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Förslag till årsmötespresidium 

Ordförande  Jan Björklund 

Vice ordförande Ulrika Franke 

Sekreterare  David Ekstrand 
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Förslag till förhandlingsordning 
Förhandlingsordningen är de regler som vi bestämmer om att gälla för debatter, val med mera 
på representantskapet. 

Mötespresidiet föreslår representantskapet 
att anta följande förhandlingsordning:

Förhandlingarna
Förhandlingarna leds av föreningens ordförande och vice ordföranden, biträdd av sekreterare 
vilka utses vid representantskapets början. Dessa utgör mötespresidium. 

Deltagande-, yttrande-, yrkanderätt och rösträtt 
För deltagande och rösträtt på representantskapsmötet gäller stadgarna: 
”§5. Representantskapet 
Representantskapet är Stockholmsföreningens högsta beslutande organ. Representantskapet 
består av ombud för lokalföreningarna, samt en representant för var och en av de 
samverkande organisationerna i Stockholm. Varje lokalförening äger rätt att utse ett ombud 
för varje påbörjat 15-tal den 31 december vid föregående år anslutna medlemmar, för vilka 
stadgeenliga avgifter erlagts. Medlemmar i Stockholmsföreningens styrelse som tillika är 
ombud äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet, ej heller i val av revisorer. 

Medlem i Stockholmsföreningen, liksom revisorerna, medlemmar av partistyrelsen, 
länsförbundets styrelse samt medlemmar av styrelserna för de samverkande organisationerna i 
Stockholm äger rätt att deltaga i representantskapets överläggningar och där framställa 
förslag.” 

Ombudsbyte 
Ombud har rätt att under förbundsårsmötet/förbundsmötet/nomineringsmötet överlåta 
rösträtten till ersättare. Ombudsersättare träder in i den ordning som anmälts på förhand av 
respektive förening. Det ombud som överlåtit rösträtten till ersättare kan inte återinträda i 
förhandlingarna längre fram under samma förbundsårsmöte/förbundsmöte/ 
nomineringsmöte. 

Ett ombudsbyte sker i samband med att en ny dagordningspunkt inleds, och ska anmälas på 
förhand genom att ombudet lämnar in en ifylld ombudsbytesblankett tillsammans med sitt 
röstkort till mötespresidiet. Om röstkortet inte lämnas in till presidiet kommer ombudsbytet 
inte att kunna beaktas. 

När ny dagordningspunkt inleds uppdateras röstlängden genom att mötespresidiet läser upp 
de nyanmälda ombudsbytena. Därefter kan ombudsersättaren kvittera ut röstkortet hos 
presidiet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Röstberättigade kan reservera sig mot representantskapets beslut. Reservation måste inlämnas 
skriftligt före representantskapets avslutande. Närvarande medlem har rätt att få sin mening 
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antecknad i protokollet i särskilt yttrande. 

Debatter 
Tre typer av inlägg förekommer under förhandlingarna: inlägg, replik och kontrareplik. För 
inlägg måste ordet begäras skriftligt eller på annat sätt som mötespresidiet beslutar. Ordet kan 
begäras i alla frågor som behandlas under ett representantskapsmöte så snart detta har 
påbörjats. Om Stockholmsförenings styrelses representant, representant för reservation i 
Stockholmsföreningens styrelse eller motionären begär ordet innan ärendet påbörjats skall 
denne ges ordet i angiven ordning före övriga personer. 

På representantskapsmöte används s.k. dubbel talarlista. Talarlistan delas i två delar, en första 
del där alla som pratar 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 prata före dem på den andre. 
Talarlistan kan brytas exempelvis av ordningsfråga eller replik. 

Replik 
Replik och kontrareplik skall begäras före nästa inlägg och kan begäras muntligt. Ingen rätt till 
replik föreligger, mötesordförande kan medge replik åt den som blivit apostroferad i inlägget. 
Mötesordförande skall ge kontrareplik åt den som hållit inlägget om replik beviljats. Replik på 
replik eller kontrareplik medges inte. Replik kan medges även efter att streck satts. 

Tidsbegränsning 
För att samtliga ärenden skall hinnas med är tiden för inlägg begränsad till tre minuter i första 
inlägg och en minut i efterföljande inlägg under samma ärende. Replik och kontrareplik är 
begränsad till en minut. Mötespresidiet eller enskild medlem kan begära skärpt 
tidsbegränsning. Denna fråga ska då underställas mötet för beslut. Stockholmsföreningens 
styrelserepresentant kan medges utsträckt tid av mötespresidiet. 

Yrkanden 
Yrkanden skall göras skriftligt. Endast yrkanden framställda i yttranden eller förslag föreligger. 
Den som vill yrka bifall till annat yrkande måste göra så skriftligt. Mötespresidiet kan vägra 
ställa proposition på yrkande som är otydliga eller ej behandlar ärendet. 

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

Vid personval skall dock sluten 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 
Om ordningsfråga väcks skall förhandlingarna avbrytas efter avslutat inlägg eller replikskifte. 
En ordningsfråga kan exempelvis vara begränsad talartid, streck i debatten eller ajournering. 
Därefter skall beslut fattas i ordningsfråga. Ordningsfråga kan ej väckas under pågående 
omröstning. Ordningsfråga kan ej väckas för att riva upp fattade beslut. 

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

Sidan 6 av 93



Årets värvarförening 
Styrelsens arbetsutskott utser årets värvarförening. I år går priset till den förening som har 

värvat flest medlemmar i förhållande till sin storlek. 

Liberalerna i Skarpnäck har värvat 13 nya medlemmar under 2019. Av det totala 

medlemsantalet är det nästa 25 procent vilket gör Skarpnäck till årets värvarförening! 
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Förslag Verksamhetsberättelse 2019 

Inledning 
2019 har varit ett mycket händelserikt år. Sedan valet 2018 styrs både regionen och 
stadshuset av en koalition mellan Allianspartierna och Miljöpartiet. Därmed har 
Liberalerna medverkat till att bryta blockpolitiken i båda ”husen”. I Stadshuset ansvarar 
Liberalerna nu både för skolan och för socialtjänsten, en mycket stor del av Stockholms 
stads samlade budget. Samarbetet mellan partierna fungerar bra, även om också Stockholm 
börjar känna av ett svårare ekonomiskt läge. Det underlättas heller inte av att både region 
och stad nu betalar flera miljarder till andra delar av landet genom skatteutjämningen. 

Också 2019 var ett valår. Efter valet 2018 med åtföljande långdragna regeringsförhandlingar 
var det återigen dags för val. Den här gången till Europaparlamentet. En viss trötthet fanns 
säkert inom organisationen men återigen fungerade mobiliseringen i partiet bra. Mängder 
av medlemmar var ute på gator och torg, knackade dörr, satte upp affischer m m. Med 
minsta möjliga marginal lyckades Liberalerna hålla sig kvar i Europaparlamentet och Karin 
Karlsbro är nu vår ledamot i parlamentet. Som vanligt när det gäller Liberalernas valresultat 
så var rösterna i Stockholm helt avgörande. 

2019 präglades också av att Jan Björklund valde, efter nära 12 år som partiledare, att avgå. 
Efter en kampanj med flera kandidater valdes till slut Nyamko Sabuni till ny partiledare. 

 I årsskiftet valde jag att lämna posten som gruppledare och skolborgarråd. Jag efterträddes 
av socialborgarrådet Jan Jönsson som gruppledare och Isabel Smedberg Palmqvist som 
skolborgarråd. 

Lotta Edholm 
Ordförande Liberalerna Stockholms stad 
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Föreningens styrelse och presidium 

Vid årsmötet utsågs följande styrelse: 

Ordförande Lotta Edholm 
1:e vice ordf Anna Horn 
2:e vice ordf Fredrik Malm 

Ledamöter Paulina Draganja, Jan Jönsson, Urban Rybrink, Linnea 
Sandström Lange, Jessica Sjönell, Patrik Silverudd, Christina 
Tufvesson, Ann-Katrin Åslund, Martin Ängeby och Peter 
Öberg 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 

Arbetsutskott 

Styrelsen utsåg inom sig ett arbetsutskott bestående av: 
Martin Ängeby (ordförande), Jessica Sjönell (kassör), Anna Horn (ledamot) 

Arbetsutskottet har haft 6 protokollförda sammanträden. 

Revisorer 

Revisorer Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor, KPMG 
Mats Hasselgren, förtroendevald revisor 

Revisorssuppleanter Anders Taaler, KPMG 
Jonas Haak, förtroendevald revisor 

Valberedning 
Cecilia Carpelan (sammankallande), Bonnie Bernström (krets 1), Pia Lindgren (krets 2), 
Lars Wissing (krets 3), Thomas Erlandsson (krets 4), Sven Lindeberg (krets 5) och Ingela 
Gille Rausén (krets 6) samt adjungerade Charlotta Schenholm (Liberala kvinnor) och Karin 
Pettersson (LUF) 
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Europaparlamentsvalet 
Här redovisas huvuddragen i det engagerade arbete som medlemmar och kandidater 
gjorde under valrörelsen inför europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. För fler detaljer 
hänvisas till Rapport om EP-valrörelsen i Stockholms län , bilaga 1. 

Runt om i staden gjordes gedigna insatser i lokalföreningarna genom dörrknackning och 
kampanj på gator och torg. Kandidater, valledare, enskilda medlemmar och vårt 
ungdomsförbund är att tacka för att vi klarade att hålla ett mandat i Europaparlamentet. 

I Stockholms stad var resultatet 6,64 procent. I Stockholms län 5,91. 

Planeringen av valrörelsen startade direkt efter valet i september 2018. En tydlig skillnad 
den här valrörelsen från tidigare var att stockholmsförbundet hade en tydlig strategi för den 
gemensamma valrörelsen i länet. En strategi som också genomfördes istället för att låta 
föreningarna göra på olika sätt.  

Utbildningar hölls sedan i hela länet som förbundet hade ansvar för, i huvudsak under 
februari och mars. Under april och maj genomfördes valrörelsen. 

Två digitala verktyg för både dator och smartphone användes för att hålla reda på 
kampanjkalendern hela länet och registrera vilka adresser som hade fått besök av 
dörrknackare. I kampanjkalendern lade varje valledare i varje förening in de kampanjer 
som planerades. På så sätt kunde varje medlem få information om aktiviteter inte bara i 
Stockholm utan i hela länet och kunna ansluta sig till dem. Genom dörrknackningsappen 
fick man information om vilka dörrar som hade knackats, vilket sedan gav möjlighet till en 
professionell analys av effekterna av dessa aktiviteter. Stockholmskansliet hjälpte till i de fall 
som föreningarna inte själva lade in den information som behövdes. 

De extra resurser som avsattes till kampanjen kom i huvudsak från Stockholmsförbundet 
och gick i huvudsak till personal, trycksaker/affischer och utbildningar. 
Stockholmsföreningen gjorde ett direktutskick för att nå väljare i de prioriterade områden 
där vi inte hade möjlighet att knacka dörr. Stockholmskansliet ställde om verksamheten till 
valrörelse under våren. Tillsammans med de av förbundet extra anställda medarbetarna 
inriktades större delen av personalresurserna på att stödja föreningarna med att planera och 
genomföra dörrknackning framförallt i valdistrikt där Liberalerna ansågs ha största 
potential att få många röster. Medarbetarna på region- och stadshuskansliet schemalades 
också för dörrknackning och gjorde en viktig insats i valrörelsen. 

Partiledarval 
I juni valdes Nyamko Sabuni till ny partiledare. Frågan skapade stort engagemang bland 
medlemmarna. Lokalföreningarna inbjöd till medlemsmöten där partiledarfrågan 
diskuterades, medlemmar fick tycka till. Genom olika former av demokratiska processer 
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och omröstningar på mötena beslutades vilken partiledarkandidat som respektive 
lokalföreningen nominerade.  

Medlemsutveckling 
Antalet medlemmar den 31 december 2019 var 1690 vilket är en minskning med 60 
medlemmar i jämförelse med 2018. Målet för 2019 var att värva 378 nya medlemmar och 
resultatet blev att 303 värvade. För målet gällande det totala antalet medlemmar nåddes 
85%. 

Av medlemmarna som har uppgivit kön är 59 procent män och 40 procent är kvinnor. Ca 
1 procent har angivit annat. Knappt 300 medlemmar har ej uppgivit könstillhörighet. 

Åldersfördelning bland medlemmarna samt medlemsantal fördelat på 
lokalföreningarna 

< 20 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 t 80-89 R > 90 år Ej ålder 

2017 1% 6% 17% 18% 14% 14% 18% 6% 2% 3% 
2018 2% 10% 17% 18% 16% 15% 17% 4% 0,5% 0,5% 
2019 1% 9% 15% 17% 17% 16% 18% 5% 1% 1% 

Totalmål 2019 

Förening Start 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 Uppnått mål 2019 
Stockholm* 1537 1728 1750 1957 1690  86% 
Bromma 143 190 190 217 171   79% 
Enskede-Årsta-Vantör 84 98 107 122 109  89% 
Farsta 52 48 56 64 55  86% 
Hägersten-Liljeholmen 87 102 108 123 93  76% 
Hässelby-Vällingby 58 73 77 88 78  89% 
Kista 16 27 26 30 21  70% 
Kungsholmen-Essingeöarna 159 189 179 204 178  87% 
Norrmalm 224 240 232 265 250  94% 
Skarpnäck 38 48 53 61 53  89% 
Skärholmen 32 39 33 38 32  84% 
Spånga-Tensta 42 43 64 73 60  82% 
Södermalm-Gamla stan 260 292 285 325 293  90% 
Älvsjö 50 58 64 73 53  73% 
Östermalm 229 242 240 274 215  79% 
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Nya medlemmar 2019 

Förening Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019 Utfall 2019 Uppnått mål 2019 
Stockholm* 407 414 378 303  80% 
Bromma 47 42 42 21   50% 
Enskede-Årsta-Vantör 10 17 24 20   83% 
Farsta 8 12 12 9   75% 
Hägersten-Liljeholmen 30 29 24 17   71% 
Hässelby-Vällingby 10 22 17 18  106% 
Kista 10 8 6 2   33% 
Kungsholmen-Essingeöarna 46 43 39 41  105% 
Norrmalm 56 52 51 49   96% 
Skarpnäck 10 14 12 13  108% 
Skärholmen 6 1 7 1  14% 
Spånga-Tensta 9 29 14 10  71% 
Södermalm-Gamla stan 87 61 63 63  100% 
Älvsjö 10 15 14 3     21% 
Östermalm 59 48 53 36   70% 

*Inkluderar direktanslutna medlemmar  

Representantskap 
Under verksamhetsåret genomfördes två representantskap, varav ett var årsmötet. Årsmötet 
skedde den 20 februari då sedvanliga årsmötespunkter avhandlades. 

På representantskapet den 27 november genomfördes ett panelsamtal panelsamtal ”I 
möjligheternas Stockholm klarar vi klimatomställningen” och representantskapet beslutade att 
anta direktiv för en klimatpolitisk arbetsgrupp. 

Ledargruppen 
Under 2019 har 9 stycken gemensamma Ledarträffar genomförts med alla lokalföreningars 
ordförande, valledare och partiets representanter i stadsdelsnämnderna. Sedan 2015 ingår 
alla lokalföreningars ordförande i förbundets nyckelgrupp, vilket innebär att de fått ett 
särskilt informationsbrev från förbundet och stadens gemensamma kansli varannan vecka 
samt blivit inbjudna till nyckelgruppskonferenser. 

Internkommunikation 
Varje vecka skickas förbundets gemensamma nyhetsbrev för länet och staden ut till alla 
medlemmar. Stadens medlemmar har under året första delen av året också fått Lotta 
Edholms nyhetsbrev. I december startade Stadenbladet upp, ett nyhetsbrev till 
medlemmarna om Stadshuspolitik och aktiviteter öppna för medlemmar i Stockholms 
stad. Medlemmarna har en Facebook-grupp, "Liberalerna Stockholm", som administreras 
av förbundskansliet. Information kommuniceras också via förbundets och stadens 
hemsidor. Särskild information skickas till Ledargruppen per mejl samt via 
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Facebook-gruppen "Liberalerna Stockholm ledargrupp". 

Lokalföreningar 
Inom Liberalerna Stockholms stad finns numera 14 lokalföreningar sedan Enskede-Årsta 
och Stureby-Vantör under första delen av året beslutade att gå samman till Enskede-Årsta-
Vantör.  

Föreningarna får stöd löpande från det gemensamma kansliet för staden och länet. 10 
föreningar har valt en modell för förenklad ekonomihantering där kansliet administrerar 
ekonomin. 

Uppdrag från förra årsmötet 
Inga uppdrag gavs av årsmötet. 

Samarbetet mellan staden och länsförbundet 
Sedan 2015 har Liberalerna Stockholms stad och län ett gemensamt kansli för båda 
organisationerna. Kansliet leds av en förbundssekreterare/kanslichef 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. 

Stockholmsföreningen bidrar till den gemensamma verksamhetens finansiering. En av 
medarbetarna är kontaktperson för Stockholmsföreningen och dess lokalföreningar men 
hela kansliet är en resurs för både förbundet och Stockholmsföreningen. Kansliets kontor 
finns på Hantverkargatan 25B där ett sammanträdesrum finns som är öppet för 
lokalföreningarna att boka och använda för aktiviteter. 

Under 2019 bedrevs verksamheten på kansliet utifrån valplanen för förbundet och staden. 
Den bröts i sin tur ned till en aktivitetsplan för kansliets arbete. 

Stockholmsföreningens kostnader för kansliverksamhet har inte blivit högre i jämförelse 
med hur det var innan det gemensamma kansliet. Utbudet och stödet både till enskilda 
medlemmar och politiker samt för lokalföreningarna har fortsatt utvecklats. Även 
samarbetet mellan stadshuskansliet och partikansliet har utvecklats. 

Medlemserbjudandet har utvecklats tack vare att verksamheten sker i samverkan med 
förbundet. 

Medarbetare under året 
Birgitta Rydell, förbundssekreterare/kanslichef 
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Tobias Berg, politiska sekreterare (fr o m augusti) 
Niklas Englund, politisk sekreterare (t o m juni) 
David Nord, kampanj- och utbildningsansvarig (fr o m augusti) 
Ulrika Tellander, organisationsansvarig  
Ebba Westerlund, utbildningsansvarig (t o m juni) 
Robin Nilsen, kommunikationsansvarig 
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Rapport om EP-valrörelsen i Stockholms län 

2019-09-09 

Bilaga till verksamhetsberättelsen
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INLEDNING  

Valet till europaparlamentet den 26 maj 2019 var en stor besvikelse för Liberalerna. Vi nådde 

endast 4,13 procent i hela riket och klarade med nöd och näppe ett mandat till 

europaparlamentet. Det var endast i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Uppsala län som 

resultatet nådde över 4 procent.   

 

I Stockholms län var resultatet 5,91 procent. I Stockholms stad 6,64. Vi kan alltså med fog 

hävda att de röster som Liberalernas aktiva medlemmar drog in i Stockholms län och stad, 

räddade ett mandat till partiet. Valresultatet var överlag sämre än vid riksdags-, region- och 

kommunval vilket skiljer sig från tidigare då europaval flera gånger har varit framgångsrika 

för oss. 

 

Denna rapport handlar om valrörelsens organisation i Stockholms län. Efter att ha gått 

igenom upplägget, dokumentationen och resultaten av de enkäter som vi har gjort till 

föreningar och medlemmar, kan vi hävda att valrörelsen fungerade väl. Mot det kan man 

invända att det enda resultat som räknas är ett bra valresultat. Men man kan också säga att så 

många andra omständigheter var vända mot Liberalerna den här gången och med en mer 

positiv spiral för partiet opinionsmässigt skulle den goda organisationen istället ytterligare ha 

ökat på ett bättre resultat. Nu blev det ett arbete i motvind.  

 

En tydlig skillnad den här valrörelsen från tidigare var att stockholmsförbundet hade en tydlig 

strategi för den gemensamma valrörelsen i länet. En strategi som också genomfördes istället 

för att låta föreningarna göra på olika sätt. Det blir intressant att se om detta kan vara ett 

arbetssätt som framöver kan användas i kampanjer och kommande valrörelsen för att få ett 

större genomslag. Båda de analyser som har gjorts av resultatet av dörrknackning visar att det 

lönar sig. Vi får också positiva kommentarer av föreningarna i den enkät som vi skickade ut 

direkt efter valdagen. 

 

I vilket fall som helst måste de goda erfarenheterna vi nu har fått av dörrknackning och ett 

vidare grepp från stockholmsförbundets sida för att uppmuntra och inspirera till kampanj och 

samtal med väljarna, resultera i att vi redan i höst fortsätter kampanjen. Genom den här 

valrörelsen kan vi med fog hävda att vi är på väg mot att få den kampanjkultur som vi länge 

har strävat efter.  

 

Ett stort och varmt tack till alla medlemmar, förtroendevalda och anställda för alla 

engagerade insatser under valrörelsen. Ett alldeles särskilt tack till LUF Storstockholm och 

Liberala studenter i Stockholm som dels drev egna kampanjer, dels mycket aktivt deltog i 

Liberalernas dörrknackningar, kampanjer på gator och torg och vid valstugan vid Sergels 

torg. Ni inspirerar och entusiasmerar oss alla i partiet och era insatser gjorde skillnad. Genom 

dessa kunde Liberalerna säkra ett mandat i europaparlamentet. LUF och Liberala studenter 

dokumenterar och rapporterar särskilt om sina valrörelser. Sammanfattningar av dessa finns 

senare i denna rapport. 

/Birgitta Rydell, förbundssekreterare och kanslichef 
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RAPPORTENS INNEHÅLL 

DOKUMENTATION 

Denna rapport är en sammanställning av dokumentation, analys och diskussion kring 

valrörelsens olika delar. Genom verktyg som till exempel kampanjkalender och 

dörrknackningsapp har vi fakta över hur vilka aktiviteter som genomfördes. Det finns också 

dokumentation över varje trycksaks- och affischbeställningar. Den typen av fakta blir ett bra 

underlag när nästa europavalrörelse ska planeras. Varje medarbetare på kansliet har bidragit 

med avsnitt om sina ansvarsområden. De har också fått sammanfatta sina tankar kring 

valrörelsens organisation och vad som kan utvecklas till nästa gång. Allt kan inte skrivas ner i 

rapporten, men kommer att finnas kvar som dokumentation inför planeringen av nästa 

valrörelse.  

 

RESULTAT AV ENKÄTER 

Direkt efter valet skickades en enkät till samtliga föreningar i länet, 24 av 39 föreningar 

besvarade enkäten. En annan enkät ställdes till alla medlemmar. 171 medlemmar har svarat. 

Drygt hälften av dessa hade deltagit i någon aktivitet. Vi har också ställt frågor till 

kandidaterna från Stockholms län samt till de anställda på Liberalernas region- och 

stadshuskanslier som under valrörelsens tre sista veckor var med och genomförde många 

dörrknackningar och andra kampanjaktiviteter. 

 

Svaren som vi har fått in finns inarbetade under relevanta rubriker i den här rapporten.  

 

FÖRBEREDELSER  

Direkt efter valet i september 2018 startade planeringen för europavalet. Vi arbetade under 

hösten fram en kampanjplan för EP-valet. Vi försökte så långt det var möjligt att samordna 

med riksorganisationen, eftersom budskap, trycksaker och affischer tas fram och i huvudska 

finansieras på den nivån inför ett europaval. 

