta titta och tjejer berättar om hur de utsatts för övergrepp 

som killarna fått inspiration till i porren. Men också att flickor tror att de skall ”gilla” det som 

porrskådspelarna gör och att det är vad killarna förväntar sig av dem.  

Men detta är inte ett problem som föräldrar eller enskilda organisationer kan lösa själva och det 

räcker inte med att ”bara uppfostra” barnen. Våldsporrens påverkan är en pågående folkhälsokris. 

Porrens ideal med underliv utan hår innebär också att en ökning av underlivsskadorna i form av 

skärskador och infektioner. Men också att fler unga gör skönhetsoperationer av blygdläppar, klitoris 

och penis för att det inte ”duger” enligt de ideal som porren visar upp.  

Att vi låtit en mångmiljardindustri helt obehindrat komma åt våra barn kräver omfattande åtgärder, 

speciellt i den digitaliseringsiver som nu råder. Barns frihet från att ofrivilligt utsättas för våldsporr i 

skola och förskola måste säkerställas. Vi vuxna har ett stort ansvar i detta. 
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F2. Trygga omklädningsrum i skolan 

Liberala Kvinnor Stockholms län: Paulina Draganja och Sophie Enerskog 

1. att det anslås riktade bidrag till skolor för att installera enskilda duschbås där elever får 

duscha ifred. 

2. att skolan strävar efter att ge de elever som har haft idrott 20 minuters rast innan nästa 

lektion startar. 

3. att om inte skolan har ett generellt mobiltelefonförbud under skoltid så ska dessa samlas in 

innan eleverna går in i omklädningsrummet för att motverka ofrivillig fotografering. 

Sex av tio elever undviker att duscha efter idrottslektionerna. Orsakerna till detta är flera och 

allvarliga, visar en undersökning av Sveriges Radio. Tidsbristen, att känna sig obekväm med att visa 

sig naken inför andra eller rädslan att bli fotograferad är några. Att eleverna känner sig otrygga är ett 

misslyckande för den svenska skolan och ytterst är den unga generationens framtida hälsa i 

farozonen. Elever som undviker att anstränga sig under idrotten för att inte bli svettiga och behöva 

duscha, eller i värsta fall undviker idrotten helt, riskerar både ett dåligt betyg och sämre fysisk 

kondition. Ny forskning visar att idrott i skolan varje dag har stora positiva effekter, att de bidrar till 

bättre betyg i teoretiska ämnen och minskar risken för framtida benfrakturer (Lunds universitet 

2017, källa Sveriges Radio). Sverige har lägst antal undervisningstimmar i idrott av alla nordiska 

länder. Liberalerna har tillsammans med övriga oppositionen i riksdagens utbildningsutskott 

uppmanat S/MP-regeringen att införa fler undervisningstimmar i idrott, på grund av larmen om att 

barn och ungdomar i genomsnitt rör på sig i mindre utsträckning än tidigare generationer, med en 

ökande andel överviktiga barn som följd. För många av dessa är skolidrotten den enda motion de 

kommer i kontakt med. Det är därför angeläget att överbrygga alla hinder för eleverna att delta i de 

idrottslektioner skolan idag erbjuder.  

Otrygghet och utsatthet stora riskfaktorer bakom minskat duschande i skolan 

Sveriges Radios reporternätverk gjorde 2016 en undersökning bland 3 266 högstadieelever på 80 

skolor i hela landet angående detta. 60% av eleverna i undersökningen svarade att de inte alltid 

duschar efter idrotten, 43% av dessa svarade att de inte hinner innan nästa lektion börjar. 34% 

skippar duschen för att duscharna är snuskiga och dåligt städade, 31% för att det är jobbigt att visa 

sig naken, 11% för att de är rädda för att bli fotograferade och 11% för att de är rädda för att bli 

retade eller kränkta.  

