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13. Fastställande av  
a.  antal vice förbundsordförande 
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d.  fastställande av antal ledamöter i valberedningen.
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Valberedningens förslag

Anna Starbrink

Hans Ahlgren, Täby   
Malin Danielsson, Huddinge  
Peter Edholm, Solna   
Margareta Hamark, Upplands Väsby (ny)  
Nikoletta Jozsa, Järfälla   
Mats Lindblom, Tyresö (ny)  
Björn Ljung, Stockholm   
Nina Lundström, Sundbyberg
Ylva Mozis, Vallentuna
Åsa Nilsson Söderström, Stockholm (ny)
Amelie Tarschys Ingre, Lidingö (ny)
Martin Ängeby, Stockholm

Föreslås på förbundsårsmötet

Föreslås på förbundsårsmötet

Anna-Lena Johansson,Sollentuna
Joar Forssell, Solna
Isabel Smedberg-Palmqvist, Stockholm

Fredrik Sjölander, KPMG
Anders Taaler, KPMG

Anders Bergman, Värmdö
Olov Lindquist, Stockholm

ordförande
1:a vice ordförande
2:e vice ordförande

auktoriserad revisor, ordinarie
auktoriserad revisor, ersättare

förtroenderevisor samt granskare av redovisning av partistöd, ordinarie
förtroenderevisor samt granskare av redovisning av partistöd, ersättare

Fredrik Malm

1. Elin Hjelmestam, Stockholm
2. Johan Hjelm, Stockholm
3. Nancy Mattsson, Lidingö
4. Petra Nåsell, Stockholm (ny)
5. Emilie Fors, Stockholm
6. Ing-Marie Viklund, Botkyrka (ny)
7. Sandro Banovac, Södertälje (ny)
8. Maria Kalreman Noleryd, Stockholm (ny)

Ordförande

Ledamöter

Vice ordförande

Ersättare

Årsmötets presidium

Sekreterare

Rösträknare och justerare

Förbundsstyrelse

Revisorer
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Hans Ahlgren, Täby
Gulan Avci, Stockholm
Robert Beronius, Norrtälje
Saga Bowallius, Täby
Malin Danielsson, Huddinge
Peter Edholm, Solna
Daniele Fava, Stockholm
Emilie Fors, Stockholm
Joar Forssell, Stockholm
Hanna Gerdes, Stockholm
Gunilla Grudevall-Steen, Nacka
Margareta Hamark, Upplands Väsby
Tobias Hammarberg, Haninge
Anna Horn, Stockholm
Anna-Lena Johansson, Sollentuna
Lars Johansson, Botkyrka
Jessica Johnson, LK (ny)
Nikoletta Jozsa, Järfälla
Jan Jönsson, Stockholm
Karin Karlsbro, Stockholm
Petter Liljeblad, Salem
Mats Lindblom, Tyresö
Mathias Lindow, Österåker
Björn Ljung, Stockholm
Nina Lundström, Sundbyberg
Fredrik Malm, Stockholm
Ylva Mozis, Vallentuna
Åsa Nilsson Söderström, Stockholm
Martin Norrby, LUF (ny)
Kajsa Olsson Persson, LK (ny)
Mikael Persson, Nynäshamn (ny)
Monica Renstig, Danderyd
Patrik Silverudd, Stockholm
Adam Simonsson, LUF (ny)
Isabel Smedberg-Palmqvist, Stockholm (ny)
Anna Starbrink, Stockholm
Sara Svanström, Stockholm
Amelie Tarschys Ingre, Lidingö
Barbro Westerholm, Stockholm (ny)
Marcus Willershausen, LUF
Martin Ängeby, Stockholm

1. Metin Hawsho, Södertälje (ny)
2. Pär Hommerberg, Stockholm
3. Ulla Lovcalic, LUF (ny)
4. Martin Melin, Stockholm
5. Hans Åberg, Upplands Bro
6. Moa Rasmusson, Sollentuna
7. Erik Berg, LUF
8. Johan Hjelm, Stockholm
9. Annika Linde, Danderyd
10. Hanna Wistrand, LK
11. Fredrik Ohls, Ekerö
12. Bo Källström, Huddinge
13. Pernilla Bergqvist, Sigtuna
14. Elin Hjelmestam, Stockholm
15. Benjamin Malinowsky, LS (ny)
16. Nancy Mattsson, Lidingö
17. Fredrik Sneibjerg, Värmdö
18. Petra Nåsell, Stockholm
19. Urban Rybrink, Stockholm (ny)
20. Leslie Öqvist, Vaxholm
21. Anne-Marie Falk, Nykvarn
22. Monica Brohede Tellström, Nacka
23. Peter Backlund, Stockholm
24. Jonathan Björniden, Järfälla
25. Johan Storåkers, Sundbyberg
26. Maria Karlman Noleryd, Stockholm
27. Nicholas Nikander, Huddinge (ny)
28. Marianne Damström Gereben, Solna
29. Marco Rossi, Stockholm
30. Nadin Fakhro, Stockholm (ny)
31. Karin Ekelind, Södertälje (ny)
32. Jesper Svensson, Stockholm (ny)
33. Elin Söderholm, LUF (ny)
34. Ing-Marie Viklund, Botkyrka
35. Birgitta Lindgren, Danderyd (ny)
36. Fatima Nur, Stockholm
37. Peter Öberg, Stockholm
38. Nicole Forslund, Haninge (ny)
39. Bo Källström, Huddinge 
40. Edvin Mårtenson, LUF (ny)
41. Amie Kronblad, Värmdö (ny)
42. Daniel Adborn, Nynäshamn
43. Tobias Davidsson, Stockholm
44. Christina Messick, Stockholm (ny)
45. Christina Tufvesson, LK
46. Johan Lisspers, Stockholm (ny)
47. Kerstin Lidman, Österåker
48. Mikael Hällgren, Stockholm (ny)

Ombud Ersättare

Landsmötet
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49. Martin Normark, Upplands Bro
50. Gabriel Romanus, Stockholm
51. Åsa de Mander, Tyresö
52. Sofia Könberg, Stockholm
53. Simon Rothstein Frankander,Täby
54. Rasmus Jonlund, Stockholm
55. Ulrika Tellander, Stockholm

Hans Ahlgren, Täby
Marianne Damström-Gereben, Solna
Malin Danielsson, Huddinge
Metin Hawsho, Södertälje
Karin Karlsbro, Stockholm
Nina Lundström, Sundbyberg (ny)
Fredrik Malm, Stockholm
Ylva Mozis, Vallentuna (ny)
Isabel Smedberg-Palmqvist, Stockholm
Anna Starbrink, Stockholm
Sara Svanström, Stockholm
Martin Ängeby, Stockholm

1. Anna Horn, Stockholm
2. Björn Ljung, Stockholm
3. Marcus Willershausen, LUF (ny)
4. Mathias Lindow, Österåker (ny)
5. Amelie Tarschys Ingre, Lidingö
6. Patrik Silverudd, Stockholm 
7. Kajsa Olsson Persson, LK (ny)
8. Nicholas Nikander, Huddinge (ny)
9. Christina Tufvesson, Stockholm
10. Mikael Persson, Nynäshamn (ny)
11. Åsa Nilsson Söderström, Stockholm (ny)
12. Nikoletta Jozsa, Järfälla

Ombud Ersättare

Partiråd
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Valberedningens arbete
Årets valberedningsarbete har varit speciellt på många sätt, inte minst därför att valberedningen 
genomgående har haft digitala mötesformer. Precis som förra året har vi gjort en grundlig 
analys av förbundsstyrelsens sammansättning, samt landsmötes- och partirådsombud. 
Glädjande nog är det en enhällig valberedning för Liberalerna i Stockholms län som nu kan 
presentera de förslag som förbundsårmötet har att ta ställning till. 
Valberedningens arbete vägleds av de riktlinjer till Stockholmsförbundets valberedning inför 
val av förbundsstyrelse som förbundsstyrelsen beslutade om den 16 oktober 2019 (se bilaga). 
Därutöver har vi eftersträvat en balanserad blandning av kontinuitet och förnyelse. 
Liksom förra året har vi även i år betonat vikten av kommun- och lokalföreningarnas 
nomineringsarbete. Det är glädjande att intresset för att sitta i förbundsstyrelsen och vara 
ombud är stort inom vårt förbund, men det betyder samtidigt att konkurrensen om platserna är 
hård. I slutändan blir det därför nästan bara personer som har nominerats av sina kommun- och 
lokalföreningar som blir aktuella. Därmed kan jag inte nog understryka hur viktigt det är att 
alla föreningar är grundliga i sitt nomineringsarbete.
Inför framtiden vill jag uppmana kommun- och lokalföreningarna att nominera liberaler med 
olika bakgrund och erfarenheter. Det underlättar valberedningens arbete och säkerställer den 
mångfald av perspektiv som förbundet eftersträvar för såväl beslut i förbundsstyrelsen som på 
landsmöte och partiråd. Andelen personer med utländsk bakgrund är t.ex. fortfarande alltför 
låg. Inför kommande år vore det därför bra om kommunföreningarna kunde nominera fler 
personer med utländsk bakgrund.
Jag vill slutligen tacka övriga ledamöter i valberedningen för ett gott och förtroendefullt 
samarbete. Ett varmt tack från oss alla riktas även till valberedningens sekreterare, Ulrika 
Tellander. Utan hennes gedigna kompetens när det gäller såväl process som teknik hade årets 
valberedningsarbete aldrig kunnat genomföras.

Stockholm 20210409

Per Altenberg
Valberedningens ordförande

Bilaga till valberedningens förslag

Peter Backlund, vice ordförande
Torsten Engevik
Berith Eriksson
Kerstin Lidman
Anita Mickos

Jesper Svensson
Anna Wadén
Carina Wellenius

Bonnie Bernström
Marcus Willershausen

Stockholm
Lidingö
Salem
Österåker
Järfälla

Stockholm
Stockholm
Stockholm

Liberala Kvinnor
Liberala Ungdomsförbundet

Valberedningen har utöver ordföranden bestått 

Adjungerade
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Riktlinjer till Stockholmsförbundets 

valberedning inför val av förbundsstyrelse 

Beslutad av förbundsstyrelsen 20191016 

 

Dessa riktlinjer är rekommendationer till valberedningen och ska ses som en 

vägledning i arbetet med att ta fram förslag till förbundsstyrelse inför 

förbundsårsmötets beslut. Valberedningen är ett självständigt, stadgereglerat och 

av förbundsmötet utsett organ. Valberedningen har därför alltid möjlighet att 

göra egna bedömningar som kan innebära att delar av dessa rekommenderade 

riktlinjer inte uppfylls.  

 

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet. Det innebär att styrelsen ska ha 

en politisk tyngd och mandat att fatta beslut i politiska frågor av stor vikt för 

Liberalerna och Stockholmsregionen. Förbundsstyrelsen bör till stor del bestå av 

personer som har politiskt tunga engagemang i kommuner och regionen. Det bör 

också sitta riksdagsledamöter i förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstyrelsens ledamöter är i första hand inte representanter för olika 

kommunföreningar utan valda på personliga mandat och har att göra 

självständiga bedömningar i de frågor som kommer upp till diskussioner och 

beslut. 

 

Viktiga kompetenser för ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen: 

• Ha ett länsperspektiv 

• Besitta tydlig liberal kompass 

• Ha politisk förankring 

• Vara förtroendeskapande 

• Vara politisk strateg 

• Vara en god kommunikatör 

• Ha erfarenhet av och delta i val- och kampanjarbete 

• Vara en lagspelare 

 

Ledamöter och ersättare bör komma från olika delar av länet och det bör i 

styrelsen finnas företrädare för såväl styrande som opposition i kommunerna, 

och olika typer av kommuner och stadsdelar. 
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Det är också en fördel om det i förbundsstyrelsen kan finnas personer med olika 

kompetensområden som t ex att ha erfarenheter från medierna, 

marknadsförening/kommunikation, ekonomi, företagande, juridik, ledarskap. 

Kunskaper från olika politikområden behöver också täckas in. Även aktivitet i 

något av Liberalernas nätverk kan vara värdefullt. Valberedningen bör också 

uppmana kommunföreningarna att nominera personer med utländsk bakgrund, 

vilket är en grupp som är underrepresenterade i partiets olika organ. 

 

Därtill ska valberedningen i sitt förslag till förbundsstyrelse eftersträva 

jämställdhet mellan könen och mångfald i fråga om ålder, livsstil och bakgrund.  
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Förslag förhandlingsordning - digitalt 
förbundsårsmöte/förbundsmöte/
nomineringsmöte 
Förhandlingsordningen är de regler som skall gälla för debatter, val med mera för 
förbundsmötet.

Förhandlingarna leds av mötesordförande och vice mötesordförande, biträdda av sekreterare 
vilka utses vid förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets början. Dessa utgör 
mötespresidium.

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.”.

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 i möteschatten begär att ombudsbyte skall ske. Ombudet uppger 
namn- och efternamn på den ersättare som ska gå in som nytt ombud och från och med vilken 
punkt på dagordningen.

När ny dagordningspunkt inleds uppdateras röstlängden genom att mötespresidiet läser upp de 
nyanmälda ombudsbytena.

Röstberättigade kan reservera sig mot förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets 
beslut i de ärenden där mer än ett yrkande förelegat. Reservation anmäls skriftligen i 
möteschatten, genom att skriva ”Reservation ärende XX”. Reservation måste inlämnas skriftligt 
före förbundsårsmötets/förbundsmötets/nomineringsmötets avslutande i möteschatten. 
Närvarande medlem har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i särskilt yttrande. Det 
särskilda yttrandet måste lämnas in skriftligt före mötets avslutande i möteschatten.

Förhandlingarna

Deltagande-, yttrande-, yrkanderätt och rösträtt

Ombudsbyte

Reservation och särskilt yttrande
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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 mötesrummet. Replik eller kontrareplik 
medges ej vid plädering. Negativ plädering ska undvikas.

Tre typer av inlägg förekommer under förhandlingarna: inlägg, replik och kontrareplik. För 
inlägg måste ordet begäras skriftligt i möteschatten, genom att skriva ditt för- och efternamn, 
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 och kontrareplik skall begäras före nästa inlägg i möteschatten. 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.

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 skall göras skriftligt i möteschatten genom att skriva för- och efternamn, ”Jag yrkar 
att…” endast yrkanden framställda i förslag föreligger. Den som vill yrka bifall till annat yrkande 
måste göra så skriftligt i möteschatten genom att skriva för- och efternamn, ”Jag yrkar att…”. 
Mötespresidiet kan vägra ställa proposition på yrkande som är otydliga eller ej behandlar 
ärendet.

Rösträtt har ombud eller för ombud tjänstgörande ersättare som är inregistrerade senast när 
mötet behandlar dagordningens punkt ”Fastställande av röstlängden”. 

Beslut genom acklamation och voteringar görs via omröstning i mötesverktyget. Alternativen 
bifall och avstår finns. Omröstningen är öppen i en halv minut eller tills alla har röstat. 

Votering genomförs i digitalt voteringssystem. Om ombud vill avstå från att rösta i en votering 
skriver ombudet det i möteschatten så kommer det att protokollföras. Vid personval skall sluten 

Val

Debatter

Replik

Tidsbegränsning

Yrkanden

Beslut
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omröstning tillämpas då så begäres. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden 
biträder utom vid val då lotten avgör. 

Röstning med stöd av fullmakt godtas ej.

Ordningsfråga begärs genom att i möteschatten skriva ”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.

För beredning av nytt yrkande som väckts under förhandlingarna kan det tillsättas ett 
beredningsutskott bestående av minst två personer.

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.

Streck i debatten kan också beslutas innan debatt i fråga på dagordningen har påbörjats. Det 
sker på samma sätt som ovan.

Ordningsfråga

Beredningsutskott

Streck i debatten

Omedelbart streck
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Verksamhetsberättelse 2020
2020 blev minst sagt ett annorlunda år. Coronapandemin drabbade världen skoningslöst med 
stora konsekvenser för oss människor. Friheter som vi tidigare tog för givna begränsades starkt. 
Gränsområden som vuxit samman under decennier där människor och handelsvaror
sömlöst kunde förflytta sig blev nu kontrollerade med gränsvakter. Vitala internationella 
produktionslinjer avbröts över natt och vi såg hur de extrema krafterna utnyttjade pandemin för 
att flytta fram sina positioner.  

För Stockholmsliberalerna innebar det stora förändringar då det sätt vi är vana att möta väljare 
inte gick att genomföra. De goda erfarenheterna vi har av dörrknackning och initiativet från 
stockholmsförbundets sida att uppmuntra samtal med väljarna kunde inte nyttjas och vår 
planerade vårkampanj fick tyvärr ställas in. Men tack vare alla fantastiska medlemmar,
förtroendevalda och tjänstemän kunde förbundet snabbt ställa om till förmån för digitala möten 
och aktiviteter. 

Aktiviteterna i sociala medier fortsatte att öka och genom ett utvecklat samarbete mellan 
länskansliet, regionkansliet och Stockholms stadshuskansli kunde vi fortsätta nå ut med 
våra politiska budskap. Vi har tänkt kreativt för att finna vägar framåt: som riktad digital 
annonsering, digitala medlemsmöten, livesändningar, digitala seminarier och kortare digitala
beslutsmöten och vi har lärt oss att uppskatta dessa sätt att nå ut med vår politik och att mötas. 
Vi ser att dessa mötesformer även fortsättningsvis kommer att fylla en roll när så är lämpligt.

Även om vi har lyckats väl att ställa om till digitala möten kommer de politiska samtalen 
ändå fortsatt föras bäst när vi får träffa varandra fysiskt och ju närmare valet vi kommer desto 
viktigare blir det direkta samtalen med väljarna.  Vi behöver förbereda oss på att möta väljarna i 
dörren och ute på torgen så snart som smittläget tillåter. 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla medlemmar, förtroendevalda och anställda för 
alla fantastiska insatser under detta annorlunda och prövande år. Låt oss hoppas att 2021 blir 
ett bättre år då vi får se ett slut på denna pandemi. Om det är något som pandemin har visat 
så är det att liberalismen behövs mer än någonsin. Liberalernas uppdrag att stå upp för frihet, 
demokrati och ett öppnare samhälle kvarstår. 

Ta hand om er,  

Anna-Lena Johansson
Förbundsordförande
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Utbildning och medlemsaktiviteter
Med anledning av Coronapandemin har Stockholmsförbundets verksamheten under 2020 till 
stor del präglats av digitala evenemang. Under början av året hann förbundet genomföra ett 
antal fysiska aktiviteter men ställde sedan om till förmån för digitala aktiviteter från och med 
april.

Stockholmsförbundet verkar ständigt för att bli bättre på att synas på sociala medier och 
under verksamhetsåret 2020 har förbundet bland annat kontinuerligt ordnat livesändningar på 
plattformen Facebook. Livesändningarna har gästats av företrädande politiker inom förbundet 
och har varit väldigt framgångsrika. I genomsnitt får livesändningarna fler interaktioner 
än andra typer av inlägg och är därmed en metod som förbundet ämnar fortsätta utveckla 
kommande verksamhetsår. 

Under 2020 bjöds medlemmarna in till totalt 8 liberala samtal. Liberalt samtal är förbundets 
serie för politikkvällar där medlemmar från hela länet får vara med och diskutera aktuell 
politik. Bland annat genomfördes samtal på ämnena kulturpolitik, socialpolitik, Europapolitik, 
storstadspolitik för Stockholm och liberal ideologi.

Inför Liberalernas partiråd den 18 oktober ordnade förbundet ett medlemsmöte för att 
diskutera de två rapporterna inom ramen för Förortslyftet som partirådet skulle behandla. 
Medlemsmötet genomfördes digitalt via den uppskattade cafémodelln där deltagare får samtala 
i mindre grupper (break out-rooms i Zoom) och samlade ordinarie medlemmar från hela länet 
och förbundets partirådsombud.

