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STYRELSENS FÖRSLAG 

Förhandlingsordning digitalt 
representantskap 
Förhandlingsordningen är de regler som skall 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: 

”§3. Representantskapet 
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 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… ” 

OMBUDSBYTE  
Ombud har rätt att under representantskap/nomineringsmötet överlåta rösträtten till av 
lokalavdelningen utsedda 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 representantskap. 

Ett ombudsbyte sker i samband med att en ny dagordningspunkt inleds, och ska anmälas på förhand 
genom att ombudet mejlar till stockholm@liberalerna.se begär att ombudsbyte ska ske. Ombudet 
uppger för- och efternamn på den ersättare som ska gå in som nytt ombud och från och med vilken 
punkt på dagordningen. 
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När ny dagordningspunkt inleds uppdateras röstlängden genom att mötespresidiet läser upp de 
nyanmälda ombudsbytena. 

RESERVATIONER OCH SÄRSKILDA YTTRANDEN  
Röstberättigade kan reservera sig mot representantskapets beslut och anmäls skriftligen i 
möteschatten, genom att skriva ”Reservation ärende XX”. Reservation måste inlämnas skriftligt 
före representantskapets avslutande till stockholm@liberalerna.se. Närvarande medlem har rätt att 
få sin mening antecknad i protokollet i särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet måste lämnas in 
skriftligt före representantskapets avslutande mejlar till stockholm@liberalerna.se. 

DEBATTER OCH BEGÄRAN OM ORDET  
Tre typer av inlägg förekommer under förhandlingarna: inlägg, replik och kontrareplik. För inlägg 
måste ordet begäras skriftligt i möteschatten, genom att skriva ditt för- och efternamn, eller på annat 
sätt som mötespresidiet beslutar. Ordet kan begäras i alla frågor som behandlas under ett 
representantskapsmöte så snart detta har påbörjats. Om Stockholmsförenings styrelses representant, 
representant för reservanterna 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 andra. Talarlistan kan 
brytas exempelvis av ordningsfråga eller replik. 

REPLIK  
Replik och kontrareplik skall begäras före nästa inlägg i möteschatten, genom att skriva ”Replik” 
eller ”Kontrareplik”. 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 gällande styrelsens förslag på klimatprogram ”I möjligheternas Stockholm klarar vi 
klimatomställningen” ska inkomma senast klockan 12.00 tisdagen den 9 mars till 
Stockholmskansliet i särskilt formulär. 

Yrkanden skall göras skriftligt i möteschatten genom att skriva för och- efternamn, ”Jag yrkar 
att…”. Endast yrkanden framställda i yttranden eller förslag föreligger. Den som vill yrka bifall till 
annat yrkande måste göra så skriftligt i möteschatten genom att skriva för och- efternamn, ”Jag 
yrkar…”. Mötespresidiet kan vägra ställa proposition på yrkande som är otydliga eller ej behandlar 
ärendet. 
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BESLUT  
Rösträtt har ombud eller för ombud tjänstgörande ersättare som är inregistrerade senast när mötet 
behandlar dagordningens punkt ”Fastställande av röstlängden”.  

Utgångspunkten för mötet är bifall till mötespresidiets förslag, om inga alternativa yrkanden 
inkommer. 

Votering genomförs i ett digitalt voteringssystem. Presidiet styr över hur länge voteringen är öppen. 
Om du vill avstå från att rösta i en votering skriver du det i möteschatten så kommer det att 
protokollföras.  

Vid personval skall sluten omröstning tillämpas. Vid lika röstetal gäller den mening 
mötesordföranden biträder utom vid val då lotten avgör. Röstning med stöd av fullmakt godtas ej. 

Eftersom resultatet av digitala voteringar redovisas direkt till mötets deltagare, behövs inga 
rösträknare. 

ORDNINGSFRÅGA  
Ordningsfråga begärs genom att i möteschatten skriva ”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 
För beredning av nytt yrkande som väckts under förhandlingarna kan det tillsättas ett 
beredningsutskott bestående av minst två personer. 
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STYRELSENS FÖRSLAG 

Verksamhetsberättelse 2020 

Inledning  
2020 har varit ett omtumlande år på så många sätt. Knappt hann jag bli utsedd till ny 
gruppledare i kommunfullmäktige och ordförande för Liberalerna i Stockholms stad 
och Isabel Smedberg Palmqvist tillträda som nytt skolborgarråd, förrän 
coronapandemin var över oss med full kraft. 

Aldrig hade vi väl på vårvintern för ett år sedan kunnat föreställa oss att vi fortfarande 
idag skulle leva med kraftiga restriktioner för vår frihet. Aldrig hade vi väl kunnat 
föreställa oss att flera tusen människor i Sverige skulle komma att avlida till följd av 
detta smittsamma virus. Våra varmaste tankar går förstås till alla de som mist livet, till 
deras nära och kära och till alla som varit tvungna att leva i ensam isolering under så 
lång tid. 

Det har varit ett arbetsamt år. I Stadshuset ansvarar vi för några av samhällets 
viktigaste verksamheter som förskola, skola, socialtjänst och LSS. Vi har arbetat hårt 
för att prioritera skydd av liv och hälsa främst, samtidigt som vi ansträngt oss för att 
hitta lösningar så att barn och unga kunnat fortsätta få sin livsviktiga utbildning och att 
socialtjänstens viktiga uppgifter fortsatt fungera i kris. Liberalerna i Stadshuset har 
också varit mycket påstridiga i att ständigt hävda behoven för personer med 
funktionsnedsättning, när regeringen och Folkhälsomyndigheten ofta glömt att ens 
tänka in och synliggöra deras behov. I regelbundna krismöten varje vecka med de 
andra partiernas borgarråd i det grönblå styret har vi liberaler värnat skyddandet av 
sköra äldre på våra äldreboenden genom att kräva åtgärder, även när det inneburit att 
vi fått gå före Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

I föreningen och för andra möten har vi fått hitta nya digitala arbetsformer. Tack till 
alla medlemmar såväl som medarbetare som tänkt kreativt för att finna vägar framåt. 
Jag ser flera former som vi mycket väl kan behålla för framtiden, som fler websända 
seminarier med intressanta samtal och att genomföra korta beslutsmöten digitalt. 

Men allt har inte varit coronapandemi. Parallellt har vi fortsatt vårt viktiga 
reformarbete. I höstens budgetförhandlingar för 2021 har vi fått igenom viktiga 
satsningar på våra områden som möjliggör för oss att fortsätta utveckla våra 
verksamheter och stärka genomslaget för vår frihetliga liberala politik. Samarbetet 
mellan partierna i det grönblå samarbetet har fortsatt fungera bra, även om vi kan 
märka av en allt tydligare konkurrens om resurser och mediautrymme från M och C. 
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Under 2021 hoppas vi alla innerligt att vi blir av med pandemin och kan börja ses 
fysiskt igen. Visst har det väl funkat med digitala möten, men politiska samtal förs bäst 
i riktiga möten. Nya idéer utvecklas bäst när man kan samlas och resonera kring ett 
bord. Och ju närmre valet kommer, desto mer ökar behovet för oss att samtala direkt 
med väljarna direkt i dörren och ute på torgen. 
 
Jag vill tacka alla våra medlemmar, förtroendevalda och anställda för den tid och det 
engagemang ni lägger ner på Liberalerna och på att stärka genomslaget för vår 
frihetliga politik i vår vackra stad. Ni alla behövs mer än någonsin! 
 