En stor del av problemen bakom att elever undviker att duscha kan åtgärdas med konkreta och enkla 

lösningar. Genom att skolorna bygger avskilda duschbås, håller en god hygien i sanitetsutrymmen, 

avsätter tillräckligt med tid i schemaläggningen samt samlar in mobiltelefonerna innan 

idrottslektionen, skulle attraktiviteten för eleverna att duscha öka avsevärt. Idag anser sig många 

skolor inte ha råd till ombyggnad av duschutrymmen, då kostnaden tas från skolpengen som redan 

har låga marginaler. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion F1 och F2 
1. att anse motion F1 anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

2. att anse motion F2 anses besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

Motion F1 tar upp frågan om porr i miljöer där barn och ungdomar vistas. Motionärerna vill bl a att 

sex-och samlevnadsundervisningen ska utgå från ett kritiskt perspektiv på porr, att miljöer där barn 

vistas ska vara porrfria samt att yrkesgrupper som arbetar med barn och unga ska få 

kompetensutveckling kring hur man pratar om porr och sex. 
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Också här delar förbundsstyrelsen motionärernas problematiserande syn när det gäller pornografi, 

men anser också att detta främst är en fråga för lagstiftaren.  

Motion F2 tar upp problemet med att många elever känner obehag över att duscha efter idrotten 

och att många av dessa helt enkelt hoppar över att duscha. Bl a anges risken för att bli fotograferad 

av andra elever som ett skäl. Motionären vill därför bl a att särskilda bidrag riktas till att installera 

enskilda duschbås, att elever ska ha minst 20 minuters rast efter en idrottslektion och att alla 

mobiltelefoner bör samlas in för att motverka ofrivillig fotografering. 

Förbundsstyrelsen instämmer i huvudsak i dessa krav men anser att förslagen främst ska ställas på 

kommunal nivå. Förutsättningarna varierar dock från kommun till kommun. Förslaget om att samla in 

mobiltelefoner innan eleverna går in i omklädningsrummet är bra, men problemet löses bäst genom 

att mobilerna samlas in i början av skoldagen på det sätt som Liberalerna förespråkar. 
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G Idrott 
G1. Krossa inte Sveriges största folkrörelses dröm om ett OS 2026 

Hans Ahlgren, Täby. Göran Aspgren, Östermalm. Marianne Damström Gereben, Solna. Peter Edholm, 

Solna. Suzanne Liljegren, Lidingö. Nina Lundström, Sundbybergs. Stanley Neijd, Södermalm-Gamla 

Stan. Robert Stopp, Täby. Johan Storåkers, Sundbyberg. Bengt Sylvan, Danderyd. Gunnar Würtz, 

Hässelby-Vällingby. Leslie Öqvist, Vaxholm. 

1. att förbundet beslutar att uttala följande: Liberalerna i Stockholms län ser positivt på ett 

svenskt vinter-OS och Paralympics 2026. 

2. att förbundet beslutar att uttala följande: Liberalerna Stockholms län stödjer att 

kommunerna ställer anläggningar till spelens förfogande och gläds åt möjligheterna för 

besöksnäringen och den positiva uppmärksamhet ett OS innebär. 

Frågan om vinter-OS 2026 i Sverige är mer aktuell och möjlig än någonsin. Sveriges Olympiska 

Kommitté (SOK), med Åre som värdstad, ansöker om att få arrangera vinter-OS och Paralympics 

2026. Förslaget är att spelen genomförs - förutom i Åre - i Falun, i Riga (Lettland) samt i 

Stockholmsregionen: Södertälje, Botkyrka, Järfälla, Solna och Stockholm.  

Ansökan ger uttryck för svensk idrotts värdegrund – Glädje och gemenskap, Demokrati och 

delaktighet, Allas rätt att vara med samt Rent spel. Ansökan är helt i linje med Internationella 

Olympiska Kommitténs (IOC) nya riktlinjer om hållbara spel. Ett svenskt vinter-OS och Paralympics 

2026 kan bli symbol för ett demokratiskt, inkluderande Europa där idrotten står för allas lika värde 

och allas lika möjligheter. En bjärt kontrast till spelen 2022 där de enda kvarvarande kandidaterna var 

städer i två diktaturer – Kina och Kazakstan.   