Liberal start är en utbildningsserie som vänder sig till nya medlemmar i liberalerna och innebär 
ca 2 timmars träff på kvällstid. Under verksamhetsåret 2020 hölls 10 Liberal start som hade 
olika teman: ideologi, region, Stockholms stadshus (vilken även medlemmar i länet inbjuds 
till), riksdagen. Med anledning av Coronapandemin ställde Liberal start om från fysiska träffar 
till digitala träffar från och med april och kortades ner till ca en timme. En träff, Liberal start 
Stadshus i mars, ställdes in. Under slutet av höstterminen valde kansliet att ställa in ytterligare 
en Liberal start, Glöggminglet i december, eftersom anmälningsläget var lågt. Det låga 
anmälningsläget kan förklaras av färre nya medlemmar under sommaren och hösten 2020.   

Genomförda utbildningar redovisas i bilaga 1.

Livesändningar

Liberala samtal

Medlemsmöte inför partiråd, 1 oktober

Liberal start

“Vi ska bli fler” - medlemsutveckling 
Liksom 2019 har Liberalerna i Stockholms län tappat medlemmar, detta efter flera år av 
uppgående medlemssiffror fram till 2019. Tappet 2020 var större än det 2019. Förbundet 
minskade från 3785 till 3217 medlemmar. Därmed uppnåddes inte målet som var satt till 4034 
medlemmar. 
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Politikutveckling
En uppgift för Stockholmsförbundet är att stötta länets förtroendevalda i att utveckla och driva 
politik. 

Under verksamhetsåret 2020 stöttade förbundet kommunföreningarnas ledande politiker med 
underlag för flera politiska utspel, bland annat om familjecentraler, höstbudgeten 2020 och 
liberala vinster inom ramen för januariavtalet. Dessutom har flera gemensamma initiativ tagits 
av gruppledarna i länets kommuner.

Under augusti och september togs det fram ett utspelspaket och och lokal statistik avseende 
budgetsatsningarna för att bygga ut den kommunala välfärden som användes av flera av länets 
lokalpolitiker. 

Inför den allmänna motionstiden i Riksdagen tog förbundet fram en Stockholmsmotion 
på initiativ av Riksdagsledamoten Malin Danielsson. Motionen lyfte Stockholms unika 
förutsättningar och utmaningar genom att bland annat föreslå att:
 1. Stockholm bör utses till ett nationellt innovationsområde
 2. genomföra ett pilotprojekt i Stockholm för att öppna upp vuxenutbildningen
 3. utreda åtgärder för Stockholms infrastruktur
 4. havet förvaltas långsiktigt och hållbart för att värna hållbar utveckling i    
     Stockholmsregionen
 5. det lokala näringslivet och besöksnäringen utvecklas för att bevara levande    
     kustsamhällen
 6. Stockholm blir pilotregion för skilda valdagar

Inför 2021 tappar Liberalerna i Stockholms län ett landsmötesombud medan 
ombudsfördelningen gällande partiråd kvarstår som oförändrad. Det innebär att förbundet 
tappat en något större andelsmässig mängd medlemmar än resten av landet.

År 2015 startade projektet ”Vi ska bli fler”. Projektet gick ut på att lägga fokus vid både 
värvning av nya medlemmar samt vård av befintliga medlemmar. Sedan start har förbundet 
börjat välkomna alla nya medlemmar med ett telefonsamtal som sedan följs upp av en kontakt, 
gärna genom ett möte, med kommun- och/eller lokalförening. Förbundets medlemsaktiviteter 
utvecklades med bland annat ”Liberala politikkvällar” som ett komplement till den lokala 
föreningsverksamheten. Träffarna för nya medlemmar, Liberal start, utvecklades. Dessa har 
2020 genomförts digitalt fr om april.

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. Föreningarna har under hela året arbetat med att kontakta de medlemmar 
som inte hade betalat avgiften. Detta intensifierades i de sista månaderna och stöttades upp med 
insatser från förbundet samt av riksorgansationen anlitat telefonföretag. 

Vi vet av erfarenhet att konkreta mål och uppföljning är en framgångsfaktor för att få en positiv 
medlemsutveckling. Det är ett arbetssätt som kansliet kommer fortsätta med under 2021, 
samtidigt som partiet i stort kommer hantera de interna processerna kring vägvalsfrågan och 
tonläget i partiet.

Medlemsutvecklingen redovisas vidare i bilaga 2.
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Kansliet fortsatte också arbetet med att samla in och sprida politiska utspel och idéer mellan 
kommunföreningarnas ledande politiker. 

Under 2020 fortsatte Liberalerna Stockholms län att utveckla och vässa profilen som ett parti 
för storstadsväljarna. Detta arbetet började redan under 2019 genom att samla information i 
ett PM till förbundsstyrelsen, Möjligheternas storstad - utmaningar och möjligheter. I slutet av 
2020 tillsatte dessutom förbundet en arbetsgrupp ledd av riksdagsledamoten Joar Forssell med 
uppdraget att formulera en positiv liberal framtidsvision om hur Stockholm kan utvecklas till en 
bättre region.

Följande arbetsgrupper tillsattes under 2020 och ska leverera program fram till våren 2021:
 • Möjligheternas storstad, ordförande Joar Forssell
 • Hälso- och sjukvårdsprogram, ordförande Anna Horn
 • Jämställdhet, ordförande Ing-Marie Viklund
 • Idrottspolitiskt program, ordförande Peter Edholm

Hösten 2019 tillsattes också en arbetsgrupp för att se över politiken gällande flygtrafik. 
Gruppens ordförande är Daniel Adborn.

Kommunikation
Under året har förbundets sociala medier-team, bestående av läns-, stadshus- och regionkansliet, 
arbetat strategiskt och målinriktat med sociala medier, främst med Facebook som vår primära 
kanal.  Teamet följer regelbundet upp vilka inlägg som har gått bäst och arbetar tillsammans för 
ett sammanhållet budskap. 

Det primära nyckeltalet som teamet arbetar efter är antalet interaktioner på den gemensamma 
Facebook-sidan “Liberalerna Stockholm”. Interaktioner är summan reaktioner, kommentarer 
och delningar på varje Facebook-inlägg. Kansliet mäter och följer också upp interaktionerna för 
kommun- och lokalföreningarnas Facebook-sidor i länet. 

Under året bytte förbundet mätverktyg från Notified till Smampion. Det innebär att två olika 
mått på antalet interaktioner mäts under året. Det är dock inte någon större skillnad mellan 
dessa, men för tydlighetens skull har antalet särredovisats. 

Den initiala målsättningen för 2020 var 50 000 interaktioner, sett till Notifieds mätvärde. För 
jämförelse nåddes 38 455 interaktioner under EP- och partiledarvalsåret 2019. Totalt uppnåddes 
11 948 interaktioner fram till 30 september och därefter ytterligare 3049 interaktioner fram till 
årsskiftet, enligt Smampions mätvärde. 

Den stora avvikelsen från målet kan förklaras dels genom att coronapandemin under lång tid 
gjort det svårt att kommunicera andra politiska budskap än sådana som rörde just corona, vilka 
var av mer teknokratisk karaktär under början av pandemin. Dels har även partiets svåra läge i 
opinionen påverkat intresset i sociala medier. 

Vidare ändrade sociala medier-teamet i praktiken inriktning i sitt arbetssätt under 
verksamhetsåret till ett som i större mån prioriterade internt strategiarbete än externt 
genomslag. Skälet är att 2020 är ett mellanårsval så lämpar sig bättre än andra verksamhetsår 
för inre processer, analys och fortbildningsverksamhet. 
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Bland annat har sociala medier-teamet tillsammans med kommunikationsavdelningarna i 
Stadshuset, Regionkansliet, på riksorganisationen och hos LUF tillsammans gått en omfattande 
utbildning tillsammans under hösten. Vidare har Stadshus- och Regionkansliet utarbetat egna 
strategier, och förbundskansliet tagit fram ett utkast på en gemensamma utgångspunkter, samt 
arbetat med att identifiera framgångsfaktorer på föreningarnas Facebook-sidor. 19720 till sep

Det ska även konstateras att det under året har skett ett skifte i sociala medier kring att i högre 
grad prioritera digital annonsering. Här har prioriteringen i första hand varit att fortbilda 
kommun- och lokalföreningarna. Detta bidrog till att det totala genomslaget för kommun- 
och lokalföreningarna ökade från ca 36 422 interaktioner 2019 till 58 675 interaktioner 2020. 
Föreningarna får kontinuerligt stöd med sociala medier och hemsida samt får löpande till 
statistik kring dessa kanaler via Nyckelgruppsbrevet samt i ett särskilt utskick till ansvariga för 
sociala medier och webb.

Förbundet kommunicerar med medlemmarna i huvudsak via Liberalernas medlemsapp, där 
innehållet hamnar i medlemmarnas mejlinkorg för de som inte valt att endast får information i 
appen. Varje vecka får alla medlemmar veckobrevet “På gång” med information om kommande 
aktiviteter och några utdrag ur lokala nyheter. Vi uppmanar även medlemmarna att gå med 
i förbundets medlemsgrupp på Facebook, som i sig blivit en viktigare kanal för att nå ut till 
medlemmar.

Under 2021 kommer sociala medier-teamet arbete mer med digitalisering annonsering och med 
att tillämpa lärdomarna från 2020 års strategiarbete, för att öka genomslaget för Liberalerna.

Förbundets styrning och organisation
Förbundets verksamhet styrs genom en verksamhetsplan och budget som förbundsstyrelsen 
beslutar om inför varje år. 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.

Förbundsårsmötet var planerat att hållas i april, men beslutades att genomföras digitalt den 5 
september.  Årsmötestalade gjorde Nyamko Sabuni. 
Förbundsmötet 2020 gav i samband med behandling av motionerna, förbundsstyrelsen några 
uppdrag. Detta redovisas i bilaga 4.

Förbundsårsmöte

Under året kallade riksorganisationen till ett partiråd. Den 17 oktober behandlade partirådet 
programmen  “Förortslyftet: bostadspolitik” och “Förortslyftet: skola”. Utöver programmen 
behandlades förslag på hur val av partiledare ska hanteras i framtiden “Stärk medlemmarnas 
röst vid val av partiledare”.

Partiråd

Förbundsstyrelsen valdes av förbundsårsmötet. Följande personer valdes till ordinarie 
ledamöter: Anna-Lena Johansson, ordförande, Joar Forssell, 1:e vice ordförande, Isabel 
Smedberg-Palmqvist, 2:e vice ordförande, Hans Ahlgren, Monica Brohede Tellström, Malin 
Danielsson, Peter Edholm, Daniel Forslund, Nikoletta Jozsa, Karin Karlsbro, Björn Ljung, Nina 

Förbundsstyrelsen
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Förbundsledningen/arbetsutskottet har hand om förbundets löpande angelägenheter och 
tjänstgör som förbundsstyrelsens verkställande organ. Utskottet har bestått av följande personer: 
Monica Brohede Tellström, ordförande (t o m , Malin Danielsson (förbundskassör), Lotta 
Edholm, Daniel Forslund, Anna-Lena Johansson, Karin Karlsbro, Birgitta Rydell samt Martin 
Ängeby.

Förbundsledning/arbetsutskottet har haft 13 sammanträden under året.

Till revisorer valde förbundsårsmötet Fredrik Sjölander, KPMG och Anders Bergman. Till 
ersättare utsågs Anders Taaler, KPMG och Olov Lindquist.

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 en ledamot 
från Region Stockholm. Ordförande i KPR har varit Ylva Mozis, Vallentuna. Politiska 
sekreterare har inbjudits att närvara på mötena och en representant från LUF respektive LK har 
varit adjungerade. Se vidare bilaga 5.

Nyckelgruppskonferenserna är möten för kommun- och föreningsordförande, gruppledare/
kommunalråd, politiska sekreterare, förbundsstyrelsen och Stockholmsföreningens styrelse. 
Syftet är utbyte av information, dialog och förankring av de gemensamma mål och aktiviteter 
som är beslutade i verksamhetsplanen. Totalt har två möten genomförts under verksamhetsåret 
2020, båda digitalt med anledning av Coronapandemin, med teman som verksamhetsplanering 
inför 2022, medlemsvärvning, kampanj samt sociala medier.

Förbundsledning/arbetsutskottet

Revisorer

Kommunalpolitiska rådet

Nyckelgruppskonferenser

Lundström, Ylva Mozis, Sara Svanström och Martin Ängeby.
Till ersättare valdes: 1. Maria Johansson, 2. Elin Hjelmestam, 3. Johan Hjelm, 4. Mats 
Lindblom, 5. Nancy Mattsson, 6. Emilie Fors, 7. Margareta Hamark samt 8. Fredrik Palmquist.

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

Förbundsstyrelsen har genomfört 13 sammanträden under året.

De politiska sekreterarna i länets kommuner har en mycket viktig roll i det gemensamma 
arbetet för Liberalerna i länet. Kansliet genomförde sex träffar under 2020 som riktade sig till 
partiets anställda inom Stockholms län. På träffarna diskuterades och förankrades politik och 
verksamhet som förbundet arbetar med.

Möten för politiska sekreterare

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 

Kansliet
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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 9.

Kansliet finns på Hantverkargatan 25B 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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Bilaga 1 Utbildningar 2020

Under året har förbundet genomfört ett stort antal utbildningar, de flesta i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Kansliet har också genomfört utbildningar i sociala medier, webbverktyg och register löpande 
under året.

28 januari
10 februari
4 mars
23 mars
21 april
1 juni
27 augusti
17 september
28 september
15 oktober
4 november

30 januari 
12 februari 
25 mars 
16 april         
12 maj  
26 maj  
2 juni  
22 augusti 
5 september 
10 september 
30 september 
1 oktober 
13 oktober 
20 oktober 
4 november 
17 november 
26 november 
9 december 
10 december 
12 december

1 april 
16 september 

Liberal start Ideologi
Liberal start Riksdag
Liberal start Region
Liberal start Stadshus (inställd pga Corona)
Liberal start Ideologi
Liberal start Sommarmingel
Liberal start Ideologi
Liberal start Riksdag
Liberal start Stadshus
Liberal start Region
Liberal start Ideologi

Liberalt samtal Sjukvård
Liberalt samtal Liberalernas uppdrag
Liberalt samtal Kulturpolitik (inställt pga Corona)
Ordförandeutbildning
Ordförandeutbildning 2
Liberalt samtal Socialpolitik
Liberalt samtal Europapolitik
Leda i Liberalerna träff 1
Förbundsårsmöte (flyttat från 25 april)
Utbildning Digital annonsering
Leda i Liberalerna träff 2
Medlemsmöte inför partiråd
Liberalt samtal Återstarten av Stockholm
Leda i Liberalerna träff 3
Liberalt samtal Ideologi
Leda i Liberalerna träff 4
Liberalt samtal Möjligheternas storstad
Lunchworkshop: Inför årsmöten
Lunchworkshop: Valberedningsarbetet inför årsmöten
Leda i Liberalerna träff 5

Nyckelgruppskonferens (digitalt)
Nyckelgruppskonferens (digitalt)

7 februari, 20 mars, 8 maj, 4 september, 16 oktober samt 20 november.  

Liberal start för nya medlemmar

Övriga utbildningar och medlemsaktiviteter

Nyckelgrupp

Träffar för politiska sekreterare
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Bilaga 2 Medlemsutveckling 2020

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).

* Inkluderar direktanslutna medlemmar

Totalmål 2020
Förening Utfall 2019 Mål 2020 Utfall 2020 Uppnått mål 2020

Botkyrka 63 67 58 87%

Danderyd 113 121 101 84%

Ekerö 67 72 52 72%

Haninge 78 83 66 80%

Huddinge 105 112 87 78%

Järfälla 99 106 86 81%

Lidingö 112 120 101 84%

Nacka 181 193 157 81%

Norrtälje 95 101 73 72%

Nykvarn 10 11 9 82%

Nynäshamn 30 32 29 91%

Salem 30 32 27 84%

Sigtuna 51 54 47 87%

Sollentuna 135 144 117 81%

Solna 157 168 115 69%

Stockholm* 1690 1805 1422 79%

Bromma 171 183 143 78%

Enskede-Årsta-Vantör 109 116 93 80%

Farsta 55 59 46 78%

Hägersten-Liljeholmen 93 99 75 76%

Hässelby-Vällingby 78 83 59 71%

Rinkeby-Kista 21 22 20 91%

Kungsholmen-Essingeöarna 178 190 166 87%

Norrmalm 250 267 206 77%

Skapnäck 53 57 45 79%

Skärholmen 32 34 32 94%

Spånga-Tensta 60 64 40 63%

Södermalm-Gamla stan 293 313 240 77%

Älvsjö 53 57 54 95%

Östermalm 215 230 187 81%

Sundbyberg 103 110 88 80%

Södertälje 104 111 108 97%

Tyresö 59 63 53 84%

Täby 199 213 187 88%

Upplands-Bro 36 42 29 69%

Upplands Väsby 39 38 33 87%

Vallentuna 47 50 47 94%

Vaxholm 18 19 18 95%

Värmdö 47 50 47 94%

Österåker 72 77 45 58%

Stockholms län* 3785 4043 3217 80%
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* Inkluderar direktanslutna medlemmar

Nya medlemmar 2020

Förening Utfall 2019 Mål 2020 Utfall 2020 Uppnått mål 2020

Botkyrka 5 10 5 50%

Danderyd 10 18 6 33%

Ekerö 6 11 3 27%

Haninge 16 15 12 80%

Huddinge 18 20 8 29%

Järfälla 7 19 10 53%

Lidingö 18 19 10 53%

Nacka 27 29 10 34%

Norrtälje 11 18 8 44%

Nykvarn 1 1 0 0%

Nynäshamn 1 5 3 60%

Salem 2 4 0 0%

Sigtuna 12 8 4 50%

Sollentuna 17 24 4 17%

Solna 20 24 9 38%

Stockholm* 303 307 149 49%

Bromma 21 29 14 48%

Enskede-Årsta-Vantör 20 18 13 72%

Farsta 9 9 3 75%

Hägersten-Liljeholmen 17 16 5 31%

Hässelby-Vällingby 18 13 7 54%

Rinkeby-Kista 2 4 9 225%

Kungsholmen-Essingeöarna 41 30 20 67%

Norrmalm 49 42 13 31%

Skapnäck 13 9 6 67%

Skärholmen 1 5 3 60%

Spånga-Tensta 10 10 6 60%

Södermalm-Gamla stan 63 49 16 33%

Älvsjö 3 9 15 167%

Östermalm 36 36 19 53%

Sundbyberg 18 15 2 13%

Södertälje 14 16 17 106%

Tyresö 9 13 4 31%

Täby 19 40 13 33%

Upplands-Bro 5 7 1 14%

Upplands Väsby 3 7 2 29%

Vallentuna 6 9 3 33%

Vaxholm 0 3 0 0%

Värmdö 5 19 6 67%

Österåker 20 12 2 17%

Stockholms län* 575 668 291 44%
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Bilaga 3 Jämställdhetsbokslut för Liberalerna i Stockholms län 2020

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 sedan år 2002. Anledningen 
är att statistiken ska bli så jämförbar som möjligt mellan Stockholms län och övriga delar av 
landet. Vissa uppgifter är emellertid anpassade till Stockholms läns förutsättningar jämfört med 
partistyrelsens metod.

Uppgifterna är hämtade mellan den 20 december 2020 och 17 mars 2021.

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. Om detta inte uppfylls, det vill säga att ena könet representeras 
av lägre än 40 procent, 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” könstillhörighet jämförs hellre över tid.

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
 •Regionråd

Från respektive kommuns hemsida samt Region Stockholm hemsida har följande uppgifter 
hämtats: 
 •Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse inklusive ersättare
 •Ledamöter i regionfullmäktige, regionstyrelsen inklusive ersättare
 •Ledamöter i 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.

