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Förhandlingsordning
Förhandlingsordningen är de regler vi bestämmer om att gälla för debatter, val m.m. på 
förbundsårsmötet.

Förhandlingarna
Förhandlingarna leds av mötesordförande och vice mötesordförande, biträdda av sekrete-
rare vilka utses vid förbundsårsmötets början. Dessa utgör mötespresidium.

Deltagande-, yttrande-, yrkanderätt och rösträtt
För deltagande och rösträtt på förbundsårsmötet gäller stadgarna § 7. ”Rösträtt vid för-
bundsårsmöte tillkommer ombud eller för ombud tjänstgörande ersättare. Rösträtt med 
stöd av fullmakt godtas ej. Medlemmarna i kommunföreningar inom länsförbundet, till 
länsförbundet direktanslutna medlemmar, revisorerna, medlemmar i de samverkande 
organisationerna samt ledamöter av partistyrelsen har rätt att delta i förbundsårsmötets 
överläggningar och där framställa förslag.”

Reservation och särskilt yttrande
Röstberättigade kan reservera sig mot förbundsårsmötets beslut i de ärenden där mer än 
ett yrkande förelegat. Reservation måste inlämnas skriftligt före förbundsårsmötets avslu-
tande. Närvarande medlem har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i särskilt 
yttrande.

Utskottsbehandling
Förbundsårsmötet kan indelas i utskott för behandling av motioner och förbundsstyrel-
sens förslag. I utskottsarbetet kan alla närvaroberättigade delta. Endast röstberättigade på 
förbundsårsmötet har rösträtt i utskotten.

Val
Samtliga	val	avgörs	med	enkel	röstövervikt.	Finns	det	fler	än	två	kandidater	till	ett	upp-
drag	och	igen	av	dessa	uppnår	enkel	röstövervikt	skall	de	två	kandidater	som	fått	flest	
antal röster ställas emot varandra i en andra omröstning.
•	Vid pläderingar bör nominerade kandidater lämna salen.
•	Vid pläderingar medges ej replik eller kontrareplik. Negativ plädering ska undvikas.

Debatter
Tre typer av inlägg förekommer under förhandlingarna: inlägg, replik och kontrareplik. 
För inlägg måste ordet begäras skriftligt eller på annat sätt som mötespresidiet beslutar. 
Ordet kan begäras i alla frågor som behandlas under ett förbundsårsmöte så snart detta 
har påbörjats. Om motionär, utskottets representant, representant för reservation i utskot-

Förslag till förhandlingsordning

FS förslag nr 2

Förslag till  
förhandlingsordning
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tet, förbundsstyrelsens representant, eller representant för reservation i förbundsstyrelsen, 
begär ordet innan ärendet påbörjats skall denne ges ordet i angiven ordning före övriga 
personer.

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 apostrofe-
rad i inlägget. Mötesordförande skall ge kontrareplik åt den som hållit inlägget om replik 
beviljats. Replik på replik eller kontrareplik medges inte. Replik kan medges även efter 
att streck satts.

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

Yrkanden
Yrkanden skall göras skriftligt. Endast yrkanden framställda i yttranden eller förslag före-
ligger. 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.

Ordningsfråga
Om ordningsfråga väcks skall förhandlingarna avbrytas efter avslutat inlägg eller replik-
skifte. Därefter skall beslut fattas i ordningsfråga. Ordningsfråga kan ej väckas under 
pågående omröstning. Ordningsfråga kan ej väckas för att riva upp fattade beslut.

Streck i debatten
När streck i debatten begärts gäller följande:

a. Ordet i ordningsfrågan lämnas fritt.
b. Beslut fattas.
c. Om streck sattes läses alla inkomna yrkanden upp.
d. Möjlighet att lämna in ytterligare yrkanden ges och dessa läses upp.
e. Talarlistan läses upp och möjlighet ges att sätta upp nya namn. Nya namn läses upp.
f.  Streck är satt och debatten fortsätter. Inga nya yrkanden kan läggas eller nya namn 

antecknas på talarlistan.

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

Beredningsutskott
För beredning av nytt yrkande som väckts under förhandlingarna kan det tillsättas  
ett beredningsutskott bestående av minst två personer.
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Verksamhetsberättelse 2011
Folkpartiet Liberalerna Stockholms län är länsförbund för föreningar på lokal  
och kommunal nivå i Stockholms län. Förbundets verksamhetsområde består av 26 kom-
muner,	tolv	landstingsvalkretsar	och	två	riksdagsvalkretsar.	Inom	förbundet	finns	40	
lokala föreningar. Högsta beslutande organ är förbundsmötet som består av ombud för 
föreningarna, ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar.

Verksamheten leds av en förbundsstyrelse som utses av förbundsårsmötet. Styrelsen 
väljer inom sig ett arbetsutskott samt därtill ett politiskt utskott av sammansatt av ledande 
politiska företrädare i länet. Därutöver fanns under 2011 ett antal nätverk och arbetsgrup-
per för olika aktiviteter inom länsförbundets verksamhet.