Ja till vinter-OS och Paralympics 2026 säger idrotten, våra idrottsstjärnor, svenskarna och 

ansökarstäderna. Driftsbudgeten på knappt 13 miljarder kronor finansieras helt av IOC (ca 9 

miljarder) och av kommersiella intäkter, bl a från biljetter. Det är helt nya förutsättningar jämfört 

med tidigare olympiska spel.   

Sveriges förslag är miljövänligt, har infrastruktur på plats, återanvänder befintliga arenor och är 

socialt inkluderande – en mycket ”attraktiv kandidat” enligt IOC. Ett svenskt vinter-OS 2026 bidrar till 

framtidens hållbara, olympiska spel.   

Visionen för det svenska förslaget är att bidra till ett mer inkluderande samhälle, att bli världsledande 

inom hållbarhet och hälsa, att vinna kommande generationer för idrotten och att vara en plattform 

för utveckling och innovation inom hållbarhetsområdet, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.   

Det var mer än hundra år sedan Stockholm visade vägen för de moderna, olympiska spelen och fick 

tillbaka en våg av idrottsintresserade ungdomar. Idrottsrörelsen fick sitt stora genombrott och är idag 

Sveriges största och starkaste folkrörelse med 600 000 ideellt arbetande ledare vilket motsvarar ett 

värde om 20 miljarder kronor, räknat på en fritidsledarlön.  

Idrotten knyter samman både världsdelar och människor. Spelen följs av en halv miljard människor. 

Idrotten skapar kontakter och påverkar utvecklingen genom de möten som sker. Idrotten innebär 

spänning och häftiga upplevelser. OS stjärnorna inspirerar barn och ungdomar till att engagera sig i 

idrotten och till en hälsosam livsstil. Vi hyllar våra OS medaljörer – gläds med dem. Sörjer med dem 

när det inte går hela vägen. OS tanken handlar om att "Det viktigaste i livet är inte att segra, utan att 

kämpa väl."  
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Den olympiska idén är extra viktig i dessa tider. En fest i fredens tecken, där unga samlas till en 

tävling men också till en gemenskap, oberoende av etnicitet, hudfärg, nationalitet eller politisk 

uppfattning. Inget annat evenemang har den lyskraften, den möjligheten att mobilisera medborgare 

från alla håll. Det har svenska idrottare upplevt som deltagare. Nu är det hög tid att bjuda igen!  

Vid Länsförbundets årsmöte 2017, beslutade mötet att länsförbundets under våren skulle arrangera 

en temakväll om en OS-kandidatur där fakta i frågan skulle presenteras och diskuteras. Temakvällen 

ställdes in när Stockholms stad meddelade att staden inte tänkte ansöka om OS.   

Knappt ett år senare skickade SOK in ansökan och vi som motionerat om ett Stockholms-OS 2026, 

aktualiserade frågan om en temakväll hos Länsförbundet. Länsförbundets ledning tolkade beslutet 

2017 som att det inte skulle bli någon temakväll, oavsett om ansökan aktualiserades eller inte.   

Liberalerna i Stockholms län har inte fått möjligheten att ta del av fakta om de helt nya 

förutsättningarna som idag gäller för arrangerande av olympiska spel. Inte heller har liberalerna i 

länet fått en chans att diskutera ett vinter-OS2026 i Stockholmsregionen för att därefter, i god 

demokratisk ordning, fatta ett beslut om hur vi ställer oss i frågan.  

Många kritiker menar att den olympiska rörelsen är nedsvärtad till följd av korruption, 

miljöförstörelse, kostsamma skrytbyggen utan framtida nytta för medborgarna och allmänt oetiska 

förhållanden. Nu, med ett helt annat upplägg, kan den olympiska tanken få återupprättelse. Ett 

arrangemang som visar att något helt annat än det vi flera gånger sett är möjligt och dessutom starkt 

betonar värdet av Paralympics skulle, som vi ser det, vara en fjäder i hatten för Sverige och för 

Stockholm.   

Kända kritiker hävdar att Stockholm och Sverige inte ska hjälpa den olympiska rörelsen att återvinna 

förtroende för de olympiska grundtankarna om rent spel, internationell förbrödring, jämställdhet och 

folkfest. Vi håller inte med om det och tycker att det vore utmärkt om så blir fallet.  