I dessa fall når förbundet målsättning om minst 40 procent av respektive kön för 
verksamhetsåret 2020:
 •Kommunfullmäktige, ledamot
 •Kommunstyrelse, ledamot

Metod

Källor

Analys
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 •Kommunstyrelse inkl. ersättare
 •Socialnämnden inklusive ersättare
 •Regionstyrelsen inklusive ersättare
 •Förbundsstyrelsen, ordinarie ledamöter
 •Medlemmar

I dessa fall når inte förbundet målsättningen om minst 40 procent av respektive kön:
 •Byggnadsnämnd, ledamot
 •Byggnadsnämnd, inkl. ersättare
 •Gruppledare
 •Förbundsstyrelsen, inkl. ersättare
 •Socialnämnden, både ordinarie ledamöter inkl. ersättare
 •Bolagsstyrelse, ledamot
 •Regionfullmäktige, ledamot
 •Ordförande kommunföreningar
 •Ordförande lokalföreningar i Stockholm Stad
 •Nya medlemmar
 •Medlemmar under 20 år

Till skillnad från föregående år har förbundet inte längre än jämn könsfördelning bland 
ordförande i lokalföreningar i Stockholms stad, medlemmar under 20 år samt gruppledare i 
kommunerna. Bland dessa grupper finns det nu en övervikt av män, vilket gör att Liberalerna 
Stockholms län har en ojämn könsfördelning i majoriteten av grupperna som analyseras inom 
ramen för jämställdhetsbokslutet. Könsfördelningen bland socialnämndernas ledamöter och 
ledamöter inklusive ersättare har för första gången blivit jämställd sedan mätningarna började.
 
Könsfördelningen bland ledamöter i regionfullmäktige, byggnadsnämnder samt 
byggnadsnämnder inklusive ersättare är fortsatt ojämn. I regionfullmäktige finns det en övervikt 
av kvinnor, medan båda kategorierna av byggnadsnämnd har en övervikt av män. Vidare är 
fördelningen mellan kvinnor och män i kommunala bolagsstyrelser fortsatt ojämn. Flertalet 
kommunala bolag återfinns på de tekniska områdena där den manliga dominansen fortfarande 
är stor.

2018 2019 2020

K% M%
Jämn 
fördeln K% M%

Jämn 
fördeln K st M st Totalt K% M%

Annat/ej 
angett%

Jämn 
fördeln

Kommunfullmäktige, 
ledamot

51 49 Ja 50 50 Ja 57 60 117 49 51 - Ja

Kommunstyrelse, 
ledamot

49 51 Ja 45 55 Ja 16 18 34 47 53 - Ja

Kommunstyrelse, 
inkl. ersättare

48 52 Ja 50 50 Ja 32 33 65 49 51 - Ja

Gruppledare 46 54 Ja 42 58 Ja 10 16 26 38 62 - Nej

Byggnadsnämnd, 
ledamot

30 70 Nej 38 62 Nej 9 20 29 31 69 - Nej

Byggnadsnämnd inkl. 
ersättare

34 66 Nej 34 66 Nej 16 39 55 29 71 - Nej

Socialnämnd, leda-
mot

59 41 Ja 62 38 Nej 17 14 31 55 45 - Ja
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2018 2019 2020

K% M%
Jämn 
fördeln K% M%

Jämn 
fördeln K st M st Totalt K% M%

Annat/ej 
angett%

Jämn 
fördeln

Socialnämnd, inkl. 
ersättare

63 37 Nej 60 40 Ja 27 31 58 47 53 - Ja

Bolagsstyrelse, leda-
mot

33 67 Nej 32 68 Nej 34 72 106 32 68 - Nej

Regionfullmäktige, 
ledamot

75 25 Nej 33,3 Nej 8 4 12 33 67 - Nej

Regionstyrelsen, 
ledamot

0 100 - 0 100 - 0 1 1 0 100 - -

Regionstyrelsen, inkl. 
ersättare

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

Regionråd 100 - 100 0 - 1 0 1 100 0 - -

Ordförande förbund 100 0 - 100 0 - 1 0 1 100 0 - -

Förbundsstyrelsen 
ordinarie

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

Förbundsstyrelsen 
inkl. ersättare

52 48 Ja 57 43 Ja 14 9 23 61 39 - Nej

Ordförande kom-
munföreningar

50 50 Ja 19 81 Nej 10 16 26 38 62 - Nej

Ordförande 
lokalföreningar 
Stockholms stad

53 47 Ja 47 53 Ja 9 5 14 64 36 - Nej

Medlemmar 44 56 Ja 41 59 Ja 1624 3245 34 
(40)

50 
(60)

16 Ja

Medlemmar under 
20 år

40 60 Ja 40 60 Ja 13 30 45 29 
(30)

67 
(70)

4 Nej

Nya medlemmar 42 58 Ja 31 69 Nej 97 171 273 36 
(36)

63 
(64)

1 Nej

Procent avrundat till närmaste heltal. Procentuell könstillhörighet i parenteser representerar 
fördelningen exklusive personer som ej uppgett könstillhörighet, alternativt angivit annat.

*525 medlemmar har ej uppgett könstillhörighet, alternativt angivit annat. 2 medlemmar under 
20 år har ej uppgett könstillhörighet, alternativt angivit annat. 4 nya medlemmar har ej uppgett 
könstillhörighet, alternativt angivit annat. Förbundet uppnår en jämn könsfördelning bland 
medlemmarna, medan könsfördelningen bland nya medlemmar och medlemmar under 20 år är 
ojämn med en övervikt av män. 

I förbundets verksamhetsplan har förbundsstyrelsen beslutat att könsfördelning i politiska 
uppdrag ska vara jämn, det vill säga minst 40 procent av respektive kvinnor och män. Som 
en del i detta arbete samarbetar förbundet med Liberala Kvinnor i Stockholms län och ger 
sidoorganisationer ekonomiskt stöd för att de ska ordna aktiviteter och utbildningar för sina 
medlemmar.

Efter valet hösten 2018 uppmanade förbundsstyrelsen kommunföreningarnas 
nomineringskommittéer att tänka på vikten av en jämn könsfördelning och bred representation 

Åtgärder
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när nämnder, styrelser och bolag tillsätts. Utfallet av de nya ledamöterna i nämnder och bolag 
som vi ser i jämställdhetsbokslutet för 2020 visar en fortsatt ojämn könsfördelning.
 
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. 

Riksorganisationen arrangerar årligen Liberalernas Ledarskapsakademi för kvinnor. Under 
de år utbildningen har genomförts har flera kvinnor från Stockholms län deltagit. Förbundet 
delfinansierar deltagaravgiften för kvinnor bosatta i Stockholms län.
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Bilaga 4 Uppföljning av beslut fattade av förbundsårsmötet 2020

Förbundsårsmötet ställde sig bakom förbundsstyrelsens förslag som är ett komplement till Etiska 
riktlinjer för Liberalernas kandidater, förtroendevalda och anställda.

Förbundsårsmötet ställde sig bakom förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar. Dessa ska 
sedan godkännas av partistyrelsen.

Förbundssårsmötet ställde sig delvis bakom en motion (likalydande som året före) om att 
Stockholmsregionen bör bli försöksområde för införande av skilda valdagar.

Detta uppdrag till förbundsstyrelsen håller redan på att genomföras, eftersom 
riksdagsledamöterna från Stockholmsregionen i en motion om Stockholmsfrågor som de 
kommer att lägga under den allmänna motionstiden i höst, kommer att föreslå detta.

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett jämställdhetsprogram för Liberalerna 
Stockholms län.

I yttrandet över motionen till förbundsårsmötet lyfter förbundsstyrelsen fram möjligheten att 
använda Stockholmsföreningens jämställdhetsprogram som en grund och genom samarbete 
med Liberalernas regiongrupp komplettera med programpunkter för framförallt sjukvården. 
Stockholmsföreningen kommer den 14 oktober vid ett representantskap att fatta beslut om sitt 
jämställdhetsprogram.

I förbundsstyrelsens yttrande behandlades också en motion om sexuella trakasserier i 
skolan och övergrepp i skolan som förbundsstyrelsen ville skicka med i arbetet med ett 
jämställdhetsprogram.

Förbundsårsmötet beslöt att uppdra åt förbundsstyrelsen att utarbeta ett idrottspolitiskt 
program för Stockholmsregionen.
I yttrandet tryckte förbundsstyrelsen på följande saker som bör vara vägledande:
 •Programmet bör så långt som möjligt vila på vetenskaplig grund. Inom idrottsvärlden 
finns många olika aktörer som har varsin respektive agenda. Det kan vara svårt att urskilja 

Förtroendevalda liberalers förhållningssätt till enskilda och organiserade intressen

Reviderade stadgar

Skilda valdagar

Jämställdhetsprogram

Idrottspolitiskt program

Kansliet har informerat om beslutade riktlinjer i medlemsbrevet På gång och i Nyckelgruppsbrev.

Stadgarna godkändes av partistyrelsen under vintern och därefer har information om nya stadgar 
informerats om i Nyckelgruppsbrev.

Förbundsstyrelsen beslutade på sitt december möte att tillsätta en jämställdhetspolitisk 
arbetsgrupp. Förbundsstyrelsen beslutade också om direktiv för gruppen. 

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd
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vad som är å ena sidan objektiva fakta och vad som är å andra sidan löst grundade åsikter och 
partsinlagor. Vårt idrottspolitiska program får alltså inte bli en sorts ”bruttolista” som uppstår 
genom att vi samlar in alla önskemål från länets alla idrottsföreningar. 

 •Arbetet kan med fördel, och bör, samordnas med motsvarande arbete som skall göras 
på nationell nivå. Landsmötet 2019 biföll nämligen en motion som gav partistyrelsen i uppdrag 
att ta fram ett nationellt idrottspolitiskt program för Liberalerna. 

 •Utifrån förutsättningarna för idrottslivet och för kommunerna i Stockholms län bör 
särskilt uppmärksammas hur vi kan underlätta för och stimulera kommunerna att samarbeta 
mer över kommungränserna. En medborgare i Stockholms län ska inte behöva uppleva 
kommungränser som hinder. Idrottsutövande i annan kommun än den egna hemkommunen 
ska underlättas. Kommuner bör i större utsträckning göra gemensamma satsningar i 
anläggningar för idrotter som har stora upptagningsområden. 

 •Programmet bör särskilt beakta att barnkonventionen från och med den 1 januari 
2020 antogs som lag i Sverige. Det medför särskilda krav kopplade till barns rättigheter, rätt till 
utveckling och rätt till att uttrycka sin mening. Detta gäller inte minst inom idrottslivet. 

 •Inom vissa idrotter ser vi från tid till annan exempel på kränkningar som idrottslivet 
uppenbarligen inte förmår att hantera på ett bra sätt. Då kan, som motionärerna skriver, 
politiken inte ”befinna sig på läktaren” även om idrottslivet ofta vill att vi håller två armlängders 
avstånd. Idrottslivet i Stockholms län ska vara en trygg plats för både vuxna och barn. 

 •I arbetet med att ta fram ett program ska en bred förankring eftersträvas där många av 
länets kommunföreningar bereds möjlighet att delta i arbetet.

Förbundsstyrelsen beslutade på sitt decembermöte att tillsätta en jämställdhetspolitisk 
arbetsgrupp. Förbundsstyrelsen beslutade också om direktiv för gruppen.

Förslag till beslut
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Bilaga 5 Verksamhetsberättelse KPR

KPR (Kommunalpolitiska rådet) består av totalt 27 ledamöter, det vill säga en ledamot per 
kommun i Stockholms län samt en representant från Region Stockholm. Det är ett personligt 
mandat utan ersättare och politiska sekreterare inbjuds att närvara. Adjungeringar inkluderar 
en representant från LUF Storstockholm och Liberala kvinnor i Stockholms län vardera, samt 
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 regiongruppens och Stockholms kommunfullmäktigegrupps respektive 
valberedningsordförande den gemensamma länsövergripande KLASS-beredningen, som 
bereder val till viktigare länsgemensamma uppdrag.

Ordförande i KPR under 2020 var Ylva Mozis, Vallentuna. Övriga ledamöter inkluderar: Isabel 
Smedberg-Palmqvist, Amelie Tarschys Ingre, Anna-Lena Johansson, Ing-Marie Viklund, Bengt 
Sylvan, Daniel Adborn, Daniel Forslund, Fredrik Sneibjerg, Gunilla Grudevall-Steen, Fredrik 
Ohls, Hans Ahlgren, Johan Storåkers, Mats Lindblom, Martin Normark, Marianne Damström 
Gereben, Mathias Lindow, Metin Hawsho, Petter Liljeblad, Michael Baumgarten, Nikoletta 
Jozsa, Pernilla Bergqvist, Robert Beronius, Tobias Hammarberg, Anne-Marie Falk, Margaretha 
Hamark och Ylva Mozis.

Adjungerade har varit Christina Tufvesson (LK), Martin Norrby (LUF) och Birgitta Rydell 
(förbundssekreterare). Sekreterare har varit Tobias Berg, politisk sekreterare länskansliet.

Under 2020 sammanträdde KPR elva gånger: 21 februari, 3 mars (utbildningstillfälle), 17 mars 
(extrainkallat med anledning av Coronapandemin), 27 mars (extrainkallat med anledning av 
Coronapandemin), 3 april, 15 maj, 11 september, 29 september (utbildningstillfälle), 23 oktober, 
27 november och 16 december (extrainsatt för att diskutera länsplanerna). Mellan träffarna 
har rådet fått information om frågor som berört kommunerna via mejl och Liberalernas 
medlemsapp. 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 har också som uppgift att 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 2020 har ledamöterna bland annat arbetat med hur man 
driver digitala kampanjer och syns mer i sociala medier, fört diskussioner om gemensamma 
frågor samt lyft goda exempel på politiska initiativ. KPR har även 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 6 Rapport från regiongruppen

2020 har varit ett år som inte liknat något annat i modern tid. Covid-19-pandemin har präglat 
året ända sedan de första fallen av smitta upptäcktes i Sverige runt sportlovet. 

Den 27 februari fick regionen det första bekräftade fallet av covid-19 och knappt två veckor 
senare, den 11 mars, avled den första patienten. Under mars månad ökade antalet covid-
19-patienter i behov av sjukhusvård mycket snabbt. Många patienter behövde intensivvård 
och ganska snart blev det tydligt att de cirka 90 intensivvårdsplatser som då fanns i Region 
Stockholm inte skulle räcka, och under några få veckor under mars-april nästan fyrdubblades 
antalet intensivvårdsplatser. 

Den 3 april aktiverades också krislägesavtalet, vilket gjorde det möjligt att bemanna upp 
intensivvården under vårens första intensiva fas av pandemin. Från den 6 april till den 4 juni var 
också Älvsjömässan omställt till sjukhus, men det behövde lyckligtvis aldrig användas.

Krislägesavtalet var gällande i den första fasen fram till den 1 september, men då en andra 
våg slog till mot regionen under hösten, beslöt regionen om att begära hos SKR att det skulle 
återaktiveras, vilket så gjordes dagen innan julafton. Under året har elektiv vård behövt ställas 
in och flyttas fram såväl under våren som under vintern, i syfte att frigöra kapacitet och 
bemanning för den akuta vården av covid-patienter. En vårdskuld har i och med detta byggts 
upp som regionen kommer att behöva beta av de kommande åren. Region Stockholms mer 
ambitiösa målsättning inom vårdgarantin har i och med detta också harmoniserats med den 
nationella.

Arbetet med pandemin har under året letts av regionens särskilda sjukvårdsledning, RSSL, 
under ledning av hälso- och sjukvårdsdirektören. Samverkan, samarbete och nära dialog såväl 
inom regionkoncernen som externt med andra aktörer i länet har varit viktiga nycklar i vårdens 
arbete.

I syfte att minska smittspridningen och minska belastningen på sjukvården har resandet i 
kollektivtrafiken minskat kraftigt. Under våren var resandet nere på 30 procent av genomsnittet 
från föregående år. Detta har lett till kraftigt vikande intäkter för regionen och trafiken. Om inte 
detta ersätts fullt ut av staten kan det komma att leda till besparingar på trafikområdet på sikt. 
Överlag kommer pandemin medföra stora ekonomiska utmaningar för regionens verksamheter, 
framför allt för sjukvården och kollektivtrafiken. 

Nämnder och beredningar har under året sammanträtt digitalt och fullmäktige har begränsats i 
antal närvarande ledamöter. Årets sista fullmäktigesammanträde hölls helt digitalt. Det digitala 
språng som pandemin har medfört är något som vi tar med oss för kommande år, och det har 
visat att digitaliseringen är en kraft som inte kommer att avta, snarare tvärtom. Det, och andra 
mer innovativa arbetssätt som växt fram under pandemin ska vi dra lärdomar av, bibehålla och 
utveckla.

Under året har också en Trygghetskommission inrättats under Regionstyrelsen, i enlighet med 
den blå-gröna koalitionens majoritetsplattform. Kommissionens uppdrag är att belysa hur 
regionen kan ta initiativ som ökar den upplevda tryggheten i Stockholmsregionen, både på 
kort och på lång sikt. Arbetet utförs tillsammans med kommunala, regionala, statliga, privata 
och civila aktörer. Kommissionen ska följa och ta del av regionala analyser och nationell och 
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internationell forskning för att föreslå konkreta åtgärder som kan genomföras av regionen. 
Slutrapport ska presenteras senast den 30 november 2021. 

Året avslutades med att den efterlängtade vaccineringen påbörjades den 27 december.

Primärvården är en av Liberalernas prioriterade frågor och arbetet med att öka fokus på 
kontinuitet, tillgänglighet och sjukdomsförebyggande arbete har fortsatt under 2020. En 
genomförandeplan för den tidigare antagna primärvårdsstrategin beslutades i januari. Från 
2016 till 2020 har resurserna från Region Stockholm till husläkarverksamheterna ökat med 
nästan 20 procent i ersättningshöjningar och volymökningar. 

Husläkarmottagningarna ska vara navet i hälso- och sjukvården i vår region. I november 
fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om ett nytt förfrågningsunderlag för länets 
husläkarmottagningar. Förutom att ersättningen höjs med över tre procent genomförs en 
stor förändring av ersättningsmodellen. Det innebär en omfördelning, med större andel fast 
ersättning (s.k. kapiteringsersättning) och en minskad andel rörlig besöksersättning. Den nya 
ersättningsmodellen ger större möjlighet för vårdgivarna att anpassa sin verksamhet efter sina 
patienters behov. Vårdgivarna får även nya uppdrag och en ny bonus införs för mottagningar 
som har över 70 procent av sina patienter listade på  namngivna husläkare. Ökad ersättning för 
att stimulera till kvälls- och helgöppet samt ökad ersättning för att ta emot ST-läkare är också 
exempel på förändringar. För att stärka första linjens psykiatri ställs krav på bemanning på 
samtliga husläkarmottagningar och genom samverkan mellan mottagningar ska första linjens 
psykiatri tillgodose hela befolkningens behov av insatser vid lätt till måttlig psykisk ohälsa. 
Målet är att så många som möjligt ska kunna slutbehandlas inom primärvården. Slutligen har 
ett inriktningsbeslut fattats under hösten om att vårdval fotsjukvård läggs ned och kommer att 
ingå i husläkaruppdraget från och med 2022.

Kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården i regionen bedömdes i början av året vara 
för hög utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Därför 
fattade nämnden i mars beslut om inriktning för arbetet med kostnadsreducerande åtgärder 
som därefter har följts upp med flera konkreta åtgärder under året. Som exempel på beslut 
som har fattats under året för att dämpa kostnadsutvecklingen kan nämnas avveckling av 
husläkarjourerna under 2021, ett ökat egenansvar och avgifter för hjälpmedel har införts, 
åtgärder för att minska kostnaderna för de specialiserade vårdvalen, att planerna om två 
ytterligare närakuter skjuts på framtiden, liksom den planerade förlossningskliniken på St 
Görans sjukhus.