Förbundets	verksamhet	finansieras	genom	det	landstingskommunala	partistödet,	
bidrag från föreningar samt genom medlemmars avgifter och frivilliga bidrag.

Under 2011 inleddes satsningen på mellanvalsperioden som förbundsstyrelsen lagt  
fast i verksamhetsplanen ”Förnyelse för en framgångsrik mandatperiod”.

För att öka medlemsvärvningen presenterade en arbetsgrupp rapporten ”Så värvar vi 
flera	medlemmar!”.	Där	finns	en	lista	på	fungerande	metoder	för	att	värva	flera	medlem-
mar. Trots målsättningen att öka medlemsantalet under 2011 med fem procent så mins-
kade antalet medlemmar med drygt fem procent. Medlemsutvecklingen var likartad  
med den för fyra år sedan 2007.

Det utåtriktade kampanjarbetet prioriterades. Deltagandet i vårkampanjen om  
Utsatta	barn	var	stort.	Höstkampanjen	Unga	ska	ha	jobb	lanserades	sent	och	fick	inte	
samma genomslag.

Satsningen på att stärka ledarskapet i kommunföreningarna fokuserade 2011 på 
gruppledarna. Individuella utvecklingssamtal genomfördes under våren och avslutades 
med en gemensam ledarskapsdag i maj. I detta arbete har Kommunalpolitiska rådet, KPR, 
en	central	roll.	KPR	ansvarar	också	för	att	det	finns	aktiva	sakpolitiska	nätverk	för	
förtroendevalda i kommunerna.

Länsförbundet har målmedvetet bidragit till att kommunföreningarna ska ta fram nya 
politiska plattformar. Förväntningarna på förnyelsearbete i kommunföreningarna har 
höjts. Förankringsarbetet från länsförbundet för att kommunföreningarna ska kvalitets-
säkra sitt arbete har inletts och kommer att fördjupas under 2012.

För	att	förnyelsen	ska	lyckas	måste	det	finnas	ett	förtroendefullt	samarbete	mellan	
länsförbundet och kommunföreningarna. Under 2011 inleddes detta långsiktiga arbete. 
För	2012	och	2013	gäller	att	vi	gemensamt	höjer	tempot	i	förnyelsearbetet!

Avslutningsvis skulle vi vilja tacka alla som vi har samarbetat med under det gångna 
verksamhetsåret. Då tänker vi både på alla engagerade folkpartister i länet och på vår 
kanslipersonal.	Utan	detta	fina	samarbete	och	vår	personal	hade	inte	den	verksamhet	som	
här kommer att beskrivas varit möjlig. Med dessa ord överlämnar förbundsstyrelsen 
verksamhetsberättelsen för 2011.

Erik Ullenhag Martin Andreasson
Förbundsordförande Arbetsutskottets ordförande
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Förbundsmöten
Förbundsårsmötet avhölls lördagen den 9 april 2011 på Bonnier Conference Center, 
Stockholm. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar och motionsbehandling på förmid-
dagen vidtog Stockholmskonferensen på eftermiddagen.

Stockholmskonferensen
Den tredje Stockholmskonferensen i ordningen vidtog direkt efter förbundsårsmötet på 
Bonnier Conference Center. Konferensen är ett samarbete mellan Stockholms länsför-
bund, Stockholm stad samt Studieförbundet vuxenskolan och har blivit en viktig mötes-
plats för aktiva folkpartister. Även årets konferens blev fullbokad tidigt trots att vi detta 
år	tog	en	anmälningsavgift	på	200	kr.	Närmare	trehundra	folkpartister	fick	för	tredje	året	i	
rad se Maria Arnholm som populär konferencier och även detta år inleddes dagen med ett 
tal av Jan Björklund. Därefter följde Erik Ullenhag, Lotta Edholm och Birgitta Ohlsson 
varvat med intressanta seminarier. Konferensen avslutades som tidigare år med mingel 
och underhållning.     

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen valdes av förbundsårsmötet den 9 april 2011. Följande personer valdes 
till ordinarie ledamöter: Erik Ullenhag, ordförande, Nina Lundström, 1:e vice ordförande, 
Lennart Rydberg, 2:e vice ordförande, Martin Andreasson, Monica Brohede Tellström, 
Anders Ekegren, Mats Hasselgren, Lars Johansson, Fredrik Malm, Rune Nordström, 
Gunnel Orselius-Dahl, Birgitta Rydberg, Anna Starbrink, Anna Steele, Kjell Westring.
 Till ersättare valdes: 1. Elisabeth Gunnars, 2. Gunnar Andrén, 3. Helene Jäderlund- 
Eckardt, 4. Christoffer Fagerberg, 5. Metin Hawsho, 6. Maria Bergström, 7. Peter Olevik 
Dunder, 8. Vibeke Bildt.
 Som representant för LUF har adjungerats André Nilsson, för Liberala kvinnor Cecilia 
Elving, Liberala studenter Mattias Holmkvist och för Liberal mångfald Leiph Berggren.
 Förbundsstyrelsen har genomfört 10 sammanträden under 2011: den 20 januari, 2 
mars, 17 mars, 9 april, 28 april, 26 maj, 23 augusti, 29 september, 25 oktober, och den 29 
november.