 

Vi ville så långt som möjligt använda oss av de goda erfarenheterna från 2018 i att samtala 

med väljare och i stor utsträckning göra det genom dörrknackning i de områden där 

Liberalerna har potential att växa. En annan idé var att vi skulle starta kampanjen tidigt och 

att de medlemmar som ville vara aktiva var engagerade för europafrågorna skulle bli väl 

förberedda både i politik och kampanjmetoder. 

 

Inriktningen för förbundet och uppmaningen till föreningarna var att minimera intern 

verksamhet under vintern och våren för att prioritera utbildning inför valrörelsen och 

utåtriktad kampanj. 

 

Valrörelsen delades in i tre faser: 

1. Fas 1, januari-15 mars: Utbildning i samband med årsmöten. En grupp aktiva 

medlemmar utbildades och utgjorde en trupp som bokades in vid föreningarnas 
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årsmöten för att hålla utbildning i dörrknackning och europapolitik. Uppmaning också 

till föreningarna att hålla kampanj om lokala frågor eftersom det skulle vara för tidigt 

att samtala om europafrågor med väljarna. 

2. Fas 2, 16 mars-april: Inledande valkampanj med samtal och dörrknackning, både 

europapolitik och lokal politik.  

3. Fas 3, maj: Intensiv valkampanj från 4 maj. 

 

Planering och att starta i god tid kan inte nog understrykas. Trots ambitioner att starta 

tidigare, jämfört med valrörelsen 2018 lyckades vi inte fullt ut. Framförallt var 

riksorganisationen alldeles för sena. Det sades att anledningen var de långdragna 

regeringsförhandlingarna. I framtiden måste det emellertid säkerställas att partiorganisationen 

kan fungera för att förbereda valrörelse även om det pågår verksamheter inom politiken som 

kräver resurser: Något annat är inte acceptabelt och gör det omöjligt för partiet att bedriva 

framgångsrika valrörelser.  

 

Det innebar att den start som vi hade velat se tidigt på våren inte kom. Nu fanns varken 

budskap eller grafiskt tilltal förrän i början av april. Stockholmsförbundet hade gärna sett att 

Liberalt riksmöte skulle ha varit ett avstamp för valrörelsen och att budskap och trycksaker 

hade varit på plats då inte bara för påsyn utan också för användning. Nu skapade oklarheten 

och att det dröjde med att permanent utse en toppkandidat, att starten på Liberalernas 

valrörelsen kraftigt fördröjdes. 

 

Trots detta startade många föreningar redan i mars med både dörrknackning och 

flygbladsutbildningar. Den 8 mars, på Kvinnodagen, var 12 föreningar på fötterna med 

kampanjer och efter det datum fortsatta flera föreningar med aktiviteter minst en gång i 

veckan. 

 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE  

Kampanjplanen för europavalet beslutades av förbundsstyrelsen som då satte upp bl a 

följande mål: 

● Liberalerna ska vinna minst två mandat i Europaparlamentet. Resultatet blev ett 

mandat. 

● Liberalernas ska vinna minst 300 000 röster. Resultatet blev 171 419 i hela landet. 

● Liberalerna Stockholms län ska vinna 90 969 röster. Resultatet blev 58 553 d v s 64 

procent av målet. 

 

REKOMMENDATIONER FRÅN VALANALYSEN 2018 SOM LÅG TILL 

GRUND FÖR EUROPAVALRÖRELSEN 

Efter valet 2018 kom en av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp med en valanalysrapport 

samt några rekommendationer inför valet till Europaparlamentet. I arbetet med 

kampanjplanen inför europavalet arbetades rekommendationen in.  
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Här redogörs för rekommendationerna och hur Liberalerna Stockholms län med dessa som 

vägledningen lade upp europavalrörelsen:  

 

● Sätt upp tydliga och mätbara mål för valresultatet. Vi valde att sätta mål för antal 

samtal samt för antal röster för att nå två mandat.  

● Fortsätt med dörrknackning och samtalsfokus såväl inför som under 

kampanjen. Vi hade fullt fokus på dörrknackning. 20 652 knackade dörrar i länet 

överträffade de förväntningar vi hade i början av valrörelsen. Flerbostadshus 

knackades i några kommuner och vi ska ta tillvara den erfarenheten. Valanalysen 

lyfter också fram vikten av att mobilisera tidigt, redan efter årsskiftet. Vi kom igång 

rätt så tidigt, men hindrades av att riksorganisationens tilltal och material inte fanns 

till hands förrän från mitten/slutet av mars. “Informationsbank” som valanalysen 

efterlyste är en fråga för riksorganisationen. Viss hjälp fick vi efter några veckors 

kampanj genom “frågor/svar” och visst faktaunderlag från riksorganisationen, men 

mer och tidigare hade behövts. Riktade utskick i områden med flerbostadshus 

genomfördes. 

● Förbered kampanjorganisationen, såväl fysiskt som digitalt. Engagemang och 

mod skapades genom en bred utbildningsinsats i samband med föreningarnas 

årsmöten. En grupp med erfarenhet av dörrknackning besökte föreningar och höll i 

utbildningen. Där fanns även visst stöd för argumentation. Riksorganisationen 

genomförde en spetsutbildning i Bryssel i april där flera av Stockholms kandidater, 

aktiva medlemmar samt två av Stockholmskansliets medarbetare deltog, 

● Utveckla budskapet - ta Europa närmare. Partiets budskap om EU var inte 

anpassat till denna inriktning. Men Stockholmskansliet tog fram förslag till utspel och 

aktiviteter som bröt ner Europapolitik till lokal nivå. (Se vidare avsnitt om politiskt 

stöd.) 

● Gör en grundlig målgruppsanalys. Särskilda målgruppskartor togs fram för att 

identifiera valdistrikt med högsta potential för Liberalerna. Kansliet stöttade 

Stockholms läns kandidater med att komma ut i sociala medier till målgrupper som de 

särskilt kunde nå som personer. De riktade postutskicken i valdistrikt med hög 

potential med mestadels flerbostadshus gick till pensionärer i första hand och där 

lyftes Hadar Cars upp som seniorkandidat. Tanken var att i dessa områden med hög 

potential kunde vi inte knacka dörr, men kunde nå pensionärer med postutskick 

snarare än via sociala medier. 

 

SAMTAL OCH SAMTALSMÄTNING  

Inför valet 2018 satsade Liberalerna stort på att sätta upp mål för samtal med väljarna, göra 

det möjligt att enkelt registrera sina samtal (både individuellt och i klump) och regelbundet 

följa upp. Medlemmar och föreningar tävlade om att ligga överst i tabellerna och 

engagemanget var stort. 
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Även inför EP-valet sattes det upp samtalsmål nationellt som sedan bröts ned till förbunds- 

och föreningsnivå, men trots samma arbetssätt som tidigare fick vi inte samma engagemang. 

Tiden var kortare och riksorganisationen prioriterade inte frågan.  

 

Genom att stor del av kampanjen drevs som dörrknackning blev också samtalen färre, men i 

allmänhet av högre kvalitet och större träffsäkerhet. Det vill säga att sannolikheten att man 

får ett samtal med en väljare som ligger nära att rösta på Liberalerna är större om man går för 

att knacka dörr i ett område med hög potential för Liberalerna, än när ett samtal förs vid ett 

möte på torget eller utanför valstugan. 

 

Åsikterna bland föreningarna om samtalsmålen går isär i enkäten. Ungefär lika många ger 

höga som låga betyg på metoden. 

 

Riksorganisationen ansvarar för att sammanställa resultatet av samtalsmätningen, men har i 

skrivande stund (slutet av juni) inte skickat ut någon sammanställning. Därför har vi inte 

slutsiffrorna på hur många samtal som fördes. 

 

MÅLGRUPPSKARTOR 

Liksom inför valet 2018 tog vi fram så kallade målgruppskartor för alla föreningar, denna 

gång i samarbete med riksorganisationen. Kartorna skickades ut till alla föreningar i februari 

med syftet att ge vägledning för föreningarna vilka områden de skulle prioritera för 

dörrknackning eller andra aktiviteter.  

 

Valdistrikten på kartorna var uppdelade på följande sätt: 

Blå distrikt: Antalet förväntade röster i distriktet är högre än snittet i länet och Liberalerna 

överpresterade i EP-valet 2014 baserat på den socioekonomiska sammansättningen av 

befolkningen. 

Gröna distrikt: Antalet förväntade röster i distriktet är högre än snittet i länet och Liberalerna 

underpresterade i EP-valet 2014 baserat på den socioekonomiska sammansättningen av 

befolkningen. 

Gula distrikt: Antalet förväntade röster i distriktet är lägre än snittet för länet. 

 

Föreningarna uppmanades att prioritera de blåa och gröna områdena, men i kommunikationen 

underströks vikten av att gå igenom kartorna och använda dem som en av flera pusselbitar i 

kunskapen om väljarna i kommunen eller stadsdelen. 

 

15 av de 24 föreningar som har besvarat enkäten, uppgav att de hade använt 

målgruppskartorna i mycket eller ganska stor utsträckning när de planerade sina insatser. 

Endast en förening uppgav att kartorna inte hade använts. 21 föreningar bedömde av 

valresuitatet blev bättre i de områden som föreningen prioriterade än i andra områden. Den 

prioriteringen kan dock ha grundat sig på annat än målgruppskartorna. 23 av de 24 föreningar 

som svarat, hade knackat dörr.  
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ANTAL KAMPANJTILLFÄLLEN  

Följande sammanställning är gjord utifrån de kampanjer som föreningarna före och under 

valrörelsen har lade in i kampanjkalendern. Det totala antalet kampanjer anmälda i kalendern 

var 732, varav ca 40 procent var dörrknackningstillfällen. Viss reservation måste göras för att 

några tillfällen kan ha ställts in, men dessa är få och vi vet att också kampanjer gjordes utan 

att de fanns registrerade i kalendern.  

 

 

 
Antal 

dörrknackningar 
Antal flygblads- 

utdelningar 
Antal 

torgkampanjer 

Antal 

ospecificerade 

kampanjer 
Totalt antal 

aktiviteter 

Botkyrka 16 13 4  33 

Danderyd 9 14 6  29 

Ekerö 2 2 3  7 

Haninge 6 5   11 

Huddinge 23   8 31 

Järfälla 3  6 2 11 

Lidingö 15 11 4  30 

Nacka 10 2  5 17 

Norrtälje 1  2 2 5 

Nykvarn 1    1 

Nynäshamn 3   1 4 

Salem 3 4 12  19 

Sigtuna 13   2 15 

Sollentuna    11 11 

Solna 10 14 16 5 45 

Stockholm      

Sundbyberg 2 8 4 9 23 

Södertälje 11   13 24 

Tyresö 5   27 32 

Täby 11 9 5 4 29 

Uppl Väsby 8 2 5  15 

Uppl-Bro 2 2   4 

Vallentuna 12 4 7 1 24 

Vaxholm     0 

Värmdö 13 1  13 27 

Österåker 6 6  7 21 
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Stockholm stad totalt 99 56 35 76 264 

Bromma 25   7 32 

Enskede-Årsta-Vantör 13 5 4  20 

Farsta 13 6   19 

Hägersten-Liljeholmen 5  1 9 15 

Hässelby-Vällingby 13  3 4 20 

Kista 1 1   2 

Kungsholmen- 

Essingeöarna 4 33   37 

Norrmalm  2  24 26 

Skarpnäck 6  7 1 14 

Skärholmen 4  10  14 

Spånga-Tensta 7  1 4 12 

Södermalm 3 5 6 22 36 

Älvsjö 5 4   9 

Östermalm   3 5 8 

      

Totalt i länet 284 153 109 186 732 

 

DÖRRKNACKNING 

 

BAKGRUND  

Dörrknackning har genomförts av föreningar inom Stockholms län vid flera valrörelser 

tidigare, men aldrig tidigare i den omfattning som gjordes EP-valrörelsen 2019. Inför valet 

2018 bestämde sig valledningen Stockholms stad att satsa på dörrknackning i områden med 

hög röstpotential för Liberalerna och med många villor/radhus. Martin Ängeby, valledare för 

Stockholmsföreningen, bjöd in företrädare för Alde till ett seminarium i början av januari 

2018. Där berättade Alde om de goda erfarenheterna av dörrknackning som liberaler i andra 

europeiska länder har haft och gav råd och tips om hur en sådan kampanj skulle kunna läggas 

upp i Stockholm.  

 

Efter det utgick Stockholmsföreningens valplanering från att, med utgångspunkt från 

målgruppskartor som visade var Liberalernas röstpotential var som störst, träffa väljare via 

dörrknackning i villa- och radhusområden.  

 

En särskild fältledare, Carina Wellenius, anställdes för att leda arbetet. Ett par av de 

kampanjombudsmän som från augusti var anställda för att arbeta med Stockholmsföreningens 

lokalföreningar, lade en stor del av sitt arbete på att få med medlemmar på kampanj via 
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dörrknackning. 7 000 dörrar knackades och den efterföljande analysen (som byggde på 

uppgifter redovisade i verktyget Ecanvasser) visade på signifikant bättre valresultatet i 

områden där Liberalerna hade knackat dörr, jämfört med andra. Valutvärderingen 2018 lyfte 

fram dörrknackning som den kampanjmetod som Liberalerna bör satsa på framöver. 

 

GENOMFÖRANDE 

I januari fattade förbundsstyrelsen beslut om en kampanjplan för europavalet. I den lades stor 

vikt vid att få föreningar och medlemmar att knacka dörr för att möta väljare i de områden 

där vi i Liberalerna har som störst potential att växa. Stockholmskansliet tog fram ett 

utbildningspaket och engagerade en grupp medlemmar som blev ambassadörer för 

dörrknackning. De besökte föreningarna, till stor del i samband med deras årsmöten, och 

utbildade. Från 1 mars organiserades kansliet för valrörelsen och två medarbetare avsattes för 

att i huvudsak arbeta med att stötta föreningarna i att planera och genomföra dörrknackning.  

 

En huvudstrategi i kampanjplanen var att vi skulle koncentrera kampanjerna i områden och 

gentemot målgrupper där Liberalerna har som största möjlighet att vinna röster. En annan 

strategi var att använda dörrknackning framför andra kampanjmetoder. En tredje var att inte 

vänta på föreningarna utan agera och planera in aktiviteter även om föreningarna inte själva 

var igång.  

 

Utöver att vi såg till att varje förening i länet fick minst ett besök, inklusive hjälp vid en 

dörrknackningsaktivitet, av någon från kansliet eller de extraanställda, förlade vi de 

anställdas insatser i så stor utsträcknings som möjligt i områden där Liberalernas röstpotential 

är som högst.  

 

I enkätsvaren finns det viss kritik mot den här hårda prioriteringen från ett par av de 

föreningar som i huvudsak har valdistrikt och områden som vi inte prioriterade. De menar att 

de fick alltför lite hjälp.  

 

Kraftsamling 

I Bromma, Danderyd, Täby och Lidingö fanns de valdistrikt som enligt våra målgruppskartor 

hade högst potential för Liberalerna i hela länet. Två av dessa föreningar, Danderyd och 

Täby, hade i slutet av mars ännu inte planerat några dörrknackningskampanjen. Vi beslöt 

därför att i Liberalerna Stockholms läns regi arrangera dörrknackningskampanjer i dessa 

föreningars starkaste distrikt med personal från kansliet och extra timanställda personer som 

drivande. Medlemmar kunde ansluta på plats.  

 

Två personer utsågs som ansvariga för Danderyd respektive Täby. Medarbetarna från region- 

och stadshuskanslierna schemalades i hög grad just på dessa aktiviteter. Medlemmar från hela 

länet hade möjlighet att ansluta och viss mån skedde så. På detta sätt kunde samtliga hushåll i 

två valdistrikt i Danderyd samt två i Täby täckas in. I viss mån prioriterades också Bromma 

och Lidingö genom att personal kom dit och knackade dörr, men i dessa föreningar var fler 

medlemmar engagerade.  
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Föreningarnas synpunkter i enkäten 

Av de föreningar som svarade på enkäten är det endast en som inte knackade dörr i 

valrörelsen: Nynäshamn. Föreningarna är i sina svar på enkäten överlag mycket positiva till 

dörrknackning som kampanjmetod. Så när som på någon förening, svarar alla med siffran 3, 

4 eller 5 på en femgradig skala på frågan om hur dörrknackning fungerade. Lika positiva är 

föreningarna till det kampanjstöd som de fick av kansliet (inklusive medarbetarna från 

region- och stadshuskanslierna). 

 

Inför kommande kampanjer och valrörelser bör vi förfina arbetssättet vid dörrknackning. Vad 

säger vi? Vilket material delar vi ut? Vore det bra att ha en ett särskilt material att lämna till 

hushåll som inte öppnar?  

 

En annan synpunkt som kommer fram är att vi borde ha börjat tidigare och gjort större 

andelen av insatserna innan förtidsröstningen startade den 8 maj. Det var också en ambition 

som lyfts fram i kampanjplanen och kansliet arbetade efter den strategin. Men det var mycket 

stora svårigheter att få till engagemanget i föreningarna så tidigt.  (Se avsnittet om 

mobilisering.) 

 

VERKTYGET KNACKA.LIBERALERNA.SE  

Under förra valrörelsen använde Stockholmsföreningen ett verktyg som heter Ecanvasser där 

vi registrerade knackade dörrar. Andra föreningar dokumenterade på egna sätt, oftast bara 

genom att på papper skriva ner var man hade gått.  

 

Då appen var dyr att använda och hade funktioner som vi inte behövde och inte heller av 

integritetsskäl ansåg att vi borde använda, valde vi att tillsammans med riksorganisationen 

och företaget WestArt utveckla ett eget webbaserat verktyg. Överlag fungerade verktyget bra 

och var uppskattat av personal, valledare och andra användare. För de som tyckte att 

verktyget var krångligt gick det bra att göra manuella rapporter som sedan matades in i 

efterhand av medarbetare på kansliet.  

 

Antal användare 

102 antal medlemmar skapade användarkonton på knacka.liberalerna.se. 58 av dem använde 

verktyget till att registrera dörrknackningar.  

 

Utvecklingspotential 

Dörrknackningsappen har flera utvecklingsmöjligheter som vi framöver ska genomföra 

tillsammans med riksorganisationen: 

- Det vore bra om appen gick att utveckla så att det gick att notera var föreningar delat 

flygblad eller haft andra kampanjaktiviteter.  

- En knapp/färg för hushåll som redan röstat 

- En knapp/färg för efterregistrerade (osäkra vilken färg) 

- Valdistrikten kodade med vilken kommunförening de ligger tillhör så att det går 

lättare att sortera antal knackningar per förening.  

- Ha en markör som visar var du är, likt på google maps 
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- Hitta ett område som är lämpat för även personer med rullstol att knacka i.  

- Använda sig mer av enkäter 

- Göra kartor centralt inför storknackningar. 

 

RESULTAT AV DÖRRKNACKNINGEN 

 

Samtal genomförda 13 210 

Ej hemma 6 362 

Ej fler besök 1 080 

Totalt antal knackade dörrar 20 652 

 

För att få fram effekten på valresultatet av att knacka dörr har två analyser gjorts för hela 

länet, dels av David Ekstrand i Liberalernas stadshuskansli, dels av Max Sundermann på 

Alde,   

David Ekstrand kommer fram till att i 17 av 19 analyserade föreningar gick det bättre för 

Liberalerna i distrikt där dörrknackning genomfördes än i andra jämförbara distrikt. I snitt är 

det ca 0,6 procentenheter bättre valresultat i de knackade distrikten. 

Även om inte skillnaden är så stor så tyder det faktum att mönstret upprepar sig på många 

olika ställen på att dörrknackning har en mätbar skillnad. 

Vissa föreningar visar på tydliga framgångar, nämligen Älvsjö och Södertälje. I de 

föreningarna så kan man säga att ca 2,5 respektive 5 samtal räckte för att få en ny röst. På 

andra håll har det dock krävts fler, ibland betydligt fler, samtal. För dessa föreningar kan man 

också säga att i de distrikt där dörrknackning genomfördes så kom 23 respektive 29 procent 

av våra väljare genom att vi knackade. 

Aldes analys visar också en statistiskt säkerställd positiv effekt. I Stockholms län knackades 

20 652 dörrar. Drygt 13 000 samtal gav ca 900 röster 

I kommunvalet i Stockholm 2018 fick Liberalerna en röst per sex samtal i dörren. I EP-valet 

fick vi en röst per 14 samtal i dörren. 

SLUTSATSER 

● Dörrknackning har effekt på valresultatet och ska fortsätta. 

● Lokala frågor och kandidater ger större effekt på valresultatet, sjukvårds- och 

trafikfrågor är också lokala frågor och ska lyftas fram i material som används vid 

samtal vid dörren. 

● Genom att registrera på vilka gator och i vilka hus vi genomför dörrknackning kan vi 

utvärdera alla insatser som görs. Verktyget “knacka.liberalerna.se” ska därför fortsätta 

att användas och utvecklas.  
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● Mobilisering av medlemmar är en utmaning, men de som försöker knacka dörr tycker 

nästan alltid att det är roligt och utvecklande. 

● Dörrknackning har positiv effekt på oss som parti. Vi lär oss lyssna och prata om 

saker som människor bryr sig om. 

● Kampanjstödet från kanslierna var mycket uppskattat av de aktiva i föreningarna. De 

anställda valarbetarna som arrangerade och var med och knackade dörr blev 

nyckelpersoner. 

 

APPAR OCH ANDRA DIGITALA VERKTYG 

Vi erbjöd flera bra och användbara verktyg i kampanjarbetet.  

● Digitalt verktyg för att registrera var vi hade knackat dörr och om vi fick samtal till 

stånd. Användningen beskrivs mer i detalj ovan under rubriken “dörrknackning”. 

Länk till verktyget kunde läggas in på smartphone och på så sätt fungera som en app. 

De drygt 20 000 hushåll vi knackade på hos, kan vi gå tillbaka till och fortsätta 

samtalen. Verktyget togs fram av riksorganisationen på begäran av förbundet 

Stockholms län, som enligt uppgift var det enda förbundet som använde funktionen. 

Vi kommer att utveckla verktyget under mandatperioden.  

● Kampanjkalendern. Stockholms läns ampanjkalender lades in som en länk i appen 

Teamup som är en gratisfunktion som kan laddas ner både för Iphone och Android. 

Kampanjkalendern fanns redan vid valet 2018, men då använde vi inte app-funktionen 

vilken gjorde kalendern svårare att hantera. Kampanjkalendern blev navet kampanjen. 

Genom den kunde kansliet följa upp varje förenings planeringsläge och därmed hjälpa 

till där det behövdes. Medlemmar och kandidater kunde lätt hitta aktiviteter att ansluta 

till. Det förenklade bokningen av toppkandidater till aktiviteter i olika föreningar, 

eftersom kansliet fick god överblick om vad som planerades.  

● Liberalerna värvning och kampanj. Denna app togs från början fram av Liberalernas 

Stockholms län och riksorganisationen inför valet 2018. Tanken var att appen skulle 

fungera som valhandbok, ge tips i medlemsvärvning och lätt registrera nya 

medlemmar. I en särskilt flik för Stockholms län fanns valhandbok för region- och 

kommunpolitik (samtliga kommunföreningar i länet) samt länk till kampanjkalendern 

(se ovan). Tyvärr använde riksorganisationen inte appen lika mycket som i valet 2018. 

Önskvärt hade varit att frågor och svar och korta fakta hade kunnat läggas in. Då hade 

appen varit mer användbar. 