Senareläggandet av den nya förlossningskliniken är en följd av den lägre prognosen över antalet 
förlossningar de kommande åren. Det nya beslutet är ett fullvärdigt förlossningsuppdrag (utökat 
med neontalvård och gynekologi) med start första halvåret 2026 och ska inkluderas i kommande 
avtalsprocess för S:t Görans sjukhus.  Den reviderade förlossningsprognosen visar en fortsatt 
minskning av antal förlossningar under 2021 och 2022 för att sedan börja öka under 2023.

Två nya geriatriska kliniker har öppnat under året. Capio Geriatrik Vårberg startade i januari 
och i november öppnade den nya upphandlade kliniken vid Sollentuna sjukhus.

I början av året öppnade även tre nya närakuter, en i Sollentuna, en i Norrtälje och en vid 
Hötorget. En utvärdering av närakuterna rapporterades till nämnden under våren och 
visade att syftet med närakuterna är uppfyllt. Närakuterna har, sedan implementeringen av 
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närakutstrukturen, ökat tillgängligheten till akut vård och avlastat akutsjukhusen genom att ta 
emot patienter som är i behov av akut omhändertagande men som inte behöver akutsjukhusets 
resurser. Nytt beslut om de två ytterligare  närakuterna kommer att fattas av regionfullmäktige 
när de ekonomiska förutsättningarna tillåter. 

På Liberalernas initiativ fortsätter arbetet med att bryta den ofrivilliga ensamheten. Under 2019 
påbörjades planeringen för ett pilotprojekt som på sikt ska utveckla vårdcentralernas arbete 
med att identifiera och, i samverkan med civilsamhället och kommunerna, på ett tryggt sätt 
hänvisa dem som riskerar att drabbas av ofrivillig ensamhet. Till följd av pandemin pausades 
arbetet men kom igång något senare under 2020 och resultat kommer att presenteras under 
2021. Utöver pilotprojektet arbetar regionen hårt med att säkerställa trygghet i livets slutskede. 
I december 2020 presenterades en rad åtgärder för att garantera denna trygghet och arbetet 
fortsätter under 2021. 

I juni 2020 fattade hälso-och sjukvårdsnämnden beslut om att finansiera ett pilotprojekt för att 
förebygga diabetes typ 2 genom en så kallad hälsoobligation, HIB. Projektet är en kombination 
av en innovativ modell för styrning och finansiering och en personlig digital plattform för 
förebyggande insatser. Hälsoobligationer är ett sätt att på ett nytt och innovativt sätt nå ut 
med riktad individanpassad prevention. Projektet kommer att utvärderas under 2021 och vår 
förhoppning är att det har genererat goda resultat. 

Vi befinner oss mitt uppe i en digitaliseringsdriven strukturomvandling, som påskyndats rejält 
av pandemin. Politiken behöver därför fokusera än mer på att underlätta införandet av nya 
arbetssätt och öka investeringar den digitala teknik som möter behoven från personal och 
invånare.

För oss är det en självklarhet att länets invånare ska kunna välja det sätt på vilket hen söker 
vård, vare sig sökvägen är digital eller fysisk. Liberalerna var därför drivande i att inrätta en 
digital vårdgaranti för att göra vården tillgänglig på det sätt som bäst passar patientens behov, 
oavsett om det är via chatt, video, telefon, e-tjänst eller fysiskt besök. Under 2020 har arbetet 
med att successivt uppdatera vårdavtalen fortsatt, och på sikt ska samtliga omfattas av den 
digitala vårdgarantin.

Konsekvensen av Coronapandemin har blivit att traditionella fysiska vårdmöten snabbt har 
fått ersättas av digitala. Tack vare Liberalernas mångåriga arbete med att utveckla och införa 
nya digitala tjänster och öka kraven på vårdgivarna att erbjuda en god digital tillgänglighet 
så fanns det redan goda förutsättningar för att ställa om vården under pandemin. Här kan 
nämnas appen Alltid Öppet, som är regionens egenframtagna digitala vårdtjänst, som 
ursprungligen togs fram för de vårdcentraler som drivs i egen regi. Under pandemin har den 
införts på rekordtid, på mindre än en månad, på alla länets akutsjukhus, i specialistsjukvården, 
på ungdomsmottagningar och många andra delar av vården. Under 2020 har exempelvis 
videobesök ökat med 1 259 % inom Alltid Öppet. Överlägset flest, nästan 418 000 videobesök, 
har gjorts på vårdcentralerna (husläkarmottagningarna), en ökning med 1 094 %. Appen har nu 
laddats ner av närmare en miljon stockholmare, och är landets mest populära vårdapp.

Under pandemin har också många delar av specialistvården börjat ta emot digitala vårdbesök 
för att kunna erbjuda digitala besök till patienter i riskgrupper som personer med kronisk 

Digitalisering, forskning, innovation och life science
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sjukdom. Strukturer som fanns på plats redan tidigare har snabbt byggts ut med flera beslut 
som möjliggjort det digitala genombrottet i vården. De digitala vårdbesöken på akutsjukhusen 
har nästan 100-faldigats, en ökning med över 7 000 procent!

Ett digitalt kompetenslyft har under 2020 genomförts i Region Stockholm för att regionens 
medarbetare fullt ut ska kunna tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter och känna sig 
trygga med att använda modern teknik. Utbildningen inkluderar både kunskap om de interna 
verksamhetsstöden och kunskap om digitala vårdmöten samt de e-tjänster som patienterna 
använder inom 1177 Vårdguiden i syfte att stödja patienter att använda dem. 

Under mandatperioden genomför Region Stockholm en genomgripande uppdatering 
av vårdens informationsmiljö. Målet med arbetet är att förbättra hälso- och sjukvårdens 
informationsförsörjning och därigenom öka patientsäkerheten och förbättra personalens 
arbetsmiljö. På grund av pandemin har upphandlingen av ett nytt journalsystem tvingats 
avbrytas, men det innebär inte att det viktiga arbetet med att skapa en bättre informationsmiljö 
har avstannat. Tvärtom fortlöper uppdateringen av Region Stockholms IT-system och 
applikationer successivt där olika system byts ut stegvis, samtidigt som ett gemensamt 
informationslager byggs upp och arbetet med att etablera standarder och gemensamma 
principer fortsätter med ökad intensitet. En av de större utmaningarna är att få redan befintliga 
system att fungera bättre, men även avveckla system som inte motsvarar dagens krav och behov. 

I syfte att stärka innovation, utveckling och forskning inom hälso- och sjukvården arbetar 
regionen med att ta fram flera viktiga strategier. Liberalerna ansvarar för life science strategin, 
som ska antas 2021, men arbetar även aktivt med att länka denna strategi framförallt till 
de befintliga innovations- och forskningsstrategierna. Den politiska visionen är att Region 
Stockholm ska vara en världsledande region inom forskning, innovation, life science samt 
utveckling. Förutsättningarna är goda men behovet av en ökad samverkan är uppenbart.

Avsikten med dessa strategier är att stärka regionens attraktionskraft samtidigt som vården 
och hälsan för länets befolkning ska förbättras. Vidare ska den patientnära forskningen och 
vårdens förbättringsarbete stimuleras i samarbete med akademin, industrin, patienterna och 
professionen. För Liberalerna är det viktigt att utbildning och forskning sker i och genom 
samverkan i hela vårdkedjan, inte minst inom öppenvården. Dagens forskning är morgondagens 
sjukvård.

Liberalerna är pådrivande i att Region Stockholm verkar för ett öppet och nyfiket 
förhållningssätt gentemot privata aktörers innovationer parallellt med att regionen aktivt arbetar 
med att stärka kärnverksamheternas innovationsförmåga. I den nya innovationsstrategin, som 
antogs under 2020, omfattas numera samtliga verksamheter inom regionens kärnverksamheter 
av strategin, dvs även trafik och kultur. 

En annan viktig satsning har varit att inrätta ett Centrum för hälsodata. Regionens förmåga 
att arbeta med datadriven utveckling har stärks genom att den data som skapas hos olika 
vårdgivare på ett säkrare och mer enhetligt sätt nu kan tillgängliggöras för forskning, utveckling 
och verksamhetsförbättring. Här banar Region Stockholm vägen för hela landets utveckling 
med att ta fram nya individanpassade behandlingar och hälsofrämjande initiativ med hjälp av 
analys av stora mängder hälsodata.
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Under 2020 har arbetet med arbetstunnlar för den nya tunnelbanan fortsatt. Den kostnadsökning 
som tidigare meddelats kring tunnelbaneutbyggnaderna på ca 9 miljarder kronor på grund av 
skärpta nationella krav har förhandlats med parterna i Stockholmsöverenskommelsen under året.

Liberalerna fortsätter verka för att spårväg city ska förlängas till Ropsten och anslutas 
till Lidingöbanan. Givet den ekonomiska situationen samt fördyrningar inom såväl 
tunnelbaneutbyggnaden som upprustningen av Slussen har det dock varit svårt att addera flera 
stora projekt i investeringsbudgeten. Liberalerna har dock inte gett upp planerna på en utbyggnad 
utan följer frågan noga.

De nya tunnelbanetågen C30 började 2020 att trafikera i skarpt läge. Det är första gången på över 
20 år som Stockholm får en ny tunnelbanevagn, efter att C20-tågen började rulla under 90-talet. 
Totalt ska 96 nya C30-vagnar levereras de kommande åren. Befintliga C20-vagnar kommer också att 
börja byggas om och rustas upp för en mer modern resenärsupplevelse. 2023 beräknas samtliga 271 
C20-vagnar vara ombyggda.

Även Roslagsbanans nya vagnar började levereras. Det är mer än 30 år sedan Roslagsbanan fick 
nya vagnar. De nya vagnarna kompletterar den nuvarande vagnparken på 101 vagnar. Från 2022 
kommer de att börja gå i trafik.

Efter sex månaders arbeten med att bygga de sista två kilometerna dubbelspår på Roslagsbanans 
Kårstalinje började tågen från och med 20 december köra hela sträckan till Kårsta. Sedan i juni har 
tågen vänt i Täby kyrkby.

De upphandlingar av busstrafik i avtalsområdena Nacka/Värmdö och Huddinge/Botkyrka/Söderort 
som beslutades av Trafiknämnden under 2019 avbröts under 2020 som en följd av osäkerhet kring 
framtida resandeutveckling kopplat till pandemin samt utmaningar kopplat till framkomlighet och 
trafikflöden omkring ombyggnationen av Slussen och utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka.

2019 trädde resebegränsningarna inom färdtjänsten i kraft. Det innebar att personer som hade 
rätt till rullstolstaxi fick göra 500 fritidsresor per år och den som hade rätt till färdtjänsttaxi till 
216 fritidsresor per år. Ett antal resenärer valde att överklaga begränsningen för rullstolstaxi. 
Både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på resenärernas linje och rev upp beslutet. Region 
Stockholm valde att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen, som i juni 2020 gick på Regionens 
linje och undanröjde kammarrättens och förvaltningsrättens tidigare avgöranden.

I enlighet med koalitionens överenskommelse för mandatperioden beslutade Trafiknämnden 
i hösten 2019 om två nya pendelbåtsförsök. Den första linjen mellan Strömkajen och Vaxholm 
sjösattes under året. Det andra försöket avses påbörjas 2022 och trafikera sträckan Slussen-Ålstäket 
(Värmdö). 

SL har också under 2020 fortsatt sin digitala resa. Resenärerna ska erbjudas biljetter via fler digitala 
kanaler genom att göra biljettsortimentet tillgängligt för tredje part. Trafiknämnden gav den 22 
september trafikförvaltningen uppdraget att ta fram ett avtal för digitala återförsäljare som ska 
reglera hur det ska gå till.

Nya Spårvägsmuseet i Gasverksområdet färdigställdes under 2020 och de första fordonen flyttade 
in under våren.

Kollektivtrafik och regionplanering
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Region Stockholm har, genom tillväxt- och regionplanenämnden, efter regionbildningen vid 
årsskiftet 18/19 det regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län, ett ansvar som tidigare låg hos 
Länsstyrelsen. 

Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050), som ligger till grund för den fysiska planeringen 
och tillväxtarbetet, är central för nämndens arbete. Då RUFS 2050 tidigare antagits som regional 
utvecklingsstrategi (RUS) betyder det att Stockholmsregionen har ett enda vägledande dokument 
för fysisk planering. 

Regionen har under året lämnat en ansökan till Trafikverket om att väg 73 på sträckan Nynäshamn-
Västerhaninge  ska utgöra pilotprojekt för en elväg. Det står mellan denna sträcka och E20, 
Hallsberg-Örebro i Region Örebro. 

Tillväxt- och regionplanenämnden har under året arbetet vidare med en heltäckande näringslivs- 
och tillväxtstrategi, som också har skickats ut på remiss. Vidare har arbetet med genomförandet 
av klimatfärdplanen och den regionala cykelplanen fortsatt, vilka är väsentliga för nämndens 
klimatarbete. 

Enligt Region Stockholms regionala cykelbokslut för 2019 har det regionala cykelnätet fortsatt att 
byggas ut och de allvarliga cykelolyckorna har minskat.  Cykelbokslutet är en uppföljning av det 
arbete som har gjorts under det föregående året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet i 
relation till den regionala cykelplanen. Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor år 2030 ska 
ha ökat från dagens 7 till 20 procent. Det finns skäl att tro att cyklingen har fått ett uppsving under 
2020 som en följd av pandemin och rekommendationen att undvika kollektivtrafiken.

Gällande klimatarbetet så framgår av miljöredovisningen för 2019 att flera av Region Stockholms 
miljömål för perioden 2017-2021 redan är uppnådda. Bland annat har klimatpåverkan från 
anestesigaser (narkosgaser) minskat med 44 procent. Målet 2021 är en minskning med 40 procent. 
Matsvinnet har också minskat med 14 procent och klimatpåverkan från patientmåltider med 15 
procent. 

En annan framgång är att energianvändningen för kollektivtrafiken minskat med 16 procent sedan 
2011 mätt som kWh/personkilometer. Målet till 2021 är 10 procents minskning jämfört med 2011, 
vilket innebär att målet nåtts med marginal.

Region Stockholms övergripande klimatmål är att minska klimatpåverkan med 50 procent mellan 
2011 och 2021. 2019 hade regionen klarat 48 procent. Mycket tack vare den stora omställningen till 
förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken, den kraftiga ökningen av förnybar energi i regionens 
fastigheter samt energieffektiviseringar.

Regionplanering

Länets kulturliv har drabbats särskilt hårt av de konsekvenser som pandemin fört med sig. Utöver 
själva smittspridningen har nedstängningar och begränsningar gjort det svårare att bedriva 
kulturverksamhet. Liberalerna och kulturnämndens ordförande Cecilia Elving drev därför igenom 
ett stort antal åtgärder under 2020 för att underlätta den uppkomna situationen för kulturlivet. 
Här bör särskilt nämnas den särskilda utlysningen av kulturstöd på 6,4 miljoner kr och beslut om 
att inte återkräva utbetalda stöd för konst- och kulturprojekt som inte blir av med anledning av 
pandemin. Men framförallt bibehåller Region Stockholm en stark kulturbudget för 2021. 

Kultur
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I många år har diskussioner funnits om ett närmare samarbete kring filmproduktion mellan 
Region Stockholm och Stockholms stad. Nya samtal uppkom 2019 och intensifierades under 
2020 med Cecilia Elving i spetsen. Resultatet av detta arbete är ett nytt produktionscentrum 
med namnet Film Stockholm AB. Det innebär förändringar i Stockholms filmlandskap; bolagets 
samlade resurser för film- och TV-produktion innebär en fördubbling av de medel som parterna 
tidigare haft, men framförallt är ambitionen att göra Stockholmsregionen till en mer attraktiv 
plats för filminspelning. 

Liberalerna har en hög synlighet i hälso- och sjukvårdsfrågor. Liberalernas ledande 
regionpolitiker hade liksom tidigare år en framträdande position också i den nationella 
bevakningen och debatten, med Anna Starbrink i hälso- och sjukvårdsfrågor generellt men även 
genom Daniel Forslunds starka position i frågor om innovation och digitalisering.
 
2020 präglades av pandemin. Hanteringen av denna, frågor om information, smittskydd, 
ytterligare restriktioner, vaccination, digitala vårdtjänsters stora ökning m m har lett till att 
Liberalerna stärkt sin ställning i medierna relativt andra partier i regionen. Anna Starbrink har 
haft en framträdande roll och har varit den mest synliga av gruppledarna. Även Daniel Forslund 
har haft en hög synlighet. Cecilia Elving har också synts mycket i kulturdebatten, inte minst i 
meningsutbyten med företrädare för Sverigedemokraterna, men också kopplat till frågor om 
stöd till kulturlivet under pandemin samt det nyetablerade filmbolaget med Stockholms stad. 
I trafikfrågor har Liberalerna en hårdare konkurrens och har relativt andra år haft begränsad 
framgång inom detta politikområde.

Den egna digitala kommunikationen i framför allt sociala medier utvecklades och drevs vidare 
under året. Efter sommaren förstärktes kansliet med ytterligare en medarbetare med primärt 
fokus på sociala medier och rörlig och ljudlig bild. Under hösten växlades därför arbetet upp 
med vår närvaro på sociala medier. Ett internt utvecklingsarbete har påbörjats under ledning 
av stadshuskansliet för att stärka vår kommunikativa förmåga i länet. Flera medarbetare har 
deltagit i en internutbildning i kommunikation och former för ett tätare samarbete mellan 
regionkansliet, länsförbundet och stadshuskansliet är under framtagande.

Den podd som startades 2019 – Starbrink – har fortsatt under 2020. I samtal med politiker och 
experter inom hälso- och sjukvård utforskar regionrådet Anna Starbrink vad hälsa är och hur 
det påverkar vår frihet. Podden har blivit en bra plattform för djupare samtal och ytterligare en 
kanal att kommunicera genom. Några som besökt podden under 2020 är t.ex. Amelia Adamo, 
Stefan Fölster, David Eberhard och Anna Nergårdh.

Daniel Forslund fortsatte att vara väldigt synlig i sociala medier, inte minst det professionella 
nätverket LinkedIn, och det är något vi kommer att jobba vidare med för såväl Daniel Forslunds 
som Anna Starbrinks räkning, men också genom det ovan nämnda tätare samarbetet med 
andra L-kanslier i länet. Att stärka vår närvaro och genomslagskraft på sociala medier kommer 
att vara viktigt att fokusera på fram till valet. Inte minst då de restriktioner som varit gällande 
under större delen av 2020 troligen kommer att fortsätta under första halvåret 2021, vilket gör 
att verksamhetsbesök och liknande är svåra att genomföra.

Parallellt med traditionella och sociala medier har också inlägg publicerats kontinuerligt på 
Anna Starbrinks blogg. Under flera tillfällen publicerades också notiser i tidningen NU med 
regional anknytning, bl. a. kultur och trafik, men kanske mest inom hälso- och sjukvård.