PUFS, förbundsstyrelsens politiska utskott
Politiska utskottet i förbundsstyrelsen har under året sammanträtt 1 gång, den 30 augusti.
PUFS har bestått av Martin Andreasson, Lotta Edholm, Anders Ekegren, Lennart Gab-
rielsson, Birgitta Rydberg, Anna Starbrink och Erik Ullenhag.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet är verkställande organ åt förbundsstyrelsen och har ansvar för organisa-
tion, planering, ekonomi och personal. Utskottet har bestått av följande personer: Martin 
Andreasson, ordförande, Monica Brohede Tellström, Lars Johansson, Anna Starbrink och 
Kjell Westring, förbundskassör. Ersättare i arbetsutskottet har varit Erik Ullenhag, Nina 
Lundström och Lennart Rydberg. Anders Ekegren har varit adjungerad till utskottet.

Arbetsutsutskottet har under 2011 genomfört 8 sammanträden: den 20 januari, 2 mars, 
17 mars, 28 april, 26 maj, 23 augusti, 25 oktober och den 29 november.

Revisorer:
Till revisorer valdes på förbundsårsmötet Per Jardetun och Birgitta Westman. Till ersät-
tare för dessa utsågs Anna Almqvist-Lilja och Bertil Nilsson.
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Personal och kansli
Länsförbundet kansli har till uppgift att vara länsförbundets exekutiva del. Kansliet har 
också till uppgift att vara serviceorgan gentemot länsförbundets kommunföreningar. 
Kansliet ska även se till att länsförbundets arbete utvecklas.

Ansvarig för kansliets arbete har varit Per Hammar, förbundsombudsman.
Av bilaga 1 framgår vilka personer som varit anställda under året.
Mellan länsförbundet och Stockholmsföreningen gäller ett särskilt avtal om organisa-

torisk, personell och ekonomisk självständighet.

Ordförandeskonferens
Lördag den 24 september inbjöds till en ledarskapsdag, på Grillska huset i Gamla stan, 
för ordföranden i Stockholms stad och län. Syftet med dagen var att både ge inspiration 
och stöd i ordföranderollen, att stärka och kvalitetssäkra kommunföreningarna. Program-
met innehöll såväl anföranden som workshop. Medverkade gjorde Erik Ullenhag, Richard 
Bengtsson och Jasenko Selimovic´.

Föreningskonferens
På Foresta, Lidingö hölls lördagen den 19 november årets föreningskonferens. Målgrupp 
var gruppledare, föreningsordförande, politiska sekreterare och förbundsstyrelsen. Temat 
för dagen var ledarskap, ett led i länsförbundets långsiktiga satsning på det politiska 
ledarskapet. Gruppövningarna under dagen hade temat ledarskap utifrån Verksamhets-
planen för 2011-2014. Medverkade under dagen gjorde Erik Ullenhag, Ulrika Francke, 
Richard Bengtsson och Martin Andreasson.  Carl-Anders Ifvarsson, sammankallande i 
nomineringsöversynsgruppen (tillsatt av förbundsstyrelsen) redovisade gruppens rapport. 
Ett 70-tal personer deltog.

Folkpartiets landsmöte
Folkpartiets landsmöte hölls i Karlstad den 14-16 oktober 2011. Stockholms läns delega-
tion bestod av 32 ombud. 

Utbildningsverksamhet
Under året har länsförbundet genomfört ett stort antal utbildningar. Ett anstal av utbild-
ningarna är relaterade till den nya mandatperioden och utbildning av förtroendevalda. 
Alla utbildningar har genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Nya medlemmar:
25 januari, 8 mars, 12 april, 7 maj, 12 september, 
17 oktober, 22 november, 8 december

Nyvald, förtroendevald: 
22 febr, 17 mars, 11 april och 4 maj

Omvald, förtroendevald:
9 mars, 6 april, 27 april, 19 maj

Ledarutbildning för gruppledare:
24 mars, 28 april, 26 maj samt individuella  
coachningtillfällen

Mentorprojekt:
Pågår löpnade under hela perioden.