 
Jan Jönsson 
Ordförande Liberalerna Stockholms stad 
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Föreningens styrelse och presidium 

Vid årsmötet utsågs följande styrelse: 

Ordförande   Jan Jönsson 
1:e vice ordförande Anna Horn 
2:e vice ordförande Fredrik Malm 

Ledamöter Paulina Draganja, Cecilia Ekman, Urban Rybrink, Linnea 
Sandström Lange, Patrik Silverudd, Isabel Smedberg-
Palmqvist, Christina Tufvesson, Hanna Wistrand, Martin 
Ängeby, Peter Öberg 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden sedan årsmötet den 16 juni. 
Under hela 2020 genomförde styrelsen 11 protokollförda styrelsemöten. 

Arbetsutskott 

Styrelsen utsåg inom sig ett arbetsutskott bestående av: Martin Ängeby (ordförande), 
Linnea Sandström Lange (kassör), Peter Öberg (ledamot) 

Arbetsutskottet har haft fyra protokollförda sammanträden efter årsmötet. Under 
hela 2020 genomförde AU åtta protokollförda möten. 

Revisorer 
Revisorer Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor, KPMG 

Mats Hasselgren, förtroendevald revisor 

Revisorssuppleanter Anders Taaler, KPMG 
Jonas Haak, förtroendevald revisor 

Valberedning 
Cecilia Carpelan (sammankallande), Jill Eriksson (krets 1), Pia Lindgren (krets 2), 
Ulrika Stuart (krets 3), Thomas Erlandsson (krets 4), Marco Rossi (krets 5) och Ingela 
Gille Rausén (krets 6) samt adjungerade Charlotta Schenholm (Liberala kvinnor) och 
Karin Pettersson (LUF) 
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Digitaliseringens år 
Efter valåren 2018 och 2019 var vi överens om att fortsätta kampanjen för att nå 
framgångar i valet 2022. Vi skulle fortsätta den framgångsrika dörrknackningen för att 
lyssna på väljarna och dela med oss av våra liberala svar på väljarnas frågor. I och med 
pandemin fick vi lägga den fysiska kampanjen på vänt och ställa om till digitala 
lösningar. 

Med gemensamma krafter, tålamod och nyfikenhet tog vi oss an utmaningen och 
hittade sätt att genom exempelvis Zoom och Google Meet genomföra 
representantskap, medlems- och föreningsmöten. Vi började med Livesändningar på 
Facebook och kunde helt plötsligt nå ut med vårt budskap på en ny arena som vi inte 
hade nyttjat tidigare. Vi har också utvecklat vår kompetens på kansliet och i 
föreningarna gällande annonsering på Facebook och kan nu nå målgrupper än bättre 
än tidigare. Många av föreningar har med bravur ställt om och hittat sätt att nå 
väljarna och det arbetet och fortsätter vi med.  

Att erbjuda medlemmarna digitala aktiviteter för att vara en del i att utveckla och 
påverka vår politik, att träffa och lära känna nya personer och bilda oss är inte alltid 
lätt. Den digitala omställningen har så klart inte varit okomplicerad. Glädjande är att vi 
kan se en ökad aktivitet hos medlemmar som tidigare inte varit aktiva. Det beror 
exempelvis på att det underlättar att aktivera sig när mötesformerna är digitala.  

Medlemsutveckling 
Antalet medlemmar den 31 december 2020 var 1422 vilket är en minskning med 268 
medlemmar i jämförelse med 2019. Målet för 2020 var att värva 668 nya medlemmar 
och resultatet blev att 135 värvades. För målet gällande det totala antalet medlemmar 
nåddes 79%. Medlemstappet för Stockholmsföreningen följer en trend av medlemstapp 
för partiet i stort. Vi kan konstatera att pandemin inte underlättade medlemsvärvning 
och viljan att betala sin medlemsavgift. 

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

Vi vet av erfarenhet att konkreta mål och uppföljning är en framgångsfaktor för att få 
en positiv medlemsutveckling. Det är ett arbetssätt som kansliet kommer fortsätta med 
under 2021, samtidigt som partiet i stort kommer hantera de interna processerna kring 
vägvalsfrågan och tonläget i partiet. 
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Av medlemmarna som har uppgivit kön är 64 procent män och 35 procent är kvinnor. 
Ca 1 procent har angivit annat. Knappt 250 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  år 80-89  år > 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% 
2020 1% 10% 15% 18% 17% 16% 17% 4% 1% 1% 

Totalmål 2020 
Förening Start 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020 Utfall 2020 Uppnått mål 2020 
Stockholm* 1537 1728 1750 1690 1805 1422  79% 
Bromma 143 190 190 171 183 143    78% 
Enskede-Årsta-Vantör 84 98 107 109 116 93  80% 
Farsta 52 48 56 55 59 46  78% 
Hägersten-Liljeholmen 87 102 108 93 99 75  76% 
Hässelby-Vällingby 58 73 77 78 83 59  71% 
Kista-Rinkeby 16 27 26 21 22 20  91% 
Kungsholmen-Essingeöarna 159 189 179 178 190 166  87% 
Norrmalm 224 240 232 250 267 206  77% 
Skarpnäck 38 48 53 53 57 45  79% 
Skärholmen 32 39 33 32 34 32  94% 
Spånga-Tensta 42 43 64 60 64 40  63% 
Södermalm-Gamla stan 260 292 285 293 313 240  77% 
Älvsjö 50 58 64 53 57 54  95% 
Östermalm 229 242 240 215 230 187  81% 

Nya medlemmar 2020 
Förening Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020 Utfall 2020 Uppnått mål 2020 
Stockholm* 414 303 307 135  44% 
Bromma 42 21 29 14   48% 
Enskede-Årsta-Vantör 17 20 18 13   72% 
Farsta 12 9 9 3   33% 
Hägersten-Liljeholmen 29 17 16 5   33% 
Hässelby-Vällingby 22 18 13 0   0% 
Kista 8 2 4     8  200% 
Kungsholmen-Essingeöarna 43 41 30 19  63% 
Norrmalm 52 49 42 11   26% 
Skarpnäck 14 13 9 6  67% 
Skärholmen 1 1 5 3  73% 
Spånga-Tensta 29 10 10 6  60% 
Södermalm-Gamla stan 61 63 49 14  29% 
Älvsjö 15 3 9 15     166% 
Östermalm 48 36 53 18        34% 

*Inkluderar direktanslutna medlemmar
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Representantskap 
Under verksamhetsåret genomfördes tre representantskap, varav ett var årsmötet.  
 
På representantskapet den 19 februari beslutades att välja Isabel Smedberg-Palmqvist 
till nytt skolborgarråd efter Lotta Edholm. 
 
Årsmötet skedde den 16 juni då sedvanliga årsmötespunkter avhandlades. Årsmötet 
var planerat till den 18 mars, men på grund av pandemin beslutade styrelsen att flytta 
fram årsmötet i tid med en förhoppning att kunna genomföra årsmötet fysiskt. I maj 
konstaterade styrelsen att läget inte skulle förändrades. Beslut togs då att genomföra 
årsmötet digitalt på mötesplattformen Zoom. 
 
Den 14 oktober antog representantskapet ett jämställdhetspolitiskt program. 
Arbetsgruppens ordförande Anna Horn presenterade programförslaget. Utöver 
ordföranden har arbetsgruppen bestått av Jan Jönsson, Cecilia Elving, Christina 
Tufvesson och Urban Rydbrink. Sekreterare har varit Erika Larsson. 
 