Till dessa tre verktyg kampanjarbetet, finns också två ytterligare appar för medlemmar i 

Liberalerna: 

● Medlemsappen. Detta är ett verktyg där varje medlem får information från sin 

förening, förbund eller riksorganisationen. Ordförande och andra ledande i föreningar 

och förbund får genom appen lätt tillgång till medlemsregistret i en förenklad form. 

Appen lanserades i mars 2019 samtidigt som övergången till ett nytt medlemsregister 

skedde. Detta skedde alltså samtidigt som europavalrörelsen var i sitt inledande skede 

och medlemmarnas uppmärksamhet behövde läggas på att starta kampanj och börja 

använda kampanjkalender och dörrknackningsverktyget. Det blev många missförstånd 
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kring hur medlemsappen skulle användas och det var lätt hänt att blanda ihop denna 

de viktiga verktygen för det utåtriktade arbetet. 

● Liberala möten. En app Liberalerna använder vid större mötesevent som Liberala 

riksmöten och Landsmöten där man lätt tar del av bland annat program och 

deltagarlista.  

 

De flesta föreningar ger appar och kampanjverktyg betyg 2-4. Det är hyggligt betyg, men 

visar också på att det finns utvecklingsmöjligheter. En del sådana synpunkter kommer också 

fram i svaren på de öppna frågorna. 

 

Totalt sett har vi för många olika och varierande verktyg och funktioner. Det framförs också 

av föreningar och medlemmar. Var och en fyller en viktig funktion, men det blir förvirrande 

för medlemmar att hålla reda på så många. En prioriterad uppgift för riksorganisationen borde 

vara att försöka lägga ihop funktioner i så få applikationer som möjligt. Av ekonomiska skäl 

kanske det inte går fullt ut. Vi behöver fortsätta att använda gratisprodukter om de fungerar 

för oss. Ett första steg skulle kunna vara att få in de funktioner som finns i Liberalerna 

värvning och kampanj i Liberalernas medlemsapp. Vi bör också undersöka vilka 

samordningsmöjligheter som finns mellan medlemsappen och dörrknackningsverktyget. Allt 

för att skapa så få ingångar som möjligt. 

 

Vanan att använda digitala verktyg varierar mellan medlemmarna. I hög grad är det en 

generationsfråga. Fler och fler använder vardagen appar i sina smartphones för alla möjliga 

aktiviteter och det kommer att bli naturligt för dem att även göra det i partiarbetet.  

 

Ändå måste vi inse att vi för lång tid framöver behöver lägga tid och resurser på att ta fram 

enkla manualer och vid möten och aktiviteter på plats visa medlemmarna och hjälpa till med 

att ladda ner och starta upp de digitala verktygen. Anställda och ledande företrädare måste 

visa vägen och själva lära sig hantera verktygen för att vara goda föredömen och på plats 

kunna utbilda i användningen. 

 

HANTERING AV POLISTILLSTÅND 

Varje enskild kommun ansvarar för att söka polistillstånd. Föreningarna behöver söka 

tillstånd för affischering, kampanjaktiviteter på gator och torg för eventuella valstugor/valtält. 

Tillstånden ska sökas i god. 

 

När det gäller Stockholms stad samordnade Socialdemokraternas Tina Rönngren och Sophia 

Holm polistillståndsansökan. Polistillstånden är gemensamma för alla partier som finns 

representerade i kommunfullmäktige. I mycket god tid, oktober/november före valet, bör 

kontakt upprättas för att detta arbete ska komma igång. Polisen och trafikkontor har lång 

handläggningstid och i både EP-valet och valet 2018 kom tillstånden extremt sent. 

 

Till nästa valrörelse bör följande punkter beaktas i samarbetet med de andra partierna: 
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● Att ansöka om torgmötestillstånd på ett fåtal platser där de allra flesta partier kommer

att kampanja. Övriga platser söker varje enskilt parti för.

● Plats för valstuga i centrala Stockholm i det fallet Soltorget/Sergelstorg inte är aktuell.

● Gemensam scen och ljud på lördagen före valdagen för partiledare/toppkandidat

Andra frågor som bör hanteras tidigt av Stockholmsföreningen och lokalföreningarna är: 

Vilka platser ska det bedrivas kampanj på? Eventuellt fler valstugor? Affischeringsstarten 

och dess organisation. 

VALSTUGAN VID SOLTORGET 

Valstugan vid Sergels torg var, liksom inför valet 2018, placerad på Soltorget vid femte 

höghuset. Men denna gång låg samtliga partiers stugor utmed Sveavägen i två rader med en 

trång gång emellan. Detta var ur alla synvinklar en dålig placering, en uppfattning som delas 

av de andra partierna.  

Anledningen till denna placering sades vara att det går högspänningsledningar för spårvagnen 

utmed Sergels torg som hindrar möjligheten att lyfta in stugorna från Hamngatan/Sergels 

torg. Polisen vägde också in säkerhetsaspekter och bestämde därför den placering som blev. 

Det är av yttersta vikt att vi i god tid före valet 2022 säkerställer en bra och ändamålsenlig 

placering av de valstugor som är ett nav i valkampanjen i Stockholm. Det måste till ett 

politiskt beslut i Stockholms stadshus och frågan får inte överlämnas till tjänstemän på 

gatukontoret och SL.  

Ansvarig för valstugans bemanning var Berith Eriksson som var anställd under valrörelsen.  

Tanken från början var att engagera några personer som skulle ansvara för att bemanna 

valstugan en viss dag/dagar genom att kontakta sina nätverk. Kansliet skulle inte behöva jaga 

folk för varje pass i stugan. Det fungerade dock endast i ett fall. I övrigt har kansliet fått fråga 

personer för att bemanna varje pass. 

Att det har fungerat så bra som det gjort hänger till stor del på två idoga personersom 

tillsammans bemannade nära 130 timmar. Därutöver var Liberala Studenter väldigt flitiga. 

Andra som lade ner många timmar i valstugan var “gamla trotjänare” som brukar aktivera sig 

under valrörelser. I början var det svårt att få folk att ställa upp, men efterhand har det gått 

väldigt bra. Stämningen i stugan har varit bra trots den envisa kylan som var den första 

veckan. Alla verkar ha känt att uppdraget var viktigt och också haft trevligt tillsammans. 

Önskvärt hade varit om fler med lite tyngre förtroendeuppdrag hade tagit fler pass i 

valstugan, det sätter status på uppdraget för övriga. 

Valstugan har varit trevligt och smakfullt inredd och även mycket funktionell, det fanns 

relevant material och lagom mängd.  
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KAMPANJ PÅ GATOR OCH TORG  

Ungefär 60 procent av alla kampanjaktiviteter som genomfördes av föreningarna var andra 

aktiviteter än dörrknackning. I kampanjkalendern har de beskrivits som flygbladsutdelning, 

torgkampanj eller ospecificerad kampanj. En del av de här kampanjerna har genomförts på 

platser det är inte är möjligt, eller åtminstone är förenat med svårigheter, att genomföra 

dörrknackning. Det gäller till exempel innerstaden. I andra fall handlar det om bland annat 

flygbladskampanj som genomförs vid tider då dörrknackning inte är möjligt som på 

morgonen vid tunnelbana eller pendeltåg.  

 

HOMEPARTIES  

Ett homeparty innebär att en medlem eller kandidat bjuder hem grannar och vänner som är 

intresserade av Liberalerna och under trevliga former låter dem lyssna på och träffa en 

kandidat eller någon annan ledande politiker för Liberalerna. Poängen med att medlemmar, 

och särskilt medlemmar som inte är så aktiva på andra sätt ordnar homeparty, är att de ofta 

har ett nätverk som är intresserade men inte är politiskt aktiva eller helt säkra på hur de ska 

rösta.  

 

Kansliet gick under våren flera gånger ut med information om möjligheten att ordna 

homeparties. Vi vände oss till medlemmar uppmanade den som var intresserad att höra av sig 

så skulle vi engagera en kandidat eller annan ledande politiker. Flera personer sa sig vara 

intresserade av att tala vid ett homeparty och vi marknadsförde möjligheten att få hjälp med 

kontakter. Trots detta genomfördes endast två homeparties som en effekt av dessa åtgärder. 

Fler arrangemang kan ha hållits runt om i länet, men utan att vi har fått kännedom om dem.  

 

För att få igång fler homeparties krävs att kandidater och ledande politiker själva aktivt 

erbjuder möjligheter och säljer in sig själva som villiga att komma hem till medlemmar och 

samtala om politik. Det kan ske genom olika kanaler och naturligtvis med hjälp av kansliet 

som kan använda sig av både veckobrev och sociala medier.  

 

TORGMÖTEN MED SCEN OCH MIKROFON 

Under valrörelsen hölls två torgmöten på Soltorget: 9 maj med Cecilia Malmström  och 25 

maj med Karin Karlsbro och Jan Björklund 

 

Liksom under valrörelsen 2018 var det svårt att mobilisera publik till dessa arrangemang. 

Människor som rör sig på stan stannar inte numera till bara för att det hålls ett politiskt 

torgmöte, inte ens om det är partiledare eller andra kända personer.  

 

Därför krävs det stort arbete att mobilisera medlemmar som utgör en publik så att det inte ser 

alldeles tomt ut runt mötet. Det kostar också en del att säkerställa scen och bra ljud. De totala 

resurser, både i form av pengar och tid, som går åt till denna typ av möten kan därför bättre 

läggas på andra aktiviteter.  
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Vi vet inte hur många föreningar i länet som har ordnat torgmöten med mikrofon. Sannolikt 

är det få och det har inte framkommit i enkäter eller andra utvärderingar att detta är en 

kampanjform som känns bra och meningsfull annat än i undantagsfall. 

 

KANDIDATERNA OCH VALRÖRELSEN 

 

KANDIDATERNAS BESÖK I LÄNETS FÖRENINGAR 

Länskansliet erbjöd samordning av besöken i föreningarnas i Stockholms län. Berith Eriksson 

var ansvarig. Alla föreningar och kandidater informerades om möjligheten och vårt önskemål 

att besöken skulle samordnas i syfte att få ut så mycket möjligt av våra knappa resurser.  

 

Av naturliga skäl har de flesta förfrågningar gällt toppkandidater. Förståelsen har varit 

hygglig för att vi behöver prioritera var toppkandidaternas besök ska förläggas. De flesta som 

önskat besök har haft en ganska bra planering och framförhållning.  

 

Det har också inkommit ett antal externa förfrågningar rörande debatt som anordnats av olika 

organisationer, även detta har lösts på ett bra sätt. I jämförelse med riksdagsvalrörelser har 

efterfrågan på medverkan från kandidater varit mycket liten. Sammanlagt ett 15-tal 

föreningar och lokalavdelningar i Stockholm, dvs drygt en tredjedel har önskat något/några 

besök vid kampanj eller debatt. Därutöver har några tagit egna kontakter och ordnat 

kandidatbesök.  

 

När det gäller kandidaternas egna initiativ för att göra besök ute i länet och i staden har 

aktiviteten inte varit särskilt hög om man undantar de efterfrågade toppkandidaterna (som 

inte behövt marknadsföra sig själva). Intresset har varierat mycket när det gäller viljan att åka 

utanför tullarna för att göra besök i någon förening.  

 

När förfrågningar kommit om medverkan vid olika debatter och informationsträffar som inte 

är på nivå för toppkandidater har företrädesvis Oscar Wåglund-Söderström, Martin Ängeby, 

Maria Johansson och Christina Tufvesson tagit på sig uppdrag. Bland våra riksdagsledamöter 

har Joar Forssell varit flitigt efterfrågad och ute på många debatter. Även Fredrik Malm har 

varit ute. 

 

Said Abdu har inte haft någon samordning med kansliet av sina besök, varken i frågan om tid 

eller områden, men besökte flera föreningar i Stockholms län under valrörelsen. 

 

Riksorganisationens brist på framförhållning när det gäller besked om våra toppkandidaters 

och partiledarens besök i staden och länet skapade problem. Föreningar som får besök vill 

naturligtvis ha en chans att göra en bra förberedelse för att besöket ska bli så lyckat som 

möjligt. Förståelse finns naturligtvis för att saker kan ändras i sista stund, men det har inte 

fungerat tillfredsställande. 
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ANNAT STÖD TILL KANDIDATERNA 

Alla kandidater i hela landet kunde söka stöd från riksorganisationen för sin kampanj. Vi har 

inte uppgift om hur många som sökte. Förutom toppkandidaten Karin Karlsbro, fick en 

person (Maria Johansson) ekonomiskt stöd för sin kampanj. Alla kandidater från Stockholms 

län erbjöds, förutom samordning av besök, hjälp med att ta fram plattor för Facebook och ta 

fram målgrupper för annonsering. Abdukadir Salad Ali fick stöd via Spånga-

Tenstaföreningen som fick bidrag från Stockholmsföreningens offensivfond till bland annat 

affischer. 

 

Hadar Cars utsågs av valledning till “seniorkandidat” som lyftes fram både vid arrangemang 

för seniorer och i ett särskilt postutskick till pensionärer i våra starkaste distrikt med 

flerfamiljshus. 

 

Riksorganisationen var både otydliga om möjligheter till och omfattningen av stödet och 

alltför sena i starten. I kommande valrörelser måste frågor om stöd till kandidater vara klart 

minst tre månader före valet.  

 

Svaren i enkäten till kandidaterna visar att antalet kampanjtillfällen och hur mycket man har 

använt sig av länskansliets stöd varierar mycket. Flera kandidater har varit ganska passiva. 

Huvuddelen av de sju kandidater som har svarat lämnar mest positiva synpunkter på 

länsförbundets stöd till dem.  Ett par (anonyma svarande) är mer negativa.  

 

Någon efterlyser en mall där kandidaterna hade kunnat söka stöd för olika aktiviteter. I en 

kommande valrörelse bör detta övervägas och samordningen med riksorganisationen när det 

gäller stödet för Stockholms läns kandidater utvecklas. Det bör också i kommande 

valrörelsen göras tydligt när valsedeln fastställs att kandidaterna, även de som står långt ner 

på listan, har ett särskilt ansvar att vara drivande i kampanjen. De är viktiga inspiratörer och 

måste vara ledande kampanjarbetare.  

 

 

TRYCKSAKER 

Föreningarna kunde beställa av de flygblad, foldrar och affischer som riksorganisationen tog 

fram. Totalt beställdes 110 500 flygblad och 150 000 foldrar. Stockholms län köpte i slutet av 

kampanjen upp alla de affischer, drygt 100 stycken, som riksorganisationen hade kvar. 

 

Varje lokalförening i Stockholms stad erbjöds att ta fram en lokal folder kopplad till EP-

valet. Varje folder frontades med lokal politik kopplat till EU samt en lokal politiker och en 

EP-kandidat. Kommunföreningarna kunde själva ta fram en folder för deras föreningar 

genom att använda mallen i webbtryckeriet. 

 

Kandidater fick stöd i att ta fram profilmaterial och plattor till sociala medier. 

 

Föreningarna fick stöd i att ta fram annonser till tidningar. 
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Material togs fram för olika målgrupper och händelser. Bland annat gjordes ett direktutskick 

till årsrika med ett flygblad anpassat till målgruppen. Ett annat flygblad rörde jämställdhet 

som delades ut på Internationella Kvinnodagen. Föreningarna fick också gratis 

samtalsöppnare, knappar och de kunde beställa profilkläder. 

 

Trycksaker och fördelning finns i pappersformat i Ulrikas pärm “EP-val 2019”. 

Samtliga trycksaker finns digitalt i Drive här: 

https://drive.google.com/drive/folders/1V33GqSBGpeJtYMZEkGYCRSP0iR7Fj8fF?usp=sha

ring 

Antal beställda flygblad och affischer per förening finns digitalt här: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rFUkiwy3QNf9ng8S0QDcK2uSzgLwUhy91LicQC

nwSbg/edit?usp=sharing 

 

AFFISCHER  

Riksorganisationen tog fram totalt fem budskapsaffischer samt två kandidataffischer.  Totalt 

beställdes 4 500 affischer.  

 

Affischernas budskap uppskattades av föreningarna. Många föreningar ökade på sitt antal 

affischer i efterhand och flera föreningar hade kunnat sätta upp fler affischer. 

 

SYNPUNKTER FRÅN FÖRENINGARNA PÅ TRYCKSAKER OCH 

AFFISCHER 

● Utformningen av affischer och flygblad får medelhöga betyg. De flesta anger 2-4 på 

en skala på 1-5. 

● Samtalsöppnarna får höga betyg av föreningarna. 

● Distributionen av trycksaker och affischer har fungerat väl och får höga betyg av 

föreningarna. 21 föreningar av 24 säger mycket eller bra. 

● Affischer som kampanjmetod från överlag lite lägre betyg från föreningarna än 

dörrknackning och andra metoder. 

 

 

DIREKTUTSKICK 

Förbundsledningen beslutade att göra ett adresserat direktutskick till personer över 65 år som 

bodde i prioriterade valdistrikt där vi inte kom åt med dörrknackning. Målgruppen var också 

svårare att nå med vår reklam i sociala medier. 

 

Distributionsföretaget Strömbergs anlitades för att plocka och distribuera utskicket med mål 

att utskicket skulle nå mottagaren i god tid före förtidsröstningen startade. I och med att 

valsedeln tycktes sent distribuerades utskicket först i samband med att förtidsröstningen 

startade. Vi tog fram ett speciellt kuvert (C5), ett flygblad som profilerade Hadar Cars som 

tillsammans med riksorganisationens folder samt två valsedlar skickades i en försändelse som 

gick med B-post. Materialet finns också i pärmen “EP-val 2019” 
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Antal försändelser: knappt 26 870 stycken. 

 

Försändelserna gick till dessa valdistrikt: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDzb7sX9l6CbfvHog7CVuJS_MknrxMTElvQqNX

8sMyY/edit?usp=sharing 

  

Vi valde bort 15 stycken valdistrikt för att kunna se om utskicket gjorde skillnad: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QfJk49Z_HdF03eke3vFOTBQ9cnikQkdFEhj81to

V88/edit?usp=sharing  

 

En analys visar att vi inte kan se någon effekt som vare sig är statistiskt signifikant eller har 

någon mätbar förklaringseffekt. Vi har allt så inte någon möjlighet att säga att utskicket till 

väljargruppen 65+ är en bevisligen effektiv kampanjmetod.  

 

POLITISKT STÖD  

Ett utspelspaket togs fram och distribuerades till kandidater och KPR med gruppledare och 

politiska sekreterare. Utspelspaketet bestod av EU-politik kopplat till lokal nivå med 

tillhörande lokal statistik. Bland annat fanns hur mycket växthusgaser som släpps ut i varje 

kommun, vilket vi kopplade till vårt förslag om en europeisk koldioxidskatt. Ett annat 

exempel var brottsstatistik kopplat till vår fråga om ett europeiskt FBI. Totalt fanns åtta delar 

i paketet. 

  

Utspelspaketet användes bland annat till att skriva insändare med hjälp av de stommar som 

fanns i paketet. Insändarna kunde skrivas under av kandidater och gruppledare tillsammans. 

Några exempel (materialet spreds också i hela landet): 

https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt/eu-behovs-om-vi-ska-radda-klimatet 

https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/eu-behovs-om-vi--ska-radda-klimatet/ 

https://www.lt.se/artikel/debatt/eu-behovs-for-klimatets-skull 

https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/nackas-unga-kan-fa-en-annu-battre-framtid-i-europa/ 

https://www.lt.se/artikel/debatt/okat-samarbete-i-europa-ger-patienterna-storre-frihet 

https://www.lt.se/artikel/debatt/debatt-vi-jobbar-for-en-europeisk-koldioxidskatt 

https://www.lt.se/artikel/insandare/utveckla-eu-sag-ja-till-europa 

https://www.lt.se/artikel/insandare/ett-tydligt-ja-till-europa 

https://katrineholm.liberalerna.se/blog/europeiskt-fbi/ 

https://www.kkuriren.se/opinion/debatt/utan-eu-farre-jobb-i-katrineholms-kommun-

sm4848863.aspx 

  

Av de föreningar som har har svarat på enkäten uppger 19 att de har använt sig av paketet. 

Flera föreningar valde att göra inlägg på sociala medier med hjälp av materialet. Haninge tog 

tex fram fyra lokala filmer tillsammans med en av våra EP-kandidater som lyfte den lokala 

statistiken. Filmerna släpptes med jämna mellanrum hade mellan 3500 till 11000 visningar. 

Upplands-Bro använde materialet för att ta fram en valtidning som delades ut till alla hushåll. 
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Paketet fungerade också som stöd för kandidaterna i kontakt med journalister. Någon 

kandidat tog själv kontakt med en lokal journalist för att sälja in politiskt budskap med hjälp 

av den lokala statistiken. En annan kandidat använde materialet till att ta fram lokala 

facebookfilmer. 

  

Utspelspaketet finns digitalt här: 

https://drive.google.com/file/d/1MxF2BY_0Rr7vcrtHPBVfi35a5l_FOyJK/view?usp=sharing 

  

Frågor och svar kring aktuella frågor togs fram under valrörelsen och distribuerades till 

nyckelgruppen. Frågorna gällde bland annat vårt förslag om koldioxidskatt, tåg i Europa och 

vad som skiljer Liberalerna och Centern. Dokumentet fylldes på med frågor som 

medlemmarna fick under valrörelsens gång. 

  

Riksorganisationen tog också fram övergripande politiskt underlag och bistod med frågor och 

svar. Men med tanke på att detta är en riksövergripande valrörelse hade riksorganisationen 

behövt göra mer för att möta behovet framförallt lokalt och regionalt material med 

anknytning till EU. Det som gjordes tog stockholmskansliet fram.  

  

Kansliet tog fram olika plattor till sociala medier med politiska budskap och besvarade 

inkomna frågor via sociala medier. 

  

Samtliga föreningar fick exempel på lokala frågor att driva och hur dessa kunde formuleras. 

Det kunde tex handla om att Liberalerna vill se en europeisk koldioxidskatt så att också våra 

barnbarn kan växa upp i ett grönskande Norrtälje. 

 

SOCIALA MEDIER 1 MARS - 26 MAJ 

Sociala medier-teamet satte igång med att sprida EP-budskap från och med mars. Målet för 

hela perioden var att nå 29 000 interaktioner. En interaktion är en delning, reaktion eller 

kommentar på ett inlägg på vår centrala Facebook-sida “Liberalerna Stockholm”.  

 

Totalt nådde vi 17 605 interaktioner. Det motsvarar 17% av andelen interaktioner för 

samtliga partiers länsövergripande sidor på Facebook, vilket innebär att Liberalerna fick 

tredje störst genomslag, efter S (19%) och KD (43%). Liberalernas motsvarande andel i den 

nationella valrörelsen var 14% av interaktionerna. Vi var då fjärde bäst, efter S, M och KD. 

 

ENGAGEMANG/MOBILISERING  

Det är betydligt svårare att mobilisera medlemmar för kampanjarbete i en europavalrörelsen 

jämfört med riksdagsval- och lokalval. Visserligen finns det en antal medlemmar i 

Liberalerna som är särskilt engagerade i europafrågan och därför blir aktiva just i samband 

med detta. Men det väger inte upp det faktum att antal aktiva blir många fler då alla 

medlemmar som är kandidater till uppdrag på olika nivåer och har ett eget intresse av att 

driva valrörelse för att samla röster. 
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Möjligheten att få ut medlemmar i kampanj påverkades också negativt först av att 

Liberalernas toppkandidat ifrågasattes på grund oklarheten och det sena beslutet om vem som 

blev Liberalernas toppkandidat. Det fanns också en allmän negativ spiral för partiet med 

sjunkande opinionssiffror och inledningen av partiledarvalet som påverkar medlemmarnas 

intresse av att göra insatser. 