Media

Sociala medier
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Uppdrag 2020 i Region Stockholm

Förtroendevalda

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 4 
Östra söderort

Stockholm 5 
Västra söderort

Sara Svanström Pär Hommerberg 
Christoffer Fagerberg 
Anna Törnström

Stockholm 6
 Yttre västerort

Daniel Forslund Pär Hommerberg 
Tobias Davidsson 
Katariina Heinistö

Sydväst Ninos Maraha Caroline Rhawi (t.o.m. 2020-12-08) 
Mia Franzén 
Lars Johansson

Sydost Nicholas Nikander Stig Sandahl 
Bo Persson  
Tomas Nimreus Silfverswärd (t.o.m. 2020-
12-08)

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 (t.o.m 2020-11-17) 
Maria Mattsson 
Margareta Hamark 
Lars Wedén (fr.o.m. 2020-11-17)"

Förtroendeuppdrag (urval)
Regionråd

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink

Organ Ledamot (e) = ersättare

Regionstyrelsen (RS) "Daniel Forslund 
Anna Starbrink (e),  
Anna-Lena Johansson (e),  
Hans Andersson (e)"

RS arbets- och personalutskott Anna Starbrink

RS produktionsutskott Anna-Lena Johansson
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Organ Ledamot (e) = ersättare

RS länsplane- och samhällsplaneringsutskott Hans Andersson (e)

RS innovations- och utvecklingsutskott "Daniel Forslund, ordförande 
Anna-Lena Johansson"

RS forskningsberedning Pär Hommerberg, vice ordförande

RS miljö- och hållbarhetsberedning "Caroline Rhawi 
Amie Kronblad (e), Mattias Lönnqvist (e)"

RS arvodesberedning Lena Hallerby

RS pensionärsråd "Anna-Lena Johansson 
Reidar Österman (e)"

RS samverkansråd med organisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättning

"Daniel Forslund 
Anna Wadén (e)"

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) "Anna Starbrink, ordförande 
Ninos Maraha 
Anna Horn (e)"

HSN:s avtalsutskott Ninos Maraha

HSN:s valfrihets- och tillgänglighetsberedning "Ninos Maraha 
Bo Persson (e)"

HSN:s kompetensförsörjningsråd "Margareta Hamark 
Petra Nåsell (e)"

HSN:s kvalitetsråd "Annika Linde, ordförande 
Stig Sandahl (e)"

HSN:s folkhälsoberedning Amelie Tarschys Ingre

HSN:s seniorvårdsberedning Anna Attergren Granath

HSN:s tandvårdsberedning Kerstin Lidman (e)

HSN:s psykiatriberedning "Anna Horn, vice ordförande 
Kerstin Lidman (e)"

Långtidsutredningen "Cecilia Elving, ordförande 
Pär Hommerberg"

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) "Jan Liliemark 
Petra Nåsell (e)"

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje (KSON) "Annika Linde 
Susan El Hark (e)"

Trafiknämnden (TN) "Sara Svanström 
Lena Hallerby (e), Lars Johansson (e)"

TN:s tillgänglighets- och framkomlighetsberedning "Susan El Hark, vice ordförande 
Lena Hallerby (e)"

TN:s sjötrafikberedning Stefan Saläng

TN:s beredning för pilotförsök inom kollektivtrafiken "Monica Renstig 
Fredrik Ohls (e)"

Färdtjänstnämnden (FTN) "Sara Svanstrom, vice ordförande 
Christoffer Fagerberg (e)"

Färdtjänstutskottet Sara Svanström, vice ordförande

Kulturnämnden "Cecilia Elving, ordförande 
Paula Ternström (e)"

Tillväxt- och regionplanenämnden (TRN) "Helena Mischel  
Nicholas Nikander (e), Reidar Österman (e)"

TRN:s beredning för regional attraktionskraft Pär Hommerberg, vice ordförande

TRN:s klimatberedning Anna Wadén (e)

Fastighets- och servicenämnden (FSN) "Reza Zarenoe 
Charlotta Schenholm (e)"
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Organ Ledamot (e) = ersättare

FSN:s fastighetsomställningsberedning Tobias Davidsson (e), Mia Franzén (e)

Patientnämnden Mia Franzén (e)

Regionala skärgårdsrådet "Stefan Saläng 
Amie Kronblad (e)"

Mälardalsrådet "Pär Hommerberg, Monica Renstig 
Christoffer Fagerberg (e), Amie Kronblad (e)"

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län "Nicholas Nikander 
Christoffer Fagerberg (e)"

Stockholms konserthusstiftelse Birgitta Rydberg

Stockholms läns hemslöjdsförening Lena Hallerby

Stockholms läns äldrecentrum Anna Attergren Granath

Regionkansliet
Till stöd för regionrådet och regionens förtroendevalda finns ett politiskt kansli i 
landstingshuset. Kansliet har under 2020 haft följande medarbetare:

Kanslichef
Kommunikationschef
Regionrådssekreterare

Patrik Lind
Rasmus Jonlund
Katarina Beech
Heidi Brandtner
Elin Frisk 
Joel Furvik
Carl Hedman 
Sofia Könberg
Sigrid Rydell Johnson (tom. 2020-03-27)
Lovisa Montin (föräldraledig fr.o.m. 2020-08-01).
Robin Thörnberg (vikariat fr.o.m. 2020-08-03)
Maria Marteleur (fr.o.m. 2020-09-01)
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Bilaga 7 Verksamhetsberättelser för de samverkande organisationerna

Styrelsen Styrelsen har verksamhetsår 2020/2021 bestått av ordförande Elin Hjelmestam, första 
vice Karin Pettersson och andra vice Marcus Willershausen samt ledamöterna Sarah Narrowe 
Danielsson, som lämnade under året, och Adam Simonsson, Carl Sträng och Martin Norrby.

Corona och dess pandemi har haft en negativ påverkan på LUF Storstockholms möjlighet att 
kampanja och värva medlemmar under året. Trots detta har LUf Storstockholm återtagit rollen 
som det största distriktet i Liberala ungdomsförbundet och lyckats syna mycket på sociala 
medier och ledarsidor i olika tidningar. Arbetet med att sprida Liberalernas budskap till unga 
väljare har LUF Storstockholm tagit på sig, även om det stormar som rådit i partiet, framförallt 
på riksnivå, självklart har försvårat detta.

Samarbetet med Liberalerna har till distriktets glädje fungerat mycket bra under året. Fler 
medlemmar än på många år är aktiva i partiet och innehar förtroendeuppdrag. LUF har haft 
representanter på adjungerade poster i flera viktiga interna forum i Liberalerna och med glädje 
blivit väl bemötta i detta.

Jessica Johnson ordförande, adjungerad till länsförbundets styrelse L, ordinarie ombud till Liberalernas i 
Stockholms Länsförbund
Marianne Damström Gereben, 1:a vice ordförande
Christina Tufvesson, 2:a vice ordförande
Hanna Wistrand, kassör
Heidi Brandtner, sekreterare
Karin von Scheele Pettersson, adjungerad till styrelsen Sthlm stad
Anna Attergren Granath
Kajsa Olsson Persson, ersättare
Sara Modig (avgick i augusti av personliga skäl)

Adjungerade
Sarah Narrowe Danielsson, LUF (avgick under hösten pga påbörjade studier)
Johanna Ek

Café Liberal har inte hållits i sin vanliga fysiska form, av förklarliga skäl, men distriktet kom på 
fötter med digitala medlemsträffar i stället. Utbildningar har lyckats genomföras på nya sätt och 
det har funnits ett flertal sätt att engagera sig trots att våra medlemmar inte kunnat mötas som 
vanligt.

Distriktet har många klubbar, som arbetat med lokal kontakt med lokala delar av partiet. 
Utvecklingen av klubbarna under året har varit glädjande, och de klubbar som för nuvarande 
finns; Norrtälje, Norrort (Täby-Danderyd- regionen), Haninge, Järfälla, Nacka-Värmdö, Lidingö 
har varit aktiva.

Liberala Ungdomsförbundet, LUF

Liberala Kvinnor, LK

Liberalerna

I styrelsen har det ingått följande personer:

Event och utbildningar

Klubbar
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Styrelsen har under 2020 haft 11 stycken protokollförda sammanträden inklusive konstituerande 
styrelsemöte.  Styrelsen har därutöver haft informella möten mellan sammanträdena i samband 
med våra olika aktiviteter, löpande diskussioner via Messenger och Facebook, där styrelsen har 
en egen sluten sida och via mejl och telefon. Styrelsen har utöver styrelsemöten även haft ett 
arbetsmöte för att styrelsen skulle få chans att jobba ihop sig då vi till största delen bestod av en 
helt ny styrelse så när som på två personer samt en workshop med ledarskapskonsulten Anna 
Kowalska Lindberg om frågor LK Stockholm ska driva framåt.

 •Ett mer jämställt Sverige
 •Driva opinion för mer jämställdhet, internt inom Liberalerna och externt mot    
 allmänheten
 •Få fler kvinnor aktiva i politiken, få in fler kvinnor på politiska maktpositioner
 •Underlätta för kvinnor att skapa nätverk inom politiken
 Verksamhetsåret 2020 har varit ett extraordinärt år på många sätt med en till största delen helt 
ny styrelse och en pandemi. Kampanjer under året har varit begränsade i fysisk form på grund 
av pandemin och vi har istället haft digitala medlemsarrangemang samt varit mycket aktiva med 
debattartiklar i extern och intern media, samt haft fortsatt hög aktivitet på vår Facebooksida. 
Några kampanjer hann vi dock med.

1. Internationella kvinnodagen 8 mars delade vi ut flygblad på Odenplan under 
eftermiddagen och åt gemensam middag på lokal pizzeria. Temat var kvinnors ekonomi 
“Cash is queen”-budskap och kvinnors arbets- och lönevillkor. Vi deltog också i Lön hela 
dagen-manifestation på Sergels torg och bildade ett mänskligt klockslag 16:09, tiden från 
vilken kvinnor jobbar gratis jämfört med män som får lön hela dagen. Manifestationen 
illustrerar den ojämställda arbetsmarknaden. 

2. Den 7 maj hade vi ett digitalt medlemsmöte om jämställdhet i Europa med gästen och 
liberala europaparlamentarikern Karin Karlsbro.

3. Inför 100-års jubileet av kvinnlig och allmän rösträtt (ej detsamma som lika för alla) 
2021 startade vi under våren en utbildningsserie på Facebook om viktiga kvinnor och 
nyckelpersoner som stridit för kvinnors rösträtt. Det är Anna Attegren Granath som 
författar de fina och extensiva inläggen. De är mycket uppskattade och vi delar in dem i 
de interna Facebook-grupper som finns för att sprida bildningen och historien vi aldrig 
får glömma eller förminska.

4. Den 31 maj höll vi ett öppet digitalt event om förlossningsskador med Sveriges mest 
framstående expert på området, Eva Uusthal. Vi skrev även debattartiklar på området 
som publicerades på Aftonbladet

5. Den 5 juni hade vi planerat en öppen demonstration mot rasism och strukturellt 
förtryck på grund av etnicitet i protest mot de brutala morden av George Floyd och 
Breonna Taylor och många andra svarta av amerikansk polisbrutalitet. Liberala Kvinnor 
Stockholm menar att vi aldrig kan uppnå jämställdhet så länge rasism existerar och 
därför står vi feminister i solidaritet med de som utsätts och utsatts samt med Black 
lives matter protesterna, (inte den politiska grenen av BLM som startade för många 
år sedan, utan med de senaste årens protester mot strukturellt och institutionaliserat 

Utifrån Liberala Kvinnors stadgar har LK Stockholm formulerat följande mål för 
verksamheten:

Följande aktiviteter och möten har genomförts i LK Stockholms län 2020:
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våld och rasism i synnerhet i det amerikanska samhället, men som också finns i 
olika grad i resten av världen även om USA har sin egen historia i frågan. Kritik har 
förekommit från särskilt högerkonservativt håll, därav förtydligandet). På grund av 
säkerhet och smittspridning ställde vi in demonstrationen, men fick god spridning på 
Facebook. Hanna Wistrand, styrelseledamot och Jessica Johnson åkte till amerikanska 
ambassaden, spelade in en film om vad vi tyckte samt lämnade in vår petition. Nu är 
vi väldokumenterade på bild av säkerhetsansvariga på den amerikanska ambassaden. 
Kampanjen drevs under hashtaggarna #feministsinsolidarity #blm.

6. Liberalernas förbundsmöte var på grund av pandemin framskjutet till den 5 september 
och genomfördes digitalt. Jessica Johnson och Anna Attegren Granath representerade 
LK Stockholm och våra två motioner om ett Regionalt jämställdhetsprogram samt 
Ordning i skolan: lyft sexuella trakasserier och övergrepp i skolan som ett otrygghet- 
och jämställdhetsproblem. Motionen om regionalt jämställdhetsprogram fick bifall 
och förbundsstyrelsens förslag för motion 2 var att inlemma det i motion om Regionalt 
jämställdhetsprogram. Detta får betraktas som en framgång.

7. På temat kvinnors ekonomi höll vi den 1 oktober ett digitalt event med Eva Eriksson, 
ordförande SPF, Barbro Westerholm, äldrepolitisk talesperson med moderator Jessica 
Johnson kallat “Måste jag bli fattig som pensionär” med fokus på den orättvisa och 
ojämlika årsinkomsten för kvinnor och män och hur vi rättar till det.

8. Panelsamtal om hur högernationalism är ett hot mot kvinnors frihet och feminism 
i Sverige och världen med Birgitta Ohlsson, programchef för National Democratic 
Institute, Cecilia Elving och Jessica Johnson. Livesändning på Facebook 12 november.

9. Medlemsenkät om medlemmar anser att LK Stockholm och Liberalerna ska driva 
feministisk politik och inte samarbeta med partier som driver antifeministisk politik. 
Utfallet var en stark majoritet med över 98% som var för.

En viktig uppgift för Liberala Kvinnor Stockholm är att påverka politiken genom att utarbeta 
förslag som kan bli till motioner (se punkt 2 under mål).

Vi skickade två motioner till Liberalernas årsmöte i länsförbundet:
 •Regionalt jämställdhetsprogram - bifölls
 •Ökad trygghet för flickor (och pojkar) i skolan och arbeta mot sexuella övergrepp och
 trakasserier i skolan – föreslaget att integreras i motionen om regionalt     
 jämställdhetsprogram

Motionsarbete 2020

Liberala Kvinnor Stockholms län har också en Facebookgrupp https://www.facebook.com/
groups/719612171406632/ som är endast för medlemmar. Där sker löpande information och 
diskuterar aktuella frågor i Stockholmsdistriktet.

Övriga aktiviteter under året 

Likes under 2020: 
Målet för 2020 var att uppnå 700 likes vilket vi uppnådde med råge.
1 jan: 595 st
31 dec: 761 st
Ökning med 28%

Liberala Kvinnors Stockholms läns publika Facebooksida:
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Medlemsantal

Generellt hög aktivitet och räckvidd jämfört med övriga kvinnoförbund i förhållande till vår storlek och 
antal som gillar eller följer oss.

Demografi personer vi når ut till:

LK Stockholm hade per den 31 december 2020: 212 st betalande medlemmar jämfört med 212 st 2019 
och 216 år 2018.

Stockholm januari 2020
Styrelsen
Jessica Johnson, Marianne Damström Gereben, Christina Tufvesson, Hanna Wistrand, Karin von 
Scheele Pettersson, Anna Attegren Granath, Kajsa Olsson Persson
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Bilaga 8 Verksamhetsberättelser för nätverken

Föreningen HBT-Liberaler Storstockholm valde i februari 2020 en styrelse bestående av 
Facundo Unia (ordförande), Ingwar Eklund, Nicke Johansson, Barbro Westerholm, Janne 
Westerlund och AnnCharlotte Söderholm till föreningens styrelse.

HBT-Liberalernas uppgift är naturligtvis att sprida det liberala budskapet i Regnbågssamhället 
men också att driva Liberalerna i riktning mot ett ännu bättre politiskt alternativ för hbtqi-
personer.

Under 2020 har verksamheten av kända skäl gått på sparlåga men det har varit viktigt med 
fortsatt synliggörande av Regnbågssamhället inom Liberalerna såväl som liberal ideologi i 
Regnbågssamhället. Under ett digitalt Stockholm Pride har vår närvaro handlat om annonsering 
och digital parad och seminarier. Föreningen hade 2020-12-31 81 betalande medlemmar.

Gröna liberaler, som är Liberalernas miljöpolitiska nätverk, har under året arbetat med att 
stärka Liberalernas miljöprofil i synnerhet när det gäller klimat och biologisk mångfald och 
driva på de gröna frågorna i Liberalernas politik. 

Nätverket Liberala seniorer i Stockholms Län har under 2020 haft två sammankomster. De har 
ägt rum på Café Utsikten på Rehnsgatan 20 i Stockholm, liksom tidigare år.

På grund av corona-pandemin har det varit omöjligt att detta år anordna fler möten.

Den 16 januari inleddes mötet av socialborgarrådet Jan Jönsson, nyligen utsedd till gruppledare 
för Liberalerna i Stockholm. Jans ansvarsområde är synnerligen brett. Han diskuterade vid 
mötet särskilt liberal skolpolitik, samt frågor som berör årsrika. Han berörde också den känsliga 
frågan att kommuner med gott om resurser nu anses ekonomiskt skola bistå kommer som har 
mindre gott om resurser till välfärden, något som drabbar Stockholm,
Den 13 februari gästades diskussionerna av riksdagsledamoten och partisekreteraren Juno 
Blom. Hon gav en spännande beskrivning av det politiska läget, och kommenterade situationen 
rörande januariavtalet. Hon belyste också partiets aktuella politiska huvudområden: Integration, 
klimat och skola.

Diskussionerna vid dessa möten har varit breda och livlig.

Det finns i landet flera regioner som samlar liberala seniorer till diskussioner. Dessa 
kan samverka i det övergripande nationella nätverket Liberala seniorer, som leds av 
riksdagsledamoten Barbro
Westerholm.

Ansvarig för verksamheten inom Nätverket Liberala seniorer i Stockholms Län har under 
2020, liksom under samtliga år sedan 2013, varit Tomas Ohlin. Vid början av 2020 har han 
kompletterats i mötenas planering och genomförande av Margita Jacobsson, en mycket kunnig 
och erfaren liberal från Norrmalm i Stockholm. Detta har varit till glädje.

HBT-Liberaler

Gröna liberaler

Liberala seniorer
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Under mellanvalsåret 2020 har Liberala studenter Stockholm utgått från tidigare års 
verksamhetsplaner och strategidokument. Föreningen har upprätthållit närvaro på sociala 
medier och prioriterat konton på Facebook och Instagram. Bland annat har föreningen lagt upp 
bilder i samband med olika aktiviteter samt skapat Facebook-event för samtliga medlemsträffar. 
 
Liberala studenter Stockholm har aktivt samverkat med både LUF Storstockholm och 
Liberalerna i Stockholms län, vilket har inneburit bland annat stöd under kampanjer och 
tillåtelse att använda varandras medlemsgrupper för att bjuda in till gemensamma evenemang. 
Exempelvis ordnade föreningen en digital ideologikväll med Liberalerna i Stockholms län där 
fd. partiledaren Bengt Westerberg medverkade. 

Under verksamhetsåret genomförde Liberala studenter Stockholm flera talarkvällar och 
medlemsmöten. Med anledning av Coronapandemin ställde föreningen om till förmån för 
digitala evenemang och lyckades upprätthålla aktivitet med i snitt ca ett evenemang i månaden 
under terminerna.
När det kommer till kampanj och värvning utgör vanligtvis välkomstdagarna vid Stockholms 
universitet några av Liberala studenter Stockholms viktigaste tillfällen på året för att värva 
nya medlemmar och knyta nya kontakter. Föreningen medverkade vid välkomstdagen för 
vårterminen då många nya medlemmar värvades, men inte vid höstterminen då höstens fysiska 
välkomstdag ställdes in med anledning Coronapandemin. Det finns fortsatt ett högt intresse 
bland internationella studenter att gå med i Liberala studenter Stockholm.

Liberala studenter Stockholm ingår i kårpartiet Allians för Kåren (AfK) vid Stockholms 
Universitet. På årsmötet i början av 2020 valdes två personer från Liberala studenter Stockholm 
in i kårpartiets styrelse, vilket gjorde att Liberala studenter Stockholm fick den näst starkaste 
representationen av samtliga studentföreningar inom kårpartiet. Under kårvalet 2020 ökade 
Allians för Kåren sitt stöd i absoluta röster medan man backade procentuellt, vilket resulterade i 
att partiet tappade ett mandat i kårfullmäktige (från 5 till 4 mandat). 