Ledargruppen 
Under 2020 har fyra gemensamma Ledarträffar genomförts med alla lokalföreningars 
ordförande, 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 ”På gång” för länet och 
staden ut till alla medlemmar. Stadens medlemmar har under året också fått 
Stadenbladet som hade premiär i december 2019. Stadenbladet är ett nyhetsbrev till 
medlemmarna om främst Stadshuspolitik med borgarråden Jan Jönsson och Isabel 
Smedberg-Palmqvist som avsändare. 
 
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 Facebook-
gruppen "Liberalerna Stockholm ledargrupp". 
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Kommunikation 
Den rådande pandemin medförde under 2020 att vår digitala omställning fick en rejäl 
skjuts framåt och det arbetet fortsätter 2021. Möjligheten att nå väljarna med 
livesändningar, annonsering och riktade aktiviteter på Facebook är oändliga.  

Under året har kansliet haft en dialog och bistått föreningarna runt om i staden för att 
utveckla det digitala arbetet. Det har handlat om att stötta och praktiskt hjälpa 
föreningarna att säkerställa digitala möten och aktiviteterna samt att utveckla närvaron 
på de lokala sidorna på Facebook.  

Ett parallellt arbete har varit att våra förtroendevalda i politiska nämnder och styrelser 
ska ta chansen att ha en digital dialog med väljarna via Facebook. Det kan vara genom 
att med sin mobiltelefon spela in korta filmer där vår representant i nämnden berättar 
om beslut tagna i nämnden och vad som är på gång och därefter publicera på sin och 
föreningens Facebook-sida.  

Det kan konstateras att det under året har skett ett skifte i sociala medier kring att i 
högre grad prioritera digital annonsering. Här har prioriteringen i första hand varit att 
fortbilda lokalföreningarna. Föreningarna får kontinuerligt stöd med sociala medier 
och hemsida samt får löpande till statistik kring dessa kanaler via Nyckelgruppsbrevet 
samt i ett särskilt utskick till ansvariga för sociala medier och webb. 

Lokalföreningar 
Inom Liberalerna Stockholms stad finns 14 lokala föreningar. Föreningarna får stöd 
löpande från det gemensamma kansliet för staden och länet. 11 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. 
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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 2020 bedrevs verksamheten på kansliet utifrån verksamhetsplan för staden och 
kompletterades av förbundets verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna bröts i sin tur 
ned till en aktivitetsplan för kansliets arbete. 

Stockholmsföreningens kostnader för kansliverksamhet är fortsatt 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 regionkansliet har utvecklats. 
Dialog förs också regelbundet med riksorganisationen. 

Medarbetare under året 
• Birgitta Rydell, förbundssekreterare/kanslichef (t o m 26 november)

• Tobias Berg, politisk sekreterare

• David Nord, kampanj- och utbildningsansvarig (t o m 17 november)

• Ulrika Tellander, organisationsansvarig (tf. kanslichef och förbundssekreterare
fr o m 27 november)

• Robin Nilsen, kommunikationsansvarig
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Årsbokslut
för

Liberalerna Stockholms stad
802003-9726

Räkenskapsåret

2020
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Liberalerna Stockholms stad
Org.nr 802003-9726   

1 (4)
 

     
Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

Föreningens intäkter      
Medlemsavgifter 2 69 450  113 988  
Kommunalt partistöd  4 620 000  4 620 000  
Övriga intäkter  501 421  499 999  
Summa föreningens intäkter  5 190 871  5 233 987  
      
Föreningens kostnader      
Organisation      
  Valfond, länsförbundet  -1 386 000  -1 386 000  
  Organisationsavgift, länsförbundet  -1 922 364  -1 951 673  
  Bidrag, lokalföreningar  -111 050  -118 100  
Personalkostnader  -67 145  -71 158  
Verksamhet basorganisation  -650 716  -646 910  
Kampanj & utbildning  -95 804  -163 711  
Kansli  -89 509  -91 761  
Valkostnader  0  -114 651  
Summa föreningens kostnader  -4 322 588  -4 543 964  
Rörelseresultat  868 283  690 023  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  0  -3  
Summa finansiella poster  0  -3  
Resultat efter finansiella poster  868 283  690 020  
      
Resultat före skatt  868 283  690 020  
      
Årets resultat  868 283  690 020  
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Liberalerna Stockholms stad
Org.nr 802003-9726

2 (4)

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

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 496 625 550 949
Summa kortfristiga fordringar 496 625 550 949

Kassa och bank
Kassa och bank 4 267 343 3 304 118
Summa kassa och bank 4 267 343 3 304 118
Summa omsättningstillgångar 4 763 968 3 855 067

SUMMA TILLGÅNGAR 4 763 968 3 855 067

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3
Eget kapital vid räkenskapsårets början 3 598 606 2 908 586
Årets resultat 868 283 690 020
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 466 889 3 598 606

Långfristiga skulder
Lokalföreningarnas tillgångar 197 426 136 914
Summa långfristiga skulder 197 426 136 914

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 59 369 115 135
Övriga skulder 2 582 2 763
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 702 1 649
Summa kortfristiga skulder 99 653 119 547

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 763 968 3 855 067
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Liberalerna Stockholms stad
Org.nr 802003-9726

3 (4)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 

Not 2 Medlemsavgiter
2020 2019

Antalet medlemmar på balansdagen 1 422 1 690
1 422 1 690

Not 3 Eget kapital

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Ingående balans 3 598 606 2 908 586 5 300 142 5 089 695
Årets resultat 868 283 690 020 -2 391 556 210 447
Utgående balans 4 466 889 3 598 606 2 908 586 5 300 142

17



Liberalerna Stockholms stad
Org.nr 802003-9726

4 (4)

Stockholm 

Jan Jönsson Anna Horn
Ordförande 1:e vice ordförande

Fredrik Malm Paulina Draganja
2:e vice ordförande

Cecilia Ekman Urban Rybrink

Linnea Sandström Lange Patrik Silverudd

Isabel Smedberg-Palmqvist Christina Tufvesson

Hanna Wistrand Martin Ängeby

Peter Öberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Fredrik Sjölander Mats Hasselgren
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor
KPMG 
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I möjligheternas Stockholm 
klarar vi klimatomställningen 

- Arton förslag för en liberal klimatpolitik

STOCKHOLMS STAD 

Förslag till representantskapet 10 mars 2021 
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Inledande ord 
Klimatet är vår tids ödesfråga. De närmaste åren kommer vara avgörande för om Sverige och 
världen kommer klara omställningen från ett fossilberoende samhälle till en grön och hållbar värld. 
Stockholms stad med nästan en miljon invånare har som Sveriges tillväxtmotor inte bara ett stort 
ansvar inom klimatpolitiken utan också stora möjligheter att påverka utvecklingen. För att nå målet 
om ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 behöver politiken hela tiden utvecklas. 

Under Liberalernas landsmöte 2019 antogs en rapport med ny liberal klimatpolitik – ”I 
möjligheternas land klarar vi klimatomställningen”.  Med rapporten som utgångspunkt tillsatte 
styrelsen för Liberalerna i Stockholm en arbetsgrupp för att omsätta relevanta delar av Liberalernas 
klimatpolitik till ett handlingsprogram för Stockholms stad. Syftet är att ta fram maximalt 18 lokala 
politiska förslag inom klimatområdet och bör ses som ett sätt att utveckla och förtydliga partiets 
klimatpolitik i Stockholms stad. Förslagen riktar sig mot beslutsfattare och förtroendevalda i 
Stockholms stad.  