 

I kampanjplanen för EP-valet hade förbundsstyrelsen slagit fast att alla medlemmar med 

förtroendeuppdrag förväntades att genomföra minst fyra kampanjaktiviteter under april och 

maj. Så har det inte alltid fungerat. I enkäten svarar en tredjedel av föreningarna att så inte 

var fallet i deras förening. Det är också kansliets intryck att det på flera håll saknades aktivitet 

både medlemmar med uppdrag. I något eller några fall var inte ens föreningens mest ledande 

personer aktiva. 

 

I enkäten till föreningarna fick de ange hur många medlemmar som var aktiva 

riksdagsvalrörelsen 2018 samt i europavalrörelsen 2019. 2018 var det nio föreningar som 

hade 20 medlemmar som var aktiva i valrörelsen. Fem föreningar uppger att 20 eller 

medlemmar var aktiva i europavalrörelsen 2019. 

 

Om man räknar samman antalet aktiva i föreningar som har svarat på enkäten samlade 

valrörelsen 2019 lite drygt två tredjedelar av de aktiva 2018. Så helt klart var 

mobiliseringsgraden lägre, men kanske inte så låg som man hade kunnat befara och som 

föreningarnas kommentarer i enkäten antyder. 

 

LUF Storstockholms och Liberala studenters insatser behöver dock särskilt nämnas. De 

engagerade medlemmar både i egna aktiviteter och förstärkning av Liberalernas 

dörrknackning och andra kampanjer. Nedan sammanfattas LUF Storstockholms och Liberala 

Studenters i Stockholms valrörelser. 

 

LUF STORSTOCKHOLM  

Europaparlamentsvalrörelsen var lyckad för LUF Storstockholm. På skolor och kampanjer 

värvades 86 nya medlemmar mellan 1 april och 26  maj. Distriktet hade under perioden en 

heltidsanställd distriktssekreterare, en valledare på 50 procent och ett 20-tal engagerade 

aktiva medlemmar. 
 
38 skolor i Stockholms län besöktes, varav 15 i Stockholms stad och 23 i yttre länet 

(Södertälje, Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Täby, Danderyd, Tyresö, Upplands Bro, Österåker, 

Norrtälje, Lidingö, Nacka och Solna) 
 

Skolbesök Egna 

morgonkampanjer 
Egna 

torgkampanjer 
Samordnade 

kampanjer med L 
Dörrknackningar* 

38 13 11 14 9 
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*Dörrknackningar där vi kraftsamlat LUF:are, medlemmar har också deltagit, utan uppbackning från distriktet, hos sina 

lokalföreningar 
 

I Stockholms läns skolval fick Liberalerna 5,58 procent av rösterna. Bland gymnasieelever 

fick Liberalerna 5,59 procent och i grundskolan 5,57 procent. 
I Stockholms stad hade Liberalerna ett starkare stöd bland skolelever, där 6,58 procent av 

deltagande la sin röst på Liberalerna.  
 
Endast ett fåtal skolor deltog i skolvalet och särskilt få av de skolor LUF besökt. Dock går det 

att se en viss skillnad i skolvalsresultat mellan skolor vi har kampanjat på och andra 

jämförbara skolor. Ett exempel på detta är i Täby Kommun där Liberalerna fått 8,3 procent 

av rösterna på Täby Enskilda Gymnasium och på Åva Gymnasium, dit vi nekats, 5,5 procent. 
 
 

Utöver kampanjer har 12 medlemsvårdande aktiviteter anordnats, bland annat 

motionsskrivarstuga, filmkvällar, pizzahäng framför tv-debatter och ett flertal talarkvällar. 

 

LIBERALA STUDENTER STOCKHOLM  

Föreningens målgrupp bestod av röstberättigade studenter skrivna i region Stockholm. För att 

nå ut till dem fokuserade föreningen sina insatser vid stadens tre stora lärosäten: Stockholms 

Universitet, KTH och Södertörns Högskola. Genom kontinuerlig dialog med LUF och 

Liberalerna Stockholms län kunde Liberala studenter Stockholm få stöd i flera kampanjer och 

gavs även möjlighet att ansluta sig, och/eller erbjuda stöd, till kampanjer och evenemang 

anordnade av andra lokalföreningar.  

 

Liberala studenter Stockholm planerade sammanlagt 53 kampanjer för perioden 16 april till 

26 maj och bedrev kampanjer varje vardag samt vissa helgdagar. Av dessa 53 kampanjer 

genomfördes 44, medan 9 ställdes in (2 pga dåligt väder, 2 pga omprioriteringar, 5 pga 

bemanningsbrist).  

 

Liberala studenter Stockholms kampanjer bestod huvudsakligen av morgon- och 

lunchkampanjer och att stå i valstugan på Sergels torg. Föreningen fokuserade på att samtala 

med väljare, dela ut valmaterial i samband med morgon- och lunchkampanjer, samt att dela ut 

valmaterial i studentbostadsområden. Eftersom Liberala studenter Stockholm inte kunde 

rapportera in sina samtal i Liberalernas samtalsapp som en egen förening är det svårt att 

fastställa föreningens exakta samtalssiffra. I de områden Liberala studenter Stockholm 

prioriterade sina insatser hamnade Liberalerna i samtliga valkretsar över snittet för både riks 

och Region Stockholm.  

 

Liberala studenter Stockholm hade totalt fem aktiva medlemmar genom valrörelsen, varav 

fyra arvoderade (en valledare på 75% och tre kampanjombud på 25–100%). Föreningen fick 

också vid flera tillfällen genom valrörelsen stöd av Liberala studenters riksordförande samt 

vice ordförande.  

 

Sidan 38 av 93



 

24 

 

 VALSPURTMÖTE 12 MAJ 

Söndagen den 12 maj samlades 150 medlemmar på Ersta terrass för inspiration och samvaro. 

Arrangemanget bekostades och arrangerades av Stockholms län. Ljud och scen hyrdes in 

genom Michael Hage. 

 

På scenen framträdde de två toppkandidaterna tillsammans med partiledare. Deltagarna bjöds 

på hamburgare, ett glas bubbel, kaffe och chokladbit.  

 

Ersta terrass ett bra alternativ då de kan erbjuda möjlighet att vara utomhus och inomhus. 

Alla de svarande föreningarna i enkäten har givit betyget 3-5 för Valspurtmötet. 

 

VALVAKA 26 MAJ 

Valvakan hölls även i år på Clarion Stockholm Skanstull. Valvakan är riksorganisationens 

arrangemang. Två medarbetare från stockholmskansliet hjälpte till med riggningen. 

 

Valvakan öppnade 20.00. Stockholms län tillsammans med riksorganisationen planerade ett 

program på scenen med bland annat förbundets valledare som tackade valarbetare och 

valledare. 

 

 

ORGANISATIONEN  

 

VALLEDARE  

Varje förening uppmanades redan under senhösten att utse en valledare för europavalet. 

Denna fick information via Nyckelgruppbrev och inbjöds till Nyckelgruppskonferenserna. 

All information om avsåg valrörelsen riktades till dem i första hand och uppmaningen var att 

de sedan skulle sprida vidare till medlemmarna.  

 

Valledarna blev mer än tidigare en viktig grupp som länskansliet kommunicerade med. I 

kommande val bör de tillmätas ännu större vikt, en kick-off endast för valledare bör till 

exempel anordnas. Valledare/kampanjledare bör utses av varje förening under hela 

mandatperioden. 

 

Alla valledare fick som tack för sina insatser en biocheck och ett kort per post från 

länskansliet under juni månad. Det var mycket uppskattat. 

 

NYCKELGRUPPEN  

Nyckelgruppen är de som har ledarpositioner inom Stockholmsförbundet och kommun- och 

lokalföreningar. Den utgörs av ordförande för föreningarna, gruppledare/kommunalråd, 

politiska sekreterare i de kommuner som har sådana samt förbundsstyrelsen. Till 

Nyckelgruppskonferenserna inbjuds också alltid riksdagsledamöterna från Stockholms län 

och stad. För att minimera de interna mötena under våren till förmån för utåtriktat 
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kampanjarbete, hölls därför endast en Nyckelgruppskonferens i samband med 

förbundsårsmötet den 23 mars.  

 

Under valrörelsen hölls sedan två Nyckelgruppskonferenser på telefon den 25 april och 14 

maj. Det var korta informationsmöten (högst 30 minuter) i öppet läge så att det var möjligt att 

ställa frågor direkt.  

 

Jämfört med telefonkonferenserna i valrörelsen 2018 fick telefonkonferenserna 2019 

betydligt bättre omdöme av föreningarna. Det är sannolikt att det högre betyget berodde på 

att mötena var korta och att de som deltog direkt kunde komma med synpunkter och ställa 

frågor. 

 

VALLEDNING  

Förbundsledningen/AU utgjorde valledning och valledare var Monica Brohede Tellström, 

förbundsledningen/AUs ordförande. Med i förbundsledningen/AU är även 

Stockholmsföreningens AU-ordförande med, Martin Ängeby, som också var valledare för 

Liberalerna Stockholms stad. 

  

LÄNSKANSLIET 

Länskansliet utökades under veckorna före valet med en medarbetare på heltid och två på 

deltid. Till detta kom fyra personer som med ersättning per timmes utfört arbete planerade 

och och tillsammans med föreningarna i huvudsak genomförde dörrknackning, särskilt i 

länets prioriterade områden (se Kraftsamling under avsnittet Dörrknackning). 

 

LIBERALERNAS KANSLIER I REGION STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS 

STADSHUS  

De anställda på Liberalernas kanslier i Region Stockholm och Stockholms stadshus 

genomförde ett stort och engagerat arbete under valrörelsens tre sista veckor. Genom en 

överenskommelse mellan dessa kansliers chefer och kanslichefen på länskansliet, fick 

länskansliet möjlighet att schemalägga medarbetarna för dörrknackning ett par gånger i 

veckan samt vissa helger.  

 

Gruppen samlades tillsammans med stockholmskansliet till en halvdagskonferens i början av 

april och fick en utbildning av läns kansliet kampanjansvariga. Mer än hälften av gruppen 

hade inte tidigare knackat dörr, men gick ut och stöttade och inspirerade föreningarna med 

stor entusiasm. Medarbetarna gjorde även andra viktiga insatser i valstugan och i andra 

aktiviteter.  

 

Det arbete som medarbetarna på region- och stadshuskanslierna utförde blev en stor och 

uppskattad insats och och innebar en avgörande skillnad för hela kampanjen. Till skillnad 

från “vanliga” valrörelsen fortsatte den ordinarie verksamheten för dessa medarbetare i 

oförminskad styrka men trots det åkte de efter en full arbetsdag på sina respektive kanslier ut 

och satsade kvällar och helgdagar för kampanjinsatser.  
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Det innebar att med tre-fyra anställda kunde en grupp dörrknackare i en förening kanske 

fördubblas en kväll. Dessutom kunde de anställda medarbetarna ge inspiration och energi 

som ibland var nödvändigt. 

Föreningarna är mycket positiva till denna satsning. I en enkät till medarbetarna framgår det 

att de uppskattade att det var tydligt vad som förväntades av dem i valrörelsen. De mottogs 

mycket väl föreningarna och kände sig uppskattade.  

SLUT 
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Valberedningens överväganden 
 
 
 
Liberalerna är, som opinionsläget nu ser ut, särskilt beroende av väljarstödet i storstäderna 
för att nå större politiskt inflytande på riksnivå. Detta visade sig inte minst i EP-valet.  Hela 
landet måste dock hjälpas åt och var och en dra sitt strå till stacken. Det är därför särskilt 
viktigt att Liberalerna i Stockholm kan visa att liberal politik verkligen gör skillnad för 
invånarna och att våra nydanande reformer kanske kan inspirera andra delar av landet.  
 
Valberedningen för Liberalerna i Stockholms stad menar därför att styrelsen fortsatt måste 
lägga ner mycket tid och kraft genom att såväl stötta som inspirera fullmäktigegruppen i 
Stadshuset liksom den liberala gruppen i regionfullmäktige.  
 
Förra året föreslog valberedningen en minskad styrelse i syfte att öka effektiviteten mot 
bakgrund av den allt mer krävande situationen för Liberalerna. Detta bifölls av 
representantskapet liksom att inga suppleanter ska utses.  
 
Valberedningen har intervjuat alla styrelseledamöter både muntligt och skriftligt. Svaren 
visar på att förändringarna har fallit väl ut. Vi ser den starkt förbättrade närvaron på 
styrelsemötena som ett tecken på detta.  
 
Valberedningen föreslår oförändrat 13 ordinarie ledamöter, sju kvinnor och sex män. Vi vill 
betona att vi ser varje ledamot som representant för hela staden. Den lokala geografiska 
tillhörigheten har i vår bedömning minskat i betydelse, men det är viktigt att de olika delarna 
av staden är representerade vilket de är i detta förslag. De mer renodlade lokala 
perspektiven och behoven kan istället diskuteras på Ledarträffarna som drivs av just 
styrelsen. Det är också på Ledarträffarna som stadens politik både kan formas och förklaras 
mellan de olika mötena med representantskapet. 
 
I förslaget till ny styrelse finns det en fortsatt mångfald av kompetenser. Här finns både 
yngre och äldre representerade med olika perspektiv och intresseområden som kan möta 
olika utmaningar i det politiska arbetet. 
 
Vid årsmötet 2019 valdes relativt många nya ledamöter in. I år föreslås tre nyval. Den 
föreslagna ordföranden är, liksom tidigare ordförande, också gruppledare för Liberalernas 
fullmäktigegrupp. Detta är en ordning som fungerat bra och sedan länge tillämpats i 
Stockholm. 
 
Stockholm i mars 2020 
 
Cecilia Carpelan (sammankallande), Bonnie Bernström, Pia Lindgren, Lars Wissing, Thomas 
Erlandsson, Sven Lindeberg och Ingela Gille Rausén samt adjungerade Charlotta 
Schenholm (Liberala kvinnor) och Karin Pettersson (LUF). 
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Valberedningens förslag till årsmötet 2020 

Styrelsen 

Ordförande 
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Paulina Draganja (omval) 
Cecilia Ekman (nyval) 
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Linnea Sandström Lange (omval)  
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Isabel Smedberg-Palmkvist (nyval) 
Christina Tufvesson (omval) 
Hanna Wistrand (nyval) 
Martin Ängeby (omval) 
Peter Öberg (omval) 

Revisor* 
Mats Hasselgren (omval) 
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor, KPMG (omval) 

Ersättare 
Jonas Haak (omval) 
Anders Taaler, Ersättare till auktoriserad revisor, KPMG (omval) 

*Förtroendevald revisor föreslås även utses till granskare av redovisning av
partistöd.
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Förslag Stadgar Liberalerna Stockholms stad 

§ 1. ÄNDAMÅL

Liberalerna Stockholms stads uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning 
till gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för 
samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av personer 
med liberal samhällsåskådning till politiska förtroendeuppdrag. 
Föreningen ska dessutom besluta om 
• användning av kommunalt partistöd
• provval och fastställande av kandidater inför kommunfullmäktige- och
regionfullmäktigeval
• nominering av personer till offentliga uppdrag på kommunal- och regionalnivå

Liberalerna Stockholms stad utgör en kommunförening, i vilken samtliga lokala 
föreningar i Stockholms kommun ingår. 

Utöver dessa grundstadgar gäller för kommunförening även partistadgarna i tillämpliga 
delar. 

§ 2. SAMMANSÄTTNING

§ 2.1 FÖRENINGEN

Liberalerna Stockholms stad består av Liberalernas medlemmar inom Stockholms 
kommun, vilka inte är medlemmar i någon annan lokal förening eller direktanslutna till 
förbund eller riksorganisationen, samt därutöver de medlemmar i Liberalerna utanför 
föreningens område vilka genom egen ansökan vunnit inträde i föreningen. 

§ 2.2 LOKALA FÖRENINGAR

Liberalerna Stockholms stad är uppdelad i lokala föreningar. För lokala föreningar gäller 
de stadgar som är fastställda av representantskapet. Samgående mellan lokala föreningar 
sker efter samstämmiga beslut i berörda lokala föreningar och godkännande av 
Stockholms stads styrelse. Ny lokal förening tillhör Liberalerna Stockholms stad efter 
beslut av Stockholms stads styrelse. 

§ 3. REPRESENTANTSKAP

Liberalerna Stockholms stads högsta beslutande organ är representantskapet och består 
av ombud för lokala föreningar samt en representant för var och en av Liberala 
Ungdomsförbundet, Liberala Kvinnor och Liberala Studenter i Stockholms stad. Varje år 
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hålls minst två representantskap, varav ett årsmöte. Representantskap som inte är årsmöte 
får inte fatta beslut i annat ärende än som angivits i kallelsen. 

Varje lokal förening äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 15-tal den 31 december 
vid föregående år anslutna medlemmar. Medlem har rätt att tjänstgöra som ombud, för 
lokal förening eller samverkande organisation, först efter det att tre månader gått sedan 
inträdet i Liberalerna. Medlemmar i Liberalerna Stockholms stad avgående styrelse som 
tillika är ombud äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet, ej heller i val av revisorer.  
Årsmötet ska hållas senast under mars månad. Tid för årsmötet ska meddelas samtliga 
medlemmar senast två månader före mötet. Kallelse till årsmötet ska sändas ut till 
samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. 

Medlemmarna i Liberalerna Stockholms stad, föreningens revisorer och ledamöterna av 
partistyrelsen har rätt att delta i representantskapets överläggningar och där framställa 
förslag.  
Medlem kan ställa frågor till Stockholms stads styrelseledamöter och till innehavare av 
offentliga uppdrag. Fråga skall inlämnas till Liberalerna Stockholmskansli senast sju dagar 
före årsmötet.  
Motioner till årsmötet ska, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen 
sex veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse, inkomna motioner och styrelsens 
yttrande över dem samt övriga förslag från styrelsen ska sändas ut till medlemmarna 
senast två vecka före mötet. 

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma: 
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande, sekreterare, protokollsjusterare och rösträknare för årsmötet
4. Fråga om mötet behörigen utlysts
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt rapport från kommunfullmäktigegruppen
7. Bokslut och revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Motioner och förslag från styrelsen
10. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i
styrelsen
11. Nominering och val intill tiden för nästa ordinarie årsmöte av:
a) ordförande
b) 1:e och 2:e vice ordförande
c) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
d) eventuella ersättare i styrelsen
e) två revisorer och två revisorsersättare
f) ordförande och ledamöter i valberedningen
g) övriga eventuellt förekommande val
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12. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
13. Årsmötets avslutande

Utöver årsmöte hålls representantskap inom en månad efter begäran från antingen en 
tiondel av medlemmarna eller efter beslut av styrelsen. Tid och plats fastställs av styrelsen 
och ska meddelas samtliga medlemmar senast en vecka före mötet. 

§ 4. STOCKHOLMS STADS STYRELSE

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och 
representantskapets beslut.  

Styrelsen består av föreningens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande och 6-13 övriga 
ledamöter samt 0-7 ersättare rangordnade efter röstetal vid eventuell votering. Antalet 
röstberättigade ledamöter i styrelsen ska vara udda. Styrelsen utser inom sig kassör.  

Styrelsen kan till sig adjungera representanter för Liberala Ungdomsförbundet, Liberala 
Kvinnor och Liberala Studenter i Stockholms stad. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sammanträde sker efter 
ordförandens beslut eller när minst två ordinarie ledamöter begär det. Styrelsen är 
beslutsmässig när antalet närvarande styrelsemedlemmar är mer än hälften av antalet 
ordinarie ledamöter. 

Det åligger styrelsen särskilt att: 
• ansvara för att representantskapets beslut verkställs
• sammankalla representantskap
• till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport
• vidta åtgärder för medlemsvärvning och medlemsvård
• vidta åtgärder för Liberalernas deltagande i kommun- och regionfullmäktigeval inom
föreningens område och se till att lokalt valarbete utförs vid regions-, riksdags- och
Europaparlamentsval samt folkomröstningar
• snarast till förbundet anmäla inom föreningen förrättade val samt även i övrigt hålla
kontakt med förbundet
• hålla medlemmarna orienterade om partiets verksamhet och de politiska händelserna
inom föreningens område
• vidta åtgärder för att trygga föreningens ekonomi

Styrelsen har möjlighet att inom sig utse ett arbetsutskott för att ansvara för föreningens 
löpande angelägenheter och tjänstgöra som styrelsens verkställande organ. Om 
arbetsutskott utses ska styrelsen även utse dess ordförande. Utskottet sammanträder på 
kallelse av ordföranden och är beslutsmässigt när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
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§ 5. EKONOMI OCH REVISION

Föreningens tillgångar förvaltas av Stockholms stads styrelse. Räkenskaperna avslutas per 
kalenderår genom ett årsbokslut som tillsammans med protokoll överlämnas till 
revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Den ena av de två revisorerna och den ena av 
de två suppleanterna skall vara godkända revisorer. Revisionsberättelse lämnas till 
styrelsen senast en vecka före årsmötet. Kopia av föreningens bokslut ska snarast möjligt 
efter årsmötet sändas till Stockholmsförbundet. 

Liberalerna Stockholm stad är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för 
Liberalernas lokala verksamhet i Stockholms kommun.  

§ 6. VALBEREDNING

Valberedningen förbereder val av kommunföreningsstyrelse och revisorer som ska 
förrättas av årsmötet. Val av valberedning framläggs av årsmötets presidium. 
Valberedningen består av ordförande, vice ordförande samt 2 till 5 ordinarie ledamöter, 
som utses av årsmötet. Valberedningen skall inhämta synpunkter från samverkande 
organisationer.  

§ 7. LOKALA FÖRENINGARS SAMVERKAN INOM SAMMA VALKRETS

Lokala föreningar inom samma fullmäktigevalkrets ska samverka inom kretsen. 
Samverkan kan avse planering och genomförande av valkampanjarbete inför allmänna val 
och folkomröstningar. 
Lokala föreningar kan, var för sig eller i samverkan inom valkretsen, även nominera till 
och yttra sig över förslag till kandidatlistor för allmänna val i enlighet med de riktlinjer 
som bestäms av representantskapet.  
Inför kretsmöte ska samtliga medlemmar inom kretsen kallas minst två veckor i förväg. 
För att inom valkretsen leda samverkan mellan lokalföreningarna kan en kretsstyrelse 
utses. Kretsstyrelsen består av respektive lokalföreningsordförande och ytterligare en 
representant ur varje lokalföreningsstyrelse. Kretsstyrelsen utser en kretsordförande. 
Kretsstyrelsen förvaltar inga ekonomiska tillgångar. 
Av § 3 framgår att medlem har rösträtt först efter det att tre månader gått sedan inträdet i 
avdelningen. 

§ 8. BESLUTSFATTANDE

Omröstning sker öppet, utom vid nomineringar och val då sluten omröstning genomförs 
om så begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. 
Röstning med fullmakt godtas inte.  

Vid val till uppdrag och beslut om nomineringar där endast en person kan utses krävs 
absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången ingen av 
de föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två kandidater som 
fått flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest röster. 
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§ 9. NOMINERING

Inför nominering till ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige skall 
provval genomföras. Medlem kan rösta i provval först efter det att tre månader gått sedan 
inträdet i berörd avdelning. Medlem som tillhört partiet i minst tre månader och som 
därefter bytt lokal förening är efter egen anmälan berättigad att under 
tremånadersperioden efter byte av förening rösta i provval i den förening som 
medlemmen tidigare tillhörde. 