Inför Liberalernas riksmöte 2020 planerade Liberala studenter Stockholm en resa för styrelsen 
och ett antal medlemmar för att kunna närvara evenemanget. Medlemmar fick ansöka om att få 
följa med, men med anledning av Coronapandemin valde Liberalerna att ställa in riksmötet. 

Verksamhetsåret avslutades med Liberala studenter Stockholms årsmöte som hölls digitalt 
via mötesplattformen Zoom lördagen den 23 januari. Årsmötet inleddes av Liberalernas 
riksdagsledamot Fredrik Malm.

Liberala studenter
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Bilaga 9 Anställda

Tobias Berg, politisk sekreterare och kampanjombudsman
Robin Nilsen, kommunikationsansvarig (40 procent)
David Nord, kampanjsamordnare, t o m 2020-11-17
Birgitta Rydell, förbundssekreterare/kanslichef,  t o m 2020-11-23
Ulrika Tellander, organisationsansvarig samt tf. kanslichef/förbundssekreterare fr o m 2020-11-24

Timanställda medarbetare har välkomnat nya medlemmar och stöttat kommun- och 
lokalföreningar med återvärvning via telefonsamtal.

Förbundskansliet
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Liberalerna Stockholms län
Org.nr 802005-0350   

1 (5)
 

     
Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Föreningens intäkter      
Medlemsavgifter 2 135 989  234 425  
Bidrag  5 528 640  5 681 125  
Nettoomsättning 3 5 356 752  5 415 556  
Övriga rörelseintäkter  22 830  0  
Summa föreningens intäkter  11 044 211  11 331 106  
      
Föreningens kostnader      
Övriga kostnader 4 -2 228 666  -4 270 221  
Kanslikostnader  -1 265 035  -1 363 987  
Personalkostnader 5 -3 240 642  -3 381 712  
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar  -71 311  -22 068  
Summa föreningens kostnader  -6 805 654  -9 037 988  
Rörelseresultat  4 238 557  2 293 118  
      
Finansiella poster      
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar  -50 000  -50 000  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -27  -695  
Summa finansiella poster  -50 027  -50 695  
Resultat efter finansiella poster  4 188 530  2 242 423  
      
Resultat före skatt  4 188 530  2 242 423  
      
Årets resultat  4 188 530  2 242 423  
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Liberalerna Stockholms län
Org.nr 802005-0350   

2 (5)
 

     
Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar 6     
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer  201 227  11 034  
Summa materiella anläggningstillgångar  201 227  11 034  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav  2 600 228  2 650 228  
Summa finansiella anläggningstillgångar  2 600 228  2 650 228  
Summa anläggningstillgångar  2 801 455  2 661 262  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  93 909  121 380  
Övriga fordringar  116 891  185 507  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  265 165  304 830  
Summa kortfristiga fordringar  475 965  611 717  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  13 912 021  9 721 384  
Summa kassa och bank  13 912 021  9 721 384  
Summa omsättningstillgångar  14 387 986  10 333 101  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  17 189 441  12 994 363  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 7     
Eget kapital vid räkenskapsårets början  10 062 302  7 819 879  
Årets resultat  4 188 530  2 242 423  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  14 250 832  10 062 302  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  366 979  362 035  
Skatteskulder  54 686  56 637  
Övriga skulder  2 361 797  2 269 488  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  155 147  243 901  
Summa kortfristiga skulder  2 938 609  2 932 061  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  17 189 441  12 994 363  
      

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
B9890A61C4B04C8EBBC12ADBBCC31142

49 av 80



Liberalerna Stockholms län
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3 (5)
 

   
 

Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 
 
 
Not 2 Medlemsavgifter
 
Riksorganisationen har tidiagare meddelat utfall för medlemsavgifter efter att förbundets bokslut
färdigställts. Beloppet för medlemsavgifter skattas inför varje bokslut och justeras efterföljande år.
 
 2020 2019  
    
Bekräftade medlemsavgifter, innevarande år 169 726 0  
Skattade medlemsavgifter, innevarande år 0 185 000  
Justerade medlemsavgifter, föregående år -34 937 48 125  
Avgifter erlagda direkt till förbundet 1 200 1 200  
 135 989 234 325  
    

Då medlemsavgifterna för 2018 var underskattade och medlemsavgifterna för 2019 var överskattade
innebär det i bokslutet en minskning av medlemsavgifter med 50%. Den faktiska minskning har däremot
varit 24% mellan 2018 och 2019. 

Medlemsavgifterna för 2020 är bekräftade siffror från riksorganisationen.
 
 
Not 3 Nettoomsättningens fördelning
 2020 2019  
    
Valfondsavgifter -3 316 577 -3 376 060  
Medfinansiering Liberalerna Stockholms stad -1 905 190 -1 968 847  
Utbildningsintäkter -72 000 0  
Medfinansiering Studieförbundet vuxenskolan -60 000 -60 000  
Informationsmaterial -2 985 -10 649  
 -5 356 752 -5 415 556  

 
Not 4 Övriga kostnader
 2020 2019  
    
Central verksamhet 545 578 673 188  
Lokalt kampanjarbete 1 025 563 1 055 517  
Information 32 287 23 519  
Utbildning 134 332 70 400  
Kostnader för landsmöte, riksmöte och partiråd 1 351 499 518  
Föreningsstöd 489 554 708 388  
Valkostnader 0 1 239 690  
 2 228 665 4 270 220  
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 2 228 665 4 270 220  

    
 
Not 5 Personalkostnader
 2020 2019  
    
Löner 2 156 238 2 039 299  
Pensions- och grupplivförsäkringar 279 757 323 387  
Sociala avgifter 650 089 801 478  
Utbildning, personalvård 58 219 155 980  
Övrigt 96 338 61 568  
 3 240 641 3 381 712  
    

 
Not 6 Anläggningstillgångar

 
Anskaffnings-

värde
Avskrivnings-

tid (år)  
Inventarier, verktyg och installationer 312 021 5  
Datorer 59 823 3  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 700 228 4  
    

För andra långfristiga värdepappersinnehav är det enbart risk i form av övervärde som avskrivs. Gällande
anskaffningsvärde för övervärde är 200 000 kronor.
 
 
Not 7 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel avsedda för kostnader i samband med val.
 
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Valfond    
Belopp vid årets ingång 6 000 000 2 500 000  
Tillkommande medel som förbundet själv beslutat 3 500 000 3 500 000  
Belopp vid årets utgång 9 500 000 6 000 000  
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Till föreningsstämman i Liberalerna Stockholms län, org. nr 802005-0350

Rapport om årsbokslutet

Uttalande
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Liberalerna Stockholms län för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och 
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oe-
gentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom:

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i mas-
kopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsat-
ser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datu-
met för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verk-
samheten.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om års-
bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händel-
serna i enlighet med bokföringslagen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Liberalerna Stockholms län för år 2020.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situat-
ion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta-
lande om ansvarsfrihet. 

Stockholm datum se digitala signeringar

Fredrik Sjölander Anders Bergman

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

KPMG AB

                                                           

Assently: f9648dfdbf4b89bf105fde2e3a9a0afa872c6549940bb0400a433f8c00ca45d5bbe23f19d14dddec416353be7c2c8bb3dc791df5de74588e0ca1bfdab70692fa
54 av 80



Följande handlingar har undertecknats den 9 april 2021
 

Handlingarna är undertecknade av
 

Liberalerna Stockholms län -
revisionsberättelse.pdf
(212470 byte)
SHA-512: 21c24313f133e9df83b6882633e15508f7277
2e7fb0cad3c7f483eda772148c50efef69adf5a3fba6f8
0e36a513d91b20ab2a90b854fd61209a890df988435d7

Fredrik Sjölander
fredrik.sjolander@kpmg.se 197010116619
90.132.17.134
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-08 13:16:33 (CET)

Anders Bergman
anders.bergman@liberalerna.se 194705141499
81.237.244.6
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-09 11:55:08 (CET)

Liberalerna Stockholms län - revisionsberättelse
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
f9648dfdbf4b89bf105fde2e3a9a0afa872c6549940bb0400a433f8c00ca45d5bbe23f19d14dddec416353be7c2c8bb3dc791df5de74588e0ca1bfdab70692fa

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently

Sida 1 av 1

55 av 80



 
 

Verksamhetsplan 2021 
Antagen av förbundsstyrelsen 20201203 

Möjligheternas storstad – liberal 
offensiv för Stockholms län 
Återvinna förtroende 
Stockholms län är Liberalernas starkaste fäste i landet. I riksdagsvalet 2018 fick Liberalerna 
sammanlagt 355 546 röster varav en tredjedel (104 513 röster) av dessa avgavs i Stockholms län 
och stad. I flera av länets kommuner ökade Liberalerna kraftigt efter framgångsrika lokala 
kampanjer. Liberalerna i länet var, liksom i tidigare val, starkare i både kommun- och regionvalet 
än i riksdagsvalet. Detta innebär att Liberalerna är med och styr och genomför liberal politik i 23 av 
länets 26 kommuner samt i Region Stockholm. 
 
Med knappt två år kvar till valet 2022 är läget för Liberalerna fortsatt allvarligt. Även om 
opinionsläget i Stockholms län fortsätter att vara starkt i jämförelse med övriga landet har vi flera år 
av en lång nedåtgående trend bakom oss. Därför måste all kraft nu läggas på att återvinna 
förtroendet hos fler väljare på alla nivåer. Det är i Stockholmsområdet och andra storstadsregioner 
som den helt avgörande delen av partiets potentiella väljare finns.  
 
Liberalernas framtid hänger på i vilket utsträckning Liberalerna kan attrahera väljare i vårt län och 
därför är partiets strategiska vägval en angelägenhet för Stockholmsförbundet.  Liberalerna 
Stockholms län behöver ägna kraft åt att utveckla politik och formulera budskap som kan beskriva 
hur en liberal samhällsutveckling ger frihet, livsutrymme och trygghet för människor, både i 
storstaden och i övriga landet. 
 
Under 2021 sätter Stockholmsförbundet därför igång ett politiskt utvecklingsarbete genom att brett 
sammansatta arbetsgrupper får arbeta fram program inom ett antal områden. Fokus kommer att 
läggas på storstadsregionens utmaningar vad gäller arbetsmarknad, utbildning, sjukvård och 
transporter. 

Syftet är att i processen engagera medlemmarna, öka kunskapen i olika politiska frågor, få underlag 
till motioner och initiativ både inom partiet och externt och att förbundet och föreningarna får grund 
för sina valprogram.  
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Genom att utveckla politik inom ett antal områden kan Stockholmsförbundet att driva på partiet. 
Programarbetet ska användas för motioner inför landsmötet och bli verktyg in i partistyrelse- och 
riksdagsarbetet.  

Stockholmsregionens betydelse 
Storstäder lockar människor genom en stor och diversifierad arbetsmarknad, forskning och 
innovation samt en kreativ miljö med stort utbud av nöjen och kultur. Vi verkar i en storstadsregion 
som närmar sig 2,4 miljoner invånare. Ca 23 procent av Sveriges invånare bor i Stockholms län 
men har en betydligt större betydelse för Sveriges totala ekonomi. Nästan hälften av Sveriges totala 
inbetalade statliga skatt kommer från Stockholms län, vilket motsvarar kostnaden för hela rikets 
barnbidrag eller polisväsende, och Stockholms läns BRP utgör en tredjedel av hela rikets BNP. 
Stockholm har också en stor fördel gentemot andra delar av landet genom att vara en 
storstadsregion med närheten till både natur och möjligheter till friluftsliv.  
 
Stockholmsregionens höga tillväxttakt och stora betydelse för Sveriges utveckling är positiv, men 
för med sig utmaningar som märks i människors vardag. Bland annat ser vi hur Coronapandemin 
har slagit speciellt hårt mot regionen med stor smittspridning och höga dödstal samt en ökande 
arbetslöshet med ca hälften av rikets aviserade varsel och ca en tredjedel av av alla rapporterade 
konkurser. Trots pandemin fortsätter däremot Stockholm vara den ekonomiska motorn för hela 
Sverige och kommer vara avgörande för landets återhämtning.  
 
Tillsammans med pandemins stora påfrestningar på vård och omsorg, samt den växande 
befolkningen, är det av yttersta vikt att regionen fortsätter att växa. Detta förutsätter fortsatta 
satsningar på vård och utbildning, tilltagande bostadsbyggande, skapandet av fler arbetstillfällen 
och goda möjligheter att pendla genom effektiv kollektivtrafik och klimatsmarta transporter. Då kan 
inte Region Stockholm och många av länets kommuner samtidigt förväntas betala stora summor i 
utjämningsbidrag till andra delar av landet. Stockholmsregionen konkurrerar inte med andra städer i 
Sverige, Stockholm konkurrera med andra storstadsregioner runt om i Europ. Hur Stockholm klarar 
sig genom denna prövande tid har därför inte bara betydelse för länets egna invånare; det har 
betydelse för hela Sverige.  

Kampanj för Liberal storstadspolitik  
Det finns stort utrymme för en liberal storstadspolitik som med ett modernt och frihetligt tilltal visar 
på lösningar för att möta de särskilda utmaningar som storstadsmänniskor upplever. Vi bör profilera 
oss som ett parti som bejakar storstaden. En betydelsefull inriktning för Liberalerna Stockholms län 
blir därför att genom insamlandet av stockholmarnas åsikter via digitala enkäter utmejsla en politik 
för Stockholmsregionen inför valrörelsen 2022.  
 
Liberalerna Stockholms län har drygt en fjärdedel av Liberalernas totala medlemsantal. Vi har, 
jämfört med andra förbund i Liberalerna, goda resurser främst genom alla våra medlemmar men 
också anställda i partiet både på vårt länskansli, Liberalernas kansli inom Region Stockholm och 
Stockholms stadshus samt de politiska sekreterare som numera finns i större delen av länets 
kommuner. Genom att kommunföreningarna gemensamt bygger upp en valfond har vi också 
förutsättningar att driva en stark valrörelse över hela länet.  
 
Under valrörelsen 2018 och inför EP-valet 2019 förfinade vi våra kampanjmetoder. Dörrknackning 
i områden där vi har hög potential att växa, visar sig genom våra analyser vara framgångsrikt. 
Coronapandemin har satt stopp för den typen av aktiviteter och det är när denna verksamhetsplan 
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formuleras oklart när dessa går att återuppta. Krisen är emellertid en möjlighet att på allvar styra om 
och satsa på och utveckla digitala kampanjmetoder. Vi ska utveckla dialogen med väljarna via 
livesändningar och chattar och våra lokala Facebooksidors innehåll ska spridas genom aktiv 
annonsering. Vi ska också fortsätta ha stort fokus på att växa i antalet medlemmar. Det blir viktigt 
att inför valet 2022 lära av kommuner där Liberalerna har gått fram och anta utmaningen att 
utveckla ny politik och profilera Liberalerna även i styrande position. 

Så här är verksamhetsplanen utformad 
Verksamhetsplanen för 2021-22 anger riktningen för Liberalernas Stockholms läns verksamhet 
fram till valet 2022. Den bygger på erfarenheter från förra mandatperioden och valrörelserna 2018 
och 2019. Särskild hänsyn har tagits till rekommendationerna i valanalysen 2018.  

Övergripande mål:  ett fåtal mål som anger riktningen för hela verksamheten, svarar på frågan 
”vad ska vi uppnå?”. Beslutas av förbundsstyrelsen. 

Mål: anger riktningen för delar av verksamheten, svarar på frågan ”vad ska vi uppnå?”. Beslutas av 
förbundsstyrelsen. 

Strategier:  anger hur vi ska agera för att uppnå målen, svarar på frågan ”hur ska vi göra?”. 
Beslutas av förbundsstyrelsen. 

Aktivitetsmål  som mäts i förhållande till nyckeltal: oftast kvantitativa mål för mindre delar av 
verksamheten, mäts i förhållanden till nyckeltal som förbundsstyrelsen har beslutat ska tas fram. 
Beslutas av förbundsstyrelsen. 

Aktiviteter: anger vad vi utför i den operativa verksamheten, svarar på frågan ”vad ska vi göra?”. 
Beslutas av kanslichefen som regelbundet rapporterar till förbundsstyrelsen. Kompletteras med en 
mer detaljerad aktivitetsplan som beslutas av kanslichefen och som används i det dagliga arbetet på 
länskansliet. 
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1. Politik för Stockholms län 

Strategier 
● Systematiskt omvärldsbevaka samt samla in synpunkter, idéer och prioriteringar genom 

samtal med väljarna 

● Använda oss av digitala enkäter (Liberalerna lyssnar) för att samla in underlag för vår 
politikutveckling inför valet 2022 

● Utveckla och driva politik som attraherar våra potentiella väljare i storstadsregionen 
Stockholms län 

● Utveckla sakpolitik på ett öppet och inbjudande sätt genom breda arbetsgrupper som i sitt 
arbete involverar och engagerar medlemmarna 

● Aktivt arbeta för att storstadsperspektivet lyfts fram i Liberalernas politik 
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● Liberalerna i länet ska stå för ett sammanhållet budskap som samtidigt lämnar stort utrymme 
för lokala angelägna politiska frågor som engagerar väljare i varje kommun  

● Stödja kommunföreningarna och förtroendevalda i arbetet med profilering i maktposition 

● KPR Stockholms län ska stödja, bidra till utveckling för Liberalernas lokala politiker och 
bereda politiska frågor inför beslut i förbundsstyrelsen  

● Öka kunskapen om regionfrågor och skapa en intern arbetsprocess som gör att sjukvård och 
trafik blir en integrerad del av integrerad del av den lokala politiken  

Aktivitetsmål 
● Samtliga föreningar ska ha fastslagit lokala program inför valet senast i samband med sitt 

årsmöte 2022.  

● Minst 8 arrangemang Liberalt samtal  under 2021 (i digital form så länge coronapandemin 
kräver det) 

Politik för Stockholms län: aktiviteter 
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 Aktivitet Kommentarer 

 Politikutveckling och programarbete: 

Under övergripande rubrik "Möjligheternas 
storstad" arbetas följande program fram (detaljerad 
tidplan i särskilt beslut av FS): 

Möjligheternas storstad  (arbetsmarknads, tillväxt, 
boendemiljöer mm), tillsätts dec 2020,  beslut av 
förbundsmöte jan-april 2022 

Sjukvård , tillsätts dec 2020, beslut förbundsmöte 
jan-april 2022 

Jämställdhet , tillsätts dec 2020, 
beslutförbundårsmötet 2021 

Idrottspolitiskt program , tillsätts dec 2020, beslut 
förbundsmöte alternativt FS jan 2022  

Flygtrafiken , tillsatt 2019, delrapport på 
förbundsårsmöte 2021, beslut förbundsårsmötet 
2022 

 

 Dessa program finns och uppdateras: 

Trafik- och infrastruktur , arbetsgrupp tillsätts 
början av 2021, beslut om uppdaterat program 
fattas av FS 

Valfrihet och egenmakt i välfärden , arbetsgrupp 
tillsätts början av 2021, beslut om uppdaterat 
program fattas av FS 
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 Programarbetet sker med arbetsgrupper tillsatta av 
FS, med uppdrag att i bred dialog med 
medlemmarna ta fram politiska ställningstaganden i 
programform. Varje arbetsgrupp får en tidplan för 
arbetet. Se ovan. 