Framtidspoolen:
28 september, 26 oktober, 1 december,  
25 januari 2012
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Kampanjåret 2011
Kampanjåret inleddes med en samordnad blomutdelning på Internationella kvinnodagen 
den 8 mars.  I början av maj ägde sedan den riksomfattande vårkampanjen rum. Temat 
var	barn	som	far	illa.	Uppslutningen	kring	kampanjen	var	bra,	fler	än	80	procent	av	kom-
munföreningarna	deltog	aktivt.	Under	tre	veckor	tog	fler	än	hälften	av	föreningarna	någon	
form av politiskt initiativ. Ca 55 000 broschyrer delades ut. Närmare tio öppna möten, 
samråd och samtal med intresseorganisationer ordnades. Länsförbundet bidrog bl.a. med 
tryckning av material, samordning av besök samt med olika former av informationsinsat-
ser.	I	utvärderingen	uttryckte	sig	de	allra	flesta	av	dem	som	deltagit	positivt	till	kampan-
jens innehåll och upplägg.

I	maj	hjälpte	vidare	länsförbundet	Europanätverket	med	att	ordna	ett	firande	av	
Europadagen i Stockholm. Statsråden Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson deltog och det 
bjöds på tårta. Några veckor senare erbjöds kommunföreningarna att delta i en blixtkam-
panj i samband med skolavslutningen. En handfull föreningar anslöt sig.

Årets höstkampanj från riksorganisationen – Unga ska ha jobb - hölls i slutet av 
november och början av december. Lite drygt hälften av föreningarna deltog. Tillsam-
mans delade de ut ca 44 000 broschyrer och producerade ett mindre antal politiska 
initiativ.

Under året inledde länsförbundet slutligen också tillsammans med landstingskansliet 
ett arbete för att bygga upp en regional kampanj. Arbetet kommer att fortsätta under 2012.

Så värvar vi fler medlemmar
Som ett led i arbetet med att öka antalet medlemmar i Folkpartiet i Stockholms län till-
satte förbundsstyrelsen under 2011 en arbetsgrupp. Lars Johansson utsågs som ordfö-
rande. I gruppen ingick representanter för lokalföreningar i både stad och län samt från 
LUF. Uppdraget var att ta fram en skrift med förslag till hur medlemsvärvningsarbetet 
kan förbättras och förnyas.

I	slutet	av	hösten	kom	gruppen	med	rapporten	Så	värvar	vi	fler	medlemmar.	Där	
konstaterades bland annat att vi behöver göra mer för att underlätta övergången från LUF 
till Folkpartiet. Och att trösklarna för medlemskap kan sänkas med nya rekryteringsmeto-
der och ny teknik. För att möta de utmaningarna och andra presenterades exempel på hur 
föreningar som lyckats bra i sin medlemsvärvning arbetar. Ett antal tips och förslag på 
strategier fördes fram. Rapporten presenterades under november för förbundsstyrelsen 
och skickades sedan ut till alla föreningar i stad och län. Rapportens förslag arbetades in i 
verksamhetsplanen för 2012.

Nätverk
Närverk är forum för idéutveckling, erfarenhetsutbyte och vidgade kontakter mellan libe-
raler i länet med gemensamma intressen och/eller uppdrag. Nätverkens uppgift är också 
att vid behov bistå förbundsstyrelsen som referensorgan i vissa frågor och att när så är 
påkallat initiera uttalanden, utspel och andra aktiviteter.

Liberala seniorer
Nätverket Liberala seniorer har under 2011 haft en livlig mötesverksamhet. Träffarna har 
varit förlagda till dagtid och varit öppna för alla dagledig. 

14 februari  Livskraftigt kulturliv, nya tag för patientmaten på våra sjukhus 
– Anna Starbrink

21 mars	 Om	arbetet	för	jämställdhet,	demokrati,	mot	rasism,	främlingsfientlighet	
och diskriminering – Anna Steele
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2 maj En helhetssyn inom vården, respekt för de äldre och för en värdig ålderdom 
– Jessica Ericsson

3 oktober Folkpartiets äldreprogram – Barbro Westerholm
31 oktober regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 100 år – Olle Wästberg

EU-liberalerna
EU-liberalerna är ett nätverk vars uppgift är att främja allmänhetens kunskaper 
om den Europeiska Unionen genom föreläsningar, seminarier och diskussioner. 
Nätverket strävar efter att skapa en dialog mellan väljare och politiker genom 
samtal, debatter och insändare.

2011	anordnade	EU-Liberalerna	den	9:e	maj	ett	torgmöte	för	att	fira	Europadagen.	
Talade gjorde Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag. 

Idrottsnätverket i Stockholms län
Folkpartiets idrottsnätverk har ca 50 intresserade på sändlistan. Med viss oregelbundenhet 
ordnas sammankomster för diskussioner, möten med gäster och idrottsliga aktiviteter.

I februari 2011 var Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber inbjuden 
till Riksdagen där också vår företrädare i Riksdagen för Folkpartiets idrottsfrågor Hans 
Backman medverkade. Vi diskuterade viktiga frågor där vi vill samverka med idrottsrö-
relsen; anläggningsfrågor, folkhälsa, skolidrott mm.