§ 9.1 NOMINERING TILL RIKSDAG
Beslut om kandidater vid riksdagsval för Stockholms kommuns riksdagsvalkretsar fattas
av förbundsmötet i enlighet med vad som föreskrivs i förbundsstadgarna.

§ 9.2 NOMINERING TILL REGION OCH KOMMUN

Representantskapet ska fastställa regler och tidplan för nomineringsarbetet samt besluta 
om kandidater inför kommunfullmäktige- och regionfullmäktigeval.  

Representantskapet utser nomineringskommitté som bereder val av kandidatlistor. 
Nomineringskomittén består av ordförande samt ytterligare minst 11 ledamöter. Därvid 
gäller att lika många ledamöter ska väljas från respektive regionvalkrets. 

Av § 3 framgår att medlem har rösträtt vid medlemsmöte först efter det att tre månader 
gått sedan inträdet i avdelningen. 

Medlemmar och lokala föreningar skall ges tillfälle att föreslå kandidater. För att uppföras 
som kandidat skall man vara medlem i Liberalerna när representantskapet fattar beslut 
om den aktuella kandidatlistan. Senast en månad före nomineringstidens utgång skall 
medlemmarna underrättas om sista dag för nominering samt om sin rätt att nämna namn 
och formerna för detta.  

De medlemmar som önskar kandidera skall göras till föremål för ett rådgivande provval 
bland medlemmarna i de former som representantskapet beslutar. 
Nomineringskommittén äger möjlighet att komplettera sitt förslag till lista/listor med 
personer som ej deltagit i provvalet.  

Inför varje mandatperiod beslutar representantskap om nominering av borgarråd. 
Stockholms stads styrelse utser en särskild valberedning som föreslår borgarråd. 
Valberedningen ska bestå av sammankallande för respektive valberedning för 
kommunfullmäktigegruppen, Stockholms stads kommunförening samt ytterligare tre 
ledamöter. Sammankallande i valberedningen är ordföranden för kommunfullmäktiges 
valberedning. Övriga uppdrag under en mandatperiod beslutas av 
kommunfullmäktigegruppen, utom fyllnadsval av borgarråd.   
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Representantskapet skall också beredas möjlighet att efter ordinarie val till 
kommunfullmäktige yttra sig över förslag till ledande företrädare i kommunala nämnder 
och styrelser. Fullmäktigegruppens valberedning bereder de valen. 

§ 9.3 NOMINERING, ÖVRIGT
Till offentliga uppdrag skall såsom representant för Liberalerna endast nomineras
personer med liberal och frisinnad samhällsåskådning. I beslut om sådan nominering kan
endast den delta som är medlem i Liberalerna. Person som representerar Liberalerna får
endast inneha mandat i endera europaparlamentet, riksdagen, region- eller
kommunfullmäktige.

§ 10. STADGEÄNDRING

För ändring av föreningens stadgar krävs antingen beslut med absolut majoritet med mer 
än hälften av de röstberättigade vid två på varandra följande representantskap, varav minst 
ett skall vara årsmöte, eller beslut med stöd av kvalificerad majoritet med minst två 
tredjedelar av de röstberättigade vid ett årsmöte. Stadgeändring skall, för att äga giltighet, 
godkännas av förbundet. 

Slutligt fastställda stadgar och undantag från riksorganisationens grundstadga ska inlämnas 
till förbundet samt till riksorganisationen. 

§ 11. SAMMANSLAGNING, DELNING ELLER AVVECKLING

Beslut om föreningens sammanslagning, delning eller avveckling fattas med stöd av 
kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande ombud vid två på 
varandra följande representantskap, varav minst ett ska vara årsmöte. För avveckling av 
Liberalerna Stockholms stad krävs därutöver godkännande av förbundsstyrelsen. 

Om Liberalerna Stockholms stad under längre tid saknat verksamhet kan beslut om 
föreningens avveckling också fattas av förbundets förbundsmöte med stöd av kvalificerad 
majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande ombuden. 

Vid sammanslagning med andra kommunföreningar tillfaller tillgångarna och 
handlingarna den nybildade kommunföreningen. Vid delning av föreningen fördelas 
tillgångarna och handlingarna mellan de nybildade föreningarna efter beslut av förbundets 
styrelse. 

Vid avveckling överlämnas föreningens tillgångar och handlingar till förbundet tills en ny 
lokal förening bildas i kommunen. Förbundet har i sådant fall befogenhet att använda 
tillgångarna för aktiviteter i kommunen syftande till att stärka Liberalernas ställning i den 
kommunala demokratin.  
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Om det återstår flera lokala föreningar i kommunen fattar förbundets styrelse beslut om 
hur den avvecklade föreningens tillgångar och handlingar ska fördelas mellan dessa 
föreningar. 
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Stadgar för lokal förening 
§ 1. Ändamål
Liberalerna Stockholms stad är uppdelad i lokala föreningar. En lokal förenings uppgift är
att samla personer med liberal och frisinnad samhällsåskådning till gemensamt arbete och
uppträdande, att genom upplysning och lokalt kampanjarbete väcka intresse för
samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling och att verka för val av Liberalernas
kandidater till politiska förtroendeuppdrag.

§ 2. Sammansättning
Den lokala föreningen består av Liberalernas medlemmar i....................... vilka icke 
begärt annan anslutningsform samt medlemmar som särskilt begärt att få tillhöra 
föreningen. Medlem kan ej tillhöra mer än en lokal förening. 

§ 3. Medlemsmöte
Föreningens högsta organ är medlemsmötet. Årsmöte hålls varje år före den 15 februari.
Föredragningslistan vid årsmötet skall uppta:
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet.
3. Frågan om mötet behörigen utlysts.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Kassarapport och revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande och minst fyra ledamöter i styrelsen jämte suppleanter.
9. Val av en revisorer och suppleant för denna.
10. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen.
11. Val av ombud till representantskapet.
12. Val av ombud till förbundsmöten.
13. Motioner och förslag från styrelsen.
14. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag.
15. Övriga frågor.
16. Årsmötet avslutas.

Därutöver bör förekomma 
17. Verksamhetsplan och budget.
18. Rapport från förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige.

Kallelse till årsmötet utsändes till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet med 
angivande av vilka ärenden som skall behandlas. Motioner till årsmötet skall för att upptas 
till behandling ha inkommit till styrelsen senast en vecka innan mötet. 
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Frågor till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag skall lämnas in till styrelsen 
senast sju dagar före det medlemsmöte då svar önskas. 
I övrigt skall medlemsmöte sammankallas inom en månad efter framställning därom från 
antingen 25 medlemmar eller en tiondel av medlemmarna, samt i övrigt då styrelsen 
finner erforderligt. Tid och plats fastställs av styrelsen. 

§ 4. Styrelse
Den lokala föreningens styrelse består av ordförande och minst fyra ledamöter samt det
antal suppleanter årsmötet bestämmer. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare, kassör, kampanjledare och medlemsansvarig.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när två ledamöter så fordrar.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna eller för dem tjänstgörande
suppleanter är närvarande.

Det åligger styrelsen särskilt att: 
1. Ansvara för att medlemsmötets beslut verkställs.
2. Sammankalla till medlemsmöten.
3. Till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport.
4. Att svara för valarbetet inom lokalföreningens verksamhetsområde, i förekommande
fall i samråd med eventuell kretsstyrelse.
5. Hålla medlemmarna orienterade om partiets verksamhet och de politiska händelserna
inom föreningens område.

Sekreteraren åligger att till Liberalerna Stockholmskansli ofördröjligen rapportera inom 
lokalföreningen förrättade val. 

§ 5. Valberedning
Föreningens valberedning består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet
bestämmer.
Valberedningen har att förbereda samtliga val som förrättas av årsmötet utom val av
valberedning.

§ 6. Räkenskaper och revision
Lokalföreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. I de fall Stockholms stads
kommunförening centralt administrerar ekonomin omfattas den lokala föreningen av
Liberalerna Stockholm stads revision. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och
överlämnas jämte protokoll för medlemsmöten och styrelsemöten till revisorerna senast
en vecka före årsmötet.

Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen senast dagen före årsmötet. Föreningens 
bokslut insändes snarast möjligt efter årsmötet till Liberalerna Stockholmskansli. 
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§ 7. Beslutsfattande
I samtliga föreningens organ avgörs frågorna med enkel majoritet där ej annat stadgas.
Öppen omröstning tillämpas. Vid personval skall dock sluten omröstning tillämpas då så
begärs. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder utom vid val då
lotten avgör. Röstning via fullmakt godtas ej.

§ 8. Upplösning
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Liberalerna i Stockholms stad. Om
föreningen upplöses genom att den går samman med annan lokal förening, skall dock
Stockholms stads styrelse besluta att dess tillgångar tillfaller den nya lokal föreningen. Om
den lokala föreningen upplöses genom att den delas upp i flera lokala föreningar skall
Stockholms stads styrelse besluta att dess tillgångar fördelas på de nya lokala föreningarna.

Beslut om upplösning och samgående mellan lokala föreningar fattas på samma sätt som 
stadgeändring.  

Beslut om samgående fattas genom att samstämmiga beslut fattas i berörda lokala 
föreningar och att Stockholms stads styrelse godkänner beslutet. 
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Motioner till årsmötet 2020 

1. Tryggare hamnkvarter
Mats Andersson 

1. att Liberalerna Stockholm aktivt arbetar med trygghet och säkerhet, på individnivå
och systemnivå, i alla frågor gällande utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden.
Särskilt med beaktande de två kritiska hamnarnas funktion och placering.

2. att Liberalerna Stockholm aktivt internt arbetar för att nå riksintresse av att inrätta
en säkerhetscentral i direkt anslutning till hamnarna där såväl polis och tull, som
andra myndigheter eller organisationer kan samordna sig, finnas på plats dygnet
runt och kunna arbeta från gällande bevakning i närområdet och hela stadsdelen
samt utföra insatser även med mycket kort varsel.

3. att Liberalerna Stockholm fattar beslut om att främja utveckling av allt större
bevakningsresurser till skydd för människa och samhälle, i form av exempelvis
drönare, väktare, ordningsvakter och föräldravandringar.

Tusentals nya bostäder och arbetsplatser byggs och planeras nu i det område som döpts till 
Norra Djurgårdsstaden. Mitt i allt detta ligger två stora anslutningar från hela Östersjön; 
Värtahamnen och Frihamnen. Frågan är hur allt detta ska kunna säkras och Stockholm 
som av invånarna upplevs allt mer otryggt ska kunna tryggas. Redan idag finns kända 
problem i resurser för både polis och tull. Begränsningar i hamnsäkerheten gör att det 
bildligt sett läcker som ett såll. Hamnarna används i stor utsträckning av organiserad 
brottslighet. Både att ta sig in i landet och för att föra ut stöldgods. Det saknas ett fast 
helhetsgrepp i planeringen. Med allt nybygge blir det ännu mer trafik, ännu mer människor 
och än mer risk för otrygghet samtidigt som det blir lättare för kriminella att gömma sig i 
mängden. Säkerhetsfrågorna för stadsdelen och för staden blir därför allt viktigare. 

Med ny prioritering och nytt tänk i gammal stil menar jag det skulle gå att visa hur 
Liberalerna vill gå in för att trygga både den enskilda människan och hela vårt samhälle. 
Något det i dagens debatter eftersöks konkreta förslag för. Förslagen går att utveckla och 
anpassa i liknande situationer på flera håll i landet där transportnav finns. 
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Styrelsens yttrande över motion 1: Tryggare 
hamnkvarter 

1. att anse motionen besvarad och anföra följande:

Liberalerna har alltid varit ett ledande parti när det kommer till att se till varje människas 
säkerhet och att beskydda våra grundläggande rättigheter. Ingen människa ska behöva vara 
orolig för att utsättas för brott och varje människa ska känna sig trygg att leva sitt liv utan att 
behöva anpassa sina beteenden efter förbrytares handlingar.  

Sedan år 2016 kan vi se att boende i Östermalms stadsdel känner sig mer otrygga. 
Liberalerna har agerat kraftfullt mot det här över hela staden. Först och främst genom att 
tillgodose människors säkerhet, men också genom åtgärder som får stadens fysiska miljöer 
att upplevas som tryggare.  

När det kommer till utvecklingen av hamnarna delar vi motionärens synpunkter, och 
arbetar redan idag aktivt i Stockholms stads hamnars styrelse med trygghetsfrågor, samtidigt 
som vi på riksnivå förhandlat fram förstärkningar av finansieringen av tullverksamheten.  

Angående frågan om en säkerhetscentral så har vi som politiskt parti inte valt att lägga oss i 
den typen av strategiska operativa frågor som påverkar det dagliga arbetet för polisen, tullen 
och andra myndigheter och organisationer. Vår grundinställning är att polisen måste ges 
förtroende att ta den typen av operativa beslut själva efter deras behov och förutsättningar.  

Vi delar i grunden motionärers synpunkter som lyfts fram i den tredje att-satsen. Vi har på 
riksninvå länge arbetat för att utöka polisens anslag, och i kommunen har vi gått in med 
kommunala ordningsvakter som en nödlösning när polisens arbete inte lever upp till en 
rimlig gräns.  

Trygghetsfrågan är alltjämt en prioriterad fråga för Liberalerna och många av de punkterna 
som lyfts i den här motionen bedrivs redan i partiets arbete. Trygghetstanken ska givetvis 
vara central i all typ av samhällsutveckling. Vi ska planera staden på ett genomtänkt och 
socialt hållbart sätt som minskar risken att bli utsatt för brott.  
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2. Levande och trygga torg  
Carina Wellenius, Bromma 
 

1. att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en grupp för att ta fram en strategi för 
hur det går att rusta upp och utveckla befintliga och nya torgmiljöer i staden – 
särskilt ytterstaden.  

2. att i strategin komma med konkreta förslag på åtgärder som säkerställer sådan 
närservice och upprustning som medborgarna efterfrågar.  

3. att i strategin beskriva med exempel hur såväl biltrafik/parkeringar som 
kollektivtrafik anordnas på/eller invid torgmiljöerna.  

4. att i strategin föreslå en utvecklad medborgardialog kring torgutveckling/förbättring.  
 
Utgångspunkt för förslaget kring levande torgmiljöer är vår Liberala politik som beskrivs 
nedan: 
  
Vår liberala politik för ett hållbart Stockholm innebär en tät och grönskande stad som ger 
goda förutsättningar för människor och företag att leva, bo och verka i. Både när vi bygger 
nytt, rustar upp och utvecklar stadsdelar ska det göras på ett sätt som är långsiktigt hållbart.  
 
I staden finns idag en flora av torgmiljöer som alla har sin speciella karaktär och 
sammansättning av aktörer. Parallellt med torgmiljöer av äldre datum med bevarad handel 
och närservice och nyare torgmiljöer med viss närservice, har det utvecklats många 
köpcentrum/gallerior som tagit över vissa marknader från lokala torg. Även kraftigt ökande 
näthandel påverkar de lokala marknaderna för t ex livsmedel, kläder och apotekstjänster.  
Bristen på bostäder gör ibland att fastighetsägare vid attraktiva torg gör om t ex 
butikslokaler till bostäder då de i sådana fall får en bra intäkt på sin fastighet. Idag synes 
omvandlingarna ofta ske via tjänstemän på delegation och utan att det finns en beslutad 
politisk aktuell strategi för omvandlingen. Det är rimligt att på såväl nya som äldre torg 
sträva efter en viss fördelning mellan bostäder och lokaler för t ex handelsändamål, kultur 
och företagande. Här menar jag att handläggning av förslag på omvandling måste hanteras 
så att inte gamla detaljplaner motarbetar levande torgmiljöer och bygger bort närservice. 
 
När det gäller parkeringsregler och hur de ser ut vid olika torgmiljöer uppger många 
medborgare att de inte förstår de mycket skiftande tillämpning av regler som gäller i 
Stockholms olika stadsdelar och därmed på olika torg. Här behövs ett rimligt regelverk 
(och tillämpning) för parkering som medborgarna förstår och som säkerställer 
förutsättningar så att t ex den lokala handeln inte missgynnas.  
 
Det finns ett stort stöd för ovan idéer bland Brommaborna generellt men framför allt bland 
boende där torgen är en knutpunkt för närområdet. Detta har vi fått bekräftat när vi 
samtalat med väljare under dörrknackning i Bromma, vid kampanjer och vid andra 
aktiviteter. Närhet mellan bostad och service/mötesplatser tycker många är attraktivt, såväl 
den unga barnfamiljen som den äldre delen av medborgarna. Och vi vet också att levande 
torg/närservice har stor betydelse för trygghet eftersom fler människor är i rörelse vid olika 
tider.  
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Boende har eller riskerar att inte längre ha livsmedelsbutiker på gång- eller cykelavstånd 
utan hänvisas att ta bil till köpcentra/handelsplatser. De som inte har bil eller inte vill nyttja 
bil av miljö-/klimatskäl vill gärna ha service nära bostaden. Och för många är också den 
nära butiken och torget en social mötesplats där man gärna också går på café/restaurang 
eller kulturaktiviteter. I nya bostadsområden finns oftast torg med service/handel i planen 
för bostadsområdet. Vad som 20200202 däremot blir genomfört kan vara betydligt mer 
begränsat.  

Vi ser också att kulturlokaler och lokaler för ideell verksamhet i många fall inte alls blir 
planerade i närmiljön och riskerar att försvinna i äldre områden. Det är en klar brist som vi 
också måste se över. Ett exempel är små lokala äldre biografer (såsom Höglandsbion i 
Höglandsskolan, Bromma) som behöver ges möjlighet att drivas utifrån sina 
förutsättningar. Här behövs en strategi för t ex småskalig kulturverksamhet i anslutning till 
levande torg.  

En annan viktig orsak till varför jag vill arbeta för levande torg är som nämnts att befolkade 
torg skapar trygghet för de som rör sig i området. Det innebär t ex att det gärna ska finnas 
verksamheter som är öppna både dag och kvällstid vid ett torg. Vuxna, barn och ungdomar 
kan då mötas och vuxennärvaron skapar trygghet för både barn, ungdomar och vuxna.  
Jag menar också att fastighetsägare och då särskilt de kommunala bolagen som har 
fastigheter invid torg ska vara drivande i att säkerställa levande och attraktiva torg genom 
såväl fysiska åtgärder som i sin strategi när det gäller uthyrning till olika typer av 
verksamheter. För sociala aktiviteter behövs också t ex bänkar, boulebanor och 
lekutrustning som gör så att medborgare av olika åldrar vistas på torget. 

Många torg har också behov att rustas upp med avseende på t ex grundläggning samt vatten 
– och avloppssystem. Här behövs en övergripande långsiktig plan som kan kommuniceras
till medborgarna och fastighetsägarna i lokala stadsdelar. Och med tanke på vad vi vet om
klimatpåverkan måste en mer aktiv upprustning även innehålla satsning på att öka de gröna
ytorna (icke hårdgjorda) på våra torg och genomföra andra åtgärder som påverkar klimatet
positivt.
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Styrelsens yttrande över motion 2: Levande 
och trygga torg 

1. att avslå förslaget om att tillsätta en arbetsgrupp
2. att med stöd i styrelsens yrkande i övrigt anse motionen besvarad

Levande och trygga torg är grundläggande för att ha en fungerande stadsmiljö. Det är något 
som gäller särskilt mycket i Stockholm många stadsdelar planerats på ett sätt som satt 
torgen i centrum, både socialt och geografiskt.  

Styrelsen delar de huvudsakliga synpunkter som väckts i motionen. Något vi särskilt vill 
lyfta fram är behovet av att utveckla varje torg efter sina egna behov då olika torg i 
Stockholm har helt olika förutsättningar, utvecklingspotential och nuvarande problem som 
behöver tas i beaktande.  

Ett exempel där partiet redan är drivande är Gullmarsplan där vi arbetat med 
lokalförening, stadshuskansliet och representanter i trafiknämnden för att försöka få en 
bättre trafiksituation. Den problematiken och de lösningar vi har föreslagit där är svåra att 
översätta till andra torg. Andra exempel rör ofta felplanerade torg som skapar 
förutsättningar för kriminalitet och som gör så att många är otrygga. Vi har varit det partiet 
som hårdast arbetat för att förbättra stadens rutiner när det kommer till ny stadsplanering 
och upprustning av befintliga torg för stadens utveckling ska vara socialt och ekonomiskt 
hållbar.  

Styrelsen ställer sig dock negativ till förslaget om en ny arbetsgrupp, då vi redan nu har 
politiska arbetsgrupper igång och styrelsen vill inte ålägga kansliet och föreningen ännu mer 
arbete med arbetsgrupper. Styrelsen välkomnar att lokalföreningarna själva eller i 
kretssamverkan utser egna arbetsgrupper som kan tittar på vilka torg de vill prioritera och 
vad som kan göras konkret runt torgen. Detta arbete kan sedan utgöra underlag om vilken 
lokalpolitik Liberalerna vill driva i stadsdelsnämnderna inom det grönblå samarbetet, 
exempelvis vid ansökan om trygghetsinvesteringar. 

Med det sagt välkomnar vi många av förslagen och ser gärna att dessa frågor utvecklas i hela 
Stockholmsföreningen i samarbete mellan lokalföreningar, stadshuskansliet, 
styrelseledamöter och förtroendevalda.  

Något vi särskilt vill lyfta fram är vikten av att lokalföreningarna engagerar sig i lokal-lokala-
frågor. Där ser vi torgen som naturliga frågor som fortsatt ska utvecklas och där förbättring 
ska drivas. Genom att ta ansvar för sina egna lokala torg kan dessa utvecklas efter lokal 
kompetens och i samarbete mellan SDN-politiker, ledamöter i KF och lokala medlemmar. 

Sammanfattat är vi positiva till motionens intentioner men anser dels att många frågor 
redan drivs och dels att en ny central arbetsgrupp inte är bästa sättet att utveckla vår lokala 
politik.   
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3. Skjutningarna i Stockholm
Lars Strandberg, Göran Collert och Camilla Ericsson 

1. att initiera ett program med sikte på barnens föräldrar för att  stoppa rekryteringen
av barn och ungdomartill kriminella miljöer i utsatta områden, inledningsvis
genom en provverksamhet i ett par områden,

2. att detta blir känt som ett liberalt politiskt initiativ och att diskussionen förs vidare
till Liberalernas huvudstyrelse så att dessa idéer når hela landet.

Utgångspunkter för förslaget 

Mycket görs redan, men behov finns för ytterligare insatser för att åstadkomma en varaktig 
förändring. Förutom fokus på nyrekryteringen vill vi att förskolan/ skolan ger dem hopp 
om att de har jämbördiga livschanser med andra barn.  
Förslaget är att inrätta en mötesplats för barnens föräldrar och förskolan/ skolan, inte en ny 
organisation utan ett nytt verktyg i befintlig organisation. Man möts månadsvis, ledningen 
sköts av förskolan med  elevregistret som bas. Kärnan är den aktuella förskolan/skolan, 
socialtjänsten och barnen/ föräldrarna  Sedan ska bostadsbolaget, det lokala näringslivet, 
fotbollslaget, nattvandrare, SPF/PRO, SL  involveras.  
Mötesplatsen har ett eget namn och dagordning med uppgiften att skapa förtroende och 
bra relationer mellan föräldrarna och förskolan/skolan. För att underlätta närvaro får 
föräldrarna ta med sig barnen , men de tas om hand i ett separat rum . Insatserna måste 
redan från början vara och upplevas långsiktiga.  
Resultatet av verksamheten måste följas upp. Här finns flera modeller.  Målen ska vara 
förstådda och lätta att följa upp, de ska successivt täcka allt från inskrivning i förskolan till 
godkända betyg i gymnasiet. 