 

 Fortsätta att marknadsföra och utveckla 
Liberalernas Stockholms läns idébank med 
exempel på politiska frågor och utspel som kan 
göras i kommunerna 

 

 Ta fram mallar och enkla enkäter för att använda 
vid möten och samtal med väljare 

 

 Bistå föreningarna med underlag från Liberalerna 
lyssnar-kampanjen som kan användas för att 
formulera ny lokal politik 

 

 Ta fram och sprida underlag som innebär att 
partiets rikspolitik eller regionpolitik bryts ner till 
lokala fakta eller krav  

 

 Uppmuntra och stötta att det hålls möten och 
aktiviteter om regionfrågor i kommunföreningarnas 
regi 

 

 Förbundet har i egen regi eller i samarbete med 
LUF, LS eller LK medlemsarrangemang om politik 

 

 Arbeta fram och lämna in motioner från 
Liberalerna Stockholm län till Landsmötet 2021 

 

 Liberalerna Stockholms län arrangerar en 
”storstadskonferens” för landets tre 
storstadsregioner hösten 2020/våren 2021  

 

 Regelbunden dialog mellan förbundet och 
Stockholms läns och stads riksdagsledamöter 

 

 Samverka med Brysselkansliet för att främja 
kunskap om europafrågor i länet 
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2. Kampanj och kommunikation 

 
Strategier 

● Fortsätta utveckla kampanjkulturen i Liberalerna så att kampanj kontinuerligt är en naturlig 
del av verksamheten - såväl på gator och torg som i sociala medier 

● Fortsätta med samt utveckla dörrknackning som kampanjmetod och utveckla metoder för att 
nå väljare i flerbostadshus, i den mån coronapandemin tillåter det 

● Ett större fokus på digital annonsering med sikte på att alla kommun- och lokalföreningar i 
länet aktivt annonserar samt att annonseringen i högre grad koordineras med fysisk kampanj 

● Utveckla det målgruppsinriktade arbetssättet genom att bearbeta och rikta budskap till 
målgrupper och geografiska områden motsvarande de postnummer där vi har störst potential 
att växa  

● Sprida våra budskap i sociala medier genom att involvera fler aktiva medlemmar och 
förtroendevalda med målet att de kommenterar, reagerar på och delar i sina egna flöden 

● Använda oss av digitala enkäter (Liberalerna lyssnar) för att samla in underlag för vår 
politikutveckling inför valet 2022 

● Formulera tydliga förväntningar på förtroendevalda att delta i kampanj både under 
mandatperioden och i valrörelsen 

● Introducera nya medlemmar i att driva kampanj  

● Återta Liberalernas position i kommuner där vi tappade stöd det senaste valet 

● Utveckla datadriven kampanj tillsammans med Alde 

● Liberala samtal och motsvarande utåtriktade aktiviteter finns tillgängliga för väljarna digitalt 

Aktivitetsmål 
● Så snart coronapandemin tillåter, har förbundet som mål 400 knackade dörrar per månad 

under 2021 

● Så snart coronapandemin tillåter, har förbundet som mål 50 kampanjaktiviteter per månad 
under 2021 

● 30 000 interaktioner på Facebook-sidan “Liberalerna Stockholm” under 2021  
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● 50 000 interaktioner på de kommunala och lokala Facebook-sidorna i länet under 2021 

● 500 länkklick från Facebook-sidan “Liberalerna Stockholm” till ”Bli medlem”-fliken på 
hemsidan 
 

● Alla Liberala samtal och motsvarande utåtriktade aktiviteter finns tillgängliga för väljarna 
digitalt 

Kampanj och kommunikation: aktiviteter 
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 Aktivitet Kommentarer 

 Genomföra samlad vår- och höstkampanj  

 Genomföra Vårkampanj 2021 om politik för 
storstaden, material klart för föreningarna att starta 
den 9 april 

 

 Fördjupa arbetet med att svetsa samman den 
externa kommunikation från förbunds-, region- och 
stadshuskansliet. En målgruppsanalys genomförs 
där vi gemensamt tar fram exempel på “typväljare” 
som representerar de väljargrupper där vi har 
största potential i Stockholms län. 

 

 Ta fram en kommunikationsstrategi för sociala 
medier, tryckta medier och digital annonsering 

 

 Ta fram manualer för hur man genomför 
livesändningar, spelar in videos och podcasts 

 

 Ta fram manualer, enkla verktyg och lättillgänglig 
information (t ex film) för att driva kampanj, 
fysiskt och genom digital annonsering 

 

 Utveckla kampanjorganisation för sociala medier, 
fortsatta nära samarbete mellan kanslierna 
(förbund, region och Stockholms stadshus) 

 

 Uppmana alla föreningar att utse en kampanjledare 
såväl åren mellan valen och till valrörelsen 

 

 Stötta föreningarna i kampanjer med dörrknackning  

 Säkerställa digitala verktyg såsom 
dörrknackningsapp och kampanjkalender för 
dörrknackning och andra samtal med väljarna 

 

 Ta fram trycksaker, mallar och material för digital 
annonsering och sociala medier samt regelbunden 
redovisning av föreningarnas digitala genomslag i 
interaktiva möten 

 

 Ta fram nya målgruppskartor, innefattandes 
postnummer, som underlag för dörrknackning, 
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3. Medlemsvård, utbildning, intern 
kommunikation, relationen förbund  
och föreningar 

 
Strategier 

● Alla möten och aktiviteter präglas av trevlig stämning och att det ska kännas lustfyllt för 
medlemmarna att delta 

● Skapa möjlighet att ta del av vissa aktiviteter även på annat sätt än att närvara fysiskt, t ex 
genom att i större utsträckning spela in och/eller livesända möten samt ordna digitala möten 

● Liberalerna ska finnas representerade i samtliga fullmäktigeförsamlingar i Stockholms län. 
Föreningar i kommuner med svagare väljarstöd ska uppmärksammas med riktade insatser 
från Stockholmsförbundets sida.  

● Kommunicera vad medlemskapet i Liberalerna innebär och vilka möjligheter man har att 
påverka förbundets politik 

● Genomföra en öppen och inkluderande nomineringsprocess som leder till väl sammansatta 
valsedlar.  

9 

 

digital annonsering och annan kampanj samt lokala 
budskap 

 Identifiera platser och tillfällen för kampanj  

 Analysera och ta fram en strategi för att ta tillbaka 
vår starka position i kommuner där vi tappade 
röstade valet 2018 
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● Samverka med sidoorganisationer, nätverk knutna till Liberalerna och Studieförbundet 
Vuxenskolan 

● Säkerställa att värvning av nya medlemmar ska vara en del av alla kampanjer 

● Verka för att medlemmar i LUF, LS och LK blir medlemmar i Liberalerna 

● Stockholmsförbundet ska ha en stödjande roll för föreningarna och lokala politiker som gör 
att de kan utvecklas 

● Lyfta och sprida goda exempel på politik och kampanjmetoder 

● Förbund och föreningar arbetar aktivt med att ha en jämn könsfördelning på politiskt tillsatta 
poster och interna organ 

● Valet 2022 ska Liberalerna ha starka och profilerade kandidater på alla politiska nivåer 

● Förbundets löpande, stadgereglerade arbete ska hålla en hög kvalitet 

Aktivitetsmål 
● 722 nya medlemmar under 2021 

● 20 procent fler medlemmar ska vara aktiva i valrörelsen 2022 jämfört med 2018 (ca 650 
aktiva enlig enkät efter valrörelsen) 

● Andelen medlemmar som deltar i förbundets rådgivande omröstning ska vara högre jämfört 
med tidigare val 

● Minst 40 procent av kvinnor respektive män på politiska uppdrag extern och internt 

● Minst 14 Liberal start eller motsvarande aktiviteter riktade mot nya medlemmar 2021 

● Minst 8 arrangemang Liberalt samtal  under 2021 (i digital form så länge coronapandemin 
kräver det) 

● Minst sex utbildningar för styrelse/föreningsfunktionärer under 2021 

● Minst två Nyckelgruppskonferenser under 2021 

Medlemsvård, utbildning, intern kommunikation, 
relationen förbund och föreningar: aktiviteter 
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 Aktivitet Kommentarer 

 Rutin för välkomnande av nya medlemmar och 
återvärvning av medlemmar upprätthålls  

 

 Månadsvis till föreningarna redovisa varje 
förenings antal medlemmar, antal nya medlemmar 
och aktivitet i sociala medier  

 

 Skapa en rutin och organisation för löpande kontakt 
mellan förbundsstyrelsen och kommunföreningarna  
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 Utveckla användandet av medlemsappen och andra 
sociala medier, t ex medlemsgruppen på Facebook, 
som kanal för information 

 

 Fortsätta att uppmana medlemmarna att 
kommunicera med kansliet via stockholmsmejlen: 
stockholm@liberalerna.se 

 

 Arrangera Liberal Start (se punkt 4 på 
aktivitetsmål) 

 

 Stötta och inspirera till att värva nya medlemmar  

 Arrangera seminarier och möten om politik där 
medlemmarna har möjlighet att påverka. T.ex. 
Liberala samtal. 

 

 Arrangera utbildning för kommande ledande 
kandidater i kommunerna och regionen 

 

 Arrangera utbildning för olika funktioner i styrelse 
och förening 

 

 Samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
både i egna utbildningar och genom att använda 
SV:s utbildningar 

 

 Ta fram rollbeskrivningar för olika funktioner i 
styrelse och föreningar 

 

 Synliggöra organisation och interndemokrati 
genom information via mejl och i sociala medier 

 

 På plats stödja föreningar i de yttersta delarna av 
länet  

 

 Arrangera Nyckelgruppskonferenser för 
information och erfarenhetsutbyte 

 

 Sprida kontaktlista över riksdags- och 
regionpolitiker för att uppmuntra deras besök och 
möten i föreningar 

 

 Samla deltagarna som genomgått 
riksorganisationens utbildning 
Ledarskapsakademin för kvinnor (LAK) vid minst 
ett tillfälle 

 

 Ta fram jämställdhetsbokslut i 
verksamhetsberättelsen 

 

 Samarbeta nära med LUF i det dagliga arbetet på 
kansliet och tillsammans med LUF, LS och LK 
värva medlemmar till partiet 
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 Löpande arbete med att stötta föreningar och 
förbundets beslutsorgan samt arbete med andra 
stadgereglerade aktiviteter 

 

 Föreningarna kontaktar alla medlemmar per telefon 
senast den 31 maj för att påminna dem om att 
förnya deras medlemskap, arbetet följs upp under 
hösten så att hela året utnyttjas för att få in 
medlemsavgifterna 

 

 Kansliet har en löpande dialog och samarbete med 
förbunden i Skåne, Väst samt med 
riksorganisationen 

 

 Riktlinjer för nomineringsprocessen antas av 
förbundsmöte 10 februari.  

 

 Kommunföreningarna antar riktlinjer för respektive 
kommuns process under våren 

 

 Marknadsföra nomineringsprocessen i sin helhet i 
våra kommunikationskanaler med start i februari 

 

 Genom marknadsföring få medlemmar att 
nominera kandidater till riksdags-, region- och 
kommunvalsedlar under våren 

 

 De som nomineras och inte är medlemmar, sk. 
öppen nominering, ska få en personlig kontakt som 
uppmuntrar till engagemang i Liberalerna 

 

 De rådgivande omröstningarna genomförs digitalt  

 Med ledning av de principer och riktlinjer som 
partiet tidigare har tagit fram, ge råd och stöd till 
kommunföreningarna om hur de kan hantera frågor 
om anställda som samtidigt är kandidater 

 

 Policy och riktlinjer för personvalskampanjer tas 
fram senast den xx  

 

 Utbildning och andra förberedelser för 
nomineringskommittéer genomförs under första 
halvan av året 

 

 Erbjuda stöd till kommunernas 
nomineringskommittéer 
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Nyckeltal:  (följs upp varje tertial) 
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Aktivitet Mål Kommentarer 

Antal föreningar med lokala program   

Antalet föreningar som annonserar på Facebook   

Antal Liberala samtal (finns tillgängliga för 
väljarna digitalt) 

  

Antal svarande väljare på enkäter   

Antal knackade dörrar   

Antal kampanjaktiviteter (inklusive dörrknackning 
samt exklusive dörrknackning) 

  

Antal interaktioner i sociala medier på sidan 
“Liberalerna Stockholm” 

  

Antal interaktioner i sociala medier i kommun- och 
lokalföreningar 

  

Antal länkklick till ”Bli medlem”-fliken på 
hemsidan 

  

Antal nya medlemmar   

Antal aktiva medlemmar   

Andel kvinnor/män   

Andel kvinnor/män på Stockholmsförbundets 
medlemsarrangemang 

  

Minst 40 procent av kvinnor respektive män på 
politiska uppdrag extern och internt (anges i årligt 
jämställdhetsbokslut) 

  

Antal utbildningar för styrelse/föreningsfunktioner   

Antal Nyckelgruppskonferenser   

 
Antal Liberal start för nya medlemmar 
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FS-yttrande Utökat högkostnadsskydd 
inom tandvården 
En god tandhälsa är en viktig förutsättning för en god hälsa i största allmänhet. Motionärerna 
lyfter således ett angeläget välfärdsområde, som Liberalerna engagerat sig för under lång tid. 
I vårt partiprogram har framgått att vi anser att ”tandvårdsförsäkringen ska vara generell och 
stimulera till förebyggande åtgärder och regelbundna kontroller. Ingen ska tvingas avstå från 
tandvård på grund av låg inkomst. Tandvård för barn och ungdomar ska vara helt kostnadsfri.”

Frågan om en ett utökat högkostnadsskydd inom tandvården är en återkommande fråga på 
våra landsmöten, senast på förra ordinarie möte 2019. Partiets tidigare ställningstagande 
lyder: ”Liberalerna prioriterar åtgärder som främjar tandhälsan. Genom att sänka gränserna i 
högkostnadsskyddet, såsom vi redan gjort och vill fortsätta att göra, förflyttar vi på ett hållbart 
sätt balansen i finansieringen mellan den enskilda och det offentliga. Vi ser till att kostnaden 
för dem som är i behov av tandvård sjunker och tar steg mot att tandvårdens finansiering 
mer efterliknar sjukvårdens. Att i ett steg subventionera tandvården i lika hög grad som 
sjukvården är dock, som både partistyrelsen och landsmötesutskottet konstaterat, en mycket 
kostsam reform.” Detta är alltså helt i linje med motionärernas förslag till årsmötet, att utöka 
högkostnadsskyddet i tandvården. Liberalerna i riksdagens arbetat vidare för att förbättra 
högkostnadsskyddet och på andra sätt förbättra tandvården i Sverige. 

Förbundsstyrelsen menar att partiets tidigare ställningstaganden på landsmöten är kloka. 
Eftersom det är förknippat med stora kostnader att subventionera tandvården i lika hög grad 
som sjukvården är dock en mycket kostsam reform, som om den genomfördes på engång 
skulle tränga undan många andra viktiga välfärdsreformer och kräva stora om prioriteringar 
i statsbudgeten. Styrelsen uppmanar därför våra riksdagsledamöter att fortsätta på den 
inslagna vägen och driva på för att öka tandvårdssubventionen med stegvisa reformer så att 
högkostnadsskyddet förbättras. 
Abonnemangstandvård (så kallad frisktandvård hos folktandvården) skyddar patienter mot 
oförutsedda dyra tandläkarräkningar samtidigt som tandvården kan arbeta förebyggande. 
Partiet arbetar sedan tidigare för att detta ska ingå i högkostnadsskyddet, så att den som får 
höga avgifter på grund av tandproblem inte ska behöva betala allt själv. De som har stora 
tandproblem ska nödvändigtvis inte ha stora kostnader. Detta är en modell som vi gärna vill ska 
utvecklas ytterligare.

Nyligen presenterades utredningen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik 
tandhälsa SOU 2021:8. Där slås det bland annat fast att tandvårdslagen bör regleras så att det 
tydligt framgår att den med störst behov ska ges företräde, att unga vuxna mellan 20 och 23 

 1 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-20218/
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år ska ingå i det statliga tandvårdsstödet samt att patienter med särskilda behov ska få ett mer 
jämlikt stöd. Detta är viktiga steg för en bättre och mer jämlik tandhälsa.

att motionen anses besvarad.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet
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Liberalerna har länge arbetat för åtgärder som främjar tandhälsan och har vid ett flertal gånger 
varit drivande för att sänka gränserna i högkostnadsskyddet. Det har alltid varit självklart för 
Liberalerna att värna om god hälsa och jämlikhet. 

Ohälsa i munnen slår ofta ur ett socioekonomiskt perspektiv ojämlikt mot individens möjlighet 
att få vård. Ohälsa i munnen påverkar både samhälle och individ, såväl socialt som ekonomiskt. 
Munhälsan påverkar det som händer i hela kroppen och dålig munhälsa ökar risken för ökade 
kostnader inom den offentligt finansierade sjukvården. Förutom hål i tänder kan bristande oral 
hygien även medföra åderförkalkning och därmed öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Att 
man tvingas avstå från tandvård för att man inte har råd betyder att man förutom trasiga tänder 
och påföljande stigma riskerar att utveckla andra tand- och ohälsoorsakade sjukdomstillstånd.

Högkostnadsskyddet inom tandvården innebär att om vården blir dyrare än 3 000 kr 
per tolvmånadersperiod får patienten 50 procent i tandvårdsersättning i kostnaderna 
mellan 3001 kr och 15 000 kr från referenspriset. Överstiger kostnaderna 15 000 kr uppgår 
tandvårdsersättningen till 85 procent av kostnaderna över 15 000 kr från referenspriset 
under tolvmånadersperioden. Tandvårdsersättningen beräknas på referensprislistan och 
mellanskillnaden betalar patienten själv som 100 procent oavsett var patienten befinner 
sig i trappan för högkostnadsskyddet. Detta innebär om vårdgivaren tar ett högre pris än 
referensprislistan blir tandläkarbesöket mycket dyrt. 

Att satsa på abonnemangstandvård som inom folktandvården även kallas för ”frisktandvård” 
räcker inte till då denna riktas i princip mot friska patienter och ersätter inte rehabiliterande 
och habiliterande vård. Vård vid olycksfall och arbetsskador ingår inte i ”frisktandvården”, utan 
dessa besök får patienten bekosta själv.

Idag har vi fri barntandvård upp till 23 år i syfte att kunna sätta in goda tandvårdsvanor redan 
i en tidig ålder. På grund av ekonomiska skäl undviker många medborgare i åldersgruppen 
24-34 att göra tandläkarbesök i förebyggande syfte, utan vänder sig till tandläkaren endast vid 
akuttandvård.

Vi är medvetna om att ett utökat högkostnadsskydd är en dyr reform. Enligt den statliga 
utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” 
(SOU 2021:8) skulle en öppenvårdsmodell med en beloppsgräns på 1 200 kr under en 
tolvmånadersperiod där patienten är berättigad till 100 procents subvention över detta belopp 
medföra en kostnad på ca 7 miljarder kronor (i 2023 års prisnivå). Ett liberalt parti kan dock 
inte negligera det faktum att det finns invånare som inte har råd att gå till tandläkaren och som 
lever med mycket dålig tandstatus, med argumentet att vi inte har råd. Det går ju också att ha 
utöka högkostnadsskyddet i mer begränsad omfattning (exempelvis genom att höja ersättningen 
från 50 procent till 75 procent för kostnader mellan 3 001 och 15 000 kr, och 90 procent av 

Liberalerna i Stockholms län inlämnar en motion till Liberalernas landsmöte om att 
införa maxtaxa inom tandvården. 

Liberalerna i Stockholms län inlämnar en motion till Liberalernas landsmöte om att 
utöka högkostnadsskyddet inom tandvården.

att

att

Utökat högkostnadsskydd inom 
tandvården
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För att stimulera en utveckling där fler besöker tandvården regelbundet efter behov för 
undersökning och förebyggande information och instruktion kring egenvård, behöver också 
de ekonomiska trösklarna för sådana besök sänkas. I gengäld kan allmänt tandvårdsbidrag 
(ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) upphöra som ersättning i det statliga tandvårdsstödet, 
i enhetlighet med vad som föreslås i den statliga utredningen ”När behovet får styra – ett 
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8).