Arbetsgruppens direktiv är att 
1. föreslå hur trafikavgifter och trängselskatter i Stockholm bör användas för att investera i

laddningsinfrastruktur och klimatsmarta transporter.
2. föreslå hur värdeåterföring bäst kan användas vi exploatering i Stockholm.
3. föreslå åtgärder för att säkerställa att kollektivtrafik i Stockholms stad körs utan

klimatpåverkan senast 2030.
4. föreslå hur Stockholms stad i sin fastighetsförvaltning och kommunala bostadsbolag ska

verkar för småskalig produktion av el.
5. föreslå hur Stockholms stad kan verka för och planera för energilagring i Stockholm.
6. skapa en bild av akuta konsekvenser av pågående klimatförändringar och föreslå viktiga

förebyggande åtgärder.

Inom vissa uppdragsområden är Stockholms stads rådighet begränsad men arbetsgruppen har haft 
en bred ansats för att förslagen ändå skall bli möjliga att omsätta i praktiken. Klimatfrågan handlar i 
första hand om att minska koldioxidutsläpp och motverka och hantera effekterna av en global 
uppvärmning. Samtidigt är klimatfrågan ofta tätt sammanlänkad med lokala miljöfrågor och 
arbetsgruppen har i flera av förslagen införlivat miljöperspektivet, där staden ofta har större 
möjlighet att påverka.  
Arbetsgruppen har samrått med och inspirerats av liberaler i Malmö och Göteborg. 

Arbetsgruppen har bestått av: 
Joar Forsell (ordförande) Christoffer Jönsson 
Mattias Cardell (sekreterare) Pernilla Busch 
Stefan Ennerfelt Marcus Willershausen 
Sara Svanström 

Förhoppningen är att Liberalerna genom flera av dessa förslag fortsatt kan ligga i täten inom 
klimatpolitiken för att möjliggöra en grön omställning. Bara så kan vi upprätthålla friheten för 
kommande generationer.  
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Direktiv 1: Föreslå hur trafikavgifter och trängselskatter i Stockholm bör 
användas för att investera i laddningsinfrastruktur och klimatsmarta 
transporter 

1. Sätt upp mål om antalet bilar och använd gröna transportplaner  
Stockholm växer och för att klara stadens miljö - och klimatmål behöver biltrafiken minska, 
samtidigt som bilflottan blir allt mer miljövänlig. Genom ett mål om antalet bilar, antingen 
absolut eller relativt, kan vi bättre planera för och styra mot en hållbar stad där fler går, cyklar 
och åker kollektivt. För att stimulera en grön omställning skall målet bestå av en successivt 
ökande andel fossilfria bilar. Genom totalt sett färre bilar ökar också framkomligheten i staden 
och vi kan använda marken på ett bättre sätt, såsom separata buss- eller cykelgator och fler 
gröna ytor. 
För att möjliggöra en minskad bilanvändning skall staden ställa krav på gröna transportplaner i 
nya stadsutvecklingsprojekt. I gröna transportplaner samarbetar staden tillsammans med andra 
aktörer, som t.ex. fastighetsägare och större arbetsgivare för att främja hållbart resande och 
effektiv godshantering.  
 

2. Regionalisera och förändra trängselskatten för finansiering av klimatsmarta transporter 
Trängselavgiften är en statlig skatt som regeringen förfogar över, trots att det är Stockholmare 
som framförallt berörs av skatten. Stockholmsregionen bör få behålla trängselskatten och 
intäkterna ska användas till investeringar som underlättar gång, cykel och kollektivtrafik-
resande. I takt med att Stockholm växer bör trängselskatten också bli en dynamisk 
trängselavgift som samtidigt kan breddas till att omfatta fler vägar och områden i 
Stockholmsregionen.   
 

3. Parkeringsavgifter ska bidra till finansieringen av klimatomställningen 
Stadens parkeringsavgifter sätts idag för att nå en viss nyttjandegrad, så en viss andel lediga 
platser alltid finns. Parkeringsavgifterna bör även användas för att finansiera en utbyggd och 
yteffektiv laddningsinfrastruktur. Utbyggnadstakten ska successivt öka varje år.  

 
4. Öka de ekonomiska styrmedlen för att minska bilberoendet  

Tillgång till parkering, särskilt billig vid arbetsplatsen, är en av de viktigaste faktorerna vid val 
av transportmedel. För privatbilism finns det flera olika subventioner som reseavdrag, 
förmånsbilar och skatteavdrag. Genom att öka incitamenten för andra transportslag med hjälp av 
ekonomiska styrmedel såsom bättre prissatta och dynamiska parkeringsavgifter, förändrade 
förmånsregler och underlättande för t.ex. bildelningstjänster kan omställningen till ett mer 
klimatsmart transportsystem påskyndas.  
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Direktiv 2: Föreslå hur värdeåterföring bäst kan användas vid 
exploatering i Stockholm 

5. Ställ höga krav på värdeåterföring från fastighetsägare då staden investerar i 
infrastruktur som ökar värdet på fastigheterna 
Transportinfrastruktursatsningar som utbyggd tunnelbana ger möjligheten till en hållbar 
stadsutveckling. Staden kan förtätas och mark som inte skulle använts blir lönsam att bebygga. 
Samtidigt är transportinfrastrukturprojekt mycket dyra och Stockholms stad är många gånger 
medfinansiär av projekten. Höjs värdet på mark och fastigheter till följd av 
infrastruktursatsningen är det rimligt att en del av värdeökningen ska komma tillbaka till 
stockholmarna, s.k. värdeåterföring. En värdeåterföring kan ske genom att fastighetsägaren eller 
byggherren ersätter staden för delar av stadens kostnader i infrastrukturprojektet. Exakt hur 
detta skall ske behöver närmare utredas, men man kan tänka sig t.ex. förhandling mellan stad 
och byggherre, eller genom justerade tomträttsavgälder.  
Genom att låta fastighetsägarens eller byggherrens ersättningar till staden gå till gröna 
investeringar som fossilfri transportinfrastruktur kan vi skapa en positiv grön spiral där en grön 
investering leder till fler.  

 
6. Verka för att Stockholms markanvisningspolicy återkommande uppdateras för att ligga i 

framkant vad det gäller klimatkrav 
Staden har stora möjligheter att välja vilka byggherrar som får bygga på stadens mark. 
Stockholms attraktivitet ger oss en stark förhandlingsposition och stora möjligheter att ställa 
krav vid markexploatering. Den som står för en kostnad i form av klimatpåverkan ska också 
betala för den och finansiera åtgärder som kompenserar för den kostnaden. Staden bör 
kontinuerligt skärpa kraven på klimatsmart byggnation. 
 