Motionen avser ”utsatta områden”, ej staden i dess helhet 

Samhället måste ingripa tidigt för att stoppa nyrekryteringen, inte vänta till dess att skadan 
redan är skedd. Det är alltså BVC, förskola och skola som har chansen att fånga upp de 
barn som riskerar att komma fel.   

Valet 2022 

Väljarundersökningar visar att skolan och brottsbekämpningen står högst på väljarnas 
önskelistor, jämte sjukvården. 
Nyamko Sabuni skriver i sin debattartikel i AB ”Inga utsatta områden till 2030”  att  ”Det 
krävs politisk handlingskraft för att ta tillbaka makten från kriminella gäng och extremister”. 

Det eviga problemet med pengar 

Med infrastruktur menar vi vägar, elförsörjning mm men sällan mänskliga insatser. Om det 
är något som borde kallas infrastruktur så är det våra barn och ungdomar. Lika litet som 
gatorna får förfalla, får våra ungdomar göra det.  
För att förskolan/skolan ska kunna sköta denna uppgift måste de tillföras fler personer. Då 
hamnar vi i den finansiella verkligheten. Ökade insatser till hem, skola och förskola kräver 
att andra kommunala utgifter måste stå tillbaka eller också krävs skattehöjningar.  
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Det är dock kommunen som står för den initiala kostnaden, medan det även är andra 
parter som sjukvården, polis och åklagare, kriminalvården, Arbetsförmedlingen osv som får 
betydligt lägre kostnader för varje barn som inte hamnar fel. 
Vi är övertygade om att de ”investeringar” som krävs här, betalar sig mångfalt. 

Referenser 

BRÅ 2019:3, Elin Jönsson och Erik Nilsson: Skjutningar i kriminella miljöer 
Dagens Industri 27/1-20: ”Låt näringslivet vara med och finansiera polisen” 
DN 2019-10-04: ”50 kriminella gäng aktiva i Stockholm” med 1500 aktiva  
Justitiedepartementet: 34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten 
Les Misérables, aktuell film från franska utanförskapsområden 
Norrköpings kommun: Socialt utfallskontrakt med Leksell Social Ventures     
SKR: Uppdrag psykisk hälsa 
Stiftelsen Tryggare Sverige 
Stockholms stad: Platssamverken 2019-12-19 
Stockholms stads Strategi för att minska risken för att barn och unga vuxna dras in i 
kriminalitet 2019-2022. Dnr 3.1.1-161/2019. Socialförvaltningen 
Utanförskapets pris: Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog/ Skandia 
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Styrelsens yttrande över motion 3: 
Skjutningarna i Stockholm 

1. att motionen anses besvarad med vad nedan anförs.

Strandberg, Collert och Ericsson har motionerat om att årsmötet ska initiera ett program 
för föräldrar i utsatta områden för att stoppa rekryteringen av barn och unga till kriminella 
miljöer samt att detta blir känt som ett liberalt politiskt initiativ och förs vidare till partiets 
centrala ledning i syfte att spridas i hela landet.  

Motionärerna lyfter ett viktigt område för Liberalerna och s 
tyrelsen vill tacka motionärerna för deras konstruktiva förslag. Motionen är i linje med den 
riktning Liberalerna kommer bedriva politik inom området. Precis som motionärerna 
anför så är det förebyggande insatser som på lång sikt kommer minska inflödet av barn och 
unga i kriminalitet och se till att barn växer upp till självständiga och trygga vuxna. Att klara 
av skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för barn och unga och därför behöver samhällets 
samlade insatser fokusera på att stötta barnen i sin utbildning, både genom direkt stöd till 
barnet men också till dess föräldrar.  

Just detta att samhället och föräldrarna kommer samman kring barn och vuxna och inte 
agerar i separata fåror utifrån sina funktioner är nyckeln till framgång. Och en modell likt 
den som motionärerna beskriver finns också i lite olika utformningar på flera håll i staden. 
Vi har i Liberalerna drivit detta under namnet ”operativa samverkansforum” och genom 
verbet ”samhandla” lyfter vi fram att det är just det operativa arbetet kring varje barn som 
står i fokus, inte själva informationsutbytet. 

När dessa forum fungerar så uppstår precis som motionärerna beskriver bra 
förtroendefulla och långsiktiga relationer mellan alla parter som gör att barnen möts upp 
tidigt och utifrån sina individuella behov.  

För de verkligt tidiga förebyggande insatserna bedrivs ett framgångsrikt hembesöksprogram 
för barn 0-3 med BVC och socialtjänsten i socioekonomiskt utsatta områden. Det fångar 
tidigt upp familjer som behöver stöd och bygger förtroende mellan föräldrar och 
socialtjänsten så att man vågar be om hjälp om problem uppstår senare i barnets liv. 
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Liberalerna Stockholms län 

Hantverkarg 25B · 112 21 Stockholm · tfn 08-410 242 40  · www.liberalerna.se · stockholm@liberalerna.se  

Stockholmsföreningens verksamhetsplan 2020 

”Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till 

gemensamt arbete och uppträdande, genom upplysning väcka intresse för 

samhällsfrågor, främja en demokratisk utveckling samt verka för val av personer med 

liberal åskådning till politiska förtroendeuppdrag.” 

I juni 1884 bildades Stockholms liberala valmansförening med syfte att lansera och 

driva kampanj för liberala kandidater i andrakammarvalet samma höst. Det finns en 

obruten organisatorisk kontinuitet från Stockholms liberala valmansförening till 

dagens Liberalerna i Stockholms stad. Därmed är Stockholmsföreningen den 

partipolitiska organisation i Sverige som har de äldsta politiska rötterna. 

Vi är i skrivande stund ettusensjuhundraåttio (1780) medlemmar i Liberalerna i 

Stockholms stad. Vi är den överlägset största lokalföreningen i Liberalerna. Vi har 

också Stockholms piggaste ungdomsförbund. Liberala Ungdomsförbundet 

(LUF) fyller en viktig uppgift att introducera unga människor till den organiserade 

liberalismen. 

I riksdagsvalet 2018 röstade 350 546 personer på Liberalerna. 47 988 av dessa röster 

vann vi i Stockholm. Mer än var tionde röst på Liberalerna kommer från Stockholm. 

Stockholm är Liberalernas viktigaste valkrets, och Stockholmsliberalernas insatser är 

omistliga. 

Stockholmsliberalismen lever, och Stockholmsliberalerna har ett starkt liberalt 

föreningsliv. I Stockholm drillas liberala ledare fram, och i Stockholm tänks tankar 

som blir Liberal rikspolitik. 

Stödet för Liberalerna är stort i Stockholm. I senaste valet till stadsfullmäktige gick vi 

framåt med nästan två procentenheter, från 8,3 procent 2014 till 10,1 procent i valet 

2018. Vi har gått framåt tack vare ett konsekvent fokus på de viktigaste 

framtidsutmaningarna, och tack vare en stark lokal förankring och direktkontakt med 

Stockholmsväljarna, som är våra uppdragsgivare. 

Liberalerna i Stockholm har gemensamt kansli med Stockholmsförbundet. Detta 

innebär stora samordningsvinster, och ger ett starkare stöd till våra lokalföreningar än 

vad vi hade mäktat med som kommunförening med enskilt kansli. Det gemensamma 
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kansliet har ett brett utbud av stöd och service, från att hantera mindre lokalföreningars 

ekonomi, till att sköta utbildningar för nya medlemmar, till att arrangera seminarier 

och möten som främjar en livaktig liberal idédebatt. Stockholmsförbundet, tidigare 

Stockholms länsförbund, fattar också beslut om en verksamhetsplan för hela länet. 

Förbundets verksamhetsplan och den verksamhetsplan som Stockholmsföreningen nu 

fattat beslut om är samordnade. 

Men stadshusets politik tillhör invånarna i Stockholm. I Sverige är det kommunen som 

fattar de allra flesta beslut som direkt påverkar människors liv.  I Stockholm styr 

Liberalerna skolan och hela det sociala området. Det gör vi för att vi vinner val och för 

att våra företrädare är trovärdiga och skickliga. 

Stockholmspolitiken ger utrymme för innovation och reformer. Stockholmspolitiken 

är skyltfönster för resten av Sverige. Därför har vi liberaler i Stockholm ett särskilt 

ansvar för att driva frågor framåt och att prova nya verktyg. Vårt ansvar är att hitta nya 

lösningar på samhällsproblem. När våra borgarråd yttrar sig i media är det en 

angelägenhet för hela Sverige. 

Som lokalförening har vi också ansvar för att anamma nya och effektiva metoder för 

partiarbetet. Vi är tillräckligt många för att det ska vara roligt att arbeta tillsammans. 

Vi är så många att vi konkurrerar om de politiska uppdragen. Vi är så många att det tar 

tid att göra sig ett namn i den egna föreningen. Stockholmsföreningen är ett drivhus 

för den svenska liberalismen. Detta ska vi leva upp till i vår verksamhet under 2020 

och fram till valet 2022. 

Lotta Edholm, Ordförande  

Martin Ängeby, Ordförande i styrelsens arbetsutskott 

Beslutad av Stockholmsföreningen styrelse 20191204 
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Verksamhet 2020 

V I  S K A  M Ö T A  V Ä L J A R N A  I  S A M T A L  

Att delta i val skiljer oss från andra intresseföreningar. Vi söker ett mandat att 

representera andra. Därför måste vi konsekvent ha kontakt med väljarna och 

verklighetstesta våra antaganden och vår politik. I en tid av politisk polarisering och 

fragmentiserade nyheter är det personliga mötet avgörande för att bygga förtroende för 

demokratin och politiker. Genom att lyssna blir vi ett bättre parti. Som goda lyssnare 

vinner vi också ett högre förtroende i valet 2022. 

I valrörelsen 2014 satta vi mål på antalet samtal som vi skulle hålla under valåret, och 

vi räknade samtalen. I valrörelsen 2018 vässade vi oss ytterligare och vågade också 

prova dörrknackning i stor skala, och det föll väl ut. Europavalet 2019 höll vi samtalen 

levande. 

Under mellanvalsåren 2020 och 2021 ska vi ta vara på den starka kampanjorganisation 

som vi har byggt upp, och hålla samtalsformerna vi liv. Våra starka lokalföreningar i 

innerstaden (Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen och Södermalm) fortsätter sin 

samtalsverksamhet på gator och torg, och får stöd från kansliet med att komma igång 

med dörrknackning i flerfamiljshus.  Våra lokalföreningar i villa- och ytterstaden 

fortsätter sitt goda arbete med att möta väljare i dörren. Andra exempel på utåtriktade 

aktiviteter är kampanj i de områden vi inte kommer åt med dörrknackning är 

exempelvis kampanj i lekparker där vi möter barnfamiljer och kampanj utanför butiker 

med seniorrabatt där vi möter seniorer. Föreningar kan också arrangera exempelvis 

stadsvandringar, studiebesök, kunskapsseminarier, öppna pubkvällar och andra 

samkväm.  

• Hälften av aktiviteterna i en förening ska vara utåtriktade.

• Alla lokalföreningar i Stockholm ska delta i Liberalernas centrala kampanjer

2020, normalt en vårkampanj och en höstkampanj.

• Alla lokalföreningar ska genomföra minst en systematisk samtalskampanj per

termin (dörrknackning där det går, enkäter där dörrknackning ej är möjlig)

• Större föreningar med hög energi ska inte begränsa sig och ska sätta högre mål

för antal kampanjaktiviteter.

• En särskild Offensivfond handhas av arbetsutskottet för att ge stöd till

lokalföreningars utåtriktade verksamhet. Offensivfonden ska vara känd hos alla

fjorton lokalföreningar i Stockholms stad. Minst hälften av lokalföreningarna

ska ha sökt medel ur offensivfonden 2020. Lokalföreningarna bör i sina

verksamhetsplaner för 2020 inkludera aktiviteter där man söker medel från

offensivfonden.

V I  S K A  B L I  F L E R  

I Stockholm finns en levande liberal organisation att bli delaktig i. Alla medlemmar är 

värdefulla, även de medlemmar som endast vill ge stöd till vårt arbete just genom sitt 

medlemskap. Återvärvning av fjolårets medlemmar är den viktigaste insatsen i att 

bibehålla antalet medlemmar i Stockholmsliberalerna.  
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• Nya medlemmar ska kontinuerligt kontaktas och välkomnas till kampanj och

andra aktiviteter.

• Lokalföreningarna ska utveckla en plan för medlemsvärvning och genomföra

denna under 2020.

• Kansliet påminner lokalföreningarna om att återvärva medlemmar under

senvåren. Ingen medlem ska lämna oss obemärkt.

H E L A  S T A D E N  S K A  L E V A  

Lokalföreningarna i Stockholm är olika stora och har olika förutsättningar. 

Gemensamt för alla som har valt att engagera sig i lokalföreningsstyrelser är att man 

gör detta som frivilligt uppdrag. För att det ska fungera måste det vara roligt, och man 

måste kunna få stöd när man behöver det. Den lokalförening som har starkt 

engagemang och fungerande verksamhet är också villig att ge stöd till 

lokalföreningsaktiva i andra stadsdelar som har det mer kämpigt. 

• Styrelsen för liberalerna i Stockholms stad ska genom arbetsutskottet och

kansliet ge särskilt stöd till små eller större föreningar som vill öka

aktivitetsnivån, eller som brottas med andra särskilda utmaningar.

• Det lokala ledarskapet är viktigt. Alla lokalföringsordföranden ska erbjudas

utbildning i föreningsledarskap under 2020.

• Vi ska fortsätta med regelbundna ledarträffar för föreningsordföranden, vice-

ordföranden, valledare och SDN-ledamöter. Ledarträffarna ska vara en

kombination av politiskt hantverk på den mest lokala nivån och

kampanjsamordning.

V I  S K A  U T V E C K L A  V Å R  L I B E R A L A  P O L I T I K  

Föreningsdemokratin är plantskola för det demokratiska styrelseskicket. Varje enskild 

medlem ska kunna bidra till Liberalernas politikutveckling. Alla ska kunna få sina 

förslag prövade i intern debatt och en demokratisk beslutsprocess.  Vår kreativitet och 

relevans är beroende av den enskilde medlemmen och de samtal som vi för med 

väljare.  I en tid där grupp ställs mot grupp och landsända mot landsända har 

storstadliberalerna en särskild uppgift att försvara det tillväxtorienterade, frihetliga, 

kosmopolitiska och dynamiska storstadsperspektivet. Detta ska märkas i de motioner 

som Liberalarna i Stockholms stad och län skickar till Liberalernas landsmöte 2021. 

Liberalerna i Stockholm ska söka utbyte med andra storstäder i Sverige för att utbyta 

erfarenheter. 

• Varje lokalförening ska under 2020 vara igång med utveckling av politik på

stadsdelsnivå.

• Styrelsen för Liberalerna i Stockholm ska presentera ett eller flera samlade

politiska program under 2020, i ett politikområde som är angeläget för

stockholmarna, för gemensam behandling i ett representantskap.

• Ett starkt parti behöver en stark intern idédebatt och levande demokratiska

processer. Under 2020, och inför länsförbundets och Stockholmsliberalernas

årsmöten, så ska vi särskilt försöka uppmuntra enskilda motioner som berör
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liberal politik och viktiga samhällsfrågor, till exempel genom lokala eller 

stadsövergripande motionsstugor. 

• Styrelsen för Liberalerna i Stockholm ska aktivt söka och delta i

erfarenhetsutbyten med liberaler i andra svenska storstäder.

V I  S K A  A R B E T A  O C H  T R I V A S  T I L L S A M M A N S  

Vår verksamhet vilar i det ideella engagemanget, och glädje är grunden för att det ska 

fungera. Vi ska söka ett gott samarbete i våra lokalföreningar. Vi ska nyttja de resurser 

som står tillbuds genom det centrala kansliet för Liberalerna i Stockholm och 

förbundet. Vi ska vara en aktiv part i dialogen om liberalernas roll och politik med 

liberaler från resten av landet. 

• Lokalföreningarna inbjuds att delta i nyckelgruppskonferenser som arrangeras

av förbundet. Lokalföreningen ska delta i dessa med någon representant.

• Stockholmliberaler ska delta i arbetsgrupper, möten och program som

arrangeras nationellt och delta med energi i dessa.

• Ett särskilt samarbete tillsammans med Liberala Studenter startar för att nå

Liberala väljare på våra lärosäten.

• Pubverksamhet, seminarier och andra samkväm liberaler emellan är en viktig

del för att utveckla vår politik och kommer därför att uppmuntras och

stimuleras av arbetsutskott och kansli, till exempel genom lokalbidrag.

• Föreningens medlemmar får kontinuerligt ett nyhetsbrev om aktuell

stadshuspolitik samt föreningsaktiviteter runt om i staden.

V I  S K A  T A  E N  T Y D L I G  O C H  S T O R  P L A T S  I  S T O C K H O L M S D E B A T T E N  

Alla lokala företrädare ska eftersträva att synas i sociala medier och i lokala 

debattforum.  Alla lokalföreningar ska ha en aktiv facebooksida, och alla företrädare 

ska dela och lajka liberala initiativ i sociala medier.  Lokaltidningar tillhör de mest 

lästa medierna och är en mycket viktig arena, lokala liberaler ska aktivt försöka vara 

synliga på nyhetsplats och i debattforum. 

• Kansliet ska löpande paketera och föreslå budskap för spridning i sociala

medier.

• Kansliet ska erbjuda stöd till lokala företrädare och lokalt ansvariga för sociala

medier.

• Alla aktiva medlemmar ska posta liberalt, dela liberalt och lajka liberalt.

• Alla lokalföreningar ska få minst två insändare med lokala budskap

publicerade i lokaltidning under 2020, eller synas i reportage på nyhetsplats.



Preliminär budget Liberalerna Stockholms stad 2019-22
Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Intäkter
Kommunalt partistöd 4 620 000 kr 4 620 000 kr 4 620 000 kr
Medlemsavgifter 100 000,00 100 000,00 100 000 kr
Medlemsinsamling 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr
Stadshuskansliet 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr
Värdeförändringar 0 kr 0 kr 0 kr
Valfonden
Övriga intäkter 0 kr 0 kr 0 kr
Summa intäkter 5 240 000 kr 5 240 000 kr 5 240 000 kr

Kostnader
Organisation
Länsförbundet valfond −1 386 000 kr −1 386 000 kr −1 386 000 kr
Länsförbundet org.avg. −2 200 000 kr −2 300 000 kr −2 300 000 kr
Lokalföreningsbidrag −130 000 kr −130 000 kr −130 000 kr
Summa organisation −3 716 000 kr −3 816 000 kr −3 816 000 kr

Personal och kansli
Ekonomi −90 000 kr −90 000 kr −90 000 kr
Valledare/AU-ordförande −75 000 kr −75 000 kr −75 000 kr
Summa personal och kansli −165 000 kr −165 000 kr −165 000 kr

Verksamhetens basorganisation
Stadshuskansliet −500 000 kr −500 000 kr −500 000 kr
Mötesverksamhet −200 000 kr −240 000 kr −160 000 kr
Summa verksamhetens basorganisation −700 000 kr −740 000 kr −660 000 kr

Valrelaterade kostnader
Rådgivande omröstning 0 kr 0 kr 0 kr
Opinions- och målgruppsarbete 0 kr 0 kr 0 kr
Valkostnader 0 kr 0 kr 0 kr
Annsonsering tillsammans med RO 0 kr 0 kr 0 kr
Oförutsett 0 kr 0 kr 0 kr
Summa valrelaterade kostnader 0 kr 0 kr 0 kr

Kampanj och utbildning
Offensivfonden −100 000 kr −100 000 kr −50 000 kr
Lokalkostnadsstöd till föreningar −75 000 kr −75 000 kr −50 000 kr
Kampanj & kampanjmaterial −240 000 kr −200 000 kr −200 000 kr
Utbildning & konferens −70 000 kr −94 000 kr −70 000 kr
Övriga kostnader −15 000 kr −15 000 kr −15 000 kr
Summa kampanj och utbildning −500 000 kr −484 000 kr −385 000 kr

Summa kostnader −5 081 000 kr −5 205 000 kr −5 026 000 kr
Resultat 159 000 kr 35 000 kr 214 000 kr
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Rapport från kommunfullmäktigegruppen 
Året har till stor del präglats av att det var den grönblå majoritetens första år vid makten. 
Liberalerna ansvarar för skolroteln och socialroteln i Stockholms stadshus. En stor del av 
stadens invånare berörs av rotlarnas verksamhet, vilket ger goda möjligheter att profilera 
Liberalerna i en rad viktiga frågor. Fullmäktigegruppen och stadshuskansliet har under året 
också arbetat med en rad andra prioriterade frågor utanför Liberalernas rotelansvar. 

Lotta Edholm har varit gruppledare i KF-gruppen och skolborgarråd. Jan Jönsson har varit 
socialborgarråd. Björn Ljung har som gruppledare i stadsbyggnadsnämnden varit 
arvoderad. KF-gruppens styrelse utgörs av dessa tre samt Isabel Smedberg-Palmqvist och 
Patrik Silverudd. 

KF-gruppen har under 2019 haft ca 14 möten, inklusive budgetkonferens. Därutöver har 
gruppstyrelsen haft 11 möten under året. Det har under året även genomförts 6 
ledarträffar, där våra SDN-ledamöter och lokalordföringar samt kampanjledare har träffats 
för att prata om gemensamma och angelägna frågor. Ämnena har varit alltifrån kampanj till 
budgetprocess. Den 26 januari 2019 genomfördes en stor konferens för förtroendevalda i 
kommunfullmäktig, nämnder och bolag, med ca 75 deltagare. Den 8-9 februari hade KF-
gruppen och stadshuskansliet en ”Framtidskonferens”, som utgjorde avstampen i 
plattformsarbetet.   

Under året tillsattes en jämställdhetspolitisk grupp och en klimatpolitisk grupp, som båda 
ska ta fram förslag till program under 2020.  

Kommunfullmäktiges budget för 2019 utgår från tre inriktningsmål. Stockholm ska vara: 
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Budgeten har en tydlig liberal profil och innehåller viktiga satsningar på bättre välfärd, ökad 
trygghet och starkare skyddsnät.  

Det politiska året 

2019 präglades, som sagt, till mångt och mycket av att det var den grönblå majoritetens 
första år vid makten. Men året präglades även av att det återigen var ett valår, då 
Europaparlamentsvalet genomfördes den 26 maj.   

Årets första månader präglades dock, förutom av det viktiga arbetet att styra landets 
huvudstad, främst av arbetet med att ta fram Liberalerna i Stockholms stads politiska 
strategi för mandatperioden. Fullmäktigegruppen, Stockholmsföreningens styrelse och 
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stadshuskansliet arbetade tillsammans fram den politiska plattform som ska styra vårt 
arbete kommande fyra år. I plattformen slås vår vision och vårt huvudmål fast, vilka ska 
uppnås genom sex delstrategier. Det slås även fast att våra sakpolitiska fokusområden 
kommande fyra år ska vara skola, sociala området samt stadsutveckling. Plattformen antogs 
av KF-gruppen den 3 april och uppdaterades av Stockholmsföreningens styrelse den 28 
augusti.   