Vi i Sverige deltar på alla tänkbara sätt varje gång det är OS. Det är på sin plats att också ta ett 

värdskap och visa att spelen kan genomföras på ett i alla avseenden hedervärt sätt. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion G1 
1. att anse motion G1 besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

I motion G1 vill motionärerna, under rubriken ”Krossa inte Sveriges största folkrörelses dröm om ett 

OS 2026” att förbundet uttalar att Liberalerna i Stockholms län ser positivt på ett svenskt vinter-OS 

och Paralympics 2026 samt att Liberalerna Stockholms län stödjer att kommunerna ställer 

anläggningar till spelens förfogande och gläds åt möjligheterna för besöksnäringen och den positiva 

uppmärksamhet ett OS innebär. 

Bakgrunden är att Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), har ansökt om att få arrangera vinter-OS och 

Paralympics 2026. I ansökan är Åre värdstad och utöver det så kommer spelen att förläggas till 

arenor ibland annat Falun, Lettland samt Stockholmsregionen.  

Att få arrangera ett OS och Paralympics är självklart en ära och en möjlighet för Sverige. OS och 

Paralympics har en stor betydelse för idrotten och flera bedömare menar även att det kan ge 

besöksnäring och turism ett uppsving.  

Liberalerna i Stockholms län är generellt positivt inställda till OS och Paralympics och till den 

profilering som SOK förespråkar i sin ansökan. Varje enskild kommun som berörs av spelen ska dock, 

efter den dialog som förs med SOK i frågan, ta ställning utifrån sina förutsättningar.  
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H Organisation 
H1. Utveckla valberedningarnas arbete 

Nina Lundström, Sundbyberg 

1. att förbundsmötet beslutar att rekommendationer bör tas fram inför kommande arbete i 

valberedningar. 

2. att förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se till att Liberalernas 

kommunikationskanaler som riktar sig till medlemmar ska innehålla information om 

valberedningarnas sammansättning och arbete. 

3. att förbundsmötet uttalar att valberedningarnas sammansättningar bör vara jämställda samt 

ha en spridning sett till ålder. 

4. att förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att årligen redovisa valberedningarnas 

sammansättning gällande kön och ålder. 

5. att förbundsmötet uppdrar till förbundsstyrelsen att se till att den som verkar i en 

valberedning erbjuds utbildning. 

Valberedningar har en nyckelfunktion sett till hur vår organisation är uppbyggd ur ett demokratiskt 

perspektiv. Det är valberedningar som tar fram namnförslag och nominerar till styrelser och interna 

och externa uppdrag. Det är de beslutande församlingarna som i slutändan beslutar men en 

valberednings förslag är central. Medlemmar och ombud väljer en valberedning på årsmötet eller 

förbundsmötet. Alla kan och bör vara uppmärksamma på att en valberednings sammansättning är 

jämställd samt har spridning i åldrar.   

När platser i styrelser, nämnder och bolag fördelas bör jämn könsfördelning råda, särskilt när det 

gäller de tyngsta posterna i de centrala nämnderna, styrelserna och bolagen. Det är en viktig 

målsättning inom Liberalerna som nu även följs upp. Valberedningar genomlyses inte på samma sätt 

men detta bör göras. Det är viktigt att följa upp och redovisa statistik om hur sammansättningen ser 

ut.   

Genom att utse valberedning delegeras en viktig uppgift från medlemmarna. En valberedning bör 

sträva efter att lägga förslag som skapar välfungerande styrelser som har sådan sammansättning att 

styrelsens arbete kan fortlöpa på ett bra sätt. Finns kandidater till kassör? Sekreterare? Finns det 

intresse för att bidra till aktiviteter och kampanjer?   

Alla som arbetar i en valberedning inom medlemskommunerna eller i olika organ regionalt bör 

erbjudas en valberedarutbildning. Utbildningar kan ske i samverkan med exempelvis andra aktörer 

som t.ex. Studieförbundet Vuxenskolan. En sammankallandes/ ordförandes viktiga roll bör specifikt 

uppmärksammas. De som är verksamma på lokalnivå kan behöva stöd och råd. Det kan också vara 

viktigt att utforma en plan för hur arbetet ska genomföras. Hur kan en valberedning följa styrelsens 

arbete fortlöpande? Kan protokoll skickas under året? Inbjuds valberedningen att delta på ett 

styrelsemöte? Intervjuar valberedningen ledamöter och ersättare om hur arbetet förflutit?   