7. Höj ambitionen vad gäller medfinansiering av grön infrastruktur och ekosystemtjänster 
vid exploatering 
När byggherrar tar grönområden i anspråk vid byggnation behöver dessa kompenseras för, t.ex. 
genom trädplantering. På så sätt medfinansierar exploatörer grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster. En grön stad är dessutom en attraktiv stad eftersom människor kan leva nära 
naturen. Stadens mål för grönkompensation nås dock inte, ofta för att en helhetssyn av 
exploateringsprojekten saknas. Vi måste se till att målen nås men också skärpa dem. 
Medfinansieringen bör samtidigt utformas på ett sätt som inte leder till onödiga fördyringar av 
bostadsprojekten.  
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Direktiv 3: Föreslå åtgärder för att säkerställa att kollektivtrafik i 
Stockholms stad körs utan klimatpåverkan senast 2030 

8. Arbeta för kollektivtrafikens utbyggnad  
Region Stockholm ansvarar för länets allmänna kollektivtrafik och är redan världsledande när 
det gäller omställning till förnybar energi. All kollektivtrafik på land (buss, pendeltåg, 
tunnelbana) drivs redan av förnybara drivmedel. Stockholms stad skall fortsatt verka för att öka 
utbyggnaden av kollektivtrafiken genom nära dialog med regionen.  
 

9. Kravställ att pendelbåtar måste elansluta när de lägger till vid stadens bryggor 
Det finns idag ett mål om att fartyg som lägger till längre än 15 minuter ska ha tillgång till 
landström. Detta mål borde skärpas men också formuleras som ett krav. Staden bör på sikt 
tillhandahålla el på stadens samtliga kajer och införa förbud mot onödig tomgångskörning. Det 
skulle minska både koldioxidutsläpp, buller och luftföroreningar. 
 

10. En modern, digital och sammankopplad kollektivtrafik  
Staden skall sträva efter ha en helhetssyn vid planering av kollektivtrafik. Vi skall ligga i 
framkant vad gäller digitalisering och möjligheten till att koppla ihop den traditionella 
kollektivtrafiken med andra färdmedel. Samverka med regionen vad gäller kombinationsresor så 
man kan parkera bilen t.ex. vid infartsparkeringar, åka kollektivt och sen använda cykel eller 
andra mobilitetstjänster i direkt anslutning till kollektivtrafiken och på samma biljett. 

 
11. En klimatneutral skolskjuts 

Särskild kollektivtrafik är kollektivtrafik som till skillnad från allmän erbjuds en definierad 
målgrupp efter särskild prövning, som färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Kommunerna 
ansvarar för skolskjutsar. Stadens upphandlingsprogram ställer idag miljö- och klimatkrav vid 
inköp men staden måste upphandla fossilfria transporter om stadens organisation skall bli 
klimatneutral 2030. 
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Direktiv 4: Föreslå hur Stockholms stad i sin fastighetsförvaltning och 
kommunala bostadsbolag ska verka för småskalig produktion av el 

12. Utred förutsättningarna för småskalig vindkraft
Vi liberaler värnar om likvärdiga villkor för olika gröna energislag och teknikneutrala regler.
Det är inte en kommunal kärnverksamhet att producera el och staden bör inte styra mot
småskalighet för småskalighetens skull. Men på samma sätt som solceller används på stadens
fastigheter bör möjligheten till el från vindkraft utredas, antingen i form av produktion på egna
fastigheter eller möjligheten till att köpa el från vindkraftsparker utanför staden ( t.ex. genom
PPA= Power Purchase Agreements).

13. Verka för att solceller ska byggas också vid riksintressen
Stockholms stad har stora energibehov. Vi gick till val på och har lyckats driva igenom en friare
syn på bebyggelse av solceller. Normen ska vara att staden alltid säger ja till solceller.
Stockholms stad har också som krav på de egna fastigheterna att varje tak ska nyttjas, som
gröna tak eller för solceller. Riksintressen gäller geografiska områden som innehåller nationellt
viktiga värden och kvaliteter. Statens inblandning genom riksintresset för kulturmiljövården,
som t.ex. omfattar Stockholms hela innerstad, sätter ibland käppar i hjulen för att sätta upp
solceller. Staden bör därför på olika sätt verka för att solceller även tillåts i de områden som
utgör riksintresse.

Direktiv 5: Föreslå hur Stockholms stad kan verka för och planera för 
energilagring i Stockholm 

14. Utred möjligheten till energilagring från överskottsel i stadens egen elproduktion
Många av stadens fastigheter producerar egen el från solceller. Förnybar elproduktion från sol
och vind är fantastiskt men är beroende av väder och vind. Genom lagring av överskottsel och
energi i t.ex. batterier eller vätgaslager kan man öka egenanvändningen av fossilfri el, vilket
gynnar klimatet, ekonomin och kan bygga motståndskraft vid elavbrott.
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Direktiv 6: Skapa en bild av akuta konsekvenser av pågående 
klimatförändringar och föreslå viktiga förebyggande åtgärder 

Bild av akuta konsekvenser av klimatförändringar 
Arbetsgruppen har arbetat utifrån tre aspekter på klimatförändringar. 

a) Vattenfrågan, som bl.a. handlar om tillgången på dricksvatten, hanteringen av risker för 
översvämningar samt hanteringen av risker för torka.  

b) Faktumet att Stockholm inte är byggt för extrem värme under längre perioder.  
c) Den biologiska mångfalden som slås ut och där invasiva arter slår sig in. Invasiva arter 

drivs i praktiken av att växtzonerna minskar och att tillgången på föda förändras.   
 
15. Bygg föreningsdrivna koloniområden  

Genom att uppföra fler koloniområden, särskilt på platser som är kritiska för en hållbar 
dagvattenhantering, kan vi bättre hantera effekterna av extrema skyfall, bidra till biologisk 
mångfald och ge svalka. Vi kan dessutom bidra till nya sociala mönster och ge fler möjligheten 
till naturupplevelser om vi tillåter att flera samsas om stadens ytor. 
 

16. Gör om gator till alléer och gröna stråk 
Plantera fler träd och pollinatörsvänliga växter och blommor på lämpliga gator i staden, särskilt 
i områden där parker saknas eller är sårbara vid extrema skyfall. Det skapar skugga, minskar 
översvämningsrisk, bidrar till biologisk mångfald och kan dessutom vara koldioxidsänkor. 

17. Öka saneringen av förorenad mark, övergödda sjöar och förgiftade vattendrag. 
Vi har en historisk miljöskuld i form av förorenade mark- och vattenområden. Låt oss arbeta för 
att sänka riskerna för den omgivande miljön vid t.ex. översvämningar samtidigt som vi höjer 
värdet på marken vid framtida exploatering. 

18. Ta fram en strategisk plan för att göra Stockholm till en långsiktigt svalare stad i en allt 
varmare värld 
Vi kan inte bara satsa på akuta åtgärder i en pågående värmebölja utan vi behöver långsiktigt 
planera för en stad som bidrar till svalka, t.ex. val av rätt husmaterial, gröna väggar, rymliga och 
svalkande zoner i staden.  
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STYRELSENS FÖRSLAG  

Riktlinjer för nomineringsprocessen 
inför valet 2022 
Tidplan för nomineringsarbetet 
Stockholmsföreningens tidplan framgår enligt nedan. En samlad erfarenhet talar för att 
nomineringsarbetet sker under 2021 och att kandidatlistor är fastställda före årsskiftet 2021/22. Det 
ger kandidaterna tid för förberedelser och utbildning inför valrörelsen.  
 

• 10 februari: Förbundsmöte för att välja nomineringskommitté och besluta om riktlinjer och 
tidplan. 