Liberalerna, dåvarande Folkpartiet, genomförde eget rummet på långvården. Det var en bra och 
uppskattad reform. Nu är det dags för nästa steg inom den moderna sjukvården: att se tänderna 
som en del av kroppen och att erkänna vilken betydelse god tandhälsa har för folkhälsan.

För Liberalerna Norrtälje: Robert Beronius (ordförande), Liberalerna Ekerö: Hans 
Henriksen (ordförande), Liberalerna Värmdö: Sara Gommel (ordförande), Liberalerna 
Österåker: Monica Kjellman (ordförande), Liberalerna Vallentuna: Asbed Wanes 
(ordförande), Liberalerna i Upplands-Bro: Hans Åberg (ordförande) samt Mardoukh Ahi 
(Järfälla).
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Förslag på FS-yttrande 
Mobila mammografienheter 
Mammografi är en central del i det förebyggande cancerarbetet och ett viktigt redskap för tidigt 
upptäckt av bröstcancer som är den vanligaste cancerformer hos kvinnor. Förbundsstyrelsen 
välkomnar motionärens ansats att förbättra tillgängligheten och underlätta deltagandet i 
screeningverksamheten.

Samtliga kvinnor 40–74 år som är folkbokförda i Region Stockholm kallas med cirka 2 års 
intervall till mammografiscreening i enighet med Socialstyrelsens direktiv. Från Liberalernas 
sida driver vi nationellt på för att utöka screeningverksamheten och ta bort den övre 
åldersgränsen för mammografi. 

Liberalerna har också varit pådrivande i regionen när det gäller att nå fler grupper för 
screening, bland annat kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden, där vi ser en lägre 
grad av deltagande i mammografiundersökningar. Arbetet sker bland annat med hjälp 
av hälsokommunikatörer som talar olika språk och har goda förutsättningar att nå ut till 
befolkningen. Liberalerna har också tillsammans med den blågröna koalitionen i Region 
Stockholm säkerställt att alla screeningprogram är avgiftsfria samt startar flera pilotprojekt 
inom cancerområdet bland annat vad gäller lungcancerscreening i samband med mammografi. 

På fler håll finns behov av att öka deltagandet i mammografi, som sammantaget ligger på 
runt 70 procent inom Region Stockholm. Pandemin har tyvärr påverkat deltagandet negativt, 
men under hösten 2020 ökade deltagandet igen och är nu nästan på samma nivå som innan 
pandemin. Trots den positiva trenden har vi mycket kvar att göra. 

Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland arbetar löpande med att säkra täckningen 
i screeningprogrammen i hela länet. Det finns i dag tre bröstcentrum i regionen; Karolinska 
Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset. Även Södertälje sjukhus 
erbjuder mammografiundersökningar i samarbete med Södersjukhusets bröstcentrum. 
Karolinska universitetssjukhuset har tidigare undersökt huruvida en lokalitet i Norrort 
skulle kunna vara aktuell, men funnit att det inte är aktuellt just nu, då det skulle sprida ut 
kompetensen på ett sätt som gör verksamheten mindre effektiv. 

Mobila mammografienheter, så kallade mammografibussar är ett intressant förslag som väckts 
på senare tid. Möjligheten har även utretts av RCC som dock menar i delar av landet där mobil 
röntgen prövats har syftet att uppnå ett ökat deltagande i screeningprogrammen inte nåtts, 
mer än tillfälligt. Samtidigt är det en resurskrävande form av screeningverksamhet avseende 
personal, teknik, säkerhet och logistik. 

RCC för de norra regionerna i landet har stor erfarenhet av mobil screening och där pekar 
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man på att det fyller en funktion där det norrländska avståndet är stora. Men det finns också 
problem med logistiken för inbjudan, resor och dessutom är maskinhaverier vid flyttningar 
av fordon vanliga. Försök i Skåne visar också att de inte nödvändigtvis ökar deltagandet i 
screeningverksamheten.
En mammografiapparat kostar cirka 1 MSEK och står under mycket strikta regler vad gäller 
placering och flytt enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Den mobila enheten som skall hysa en 
röntgenapparat har höga strålskyddskrav, vilket gör att en mobil enhet kostar cirka 3–4 MSEK. 
En mobil enhet till mammografiscreening är mellan 10–15 meter lång och cirka 3–4 meter bred. 
Den kräver stort utrymme och måste stå uppställd utanför en vårdcentral, ett sjukhus eller en 
stormarknad med tillgång till elektricitet. Detta innebär hyreskostnader för platsen. I enheterna 
finns t.ex. inte heller toalett utan det måste både kvinnor och personal få fritt tillträde till inne 
på vårdcentralen, sjukhuset eller affären. Enheten kan inte flyttas av personalen utan kräver ett 
transportbolag som flyttar enheten till nästa plats, där även elektricitet, vatten, toaletter måste 
finnas. I samband med flytt måste röntgenapparaten säkras av fysiker och tekniker, så den inte 
skadas under flytten. 

I närtid ser inte förbundsstyrelsen att förutsättningarna för en väl fungerande mobil röntgen 
är de bästa. Men styrelsen ställer sig positiv till ambitionen att göra screeningverksamhet än 
mer lättillgängligt för regionens invånare. Ett aktuellt exempel på detta är den nya möjligheten 
till hemtestning för HPV-screening liksom hemscreening för tjock- och ändtarmscancer där 
Stockholm var först i landet men där övriga regioner nu följer efter. 

Styrelsens uppfattning är att Liberalerna ska fortsätta bevaka frågan och driva på modernisering 
och utveckling inom området. Det pågår en intressant utveckling inom mammografiområdet, 
genom flera viktiga forskningsstudier. Bland annat är det tänkbart att vi i framtiden kommer att 
ha mer individanpassade mammografiprogram utifrån den enskilda människans risk. Vidare 
pågår utveckling av ny teknik för mammografi. Sammantaget kan detta ge en positiv utveckling 
och förhoppningsvis möjliggöra utvecklad mammografiverksamhet, gärna med uppsökande 
inslag och med god tillgänglighet.

att motionen anses besvarad.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet
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Bröstcancer är den cancersjukdom som drabbar flest kvinnor. Var tionde kvinna riskerar att få 
bröstcancer innan 75 års ålder. Chansen att överleva ökar stort om cancern upptäcks tidigt och i 
detta är spelar mammografin en stor roll. 

Av alla 21 regioner är Stockholm den region där flest inte går på sin kallelse, enligt Regionala 
cancercentrum (RCC). I Norrtälje kommun väljer så mycket som en av tre kvinnor att inte gå på 
sin mammografiundersökning. Förklaringen är enkel: för den som bor i regionens ytterområden 
kan en hel arbetsdag gå förlorad för att genomföra en mammografiundersökning. 

Efter en omorganisation av cancervården som inleddes 2016 flyttades 
mammografiundersökningen från Danderyds sjukhus till Karolinska sjukhuset, 
Capio S:t Görans sjukhus och på Södersjukhuset. De centraliseringar som skett av 
mammografiundersökningarna har säkert skett med goda intentioner såsom bättre säkerhet, 
större kompetens och mindre sårbarhet. Dessa intentioner skulle dock också kunna tillgodoses 
genom en mobil mammografienhet, samtidigt som vi bidrar till att öka tillgängligheten och 
därmed deltagandet. För vi behöver en mammografi som är av både god kvalitet och som är 
lättillgänglig. En undersökning kan vara hur bra som helst, men vara av begränsat värde om 
alltför få går på sina kallelser. 

En mobil mammografienhet skulle kräva en mindre insats ur ett finansiellt perspektiv, men 
innebär en stor samhällsnytta då vi tillgängliggör en livsviktig kontroll. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv måste det vara fördelaktigare att tillhandahåll en mobil mammografienhet, i 
förhållande till att man inte upptäcker cancer i god tid och därmed får en betydligt dyrare 
behandlingsprocess. I detta sammanhang kan också möjligheten att kombinera de mobila 
enheterna med prostataundersökning vara ytterligare ett sätt att effektivisera och ge både 
vården och innevånarna större möjlighet att planera och förebygga vårdbehov. Det kan inte 
vara en tillfällighet att mobila mammografienheter finns i flera andra regioner – där också fler 
kvinnor går på sina kallelser. 

förbundsstyrelsen arbetar aktivt för att hälso- och sjukvårdsnämnden ska utreda 
möjligheten att införa en mobil mammografienhet

att

Mobila mammografienheter

För Liberalerna Norrtälje: Robert Beronius (ordförande), Liberalerna Södertälje: Ida 
Banovac (ordförande), Liberalerna Ekerö: Hans Henriksen (ordförande), Liberalerna 
Värmdö: Sara Gommel (ordförande), Liberalerna Sigtuna: Anders G Eriksson (ordförande), 
Liberalerna Vallentuna: Asbed Wanes (ordförande) och Liberalerna i Upplands-Bro: Hans 
Åberg (ordförande)
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Förslag på FS-yttrande 
Dags att återgå till två valsedlar

2010 beslutades förbundsårsmötet att en översyn av nomineringsprocessen till riksdagsval och 
landstingsval skulle genomföras. En nomineringsöversynsgrupp tillsattes av förbundsstyrelsen 
som lämnande en rapport med förslag 2011. Målet med översynen var att stärka partiets 
möjlighet att bedriva en framgångsrik liberal politik och nå goda valresultat i länet som helhet. 
Att översynen gjordes under 2010 och presenterades 2011 var för att erfarenheterna från 
nomineringsprocessen det året skulle vara i färskt minne men även för att det fanns gott om 
tid fram till valet 2014 så att diskussionen kunde ske utan att varken enskilda personer eller 
kommunföreningarna skulle behöva känna att olika alternativ omedelbart skulle påverka den 
egna situationen.

Stockholm har i riksdagsvalet två valkretsar. Stockholm kommun och Stockholms län. I den 
senare ingår alla kommuner utom Stockholms kommun. Innan beslutet om en gemensam 
riksdagslista togs gick Liberalerna (Folkpartiet) till val med två valsedlar. En för Stockholm 
kommun och en för Stockholms län. Traditionen var att kandidater endast skulle stå på en av 
dessa valsedlar men att kandidater kunde ställa upp i provvalen för båda kretsarna. 

En av anledningarna till att ett beslut som översyn fattades var att gränsen mellan stad och län 
succesivt hade suddats ut såväl för väljarna som för medlemmarna. Många väljare i Stockholms 
län uppfattade det även som konstigt att partiledaren inte stod överst på valsedeln 2006 och 
därför fattades beslut att i valet 2010 skulle partiets partiledare för första gången toppa såväl 
stadens som länets valsedel. Röster hade dock även höjts för att populära kandidater som t ex 
Birgitta Ohlsson och Nyamko Sabuni skulle kunna kryssas i både stad och län såväl i provvalet 
av medlemmar samt i valet av väljarna. I valet 2010 kunde man t ex endast kryssa Birgitta 
Ohlsson i staden och Nyamko Sabuni i länet. 

När nomineringsöversynsgruppen lade fram sitt förslag till en gemensam valsedel var det främst 
tre skäl som framfördes: 

1. Väljarna skiljer inte på stad och län. Möjligheten att röstmaximera, genom exempelvis 
personvalskryss få fler röster till partiet ökar med en gemensam valsedel.  

2. Ett gemensamt provval och gemensam lista ger medlemmarna bättre överblick över samtliga 
kandidater. 

3. Valarbetarna får det enklare att förklara vilka paritets kandidater är. Valutvärderingen 
2010 lyfte fram att många kampanjarbetare ”fick bemöta negativa reaktioner från tänkbara 
väljare och tvingades förklara missförstånd som att kandidaten inte längre ställde upp i 
valet, vilket var olyckligt.”

Bakgrund till den tidigare översynen och beslut om gemensam valsedel
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I samband med beslutet som fattades om att inrätta en gemensam kandidatlista för län och 
stad så uppdaterades även stadgarna utifrån detta och det första digitala verktyget för provval 
införskaffades. 

Valet 2010 gick Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) till val med en valsedel per riksdagsvalkrets. 

Stockholm kommuns valsedel toppades av följande:

1. Jan Björklund
2. Birgitta Ohlsson
3. Carl B Hamilton
4. Barbro Westerholm
5. Fredrik Malm
6. Gulan Avci
7. Helena Dyrssen
8. Stella Fare

Samtliga tillhörande Stockholms stad. 

Stockholm läns valsedel toppades av följande:

1. Jan Björklund, Stockholm
2. Nyamko Sabuni, Stockholm
3. Nina Lundström, Sundbyberg
4. Erik Ullenhag, Stockholm
5. Gunnar Andrén, Stocksund
6. Anna SteeleKarlström, Tyresö
7. Martin Andreasson, Solna
8. Helena Bargholtz, Lidingö

3 av 8 kandidater på länets valsedel var hemmahörande i Stockholms stad. 

Valda i Stockholm kommuns valkrets blev. Birgitta Ohlsson, Barbro Westerholm och Carl 
B Hamilton. I Stockholm läns valkrets blev det Jan Björklund, Nyamko Sabuni och Nina 
Lundström. 

Av sex riksdagsledamöter var en från länet (Nyamko Sabuni bodde då i Stockholms stad). 

Den gemensamma valsedeln 2014 hade följande topp:

1. Jan Björklund, Stockholm
2. Birgitta Ohlsson, Stockholm
3. Maria Arnholm, Lidingö
4. Erik Ullenhag, Stockholm
5. Barbro Westerholm, Stockholm
6. Fredrik Malm, Stockholm
7. Nina Lundström, Sundbyberg
8. Karin Karlsbro, Norrtälje

Valet 2014

Valet 2010
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9. Carl B Hamilton, Stockholm
10. Gulan Avci, Stockholm

I länets riksdagsvalkrets valdes följande in: Jan Björklund, Maria Arnholm och Barbro 
Westerholm. I Stockholm kommuns valkrets valdes följande in: Birgitta Ohlsson, Erik Ullenhag 
och Fredrik Malm.

Av de tio överst föreslagna kandidaterna var tre från länet och sju från staden. Av sex valda 
riksdagsledamöter var en från länet.

Utöver det kan konstateras att Jan Björklund och Birgitta Ohlsson i stor utsträckning fick 
personkryss i båda valkretsarna. 

Den gemensamma valsedeln 2018 hade följande topp:

1. Jan Björklund, Stockholm
2. Maria Arnholm, Lidingö
3. Barbro Westerholm, Stockholm
4. Fredrik Malm, Stockholm
5. Gulan Avci, Stockholm
6. Joar Forsell, Stockholm
7. Karin Karlsbro, Norrtälje
8. Nina Lundström, Sundbyberg
9. Morgan Olofsson, Stockholm
10. Malin Danielsson, Huddinge

I länets riksdagsvalkrets valdes följande in: Jan Björklund, Barbro Westerholm och Maria 
Arnholm. I Stockholms kommuns valkrets valdes följande in: Gulan Avci, Fredrik Malm och 
Joar Forsell.

Av de tio överst föreslagna kandidaterna var fyra från länet och sex från staden. Av sex valda 
riksdagsledamöter var en från länet.

Efter valet har förändringar skett och följande representerar nu Liberalerna i riksdagen för 
Stockholms stad och län: 

Barbro Westerholm, Stockholm
Fredrik Malm, Stockholm
Gulan Avci, Stockholm
Joar Forsell, Solna (har flyttat under mandatperioden)
Nina Lundström, Sundbyberg
Malin Danielsson, Huddinge

I dagsläget är därmed tre riksdagsledamöter hemmahörande i länet och tre i staden. 

Förbundsmötet beslutade den 10 februari att anta riktlinjer inför nomineringsarbetet. 
Tidplanen för nomineringsarbetet är nomineringstiden för riksdagslistan startade den 16 mars 
och pågår till den 1 juni. Rådgivande omröstning sker den 1-15 september. 

Valet 2014

Nomineringsprocessen inför 2022
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I riktlinjerna fastslås bland annat följande: 

• Den rådgivande omröstningens resultat är endast rådgivande och ett av flera kriterier som 
urvalet av kandidater baseras på. 

• Kandidaterna ska ha förmåga att med kraft, gott omdöme och självständighet driva 
och profilera partiets politik. Kandidaterna ska vara trovärdiga som förtroendevalda för 
Liberalerna genom att bland annat ha kunskap, kommunikativ förmåga, ledaregenskaper, 
ideologisk medvetenhet och integritet. 

• Kandidaterna på listorna ska representera både förnyelse och erfarenhet. 

• Nomineringskommittén ska aktivt verka för listor som präglas av mångfald, geografisk 
spridning och inkluderar liberaler ur ofta underrepresenterade grupper.

Förbundsstyrelsen anser att de skäl som rapporten från 2011 anför om varför det är bättre ur 
ett medlems- och väljarperspektiv fortsatt står sig och att vi därför inför valet 2022 bör hålla 
fast vid en gemensam valsedel. Förbundsstyrelsen anser dessutom att det vore problematiskt att 
när nomineringsprocessen inför 2022 redan har startat göra om förutsättningarna för denna 
process. Beslutet om en gemensam valsedel föregicks av en bred och lång förankringsprocess 
och eventuella framtida förändringar bör hanteras på samma sätt. Att återgå till en valsedel 
för länet och en för staden kan dessutom kräva stadgeförändringar som förbundsstyrelsen inte 
anser hinns med om vi ska klara nomineringsprocessen utan att skjuta på processen avsevärt. 

Förbundsstyrelsen vill dock skicka med nomineringskommittén att, utöver de riktlinjer som 
redan beslutats för nomineringsarbetet, ta frågan om representation från län och stad under 
beaktande i det kommande nomineringsarbetet. Det är också viktigt att inför kommande 
rådgivande omröstning skapa bra möjligheter för samtliga kandidater att presentera sig för 
samtliga medlemmar i såväl staden som länet. 

Förbundsstyrelsen anser vidare att en utvärdering av utfallet av gemensam valsedel för stad 
och län bör ske efter valet 2022 för att utvärdera om mål och syften förändringen har uppnåtts. 
Detta bör vara ett direktiv till den grupp som kommer arbeta med valutvärderingen efter 2022 
års val. 

Förbundsstyrelsen svar på motionen

att utifrån det som anförts ovan avslås motionen. 
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Att vi slog ihop de olika förbunden för staden och länet har varit gynnsamt för att säkerställa att 
vi har resurser att genomföra en valrörelse i hela länet. När vi tog beslutet att ha en gemensam 
lista så var det för att väljarna skulle kunna rösta på alla duktiga kandidater i hela länet, oavsett 
var man bor. Men tanken med olika valkretsar är att få en spridning av riksdagsledamöter och 
det har de två senaste valen tyvärr visat att det inte har blivit. Stockholm stad har dominerart 
toppositionerna på vår gemensamma lista, trots att antalet medlemmar och väljare är större ute 
i övriga länet. Det har också visat sig att Liberalerna i Stockholms kranskommuner skiljer sig 
från de i staden. Till exempel när man genomförde medlemsomröstningar inför partiledarvalet 
så röstade medlemmar fram Nyamko Sabuni i 14 av länets kommuner medan Erik Ullenhag 
vann i stort sett alla omröstningar i lokalföreningarna i Stockholm stad. För att säkra en större 
spridning av ledamöter yrkar vi på:

Mathias Lindow, Österåker
Fredrik Sneiberg, Värmdö
Hans Ahlgren, Täby
Susan El Hark, Täby
Mattias Reinholdsson, Lidingö
Maarit Nordmark, Danderyd
Birgitta Lindgren, Danderyd,
Martin Normark, Upplands-Bro
Hans Åberg, Upplands-Bro 
Liberalerna i Södertälje

Liberalerna i Stockholms län åter har två riksdagsvalsedlar, en för varje valkrets

nomineringskommittén får i uppdrag att genomföra två separata provval där endast 
medlemmarna i den egna valkretsen får rösta

separata nomineringsmöten för de olika valkretsarna genomför med aktuella ombud 
för respektive valkrets

att

att

att

Dags att återgå till två valsedlar
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