I samband m den allsvenska fotbollsmatchen den 23 oktober mellan Djurgårdens IF o 
Gefle	IF	så	bjöd	DIF	in	till	samtal	om	“Bättre	läktarkultur”	och	berättade	samtidigt	om	
deras arbete mot läktarvåld.

Folkpartiets representant i Idrottsnämnden i Stockholm Daniele Fava var värd för 
träffen. Engagerade från olika kommuner samlades till denna intressanta föredragning där 
Djurgården har kommit långt och nått goda resultat.

Nätverket har en egen länk på nätet där vår idrottspolitik presenteras,  
http://liberalidrott.se.

Gröna Liberaler i Stockholms län
Gröna Liberaler i Stockholms län är på offensiven. Vårt mål är att Folkpartiet skall vara 
bäst på miljö, klimat och hållbarhet. Vi arbetar därför intensivt med att stärka Folkpartiets 
miljö-	och	klimatprofil,	något	som	vi	tror	är	nödvändigt	inför	2014	års	val.	Gröna	Libe-
raler	finns	på	Facebook	och	har	tagit	fram	en	broschyr	som	summerar	vad	vi	vill	se	som	
Folkpartiets miljöpolitik. Den kan sägas vara vår programförklaring.

Vår verksamhet har utvecklats rejält under 2011 och består av fem olika huvudom-
råden.

En mycket aktiv debattsida. Debattsidan www.gronaliberaler.se underhålls löpande 
och under året har mer än 200 inlägg lagts in.

Liberal Miljöpolitik, ett rikstäckande nyhetsblad, som har merparten av sina prenu-
meranter i Stockholmsområdet. Liberal Miljöpolitik har under året utkommit med 21 
nummer.

Seminarieserie. Gröna Liberaler arrangerar en ambitiös seminarieserie. Under 2011 
hölls fem seminarier. Mycket duktiga föreläsare har kunnat engageras, såsom miljödebat-
tören	Anders	Wijkman	och	Linda	Magnusson,	VD	för	vindkraftbolaget	O2.	Betydligt	fler	
aktiviteter planeras för 2012.

Samarbete med ledande folkpartister.  Nätverket har regelbundna möten med Folkpar-
tiets miljötalesperson Anita Brodén och andra folkpartistiska riksdagsledamöter bl. a. 
Nina Lundström från länsförbundet för att få inspiration och för att säkra att Gröna 
Liberaler driver miljöfrågor med rätt inriktning.
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Deltagande i konferenser etc. Vid större Folkpartievenemang såsom Kommunala 
Riksmötet i Göteborg och landsmötet i Karlstad har nätverket haft bokbord där material 
har delats ut och där diskussioner har förts med besökarna. Gröna Liberaler har också 
engagerat sig med motioner till bl.a. Landsmötet.

Öppna styrelsemöten. Totalt har nätverket haft åtta protokollförda ledningsgruppsmö-
ten + ett stort antal ej protokollförda telefonmöten. Sedan oktober annonseras dessa 
ledningsgruppsmöten som ”Öppna styrelsemöten ” – alla får delta – vilket har inneburit 
en ökad tillströmning av intresserade.

Liberalt ekonomiskt initiativ (Libereko) 
Libereko är ett nystartat forum för debatt och utveckling av liberal ekonomisk politik. De 
kommer att hålla regelbundna träffar kring aktuella ämnen med en inbjuden gäst per till-
fälle. Ambitionen är att det ska leda till livlig diskussion och konkreta politiska initiativ.

Seminarier 2011: 21 februari 2011. Professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för 
Näringslivsforskning (IFN), var gäst och temat var ”En ny liberal ekonomisk agenda.”  
Samma dag publicerades en artikel på Svd Brännpunkt med rubriken ”LO får inte styra 
den ekonomiska politiken” (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lo-far-inte-styra-eko-
nomiska-politiken_5953001.svd). 

Nästa seminarium hölls den 9 april i samband med Stockholmskonferensen 2011. Per 
Altenberg och Martina Lind modererade en diskussion med Magnus Henrekson.

Vårens tredje seminarium hölls den 19 maj. Andreas Bergh deltog då i en diskussion 
om framtidens bostadspolitik. Seminariet refereras här: http://libereko.se/blog/referat-av-
liberekos-bostadspolitiska-seminarium/

Under våren 2011 skapades det även en sajt (libereko.se) med tillhörande blogg.
Under hösten 2011 prioriterade Per Altenberg tillökning i familjen och därför begrän-

sades verksamheten till inlägg på bloggen.  I början av 2012 har en ny styrgrupp bestå-
ende av Per Altenberg, Martina Lind, Andreas Bergström, Karin Pilsäter och Erik Scheller 
startats och nya seminarier planeras under våren.