• 10 mars: Stockholmsföreningen väljer vid sitt årsmöten nomineringskommitté och beslutar 
om riktlinjer och tidplan 

 
• 16 mars- 1 juni: Nomineringstid för riksdag 
• 16 mars – 17 augusti: Nomineringstid för region och kommun 

 
• 1-15 september: Rådgivande omröstning gällande riksdagslistan 
• 26 oktober-9 november: Provval gällande Stockholmsföreningens region- och kommunlistor 
• 26 oktober-9 november: Rådgivande omröstningar gällande yttre länets regionlistor 

 
• 11 oktober: Nomineringsmöte som tar beslut om riksdagslistan 
• 14 december: Nomineringsmöte som tar beslut om yttre länets regionlistor 
• 14 december: Nomineringsmöte som tar beslut om Stockholmsföreningens region- och 

kommunlistor 

1. Nomineringskommitté 
Nomineringskommittén har en strategisk roll att hålla ihop nomineringsprocessen. Uppgiften är att 
sätta ihop förslag till det bästa laget som kan företräda Liberalerna på olika nivåer under kommande 
mandatperiod. Nomineringskommittén ska väga samman de olika urvalskriterierna och som en del 
av den processen använda resultatet av provvalet. 

Ordförande i nomineringskommittén är en nyckelperson som måste kunna driva på arbetet. Det 
gäller också för den personen att ha förmåga att skapa en arbetsordning och stämning som 
minimerar nomineringsprocessens utmanande sidor, eftersom framtagandet av kandidatlistor i 
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förlängningen påverkar fördelningen av uppdrag för partiet efter valet. Det är viktigt att 
ordföranden i början av arbetet diskuterar igenom arbetsformerna med övriga i 
nomineringskommittén så att alla tar ansvar för processen. 

Nomineringskommittén ska under hela processen göra sitt arbete synligt och kommunicera med 
medlemmarna via mejl och i sociala medier. 

• Det är nomineringskommittén som tar fram ett förslag till kandidatlista.
• Förbundsmötet utser nomineringskommittéer i förbunden, en nomineringskommitté för

riksdagsval och en för regionval. Årsmöte eller medlemsmöte utser nomineringskommitté i
föreningarna.

• I en del, särskilt mindre, föreningar utgör föreningens valberedning också
nomineringskommitté. Tänk då på att uppdrag med att ta fram en kandidatlista är
annorlunda än att arbeta fram ett förslag till en styrelse för föreningen eftersom det handlar
om att föreslå personer som kan företräda partiet externt.

• Samtidigt som nomineringskommitté/valberedning utses beslutar årsmötet om en
arbetsordning/riktlinjer och tidplan för arbetet. Arbetsordning/riktlinjer och tidplan ska även
finnas om valberedningen utgör nomineringskommitté.

• Tänk på att utse nomineringskommitté i god tid. Förbund håller den 10 februari
förbundsmöte för att besluta om nomineringskommitté samt arbetsordning och tidplan för
nomineringsarbetet. Föreningar utser nomineringskommitté för kommunlista vid årsmötet
senast mars 2021.

Nomineringskommitténs sammansättning och uppdrag 
• Nomineringskommittén ska ha jämn könsfördelning och god kännedom om medlemmarna

och partiet.
• En ordförande eller sammankallande ska utses.
• De som väljs för att ingå i nomineringskommittén måste vara beredda på att lägga ner den

tid som krävs för att utföra det omsorgsfulla arbete som krävs för att utse kandidater.
• Liberala Ungdomsförbundet (LUF) och Liberala kvinnor (LK) bör ha var sin adjungerad

person i kommittén. Om LUF och/eller LK inte har någon lokal klubb i kommunen bör LUF
och/eller LK-distriktet kontaktas.

• Utse inte personer till nomineringskommittén som själva kandidaterar på framskjuten plats
på listan. Helst ska inte heller personer med familjeband eller annan koppling till
toppkandidat ingå i nomineringskommittén. Om det under arbetets gång uppstår en sådan
situation kan inte den ledamot som berörs delta i beslutet om nomineringskommitténs
förslag.

• I Stockholmsföreningens nomineringskommitté ska ingen person i kommittén kandidera på
framskjuten plats på listan. Det ska inte heller vara personer med familjeband eller annan
koppling till listans övre hälft som ingå i nomineringskommittén. Om det under arbetets
gång uppstår en sådan situation kan inte den ledamot som berörs delta i beslutet om
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nomineringskommitténs förslag. Detta gäller även för de två av Stockholmsförbundets två 
nomineringskommittéer. 

• En möjlighet är att ta in en rådgivare, adjungera eller ta in en ledamot utifrån till exempel en
medlem från ett annat förbund/förening. En sådan persons uppdrag är att utan intressen och
bindningar i föreningen ställa förutsättningslösa frågor under nomineringsprocessen och
bidra med utifrånperspektiv.

• Säkerställa att nomineringskommittén, eller delar av den, kan fullgöra uppgifter som kan
uppstå efter att listan är beslutad, till exempel att justera listan om någon avsäger sig sent.
Ska förändringar göras ska styrelsen besluta om dessa förändringar efter att beslutet om
listan har fattats (se vidare punkt 5).

2. Nomineringar
Riksdagslistan: 16 mars – 1 juni 2021 
Stockholmsföreningens region- och kommunlistor: 16 mars-17 augusti 2021 
Yttre länets regionlistor: 16 mars-17 augusti 2021 

• Uppmana medlemmarna att aktivt, via alla kommunikationskanaler och på medlemsmöten,
nominera kandidater. Påminn om att det går bra att nominera sig själv.

• Nomineringskommittén bör söka upp och kontakta personer som kommittén anser uppfyller
kriterierna och som kan bidra till att Liberalerna representeras på bästa sätt.

• Arbeta gärna med så kallade öppna nomineringar. Öppna nomineringar betyder att även de
personer som ännu inte är medlemmar ska kunna föreslå kandidater och även anmäla
intresse för att kandidera själva. På så sätt visar vi att vi även välkomnar liberalt tänkande
personer som ännu inte är medlemmar, men som vill gå med i partiet och bidra med sin
kompetens.

• Om föreningen uppmanar till ”öppna nomineringar” säkerställ då en genomtänkt process
för hur dessa hanteras. Till exempel måste alla utomstående personer som föreslås
kontaktas av nomineringskommittén och, oavsett om personen blir kandidat eller inte, få en
seriös behandling.

• Förbunden samordnar nomineringarna så att den som föreslår en person inte behöver tänka
på vilken kommun den föreslagna personen bor i.

• Ha en generöst tilltagen period (2-3 månader) för nominering av sig själv och andra så att
även den som inte är en insider i partiet hinner med både praktiskt och tankemässigt.

3. Rådgivande omröstningar/Provval
Riksdagslistan: 1-15 september 2021 
Stockholmsföreningens region- och kommunlistor: 26 oktober-9 november 2021 
Yttre länets regionlistor: 26 oktober-9 november 2021 
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• Genomför rådgivande omröstningar/provval där medlemmar får rösta på de kandidater de
vill prioritera. Endast personer som har varit medlemmar i minst tre månader får rösta.
Riksorganisationen tillhandahåller verktyg för att kunna genomföra digitalt rådgivande
omröstningar/provval som uppfyller alla krav på säkerhet och bibehållen valhemlighet.

• Säkerställ att även medlemmar som inte har tillgång till dator/läsplatta/smartphone kan
rösta. Eftersom det sannolikt gäller endast ett fåtal medlemmar kan dessa ges möjlighet att
rösta genom att man hjälper till med det hemma hos medlemmen eller ser till att det finns
en lokal där digital utrustning finns till hands och dit medlemmar kan gå för att rösta.