Under maj månad gick stadshuskansliet in i kampanjläge, för att på bästa sätt kunna bidra i 
valrörelsen. Varje medarbetare schemalagdes exempelvis på olika fysiska 
kampanjaktiviteter i staden 2-3 kvällar i veckan. Syftet var att stärka upp lokalföreningarna i 
sina kampanjaktiviteter de sista tre veckorna av valrörelsen.  

Höstens arbete präglades, av naturliga skäl, av förhandlingar i syfte att ta fram en stark 
majoritetsbudget, med tydligt liberal profil. Med anledning av det rådande ekonomiska 
läget är Stockholm stads budget för 2020 en stram sådan. Men trots de ekonomiskt kärva 
tiderna så har vi mycket att glädjas åt. Liberalerna har budgeten fått igenom stora satsningar 
på det sociala området och skola och förskola får ökade resurser också nästa år. För första 
gången har staden antagit en strategi för att minska risken att unga dras in i kriminalitet. 
Strategin fokuserar mest på det förebyggande arbetet och här är samverkan mellan skola 
och socialtjänst helt avgörande. Att Liberalerna är politiskt ansvariga för både skola och 
socialtjänst är något som kommer att ge resultat framgent. 

Rent mediemässigt var 2019 ett bra år. Båda borgarråden har haft hög synlighet, och har 
synts relativt mycket jämfört med övriga borgarråd i majoriteten. Samtidigt var närvaron i 
traditionella medier under 2019 lägre än valåret 2018, dock på en jämförbar nivå med 
mellanvalsåret 2017 och högt jämfört med tidigare år. På Facebooksidan har Liberalerna 
Stockholm nått målen för besöks- och interaktionsfrekvens varje månad under 2019. 
Under budgetperioden, det vill säga september-oktober, hade vi flest antal interaktioner av 
samtliga partiers Facebooksidor. 

Ett urval av viktiga frågor som Liberalerna har drivit i den nya grönblåa majoriteten 
redovisas kort nedan. 

Skola 

Liberalernas utgångspunkt, i så väl opposition som majoritet, är att skolan ska ge varje elev 
en god grund för fortsatta studier och yrkesliv. För att lyckas med det krävs att varje skola 
har ett tydligt kunskapsfokus med tidiga kunskapskontroller och extra stöd till de elever 
som behöver det. Liberalerna i stadshuset har under året fortsatt inriktat sig på förbättrade 
kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero och förbättrat särskilt stöd.  

Med anledning av det rådande ekonomiska läget är årets budget en stram sådan. I den 
andra majoritetsbudgeten är det tydligt fastslaget att skolans kunskapsuppdrag fortsatt ska 
stå i fokus i Stockholms stads skolor. Målet är att fler elever ska gå ut grundskolan med 
behörighet till gymnasiet och att fler elever ska gå ut gymnasiet med examensbevis. För att 
minska antalet hemmasittare har utbildningsnämnden antagit en handlingsplan för att möta 
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särbegåvade elever och förvaltningen har upprättat ett team för att hjälpa hemmasittare 
tillbaka till skolan. Att öka likvärdigheten i Stockholms stads skolor är fortsatt ett prioriterat 
mål. Skickliga och engagerade lärare är nyckeln till en bra skola. Lärarna ska få större 
möjlighet att fokusera på undervisningen och en minskad administrativ arbetsbörda. 
Tillgången till särskilt stöd ska förbättras för de elever som behöver det. Genom tidiga 
insatser ska elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och snabbt ges adekvat stöd. 
Barn i behov av särskilt stöd ska garanteras god undervisning i en bra lärmiljö. Under året 
har nya CSI-grupper startats i staden, bland annat den första på Järva.  

Det ska råda nolltolerans mot våld och kränkningar i stadens skolor och skolorna ska 
fortsätta att utveckla arbetet med våldsprevention. Att skolmiljön och miljön i klassrummet 
präglas av trygghet, förutsägbarhet och lugn är viktigt för att främja god hälsa och minska 
stress bland elever. Alla skolor ska ha en god studiero. 

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har intensifierats under mandatperioden. 
Utbildningsnämnden har antagit en ny handlingsplan för att arbeta mot hedersrelaterat våld 
och förtryck, och ett brevutskick gick ut till stadens alla rektorer i ett led i arbetet att 
informera om och motverka tvångsäktenskap.  

Ett urval av frågor som Liberalerna drivit i år är: 

• Fokus på kunskapsresultateten, särskilt i utsatta områden

• Öka tryggheten och studieron i stadens skolor, nolltolerans mot våld och
kränkningar

• Öka tillgången till särskilt stöd, bland annat genom att bygga ut centrala särskilda
undervisningsgrupper

• Införandet av en ny handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

• Fokus på barns rörelse genom strategi för rörelse i alla stadens förskolor.

Social och fysisk trygghet 

Frihet och trygghet är avgörande för varje människas möjlighet att växa och forma sitt liv. 
För Liberalerna är det självklart att Stockholm ska erbjuda människor skydd, stöd och nya 
livschanser. Att Liberalerna har ansvar för både social- och skolroteln ger oss unika 
möjligheter att se till att barn och unga får uppväxtvillkor och kunskaper som ger dem 
friheten att välja sin väg i livet. 

För att göra det måste vi gå från samverkan till samhandling. Skolan, socialtjänsten och 
polisen måste arbeta närmare varandra för att identifiera barn i riskzon, följa upp 
orosanmälningar samt stabilisera barns och ungas skolgång. Skolan är den främsta 
skyddsfaktorn för unga människors liv och framtida livschanser. Under året har 
samverkansmaterialet mellan skola och socialtjänst reviderats. 

Unga som är på väg in i kriminalitet ska få hjälp tidigt. Allvarssamtalen, att den ungdom 
som begår sitt första brott ska inom 48 timmar kallas till samtal med föräldrar, socialtjänst 
och polis, genomförs framgångsrikt i flera stadsdelar. Arbetet med sociala insatsgrupper 
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stärks och permanentas. En strategi för stadens arbete med barn och unga på väg in i 
kriminalitet har tagits fram och implementeras i hela staden.  

Vi fortsätter arbetet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndsbedömare, för 
stärkt introduktion och mentorskap. Arbetet utvecklas med fokus på jämställdhet, hot- och 
våldssituationen för personalen samt utveckling av samarbetet med universiteten. 

Under året har vi formaliserat Stockholms Tak-över-huvudet-garanti, det yttersta 
skyddsnätet för att ingen ska behöva sova utomhus, för att säkerställa att den tillämpas lika 
över hela staden. 

Vi tar hedersvåldet på allvar. Kunskapen hos och samarbetet mellan skola och socialtjänst 
måste öka. Den som har blivit utsatt för våld i nära relation eller hedersvåld ska få det 
skydd och stöd som de behöver. Under året har vi genomfört utbildning om 
könsstympning tillsammans med Amel-mottagningen som nått 400 av stadens personal.   

Nyanlända ska få stöd att ta sig in i samhället. En prioriterad fråga har varit att säkerställa att 
staden har beredskap för att ta emot de ensamkommande unga som får uppehållstillstånd 
enligt gymnasielagen. 

Fler platser införs inom Bostad Först, som är en effektiv metod för att hjälpa personer från 
hemlöshet till ett stadigvarande boende. Arbetet med vräkningsförebyggande åtgärder 
utvecklas genom samarbete och samhandling med hyresvärdar. 

Vi har under året tagit fram en handlingsplan för att förebygga suicid. 

Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i 
samhället. Brukare har under året fått större flexibilitet i hur man använder sina 
ledsagningstimmar.  

Trygghetsfrågorna är i fokus. Förutom det preventiva arbetet att fånga upp barn och unga 
på väg in, eller inne i kriminalitet behövs åtgärder mot de problem med kriminalitet som 
finns är och nu. Staden gör en stor satsning på ordningsvakter vakter i utsatta områden och 
på brottsutsatta platser, som ett komplement till det brottsbekämpande arbete som åvilar 
Polisen. 

Under året har arbete mot våldsbejakande extremism förstärkts bland annat genom att en 
samhandlingsstruktur satts upp mellan SÄPO, Polisen, Region Stockholm och staden för 
att hantera barn som återvänder från IS-kontrollerat område. 

På äldresidan har Liberalerna fått igenom att servicehusen fortsatt ska värnas så länge 
efterfrågan och behovet finns, och att staden ska utreda behov och former för ett modernt 
mellanboende. Liberalerna har också drivit att det ska utredas om äldre hemlösa ska få 
förtur till seniorboende, och detta ingår i den översyn av förtursreglerna för seniorboende 
som ska göras. På Liberalernas initiativ fortsätter också äldrenämnden att dela ut 
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föreningsbidrag till sommaraktiviteter. 

Ett urval av frågor som Liberalerna drivit i år är: 

• Satsning 100 mnkr på individ och familjeomsorgen, med tonvikt att bygga ut den
sociala barn- och ungdomsvården

• Stora satsningar på samverkan mellan skola och socialtjänst: vi förtydligar uppdraget
för de skolsociala teamen, inför operativa samverkansforum skola-socialtjänst-polis,
bygger ut SkolFam

• Åtgärder för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet: implementerar
och följer upp den nya strategin mot att barn och unga ska dras in i kriminalitet,
allvarssamtal inom 48 timmar vid första brottet, stärka de sociala insatsgrupperna

• Fortsatt arbete med handlingsplanen för socialsekreterare och tydligare ansvar för
stadsdelarna att stötta personal som utsätts för hot och våld

• 152 mnkr mer till stöd och service för personer med funktionsnedsättning

• Fler lägenheter inom Bostad först för att hjälpa människor att gå från hemlöshet till
långsiktigt boende

• Staden ska värna servicehusen som boendeform så länge efterfrågan och behovet
för boendeformen finns

• Socialnämnden och äldrenämnden ska utveckla arbetet med äldre personer i
hemlöshet.

Stadsutveckling 

Liberalerna har arbetat mot målet om ett Stockholm dit fler människor ska kunna söka sig 
för att förverkliga sina drömmar. Vi har kämpat för många fler bostäder, hållbar 
stadsplanering, fungerande transportinfrastruktur och en mer offensiv klimatpolitik. Inom 
dessa områden har vi infriat många av våra vallöften under året.  

I valet 2018 gick vi till val på den mest ambitiösa klimatpolitiken och 
stadbyggnadspolitiken. Det har gett utdelning nu är vi är i majoritet och fått gehör för 
många utav våra idéer.  
I början av året fick vi gemensamt presentera de nya planer för Stureplan som vi kämpat 
för under lång tid. Från planer som skulle innebära att både Sturehof och Hedengrens 
bokaffär skulle läggas ned, samtidigt som flertalet hundraåriga hus skulle rivas, till en ny 
plan som bevarar, plockar fram och restaurerar Stureplanskvarterets till sin bästa form 
någonsin.  

Vallöftet om att inrätta en klimatbudget går mot att infrias snart efter årsskiftet 2019/2020. 
Det kommer att cementera färdriktningen mot de ambitiösa klimatmålen om fossilfri 
organisation 2030 och fossilfri stad 2040. Det är först nu som målen backas upp av konkret 
policy. Vi fick också äran att presentera Sveriges första plusenergi-flerfamiljshus med 
Stockholmshem.  

Vi har tagit flera strider för ett levande kulturliv. Debaser strand har räddats och vi har 
kämpat för att hålla spelningarna på Södra teatern öppna. Utöver det jobbar vi nu för att få 
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mer nattliv längs med Stockholms kajer. 

Ska Stockholms utsläpp minska måste fler kunna äga en elbil. Vi har under året påbörjat 
arbetet med att göra det mycket lättare för alla medborgare att hitta laddplats, samtidigt som 
utbyggnadstakten av nya laddplatser aldrig varit högre.  

För att sammanfatta verksamheten om de hårda frågorna under 2019 så har våra största 
segrar varit i samarbete med de andra grönblå partierna. Med det sagt har vi också påbörjat 
arbetet med att staka ut vägen för liberal valvinst 2022.  

Ett urval av frågor som Liberalerna drivit i år är: 

• Lättare att få förtur i bostadskön för våldsutsatta

• Lättare att ladda och parkera och ladda bilen
• Fler kollektivhus och byggemenskaper

• Utveckling med nya våningar på befintliga hus

• Stureplan

• Klimatbudget

• Räddat Debaser strand

• Återinrättat bostadsindikatorer som S tagit bort

• Fler bostäder tätare och närmare kollektivtrafiken

• Ny plan för trädgårdsstäderna som ska skapa mer frihet samtidigt som karaktär
bevaras

• Fler arbetsplatser i söderort

• Fler byggnader i trä

• Bättre vinterväghållning och framkomlighet för buss 4

• Utveckling av tyck-till appen

• Fler perenna rabatter för bättre ekologiskt mångfald

• Pilotprojekt för hyrköp

• Förberedelser för bostadskvarter i Masthamnen.

Jämställdhet 

Liberalerna ska ha med ett jämställdhetsperspektiv i alla våra politikområden och alltid 
bejaka kvinnor och mäns lika rätt till frihet, möjligheter och skyldigheter. Istället för att se 
jämställdhet som något som endast kan uppnås genom statlig inblandning eller höjda bidrag 
så handlar liberalfeminismen om att utjämna män och kvinnors livschanser och 
förutsättningar att leva sina liv som de vill. Under det gångna året har det 
jämställdhetspolitiska arbetet tagit sikte på att allt från att stå för de mest grundläggande 
friheterna för flickor och unga kvinnor i hedersförtryck till att förbättra arbetsvillkoren för 
socialsekreterarna.  

Ett urval av frågor som Liberalerna drivit i år är: 

• Informationskampanj till rektorer om hedersrelaterat våld- och förtryck
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• Införandet av handlingsplan för hedersrelaterat- våld och förtryck i alla
Stockholms skolor

• Arbetat för att minska den administrativa bördan för lärare
• Riktlinjer för trygghet och studiero i skolan
• Fortsatt arbetet med handlingsplanen för socialsekreterare och

biståndsbedömare för att förbättra deras arbetsvillkor
• Förenkla för våldsutsatta kvinnor att få förtur i bostadsförmedlingen
• Utbildning för att öka kunskapen om könsstympning för stadens personal.

Jobb och företagande 

Stockholm är Sveriges ekonomiska motor. Stockholms välstånd byggs av 
företagsamma människor. En liberal politik för fler företag vill riva hinder och 
stärka möjligheterna att starta och driva företag. 

Det kommunala arbetsmarknadsuppdraget handlar om att skapa möjligheter för 
dem som står alla längs bort från arbetsmarknaden som unga, personer med 
funktionsnedsättning, personer som är nya i Sverige liksom äldre. När 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att kommunen ska ta fram jobb så 
fokuserar en liberal arbetsmarknadspolitik på de faktorer som gör att företagsamma 
människor ges utrymme att skapa utveckling och tillväxt.  

Den grönblå majoriteten sätter företagarnas och företagens villkor i centrum 
eftersom det endast är dom som kan skapa nya arbetstillfällen. Den grönblå 
majoriteten satsningar på integrationspakten har skapat nya kontaktytor mellan 
företag och arbetstagare. Men en aktiv arbetsmarknadspolitik handlar också om att 
stärka kompetensen och kunskapen hos dem som söker jobb. För att kunna göra det 
krävs att staden ständigt strävar efter att förbättra sina utbildnings- och 
arbetsmarknadsinsatser. Satsningar på kombinationsutbildningar inom SFI där 
språk och yrkesutbildningar kombineras har varit framgångsrika och många 
deltagare har fått jobb efter avslutad utbildning. Ett urval av frågor som Liberalerna 
drivit i den grönblå majoriteten är:   

Ett urval av frågor som Liberalerna drivit i år är: 

• Rekrytera och behålla skickliga lärare inom vuxenutbildningen

• Ta fram en modell för att kompensera privata företag som tar sig an feriejobbare

• Utveckla samverkan mellan Jobbtorgen och aktörer som arbetar med hjälp att starta
eget företag.

• Utreda och införa åtgärder för att uppnå samma andel kvinnor som män som går
vidare till arbete eller utbildning.

• Upprätta handlingsplan för hur personer ska komma i arbete som samlar stadens
insatser.
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Integration 

En fungerande integration kräver reformer som säkrar en bra skola och bra uppväxtvillkor, 
enkla vägar till jobb och större möjligheter att få en bostad. Integrationen sträcker sig över 
alla politikområden och med liberala förslag driver Liberalerna integrationsfrågan inom 
alla områden. Inom exempelvis skolområdet har Liberalerna drivit en rad förslag för att 
stärka skolan i socioekonomiskt utsatta områden. Kampen mot hedersrelaterat våld och 
förtryck är en kärnuppgift för liberaler och vi fortsätter att driva frågan aktivt.  

Ett urval av frågor som Liberalerna drivit i år är: 

• Tagit fram en ny handlingsplan mot hedersförtryck

• Rustat mot tvångsäktenskap inför sommarlovet i både skolan och socialtjänsten
• Inrättat skolsociala team som arbetar med elever med hög frånvaro i skolor i utsatta

områden

• Värnat introduktionsförskolorna

• Arbetat för en högre inskrivningsgrad i förskolan

• Verka för att alla stadens grundskolor tar emot nyanlända elever

• Utökat tidigt stöd i samverkan: hembesök tillsammans med barnavården för
nyfödda i socioekonomiskt svaga områden

• Utökat föräldrastödsprogram, särskilt inriktat till nyanlända.

Kultur och idrott 

Stockholm ska vara en inkluderande och öppen kultur-, idrotts- och evenemangsstad. 
Liberalerna har i den grönblåa majoriteten fått genomslag för mycket av den politik vi drivit 
inom kultur- och idrottsområdet. 

En bra, fungerande idrottsinfrastruktur är nödvändig i Stockholm för att människor ska 
trivas och må bra. Vi prioriterar breddidrott och idrottsaktiviteter som är lättillgängliga. Vi 
vill att föreningar och andra externa aktörer får bättre möjlighet att bygga och driva 
idrottsanläggningar i staden, inte minst för att få bukt med den rådande hallbristen.  

Alla måste kunna gå på idrott utan att känna otrygghet. Stockholm har idag stora problem 
med supportervåld, otrygghet i samband med matcher och brottslighet som är kopplad till 
idrott och matcher. Arbetet mot supportervåld genom Program Supporter måste 
prioriteras och bedrivas i nära samverkan med föreningar och polisen. 

En liberal kulturpolitik strävar efter att så många som möjligt kan ta del av 
kulturverksamhet av olika slag. Vi har därför under året varit drivande för att tillgängliggöra 
och synliggöra den offentliga konsten och kulturen för fler. Biblioteken utgör ryggraden i 
bildningssamhället. När staden växer behöver fler bibliotek byggas, och befintliga kan 
behöva expandera. Vi vill att biblioteken ska utvecklas och har varit drivande för utökade 
öppettider och förbättrad tillgänglighet samt att biblioteken ska vara trygga för alla. 

Ett urval av frågor som Liberalerna drivit i år är: 

• Kultur och idrott ska vara med tidigt i planprocesser
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• ”En väg in” införs för externa aktörer som vill bygga idrottsanläggningar

• Program supporter ska utvecklas och utvärderas för att förbättra tryggheten kring
idrotten och matcher

• Utveckling av Gärdets sportfält och där anlägga två 11-spelsplaner med hybridgräs

• Göra Kristinebergs IP till ett idrottscenter med två nya idrottshallar, upprustad
läktare och löparbana

• Tryggheten i Stockholms biblioteksverksamhet ska öka och öppettiderna förlängas
• Utveckling av det digitala biblioteket så att böcker och läsande blir tillgängligt för

fler

• Att programverksamheten på internationella biblioteket ska utvecklas

• Att en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön tas fram
• En utredning om att flytta ut mer av stadens ägda konst i den offentliga stadsmiljön

• En utredning om hur staden kan öka tillgänglighet av stadens konst och kultur för
personer med funktionsnedsättning

• En utredning om formerna för ett artotek, så att fler kan få ta del av stadens
befintliga konst.

Media 

2019 års medienärvaro har påverkats av majoritetssamarbetet, som Liberalerna nu varit en 
del av ett helt år. Liberalerna har synts främst i frågor kopplat till våra ansvarsområden, det 
vill säga skola och sociala frågor, men även i den nationella debatten och vägval kopplade 
till Liberalerna på riksnivå. 

Närvaron i traditionella medier under 2019 är lägre än valåret 2018. Samtidigt ligger 
närvaron på jämförbar nivå med mellanvalsåret 2017 och högt jämfört med tidigare år. På 
Facebooksidan har Liberalerna Stockholm nått målen för besöks- och interaktionsfrekvens 
varje månad under 2019. Under budgetperioden, det vill säga september-oktober, hade vi 
flest antal interaktioner av samtliga partiers Facebooksidor. Bland 2019 års mest lyckade 
Facebookkampanjer återfinns EU-kampanjen som nådde över en miljon stockholmare 
med liberala EU-budskap. 2019 har sammantaget varit ett bra medialt år för Liberalerna 
Stockholm. 

Gruppledaren och skolborgarrådet Lotta Edholm var under 2019 stadens tredje mest 
synliga borgarråd och hade 8 procent av borgarrådens totala medienärvaro. Den mediala 
synligheten i traditionella medier har för skolborgarrådet följt samma trend som 
Liberalernas totala medienärvaro. Det vill säga, mindre synlighet under 2019 jämfört med 
valåret 2018, och i nivå med mellanvalsåret 2017. Målen för skolborgarrådets 
Facebooksida uppnåddes samtliga månader 2019 och under hösten hade den tredje flest 
antal följare av samtliga borgarråd. Under året har skolborgarrådets Instagramkonto 
arbetats aktivt med, antal följare och interaktioner har ökat. Skolborgarrådet har under 
verksamhetsåret bland annat synts i frågor om trygghet och studiero, kunskapsresultat, 
hedersfrågor, särskilt stöd och skolutbyggnad. 

Socialborgarrådet Jan Jönsson blev borgarråd i oktober 2018 och den mediala närvaron är 
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därför inte möjlig att jämföra över tid. Socialborgarrådet har under verksamhetsåret varit 
den sjunde mest synliga borgarrådet av stadens samtliga och hade 6 procent av 
borgarrådens medienärvaro. Socialborgarrådet har många inlägg och reaktioner på sin 
Facebookprofil, och ligger i nivå med eller fler än andra borgarråd i staden. 
Socialborgarrådet har under verksamhetsåret bland annat synts i trygghetsfrågor kopplade 
till skjutningar, strategin om att minska risken att barn och unga hamnar i kriminalitet, 
skarpare verktyg till socialtjänsten och IS-återvändare och deras barn. 