Nätverket Kulturliberaler – Stockholmsavdelningen
Kulturliberaler är ett nätverk för kulturpolitiskt intresserade folkpartister. Syftet är att 
lyfta den interna kulturdebatten så att Folkpartiet åter ska vara det kulturbärande parti det 
en gång var. Omkring 300 personer är knutna till riksnätverket, någon statistik för hur 
många	av	dessa	som	kommer	från	Stockholms	län	finns	inte.

Nätverket i Stockholms län har en öppen ledningsgrupp där alla intresserade är 
välkomna. Ledningsgruppen träffas var tredje vecka, varannan gång i telefonkonferens, 
varannan gång i fysiska möten.

Under det gångna året har tre seminarier utlysts: Om kulturskolan (med Madeleine 
Sjöstedt), Vad är Liberal kulturpolitik (med Anna Steele i Almedalen) och ett minilands-
möte i Riksdagshuset. (Värt att nämna är även ett seminarium om Arkitektur den 13 feb 
2012 i Riksdagshuset.)

FiSK
Nätverket FiSK I Stockholms stift har under året haft två medlemsmöten. Det första mötet 
hölls i maj 2011 i Katarina församling och Biskop Eva Brunne medverkade. Hon berät-
tade om kyrkans organisation, om stiftets och domkapitlets uppgifter och så samtalade vi 
om innerstadsutredningen.

Det andra medlemsmötet hölls den 18 oktober i Högalids församling och då hade vi 
medverkan av Caroline Nilsson som är politiskt sakkunnig hos Stefan Attefall, civil- och 
bostadsministern. Hon berättade om aktuella frågor vad gäller regeringens syn på tros-
samfunden i framtiden och  lite om begravningsutredningen som behandlades just då.
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Under året avled en av våra mest aktiva och mest uppskattade medlemmar, Tommy 
Lundin, hastigt. Flera medlemmar ur nätverket närvarade vid hans begravning i en fullsatt 
Österhaninge kyrka.

Under året har följande medlemmar haft uppdrag inom Stockholms stift:

Ulla Littgren ordinarie i Stiftsstyrelsen
Georg Lagerberg ersättare i Stiftsstyrelsen
Susann Torgersson ersättare i Domkapitlet
Georg Lagerberg  ersättare i Verksamhetsutskottet (som ersätter de tidigare 

Strukturutskottet samt Främjandeutskottet)
 
FiSK i Stockholms stiftsfullmäktige:
Karl-Erik Forsgren (efter Tommy Lundin), Lena Huss, Isabella Elwendal Jacobson, Mar-
garetha Herthelius, Georg Lagerberg, Crister Auer, Raili Buresund-Ahlfors, Ulla Littgren
Ersättare: Louise Wramner, Inge Gerremo, Anna-Lena Johansson samt Gunnel Nygren.
 
Ledningsgruppen består av: Ulla Littgren, ordförande, Georg Lagerberg, Maj-Britt 
 Åkesson, Vera Rehnfeldt, Isabella Elfwendal Jacobsson, Lena Huss, Raili Buresund 
 Ahlfors
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Bilaga 1

Anställd personal vid Folkpartiet Liberalerna  
Stockholms läns kansli under 2011

Bjurner, Elisabet, kanslist, 50 %, 
Carpsjö, Daniel, ombudsman
Eriksson, Berith, ombudsman
Hammar, Per, förbundsombudsman,  föräldraledig 1 augusti –31 december.
Smedberg Palmqvist, Isabel, ombudsman 
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Bilaga 2

KOMMUNALPOLITISKA RÅDET
Folkpartiet Liberalerna i Stockholms län

Verksamhetsberättelse 2011
Kommunalpolitiska rådet har till syfte att få till stånd en samordnad och slagkraftig 
kommunalpolitik för Folkpartiet liberalerna i Stockholms län. Rådet är främst ett forum 
för diskussion och samråd, men kan även uttala rekommendationer rörande kommunala 
och landstingsfrågor samt delta i den offentliga kommunalpolitiska debatten genom till 
exempel uttalanden. Rådet nominerar FP-representanter till organ inom och utsedda av 
Kommunförbundet	Stockholms	län	(KSL),	till	polisnämnder,	m	fl.	Rådets	valberednings-
ordförande bildar tillsammans med landstingsgruppens och Stockholms kommunfullmäk-
tigegrupps respektive valberedningsordförande den gemensamma länsövergripande 
KLASS-beredningen, som bereder val till viktigare länsgemensamma uppdrag. Rådet 
förutsätts även vara remissinstans inom partiet i frågor som rör den kommunala sektorn.

Under 2011 påbörjades en förändring av KPR:s arbetsformer, med mer tydligt sakpoli-
tiskt fokus. Fler och nya nätverk med bredare och tydligare uppdrag upprättades (se 
nedan). Flera politiska initiativ har diskuterats och resulterat bl.a. i debattartiklar om 
tidigareläggning av infrastrukturinvesteringar på bl.a. tunnelbanan i Stockholmsregionen, 
och om kommunernas balanskrav.