• Nomineringskommittén tillfrågar samtliga nominerade kandidater om de står till förfogande
i den rådgivande omröstningen/provvalet. Samtidigt med denna förfrågan ska kommittén ge
information om de förväntningar som partiet ställer på sina kandidater.

• Nominerad person, som önskar delta i den rådgivande omröstningen/provvalet, ska bekräfta
detta till nomineringskommittén samt lägga in en presentation med bild i det digitala
provvalsverktyget.

• Varje person som deltar i den rådgivande omröstningar/provvalet skriver under ett
förtroendemannakontrakt som innebär att ställer sig bakom partiets etiska riktlinjer, men
som även kan innehålla lokala anpassningar om deltagande i kampanj eller dylikt. Se även
under rubriken Urval.

• Nomineringskommittén gör även en första kontroll genom intervjuer och referenstagande
av de nominerade kandidaterna för att säkerställa deras lämplighet, omdöme och vandel.
Andra bakgrundskontroller av så kallade toppkandidater kan också göras som ett
komplement till genomförda intervjuer. Det kan till exempel vara genom att kandidater
måste visa utdrag ur belastningsregister och/eller genom att ta kreditupplysning.

• De lokala föreningarna i Stockholmsföreningen ska i tidigt skede bistå
Stockholmsföreningens nomineringskommitté med att granska lämpligheten av föreningens
egna kandidater.

• Först efter att dessa steg är tagna, fastställer nomineringskommittén listan över personer
som deltar i provvalet.

• Nomineringskommittén bör inför den rådgivande omröstningen/provvalet beredda tillfälle
för kandidaterna att presentera sig kort och även i någon form arrangera en aktivitet där
kandidaterna kan svara på frågor från medlemmarna.

• Person som föreslås genom öppen nominering måste själv bekräfta om hen önskar delta i
provvalet.

• Håll gärna kontakt med nomineringskommittéer i intilliggande valkretsar för att få en bättre
uppfattning om helhetsbilden av partiets tänkbara kandidatlistor.

• Nomineringskommittén ansvarar för att redovisa resultatet av provvalet både för
medlemmarna och de som har deltagit i provvalet.

4. Urval
Oktober – november 2021 

• Nomineringskommittén har ett stort ansvar för att ta fram ett förslag till valsedel som ger en
helhetsbild av partiet och dess politik. Målet är att få fram en lista med intressanta,
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omdömesgilla och självständiga kandidater som har goda politiska kunskaper, 
kommunikativ förmåga och ideologisk kompass. Kandidatlistan ska spegla både förnyelse 
och erfarenhet och ska var relevant för väljarna i hela valkretsen. 

• Nomineringskommittén ska på alla sätt, genom intervjuer och referenstagning, säkerställa
att kandidaterna uppfyller högt ställda krav och tål offentlig granskning. Kommittén ska
också i övrigt sträva efter att bedöma kandidaternas lämplighet, omdöme och vandel.

• Nomineringskommittén ska studera och väga in kandidaternas aktivitet, till exempel
synlighet, engagemang och deltagande i kampanjer och i sociala medier, under innevarande
mandatperiod.

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

• I de fall en person kandiderar på mer än en valsedel, bör kandidaten i förväg klargöra om
hen avser att behålla båda mandaten om hen till exempel blir invald både i
kommunfullmäktige och i riksdagen. En tydlig rekommendation bör vara att endast inneha
uppdrag på en nivå.

• Det finns inga platser på en valsedel som är ”garanterat icke valbara”. Under
mandatperiodens gång kan saker inträffa som gör att personer längre ner på listan blir
invalda. Om nomineringskommittén anser att en person inte är lämplig att företräda
Liberalerna är det därför inte ett alternativ att sätta personen långt ner på listan, utan då ska
personen inte alls föreslås.

• Alla kandidater ska ha undertecknat ett förtroendemannakontrakt som bland annat innebär
att kandidaten bekräftar att hen har tagit del av Liberalernas etiska riktlinjer och avser att
följa dem. Ett förtroendemannakontrakt, som alla nivåer i Liberalernas förväntas att
använda, tas fram av riksorganisationen. Förtroendemannakontraktet undertecknas i
samband med att personen ställer upp i provval. När det gäller kandidater som av någon
anledning inte deltar i provval, ska nomineringskommittén säkerställa att de undertecknar
kontraktet på annat sätt.

• För att uppföras som kandidat på en lista ska man vara medlem i Liberalerna.
• Nomineringskommittén ska återkoppla och ge feedback till personer som kommittén har

haft kontakt med oavsett om de förslås till valsedeln eller inte.

Urvalskriterier
• Kandidaterna ska ha förmåga att med kraft, gott omdöme och självständighet driva och

profilera partiets politik. Kandidaterna ska vara trovärdiga som förtroendevalda för
Liberalerna genom att bland annat ha kunskap, kommunikativ förmåga, ledaregenskaper,
ideologisk medvetenhet och integritet.

• Kandidaterna på listorna ska representera både förnyelse och erfarenhet.
• Nomineringskommittén ska sträva efter en kandidatlista som är varvad efter kön.

Eventuella avvikelser från denna huvudprincip ska om möjligt ske så att jämn
könsfördelning som helhet uppnås. Hänsyn ska tas till hur den enskilde kandidaten
identifierar sig.

• Nomineringskommittén ska aktivt verka för listor som präglas av mångfald, geografisk
spridning och inkluderar liberaler ur ofta underrepresenterade grupper.
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5. Beslut om kandidatlista 
11 oktober: Nomineringsmöte som tar beslut om riksdagslista 
14 december: Nomineringsmöte som tar beslut om yttre länets regionlistor 
14 december: Nomineringsmöte som tar beslut om Stockholmsföreningens region- och 
kommunlistor 
 

• Kandidatlistor för riksdag och region fastställs av nomineringsmöte enligt tidplanen för 
nomineringsarbetet. Hur omröstning går till regleras i Liberalernas stadgar. 

• Kandidatlistor för kommuner fastställs av kommunförenings medlemsmöte enligt tidplanen 
för nomineringsarbetet. Hur omröstning går till regleras i Liberalernas stadgar. 

• Samtliga listor ska vara beslutade senast 31 december 2021.  
• Nomineringskommitténs förslag ska skickas ut till respektive mötesdeltagare på förhand 

enligt de tider som anges i stadgarna. 
• Nomineringsmötet beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att besluta om redigeringar eller 

justeringar av listan om till exempel någon avsäger sig sent eller andra förändringar behöver 
göras efter att beslutet om listan har fattats.  
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STYRELSENS FÖRSLAG  

Nomineringskommitté 
Ordförande  Birgitta Rydberg, Norrmalm 

Vice ordförande Per Hammar, Bromma 

 

1:a kretsen Bonnie Bernström, Södermalm-Gamla stan 
Amanda Valentin, Enskede-Årsta-Vantör 

2:a kretsen  Pia Lindgren, Bromma 
Lars Lundqvist, Kungsholmen 

3:e kretsen Jan Bressler, Norrmalm 
Christina Messick, Östermalm 

4:e kretsen Gunilla Thorsson, Farsta  
Camilla Bergman, Farsta 

5:e kretsen Malin Strid, Hägersten-Liljeholmen 
Cecilia Carpelan, Skärholmen 

6:e kretsen Ann-Katrin Åslund, Spånga-Tensta 
Lars-Åke Davidsson, Hässelby-Vällingby 

 

Adjungerade från LUF, LK och LS 
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Valberedningens överväganden 

Det gångna året har inneburit stora utmaningar också för Liberalerna i Stockholms stad. 
Pandemin, liksom det katastrofala opinionsläget för partiet, ställer särskilda krav på 
ledarskap och organisation. Det politiska arbetet i huvudstadsregionen är avgörande för 
framgång i valen 2022. Liberalerna är fortsatt särskilt beroende av väljarstödet i storstäderna 
för att nå större politiskt inflytande på riksnivå. Styrelsen för Liberalerna i Stockholms stad 
har stora utmaningar framför sig men bör känna sig stärkta av de stigande opinionssiffrorna 
för Liberalerna i staden. Det bedrivs en kraftfull och framgångsrik liberal politik på 
kommunal nivå.  