Det borde vara enkelt att nominera och låta sig nomineras. Information om valberedningarnas 

arbete saknas på våra hemsidor. Det är bra att Facebook används ibland men den kontinuerliga 

informationen borde finnas på våra hemsidor där information riktas till icke medlemmar och 

medlemmar.   

På Liberalernas hemsida står följande:  
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”Vill du representera Liberalerna och ha förtroendeuppdrag? Vi behöver alltid kunniga liberaler som 

kan arbeta i nämnder och styrelser. För att bli aktuell för ett uppdrag behöver du vara medlem i 

Liberalerna. Som medlem har du möjlighet att ställa upp i val och driva din egen personvalskampanj.”    

Men hur går man vidare om man är intresserad? Det är viktigt att medlemmar som vill engagera sig 

får information om hur man kontaktar en valberedning och vad en valberedning spelar för roll i 

organisationen.   

Valberedningens roll är central för Liberalernas möjligheter att skapa välfungerande styrelser med en 

mångfald av företrädare. Det kräver duktiga kunniga valberedare och kunskaper om hur en 

välfungerande valberedning kan utforma sitt arbete.  

 Förbundsstyrelsens yttrande över motion H1 
1. att bifalla motion H1, samt 

2. att de åtgärder som därmed beslutats även gäller nomineringskommittéer. 

I motion G1 lyfter motionären en mycket viktig fråga för att utveckla demokratin i Liberalerna och ta 

tillvara nya människors krafter och resurser för att stärka vårt parti. Förbundsstyrelsen ansluter sig till 

motionens resonemang vikten av valberedningarnas arbete, men vill lägga till att allt det som sägs i 

motionen också ska gälla nomineringskommittéer som utses för att ta fram förslag till kandidater i 

allmänna val. Det som lyfts fram i motionen bör gälla alla valberedningar och 

nomineringskommittéer såväl på förbunds- som föreningsnivå. 

Kärnan i valberedningars och nomineringskommittéers uppdrag är att ta tillvara kompetens och 

engagemang hos personer som är medlemmar i Liberalerna.  

Det innebär att de som tar på sig uppdraget att verka i en valberedning eller nomineringskommitté 

behöver ha god kännedom om medlemskåren och ägna sig åt omvärldsbevakning för att fånga in 

personer med liberala värderingar som skulle kunna bli aktiva i vårt parti. Det är därför som 

sammansättning av en valberedning eller nomineringskommitté blir så viktig. Den behöver kunna 

representera en bredd både vad gäller kön, ålder och bakgrund i övrigt. 

I det sammanhanget blir det också viktigt att valberedningen och nomineringskommittén är känd 

bland medlemmarna. Det uppdrag som motionären vill ge till förbundsstyrelsen om att kommunicera 

till medlemmarna måste också måste ges till föreningarna i rekommendationer utfärdade av 

förbundet. 

Rekommendationer till kommunföreningarna är därför ett väsentligt inslag i ett arbete för att 

utveckla dessa organ. Därför brukar förbundsmötet inför varje val ta fram riktlinjer både för 

förbundets nomineringsarbete och rekommendationer till kommunföreningarna. I riktlinjerna inför 

2018 års val fanns det tydliga rekommendationer om hur nomineringskommittéernas skulle sättas 

samman och arbeta. Flera, men inte alla, kommunföreningar, antog riktlinjerna som sina egna. Efter 

valet skrev också förbundsordförande till alla kommunföreningar och uppmanade dem att i arbetet 

med att tillsätta personer på olika uppdrag, hade i åtanke vikten av jämn könsfördelning.  

Förbundsstyrelsen vill understryka att om en utveckling av valberedningarnas och 

nomineringskommittéernas arbete i motionens anda ska kunna ske, behöver kommunföreningarna 

också följa de rekommendationer som ett samlat förbundsmöte beslutar om.  