Rådet sammanträdde åtta gånger under 2011: 26 januari, 2 mars, 23 mars, 26 april, 9 
juni, 1 september, 12 oktober och 1 december. För närmare information om vilka ämnen 
som	föredrogs	och	diskuterades	finns	protokollen	tillgängliga	via	Folkpartiets	landstings-
kansli.

Rådets sammansättning är Folkpartiet liberalernas gruppledare/kommunalråd i länets 
kommuner med ersättare samt en representant för vardera landstingsgruppen, Liberala 
kvinnor, Liberala ungdomsförbundet (LUF) och Liberal Mångfald. Adjungerade är 
länsförbundets ordförande, riksdagsledamöter, politiska sekreterare, FP-representanter i 
styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län samt dess delegationer.

Rådets ordförande har varit Anders Ekegren, Solna och vice ordförande Ann-Katrin 
Åslund, Stockholm. Sekreterare har varit Rasmus Jonlund, Stockholm (landstingsrådsse-
kreterare). Arbetsutskottet har bestått av Anders Ekegren, Ann-Katrin Åslund, Stockholm, 
Elisabeth Gunnars, Österåker, Mats Hasselgren, Täby och Peter Olevik-Dunder, Haninge 
samt Lennart Gabrielsson, Sollentuna, som adjungerad.

Valberedningen bestod av Gunnel Orselius-Dahl (sammankallande), Ulf Fridebäck, och 
Lars Johansson, Botkyrka.

Folkpartiets representanter i KSL:s styrelse har varit Elisabeth Gunnars, Österåker, 1:e 
vice ordförande, samt ersättarna Minna Klintz, Lidingö, och Yvonne Stein, Upplands-Bro.

Inom	KPR:s	hägn	finns	ett	antal	sakpolitiska	nätverk,	som	ska	samla,	stötta	och	inspirera	
FP-representanter i kommunernas och landstingets olika facknämnder, och även kunna 
lyfta	politiska	frågor.	Följande	nätverk	finns,	som	har	haft	olika	nivåer	på	aktivitet	 
under året:
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Kultur och fritid (samordnare Elisabeth Gunnars, Österåker och Mats Hasselgren, Täby); 
miljö och stadsbyggnad (Anders Ekegren, Solna och Daniel Adborn, Nynäshamn); polis 
och trygghet (Martin Andreasson, Solna); skola (Minna Klintz, Lidingö och Malin 
Danielsson, Huddinge), socialpolitik (Gunnel Orselius-Dahl, Vallentuna och Ann-Katrin 
Åslund, Stockholm), äldrefrågor (Anna-Lena Johansson, Sollentuna och Martin Lund-
qvist, Haninge) samt Unga KPR (Emelie Holmgren, Täby och Joakim Storeide, 
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Bilaga 3

Medlemsantal för Folkpartiet liberalerna i Stockholms län 

 12/31/2011 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2008 12/31/2007
Botkyrka 88 100 104 102 108
Danderyd 125 128 130 126 124
Ekerö 62 64 55 46 59
Haninge 59 65 61 49 63
Huddinge 119 121 109 96 95
Järfälla 84 112 100 112 106
Lidingö 178 185 175 180 177
Nacka 139 167 164 165 156
Norrtälje 100 101 103 104 108
Nykvarn 20 21 23 23 28
Nynäshamn 30 33 35 29 33
Salem 43 44 42 45 46
Sigtuna 59 55 49 49 43
Sollentuna 102 118 116 107 129
Solna 136 139 139 136 142
Stockholm 1 355 1 396 1 467 1 389 1 339
Sundbyberg 56 61 67 65 74
Södertälje 77 83 80 70 91
Tyresö 56 63 63 61 59
Täby 336 331 304 311 311
Upplands-Bro 30 33 32 26 37
Upplands Väsby 58 60 60 63 63
Vallentuna 44 46 45 43 44
Vaxholm 19 26 22 21 24
Värmdö 40 47 43 45 48
Österåker 52 58 59 63 66
Direktanslutna 33 47 41 24 22

Totalt 3 500 3 704 3 688 3 550 3 595
varav yttre länet 2 145 2 308 2 221 2 161 2 256
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Bilaga 4

Rapport från landstingsgruppen

Inledning
För första gången sedan 1980-talet har en politisk majoritet blivit återvald i Stockholm-
slandstinget. Det är en stabil alliansmajoritet som sitter kvar. Folkpartiet liberalerna har 
även	2011-2014	ett	stort	inflytande	över	landstingets	sjukvård,	kollektivtrafik	och	kultur.	
Med ett sjukvårdslandstingsråd och ett personal-, produktions- och kulturlandstingsråd 
samt en rad tunga ordförande och vice ordförandeposter i många nämnder, bolag och 
beredningar	finns	all	anledning	att	tro	att	detta	inte	bara	ska	bli	tomma	ord.	Folkpartiets	
socialliberala röst gör skillnad.