Valberedningen har intervjuat alla styrelseledamöter om deras inställning till eventuellt 
omval och det framtida arbetet i styrelsen. Vi har i det sammanhanget särskilt fokuserat på 
vilja och möjlighet att kampanja och på att ledamöternas engagemang förväntas sträcka sig 
längre än ett år, dvs in i och över valrörelsen 2022. Det har gått endast åtta månader sedan 
föreningens årsmöte 2020 vilket inneburit ett kortare verksamhetsår än vanligt för styrelsen. 
Det är därför positivt att så många valt att vilja kvarstå i styrelsen, också för att det därmed 
ges förutsättningar för kontinuitet och kraft i det arbete inför valrörelsen 2022 som redan 
påbörjats.  

Valberedningen föreslår 14 ordinarie ledamöter, sju kvinnor och sju män. Det innebär att 
styrelsen utökas med en ledamot. Vi vill betona att vi ser varje ledamot som representant för 
hela staden. Det är förstås ändå viktigt att de olika delarna av staden är representerade 
vilket de fortsatt är i vårt förslag, inte minst inför den viktiga valkampanj som successivt 
trappas upp inför hösten 2022.  

Styrelsens presidium har traditionellt varit sammansatt av ledamöter med förankring i 
kommun, region och riksdag. Denna ordning frångår vi med detta förslag. Den viktiga 
kopplingen till Liberalerna i Riksdagen säkrar vi med ett förslag till ny första vice ordförande. 
Vi har dock valt att föreslå en erfaren ledamot ur styrelsen som andre vice ordförande och 
regionen föreslås därmed representeras med en nyvald ledamot. 

I förslaget till ny styrelse finns det fortsatt en mångfald av kompetenser. Här finns både 
yngre och äldre, från ytterstad och innerstad, med olika perspektiv, bakgrund och 
intresseområden som kan möta många och olika utmaningar i det politiska arbetet. 
Styrelsen består av lika många kvinnor som män. Mot bakgrund av de dystra 
opinionssiffrorna för vårt parti på riksplanet sätter vi särskilt stort värde på den kamplust 
som vi upplever kännetecknar Stockholmsföreningens styrelse! 

Stockholm i februari 2021 

Cecilia Carpelan (sammankallande), Jill Eriksson (krets 1), Pia Lindgren (krets 2), Ulrika Stuart 
Hamilton (krets 3), Thomas Erlandsson (krets 4), Marco Bardh (krets 5) och Ingela Gille 
Rausén (krets 6) samt adjungerade Charlotta Schenholm (LK) och Karin Pettersson (LUF).
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Valberedningens förslag till årsmötet 2021 

Ordförande 
Jan Jönsson (omval) 

1:e vice ordförande 
Barbro Westerholm (nyval) 

2:e vice ordförande 
Martin Ängeby (nyval) 

Ordinarie ledamöter 
Abdukadir Salad Ali (nyval) 
Paulina Draganja (omval) 
Cecilia Ekman (omval) 
Pär Hommerberg (nyval) 
Urban Rybrink (omval) 
Linnea Sandström Lange (omval)  
Patrik Silverudd (omval) 
Isabel Smedberg-Palmkvist (omval) 
Christina Tufvesson (omval) 
Hanna Wistrand (omval) 
Peter Öberg (omval) 

Revisor 
Mats Hasselgren (omval) 

Ersättare 
Jesper Svensson (nyval) 

Auktoriserad revisor  
Fredrik Sjölander, KPMG (omval) 

Ersättare 
Anders Taaler, KPMG (omval) 

34


	Framsida_Årsmöte_Staden
	Förslag föredragningslista 2021
	Styrelsens förslag
	Föredragningslista

	Styrelsens förslag förhandlingsordning 2021 digitalt repskap
	Styrelsens förslag
	Förhandlingsordning digitalt representantskap
	Mötespresidiet föreslår representantskapet att anta följande förhandlingsordning:
	Förhandlingarna
	Deltagande-, yttrande-, yrkanderätt och rösträtt
	Reservationer och särskilda yttranden
	Debatter och begäran om ordet
	Replik
	Ordningsfråga
	Beredningsutskott



	Styrelsens förslag Verksamhetsberättelse 2020
	STYRELSENS FÖRSLAG
	Verksamhetsberättelse 2020
	Inledning
	Föreningens styrelse och presidium
	Vid årsmötet utsågs följande styrelse:
	Arbetsutskott
	Revisorer
	Valberedning
	Digitaliseringens år
	Medlemsutveckling
	Åldersfördelning bland medlemmarna samt medlemsantal fördelat på lokalföreningarna
	Totalmål 2020
	Nya medlemmar 2020
	Representantskap
	Ledargruppen
	Internkommunikation
	Kommunikation
	Lokalföreningar
	Uppdrag från förra årsmötet
	Samarbetet mellan staden och länsförbundet
	Medarbetare under året

	Liberalerna Stockholms stad - bokslut 2020.3
	Styrelsens förslag Klimatprogram
	Förslag till representantskapet 10 mars 2021
	Inledande ord
	Direktiv 1: Föreslå hur trafikavgifter och trängselskatter i Stockholm bör användas för att investera i laddningsinfrastruktur och klimatsmarta transporter
	Direktiv 2: Föreslå hur värdeåterföring bäst kan användas vid exploatering i Stockholm
	Direktiv 3: Föreslå åtgärder för att säkerställa att kollektivtrafik i Stockholms stad körs utan klimatpåverkan senast 2030
	Direktiv 4: Föreslå hur Stockholms stad i sin fastighetsförvaltning och kommunala bostadsbolag ska verka för småskalig produktion av el
	Direktiv 5: Föreslå hur Stockholms stad kan verka för och planera för energilagring i Stockholm
	Direktiv 6: Skapa en bild av akuta konsekvenser av pågående klimatförändringar och föreslå viktiga förebyggande åtgärder

	Styrelsens förslag riktlinjer nomineringsprocessen valet 2022
	Styrelsens förslag
	Riktlinjer för nomineringsprocessen inför valet 2022
	Tidplan för nomineringsarbetet
	1. Nomineringskommitté
	Nomineringskommitténs sammansättning och uppdrag
	2. Nomineringar
	3. Rådgivande omröstningar/Provval
	4. Urval
	Urvalskriterier
	5. Beslut om kandidatlista

	Styrelsens förslag nomineringskommitté
	Styrelsens förslag
	Nomineringskommitté

	ValberedningenMissiv2021(slut)
	VBs förslag sty 2021