Genom att årligen redovisa sammansättningen av valberedningar (när det gäller 

nomineringskommittéer vart fjärde år), får förbundsmötet möjlighet att följa utvecklingen. 

Uppföljning på detta sätt brukar också vara ett effektivt sätt att få större följsamhet till 
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rekommendationer som avges. Det förutsätter dock att kommunföreningarna tar uppdraget på allvar 

och rapporterar in uppgifterna till förbundskansliet eftersom vårt medlemsregister inte innehåller 

uppgifter om dessa uppdrag. 

Utbildning av nomineringskommittéerna skedde inför 2018 års val. När det gäller valberedningar har 

förbundet hittills inte haft någon regelbunden utbildning. Förbundsstyrelsen håller helt med 

motionären om vikten av att som medlem i en valberedning eller nomineringskommitté få idéer och 

tips om hur man lägger upp arbetet och inte minst får möjligheter att träffa andra med samma 

uppdrag. Utbildningen blir också ett sätt att sprida och skapa kännedom om de riktlinjer som 

förbundet enligt motionens förslag tar fram. 

 

H2. Dokumentation och spridning av goda exempel 
Ulf Hansson, Sollentuna 

1. att en databank med goda förebilder etableras och administreras av Liberalernas länskansli 

för Stockholms län med syftet att effektivisera förbättringsarbetet. 

I Stockholms län finns det lösningar på utmanande problem som har potential att bli en förebild. 

Barbro Westerholm skrev 14 januari i ”Nätverket Liberala Seniorers nyhetsbrev”: I Norrtälje inleddes 

arbete med samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten redan 2006 och blev så 

framgångsrikt att det nu är permanentat. Ett fåtal andra området i Sverige har följt efter. Det är mig 

en gåta att inte alla andra gjort det. Här har politiker inom landsting/regioner och kommuner ett 

stort ansvar genom det kommunala självbestämmandet. 

En aktivitet för att förbättra förutsättningarna att goda förebilder får spridning är att skapa en 

databank. Tillgången till en sådan gör att kommunernas och landstingets uppdrag att skapa 

samhällsnytta kan effektiviseras.  

Motionen förespråkar att en databank med goda förebilder etableras och administreras av 

Liberalernas länskansli för Stockholms län. Speciellt inspirerande förebilder kan publiceras på 

Liberalernas utskick ”På gång!”. Många medlemmar i föreningarna vill gärna bidra till att utveckla 

samhället, men saknar en arena att göra det. Med en databank ges goda förutsättningar att 

rapportera in goda exempel. Att sammanställa underlag på förebilder är rimligen ett stimulerande 

uppdrag som ökar närdemokratin och i förlängningen kan leda till att fler vill bli medlemmar i 

Liberalerna.  

En källa som kan användas är Kvalitetmagasinet, där ambitionen är att sprida kunskap som kan 

utvecklas vidare och följande är några exempel. 

• Man har i Trelleborg ett helt digitalt och automatiserat system för att ansöka om försörjningsstöd 

som gör att man kan använda arbetstid åt annat. 

• Genom att digitalisera hela bygglovsprocessen har man i Norrtälje kommun lyckats korta 

handläggningstiderna för bygglov från 43 dagar år 2011 till 22 dagar 2017. 

• Helsingborgshem blev vinnare av Bopriset för sitt arbete med att rusta upp och utveckla 

Drottninghög, ett klassiskt miljonprogramsområde. Det nyinstiftade priset delas ut av Boinstitutet 

och syftet är att premiera ett attraktivt bostadsbyggande med kvalitet för alla. 
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• Nacka har av organisationen Sveriges Föreningar utsetts till Sveriges föreningsvänligaste kommun 

2017. I sin motivering lyfter de bland annat fram Nackas vilja att skapa de bästa förutsättningarna för 

ett vitalt föreningsliv. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion H2 
1. att anse motion H2 besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

Motion H2 förespråkar att en databank med goda förebilder etableras och administreras av 

Liberalernas länskansli för Stockholms län. Vidare föreslår motionären att speciellt inspirerande 

förebilder ska kunna publiceras på Liberalernas utskick ”På gång!”. Vad motionären efterlyser är 

ytterligare en arena för Liberalernas medlemmar att kunna medverka och bidra till en god 

samhällsutveckling.  