Pressklipp 

Liberalerna i Stockholms stad 
2019: 2336 
2018: 3096 
2017: 2484 
2016: 1793 
2015: 1242 
2014: 1470 

Lotta Edholm 
2019: 1005 
2018: 1615 
2017: 1018 
2016: 888 
2015: 480 
2014: 1146 

Jan Jönsson 
2019: 751 
2018: 255 (i rollen som borgarråd) 
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Kommunala förtroendeuppdrag i Stockholm stad 

K F - L E D A M Ö T E R  

Lotta Edholm, gruppledare 
Anne-Lie Elfvén 
Daniele Fava 
Emilie Fors 
Hanna Gerdes 
Jan Jönsson 
Björn Ljung 
Patrik Silverudd 
Isabel Smedberg Palmqvist 
Ann-Katrin Åslund, andre vice ordförande i kommunfullmäktige 

K F -  E R S Ä T T A R E  

Peter Backlund  
Abit Dundar  
Mats Hasselgren 
Rasmus Jonlund 
Christoffer Jönsson 
Jessica Sjönell 

B O R G A R R Å D  

Lotta Edholm 
Jan Jönsson 

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E  

Andre vice ordförande: Ann-Katrin Åslund 

K O M M U N S T Y R E L S E N  

Andre vice ordförande: Lotta Edholm 
Ersättare: Björn Ljung 

G R U P P L E D A R E  I  F A C K N Ä M N D E R  

Arbetsmarknadsnämnden:   Jessica Sjönell 
Avfallsnämnden:  Inga Osbjer 
Exploateringsnämnden:  Isabel Smedberg Palmqvist 
Fastighetsnämnden:  Emelie Fors 
Idrottsnämnden: Daniele Fava 
Kulturnämnden:  Hanna Gerdes 
Kyrkogårdsnämnden: Jill Eriksson 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Christoffer Jönsson 
Servicenämnden: Jan Bressler 
Socialnämnden:  Jan Jönsson, ordförande 
Stadsbyggnadsnämnden:  Björn Ljung 
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Trafiknämnden: Peter Backlund 
Utbildningsnämnden: Lotta Edholm, ordförande 
Valnämnden:  Oscar Wåglund Söderström 
Äldrenämnden: Abit Dundar 
Överförmyndarnämnden: Martin Ängeby, ordförande 

G R U P P L E D A R E  I  S T A D S D E L S N Ä M N D E R  

Stadsdelsnämnden Bromma: Hanna Wistrand 
Stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör:  Urban Rybrink  
Stadsdelsnämnden Farsta:  Peter Öberg 
Stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen:  Abit Dundar, ordförande 
Stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby:  Christoffer Jönsson 
Stadsdelsnämnden Kungsholmen:  Rasmus Jonlund, ordförande 
Stadsdelsnämnden Norrmalm: Maria Karlman-Noleryd 
Stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista: Asi Rebbati  
Stadsdelsnämnden Skarpnäck: Jessica Sjönell  
Stadsdelsnämnden Skärholmen:  Martin Vallas 
Stadsdelsnämnden Spånga Tensta: Åsa Nilsson-Söderström 
Stadsdelsnämnden Södermalm: Anne-Lie Elfvén 
Stadsdelsnämnden Älvsjö:  Pernilla Enebrink 
Stadsdelsnämnden Östermalm: Mats Hasselgren  

G R U P P L E D A R E  I  K O M M U N A L A  B O L A G  

Stockholms Stadshus AB:  Lotta Edholm 
AB Familjebostäder: Lena Kling 
AB Stockholmshem: Björn Ljung, ordförande 
AB Svenska Bostäder: Patrik Silverudd 
AB Stokab:  Mikael Peterson 
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB:   Peter Backlund 
Micasa fastigheter i Stockholm AB: Daniele Fava 
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB): Amira Roula (ersattes under året av 

Emilie Fors) 
Stockholm Business Region:  Patrik Silverudd 
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB: Caroline Lundbom Silverudd 
Stockholm Vatten AB: Inga Osbjer 
Stockholms Hamn AB: Isabel Smedberg Palmqvist 
Stockholms Stads Parkerings AB: Louise Minnhagen 
Stockholms Stadsteater AB: Madeleine Sjöstedt, ordförande 

(lämnade uppdraget under året) 
Stockholmsmässan AB: Rasmus Jonlund 

G R U P P L E D A R E  I  R Å D ,  U T S K O T T ,  S T I F T E L S E R  O C H  B E R E D N I N G A R  

Kommunstyrelsens ekonomiutskott: Lotta Edholm 
Kommunstyrelsens integrationsutskott: Lotta Edholm 
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Kommunstyrelsens trygghetsutskott: Björn Ljung 
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor: Eva Hasselblad 
Gode män enligt fastighetsbildningslagen: Göran Aspgren 
Rådet till skydd för Stockholms skönhet:   Anders Johnson  
Stiftelsen Stockholm Water Foundation:  Birgitta Rydell 
Stiftelsen Barnens dag: Lennart Nordfors 
Eva Bonniers stiftelse: Gunilla Thorsson 
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län: Lennart Rydberg 
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS): Elin Hjelmestam 
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Rapport från regionfullmäktigegruppen 
2019 var ännu ett händelserikt år i regionen. Stockholmsregionen utsågs av EU-
kommissionen till den mest konkurrenskraftiga regionen i Europa. Hälsa och innovation 
var två områden som särskilt lyftes fram där regionen är extra stark. Arbetet med den 
historiska utbyggnaden av tunnelbanan påbörjades och en rad insatser inom hälso- och 
sjukvården har genomförts inom ramen för omställningen mot Framtidens hälso- och 
sjukvård (FHS). 

2019 var också året som såg födelsen av Region Stockholm, då Stockholms läns landsting 
formellt upphörde 2018-12-31. Landstingshuset kvarstår dock alltjämt, och inom dess 
väggar har den sedan valet 2018 styrande blå-gröna koalitionen fortsatt sitt politiska värv 
och den långa traditionen av att visa överskott i ekonomin.  

2019 var också första året för den nybildade Fastighets- och servicenämnden samt den 
tillhörande serviceförvaltningen. Nämnden ansvarar för Region Stockholms 
fastighetsbestånd (med undantag för kollektivtrafikens fastigheter) och serviceverksamhet 
och tillhandhåller koncerngemensamma servicetjänster till Region Stockholms nämnder 
och bolag. 

Hälso- och sjukvård 

Primärvården är en av Liberalernas prioriterade frågor och arbetet med att öka fokus på 
kontinuitet, tillgänglighet och sjukdomsförebyggande arbete har fortsatt. Under 2019 har 
den styrande majoriteten, på Liberalernas initiativ, beslutat om en primärvårdsreform. Från 
2017 till 2019 har resurserna från Region Stockholm till husläkarverksamheterna ökat med 
16,5 procent i ersättningshöjningar och volymökningar. Primärvården med husläkarna ska 
vara navet i hälso- och sjukvården i vår region.  

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har fortsatt under 2019 och bland 
annat har ett befolkningsinriktat hälsofrämjande uppdrag utarbetats för 
husläkarmottagningar där ohälsan är som störst. Från årsskiftet 2019/2020 kommer 15 
vårdcentraler att ha ett sådant uppdrag.  

Valfriheten i vården fortsätter också att vara en prioriterad fråga. Under 2019 beslutades 
om en omfattande vårdvalsutredning. Vårdvalen ska utvecklas för att bidra till en god, 
jämlik och kostnadseffektiv utveckling av hela vårt hälso- och sjukvårdssystem i Region 
Stockholm. Utredningen ska skapa förutsättningar för att använda styrformen vårdval på ett 
långsiktigt hållbart sätt. I utredningen ingår att föreslå sammanslagningar av befintliga 
vårdval inom primär- och seniorvården samt se över ersättningssystem, regelverk och 
vårdinnehåll för att främja en hög tillgänglighet, geografisk spridning och sammanhållna 
vårdkedjor samt kostnadseffektivitet. 
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2019 beslutades det om att Region Stockholm ska införa ett nytt vårdval inom reumatologi. 
Ett vårdval inom reumatologin kommer att kunna stärka kontinuiteten för kroniskt sjuka 
patienter som behöver en fast vårdkontakt. 

Under 2019 har stora renoveringar på länets akutsjukhus blivit färdigställda. Danderyds nya 
akutmottagning öppnade i november och är en helt ny akutsjukvårdsbyggnad 
dimensionerad för 95 000 patienter per år. Södertälje sjukhus har genomgått en 
omfattande ut- och ombyggnation. I oktober nåddes ännu en milstolpe när den 
totalrenoverade vårdbyggnaden äntligen blev klar med 120 moderna vårdplatser. De ljusa, 
trivsamma enkelrummen på sjukhuset innebär ett lyft för patienterna. Det har även öppnats 
nya vårdavdelningar för psykiatrin i Nacka. Nu finns 96 vårdplatser för psykiatrisk 
specialistvård på Nacka sjukhus.  

Alla regiondrivna akutsjukhus har fått nya sjukhusavtal under 2019. De nya avtalen innebär 
att en större del av ersättningen styrs av hur mycket vård som utförs, hur sjukhusen 
utvecklar sin verksamhet och hur de når uppsatta mål.  
I augusti 2019 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att uppdra åt Capio S:t Göran att 
starta en förlossningsenhet år 2022.  

På Liberalernas initiativ fortsätter arbetet med att bryta den ofrivilliga ensamheten. Under 
2019 har planeringen för ett pilotprojekt som 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. Dessutom tas en plan för att garantera 
trygghet i livets slutskede fram.  

Regionens andra sprututbytesverksamhet öppnade i augusti på Södermalm. Under 
sommaren startade även en mobil verksamhet. Sprututbyte är en hälsoinsats inom 
beroendevården som syftar till att minska smittspridning och att skapa möjligheter att stärka 
människors hälsa. Verksamheten vänder sig till några av de mest utsatta människorna i vårt 
samhälle, som därmed kan få en bra och värdig kontakt med hälso- och sjukvården. 

Arbetet med första linjens psykiatri i primärvården har pågått under 2019 och fortsätter 
2020. Första linjens psykiatri ska tillgodose hela befolkningens behov av insatser vid lätt till 
måttlig psykisk ohälsa genom ett regiontäckande nät av mottagningar knutna till 
husläkarmottagningarna.  
I budget för 2019 satsade den styrande majoriteten på Liberalernas initiativ 10 miljoner på 
familjecentraler. På familjecentralen ska man kunna få hjälp med hela familjens 
problematik, oavsett om det är barnens hälsa eller sociala problem där man behöver 
socialtjänstens stöd. Familjecentraler har funnits runt om i regionen tidigare, men under 
2019 togs ett nytt grepp med ett enhetligt uppdrag från sjukvårdens och regionens sida. 
Uppdraget syftar till att stimulera vårdgivare och kommuner att starta nya familjecentraler 
genom införandet av en ekonomisk ersättning som tidigare inte funnits. 18 befintliga 
familjecentraler och därtill 11 nya familjecentraler kommer snart att finnas i regionen. 
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AI, digitalisering och innovation 

Liberalerna var 2019 pådrivande i arbetet med AI, digitalisering och innovation i hälso- och 
sjukvården i Region Stockholm. Regionens invånare erbjöds ett ökat antal digitala 
vårdtjänster. En digital vårdgaranti antogs 2019 för att påskynda utbyggnaden av nya digitala 
tjänster. Genom beslutet skärptes kraven på vårdgivare ytterligare att tillhandahålla e-
hälsotjänster. Digitalt ska inte längre vara valbart i hälso- och sjukvården. 

Digitala vårdmöten har blivit en del i det reguljära vårdutbudet. Utbyggnaden har främst 
skett inom primärvården, där hälften av regionens vårdcentraler nu kan kontaktas via 
digitala vårdkanaler. Likaså genomfördes, först ut i landet, ett projekt med digifysisk vård, 
en AI-triagering i vården som enligt projektet ökat tillgängligheten avsevärt. Även i de nya 
sjukhusavtalen skärptes kraven kring digitalisering. 

Under 2019 har också arbetet med upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM), regionens största samlade digitala satsning någonsin, fortsatt. Upphandlingen var 
dessvärre tvungen att avbrytas i december på grund av bristande konkurrens, då för få 
anbud uppfyllde de obligatoriska kraven. Ny, något reviderad, upphandling kommer 
påbörjas under inledningen av 2020.  

En ny It- och digitaliseringsstrategi antogs 2019, som tydliggör och strukturerar regionens 
arbete med digitalisering och medför att Region Stockholm blir en digitalt mogen 
organisation. Ett omfattande arbete pågick också med att vidareutveckla tjänsteutbudet i 
1177. Region Stockholm gick 2019 i bräschen och utvecklade en egen app för 1177.  
Ett andra årligt innovationsbokslut presenterades 2019. I bokslutet samlades resultat och 
effekter av Region Stockholms innovationsfrämjande aktiviteter och innovationsarbetet 
inom den egna regin utvärderades. 

Liberalerna är och har sedan flera år varit pådrivande i arbetet med att tillgängliggöra 
öppna data för att stimulera till fortsatt utveckling av nya tjänster och utveckla vården. Ett 
exempel på en viktig åtgärd, som bygger på ett liberalt förslag, är inrättandet av Centrum för 
hälsodata. Det erbjuder forskare en säker, enhetlig process för utlämning av hälsodata. 
Resultatet av dataanvändningen ska leda till bättre prevention, diagnostik och behandling. 
Det ska också verka för en mer jämlik vård. 

Kollektivtrafik och regionplanering 

Under 2019 påbörjades bygget av arbetstunnlar för den nya tunnelbanan. Först ut var 
Barkarby och resterande sträckningar påbörjades kort därefter. Under sommaren 
förberedde man också för bl.a. nya hisschakt och plattformar för blåa linjen vid 
Gullmarsplans station. Under hösten meddelades också att tunnelbaneutbyggnaderna får 
en kostnadsökning på ca 9 miljarder kronor på grund av skärpta nationella krav. Byggtiden 
ökar också med ungefär 2 år. 

Under året har förhandlingar skett med inblandade parter i de utbyggnadsobjekt som ingår 
i Sverigeförhandlingen. Detta ledde till att man under hösten kom överens om en 
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tidigareläggning av Spårväg syd, tunnelbana till Älvsjö via Årsta och förlängning av 
Roslagsbanan till city via Odenplan. Liberalerna fortsätter vara pådrivande för att spårväg 
city ska förlängas till Ropsten och anslutas till Lidingöbanan. 
 
I början av året beslutade Trafiknämnden om inledande av nya upphandlingar av 
busstrafiken i Nacka/Värmdö, Norrort, Norrtälje och Huddinge/Botkyrka/Söderort. I 
samband med detta beslutades också att SL ska upphandla ca 70 elbussar som ska köra i 
Huddinge/Botkyrka/Söderort. Sedan tidigare kör fem elbussar i Norrtälje stadstrafik och 
under 2019 kom fem elbussar till trafiken i Sigtuna. I takt med att fler avtalsområden 
upphandlas kommer fler elbussar tillkomma i regionen. Det beslutades också om 
inledande av ny upphandling för drift av Roslagsbanan.  
 
2019 trädde resebegränsningarna inom färdtjänsten i kraft. Det innebär att personer som 
har rätt till rullstolstaxi får göra 500 fritidsresor per år och den som har rätt till färdtjänsttaxi 
har rätt till 216 resor per år. Ett antal resenärer valde att överklaga begränsningen för 
rullstolstaxi. Både förvaltningsrätten och kammarrätten har gått på resenärernas linje och 
rivit upp beslutet. Detta har dock inte trätt i laga kraft då Region Stockholm valt att 
överklaga till högsta förvaltningsdomstolen men än så länge inte fått besked om fallet 
kommer tas upp där. 
 
På Liberalernas initiativ genomfördes försök med flexibla nattstopp på busslinje 504Y i 
Sundbyberg. Detta innebär att en resenär kunde bli avsläppt mellan två hållplatser, för att 
möjliggöra kortare och tryggare väg hem. Försöker var dock halvhjärtat, varför ett nytt 
försök görs under 2020. 
 
I enlighet med koalitionens överenskommelse för mandatperioden beslutade 
Trafiknämnden i höstas om två nya pendelbåtsförsök. Det ena kommer inledas 2020 och 
gå Strömkajen-Vaxholm och det andra påbörjas 2022 och gå Slussen-Ålstäket (Värmdö). 
Till pendeltågssystemet välkomnades också en ny station i Vega, Haninge kommun. Den 
54:e i ordningen. 
 
2019 utgjorde det första året för Region Stockholm som fullvärdig region. Vid årsskiftet 
18/19 övertog Region Stockholm, genom Tillväxt- och regionplaneringsnämnden, det 
regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen.  
 
Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050), som ligger till grund för den fysiska 
planeringen och tillväxtarbetet, är central för nämndens arbete. 2019 antogs även RUFS 
2050 som regional utvecklingsstrategi (RUS). Det innebär att Stockholmsregionen nu har 
ett enda vägledande dokument för fysisk planering.  
 
Givet det långsiktiga kärnuppdraget att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen har 
nämnden påbörjat arbetet med olika metoder och processer. Särskilt värt att nämna är 
påbörjandet av arbetet med en heltäckande näringslivs- och tillväxtstrategi samt ett 
antagande av en regional godsstrategi. Vidare har arbetet med genomförandet av 
klimatfärdplanen och den regionala cykelplanen fortsatt, vilka är väsentliga för nämndens 
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klimatarbete. För att stärka den regionala samverkan kring klimatfrågan inrättades också ett 
Regionalt klimatkansli. Kansliet ska vara ett stöd för kommuner och andra aktörer som 
tillsammans med regionen ska arbeta för att nå klimatmålen på netto-noll-utsläpp senast 
2045. 

Kultur 

Med Liberalerna vid rodret svarade kulturnämnden för olika kultursatsningarna i form av 
stödgivning. Särskilt bör nämnas det nya verksamhetsstödet på 638 miljoner kronor – 
fördelat på fyra år – som beviljades Stockholms konserthus i början av året. Liberalerna har 
alltid värnat om det särskilda stödet till Konserthuset. Det musikaliska utbudet är av absolut 
världsklass och profilerar vårt län som kultur- och musikregion. 
 
Under 2019 avslutades gestaltningen av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Färdiga 
konstverk har köpts in och omkring 50 specialdestinerade konstverk är slutbesiktigade, 
vilket betyder att ett av norra Europas största konstprojekt slutligen är i mål. Under året 
antogs en ny regional biblioteksplan för 2020–2023 och en särskild plan för hur läs- och 
skrivfrämjande kan stärkas i länet. Vidare påbörjades arbetet med framtagandet av en ny 
regional folkbildningsstrategi för att tydliggöra folkbildningens betydelse för 
samhällsutvecklingen. 
 
Mycket av det som drevs under 2019 kommer att kräva fortsatt arbete under 2020, 
däribland filmsamverkan med Stockholms stad och framtagandet av en regional 
idrottsstrategi. 

EU-valrörelsen 

Inför EU-valrörelsen beslutades att tjänstemännen vid stadshus- och regionkanslierna skulle 
delta i kampanjarbetet ca två kvällar i veckan och två lör-/söndagar per person, under maj 
månad. Regionkansliets medarbetare deltog i EU-kampanjer, framför allt dörrknackning, i 
flera av länets kommuner, bl.a. i Danderyd, Haninge, Huddinge, Lidingö, Nacka, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Täby och Upplands Väsby. 

Media  

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. I 
trafikfrågor har Liberalerna en hårdare konkurrens men har lyckats synas i vissa specifika 
frågor. 

2019 ökade synligheten ytterligare i traditionella medier, efter en stadig uppgång under 
förra mandatperioden. Anna Starbrink stod för ca 27 procent av alla gruppledares 
medienärvaro (Retriever). Mediebilden av sjukvården har ofta ett fokus på situationer där 
vården inte fungerar som den ska, men artiklar och inslag där Liberalernas regionråd och 
andra företrädare förekommer har också ofta en positiv karaktär. 
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Frågor där Liberalerna synts under 2019 är hälsa, primärvård/vårdcentraler, ofrivillig 
ensamhet, cancervård, vårdval och valfrihet, tillgänglighet och kortare köer, vårdens 
ekonomi och omställning, digitalisering och t.ex. digital Sverigeförhandling för digitalisering 
av välfärden (DN Debatt mm). Inom trafiken t ex spelreklam i tunnelbanan och 
trygghetsfrågor genom bl a flexibla stopp med nattbussen. Inom kulturen värnandet av 
kulturens frihet, med bl a tydliga markeringar mot extremism och nationalpopulism, kultur 
och hälsa samt en bred debatt i SvD om kultursamverkansmodellen.  

Sociala medier  

en egna digitala kommunikationen i framför allt sociala medier utvecklades och drevs 
vidare under året i samverkan med Liberalerna i Stockholms stadshus och länsförbundet. 
Synlighet med frekventa uppdateringar av bilder och inlägg hölls igång även sommaren. 
Anna Starbrinks egen politikersida uppdaterades frekvent med bland annat bilder från 
studiebesök och egna texter.  

Under senare delen av hösten startade Anna Starbrink en podd – Starbrink – i sex avsnitt. 
Temat för podden var hälsa och den gästades bland annat av Barbro Westerholm och Mai-
Lis Hellenius, livsstilsprofessor. Parallellt med traditionella och sociala medier publicerades 
inlägg på Annas blogg. Under flera tillfällen publicerades också notiser i tidningen NU med 
regional anknytning, bl a kultur och trafik. Också Daniel Forslund var synlig i sociala 
medier, inte minst det professionella nätverket LinkedIn och genom medverkan i poddar 
med stor spridning. 
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Uppdrag 2019 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 
Fatima Nur (t.o.m. 19-12-02) 
Tobias Davidsson 
Per Hammar (fr.o.m. 19-02-20 
t.o.m. 19-06-11) 
Katariina Heinistö (fr.o.m. 19-
07-03) 

Sydväst  Ninos Maraha Caroline Rhawi 
Mia Franzén 
Lars Johansson 

Sydost  Jessica Ericsson (t.o.m. 19-
11-19) 
Nicholas Nikander (fr.o.m. 
19-11-26) 

Nicholas Nikander (t.o.m. 19-
11-26) 
Erika Apell (t.o.m. 19-11-19) 
Stig Sandahl 
Bo Persson (fr.o.m. 19-11-26) 
Tomas Nimreus Silfverswärd  
(fr.o.m. 19-11-26) 

Ost  Amelie Tarschys Ingre  Lena Hallerby 
Stefan Saläng 
Amie Kronblad 

Nordost  Annika Linde  
Hans Andersson 

Kerstin Lidman 
Susan El Hark 
Monica Renstig 
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Nord  Anna-Lena Johansson Anna Attergren Granath 
Reza Zarenoe 
Mattias Lönnqvist 

Nordväst  Helena Mischel Fredrik Ohls 
Maria Mattsson 
Margareta Hamark 

 

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 
RS länsplane- och 
samhällsplaneringsutskott 

Hans Andersson (e) 

RS innovations- och 
utvecklingsutskott 

Daniel Forslund, ordförande 
Anna-Lena Johansson 

RS forskningsberedning   Pär Hommerberg, vice ordförande 
Jonas Uebel (e) 

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 
Maria Mattsson (e) 

HSN:s kompetensförsörjningsråd Margareta Hamark 
Petra Nåsell (e) 

HSN:s kvalitetsråd Annika Linde, ordförande 
Stig Sandahl (e) 
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HSN:s folkhälsoberedning Pär Hommerberg 
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 

Magnus Liljegren (e) 
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd 
(VKN) 

Amelie Tarschys Ingre 
Jan Liliemark (e) 

Sjukvårds-  och omsorgsnämnden i 
Norrtälje  

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) 

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 
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Stockholms läns äldrecentrum
  

Anna Attergren Granath 

 
Regionkansliet 
Till stöd för regionrådet och regionens förtroendevalda finns ett politiskt kansli i 
landstingshuset. Kansliet har under 2019 haft följande medarbetare. 
Kanslichef  Jesper Svensson 
Kommunikationschef Rasmus Jonlund  
Regionrådssekreterare Katarina Beech 
  Heidi Brandtner (fr.o.m. 31 januari) 

Elin Frisk (fr.o.m. 18 februari) 
Joel Furvik 
Carl Hedman (fr.o.m. 25 april) 
Sofia Könberg 
Sigrid Rydell Johnson 
Lovisa Montin 
Patrik Lind (fr.o.m. 1 december)  
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