Det är viktigt att arbeta med förbättringsarbete och internt utvecklingsarbete inom ett modernt, agilt 

liberalt parti. Inför ett förbättringsarbete är det dock viktigt att man tillsammans förtydligar och 

definierar begreppen. Vad vill vi uppnå med den information som vi gör tillgänglig? Vem är 

mottagaren? Likaså i vilket sammanhang kan den kunskap som förmedlas vara användbar? 

Att kommunicera kunskap är inte helt oproblematiskt i en komplex värld med väldigt stora mängder 

information som slussas mellan sändare och mottagare i ständigt föränderliga miljöer. Som politiker 

översköljs vi i vår vardag av stora mängder information. Det som motionären efterfrågar är snarare 

ett gallringsverktyg, att man för skogen ska kunna se träden.  

Det finns redan idag flera olika initiativ som syftar till att sprida goda exempel och lära av varandras 

arbetsinsatser, inte minst i form av olika interna grupper på Facebook. Även i nyhetsbrevet ”På 

gång!” framhålls goda exempel och lyckade initiativ. Samtidigt är det naturligtvis angeläget att 

kanalerna för spridning av goda exempel kontinuerligt utvecklas och anpassas utifrån de behov som 

finns. Förbundsstyrelsen tar med sig de förslag som framförs i motionen i Liberalernas fortsatta 

arbete med att förbättra spridningen av allt det fina arbete som görs av liberala företrädare i 

Stockholm län. 
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I Stadgar 
I1. Ökad inkludering och delaktighet i processerna för att föreslå ledande 
företrädare till uppdrag i landstinget 
Liberala Kvinnor Stockholms län, LUF Storstockholm, Liberala Studenter Stockholm, Liberalerna 

Kungsholmen och Hanna Wistrand, Bromma 

1. att § 11 stycke 7 i stadgarna för Liberalerna i Stockholms län skall lyda enligt följande:  

Förbundsmötet beslutar om nominering av landstingsråd. Efter ordinarie val till 

landstingsfullmäktige skall landstingsgruppens valberedning därutöver bereda 

förbundsmötet möjlighet att yttra sig över dess förslag till val av andra ledande 

företrädare i landstinget och styrelser. Landstinget skall dessförinnan ha berett 

kommunföreningar, lokalföreningar i Stockholms Stad, Liberala Kvinnor Stockholms län, 

LUF Storstockholm och Liberala Studenter Stockholms län tillfälle att inkomma med 

namnförslag.  

(Den kursiverade texten är den nya texten.) 

Under många år har man pratat om landstingsvalet som det glömda valet, trots att svenska folket 

tycker att vårdfrågorna är mycket viktiga. Nu i senaste valet 2018 tyckte man att det var topp 3 

viktigaste valfrågan för valet av parti.  

För att öka det interna engagemanget och också kunskapen i landstingsfrågor behöver vi internt i 

partiet arbeta betydligt mer aktivt med inkludering och delaktighet i viktiga landstingsfrågor. Allt för 

få i vårt parti ”kan” och vågar prata landstingsfrågor med väljarna.  

Ett sätt att öka delaktighet och engagemang är att låta fler vara med i de viktiga processerna inför att 

man väljer ledande företrädare till olika landstingsuppdrag.  Vi föreslår därför en mindre men viktig 

justering i länsförbundets stadgar. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion I1 
1. att anse motion I1 besvarad med vad förbundsstyrelsen anfört. 

Motion I1 föreslår ett förtydligande i förbundets stadgar om hur beredning av val av 

landstingstingsråd och andra ledande företrädare i landstinget ska gå till. Förbundsstyrelsen beslöt 

den 29 januari att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att revidera förbundets stadgar inför 

förbundsårsmötet 2020. Förbundsstyrelsen föreslår att motionärernas förslag kommer med i det 

arbetet. 
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