En	tillgänglig	hälso-	och	sjukvård	av	hög	kvalitet,	en	tillförlitlig	kollektivtrafik	och	en	
ekonomi i balans har varit folkpartiets och alliansens huvudmål för mandatperioden.

Landstinget	omsatte	över	70	miljarder	kronor	2011	och	såväl	sjukvård,	kollektivtrafik	
och	kultur	fick	ansenliga	och	välbehövliga	påslag	på	sina	budgetar,	mycket	tack	vare	
folkpartiets arbete i alliansförhandlingarna. Stockholms läns landsting har det mest stabila 
ekonomiska läget av alla landsting, trots att man är det enda landsting som tvingas bidra 
till skatteutjämningssystemet.

År 2011 har i hög grad präglats av ett nystartsarbete. Landstinget – och hela Stock-
holms län – står inför en spännande utmaning med en fortsatt befolkningstillväxt som är 
unik.	Såväl	sjukvård	som	kollektivtrafik	måste	anpassas	till	en	helt	ny	situation	samtidigt	
som	stora	delar	av	sjukhusbeståndet	och	delar	av	framför	allt	spårtrafiken	börjar	bli	
utslitet.

Framtidens hälso- och sjukvård
Förslagen inom Framtidens hälso- och sjukvård som nu diskuteras nu har tydliga avtryck 
av Folkpartiets politik. Mer vård ska utföras utanför de stora akutsjukhusen vilket ger 
patienterna bättre och närmare vård, samtidigt som de stora sjukhusens resurser kan 
användas för dem som verkligen behöver dem. Mer vård ska utföras utanför de stora 
akutsjukhusen – det tycker Folkpartiet är bra, eftersom vården blir bättre och närmare för 
patienterna, och de stora sjukhusens resurser kan användas för dem som verkligen behö-
ver dem.

NKS och andra investeringar
Byggnationen av Nya Karolinska i Solna (NKS) har fortsatt under året. NKS fokuserar på 
högspecialiserad vård. FP och Alliansen är samtidigt tydliga med att Karolinska Huddinge 
kommer att ha kvar sin högspecialiserade vård och forskning.

Alliansen har lagt fast en investeringsram om 47 miljarder för vården fram till 2020. 
NKS tar en stor del, men det kommer att satsas på i princip alla akutsjukhus liksom en rad 
närsjukhus	–	som	kommer	att	få	en	tyngre	roll.	Stora	investeringar	görs	också	i	trafiken.	
Beslut om prioriteringar och detaljer kring investeringarna görs som angetts ovan senare 
under 2012. Totalt ligger investeringarna i 80 miljardersklassen.

Konst i världsklass
Under året har landstinget också beslutat om en historisk konstsatsning på NKS. Sjuk-
huset kommer också bli föremål för Sveriges största offentliga konstsatsning. Offentliga 
byggnadsprojekt innebär att en procentandel avsätts till konstnärlig utsmyckning. För 
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NKS handlar det om 118 miljoner kronor. Dessutom kommer konst för ca 40 miljoner 
från nuvarande Karolinska att användas i det nya universitetssjukhuset.

Konsten	ska	finnas	med	i	planeringen	från	början	för	att	på	bästa	sätt	bidra	till	att	
skapa goda vårdmiljöer. Konstprogrammet handlar bl.a. om att konsten behöver se olika 
ut i olika delar av sjukhuset; offentliga, administrativa och patientnära.

S:t Göran fortsätter i privat regi
Tidigt på året beslöts också att upphandla vården vid det idag privat drivna S:t Görans 
akutsjukhus AB. Upphandlingen beräknas vara klar mars 2012 och utgör världens största 
upphandling i sitt slag.

Kompetensförsörjning och kvalitetsfrågor i fokus
På Folkpartiets initiativ har en ny kompetensförsörjningsplan arbetats fram. Den ska vara 
klar	första	under	våren	2012.	Syftet	är	att	identifiera	behov	av	kompetent	sjukvårdsperso-
nal i framtiden.

Under	året	har	också	fler	ST-block	har	startats	inom	specialistläkarutbildningarna	och	
den särskilda satsningen på utbildning av specialistsjuksköterskor har fortsatt under året.

Kvalitetsfrågor inom sjukvården har också varit i fokus. Inte minst arbetet mot vårdre-
laterade infektioner. Det är ett långsiktigt arbete av hög vikt.

Mat inte bara vitaminer
Måltiden och måltidsupplevelsen har stor betydelse inom sjukvården. Under året har, på 
Folkpartiets initiativ, en måltidsutredning tillsatts. Den har haft till uppgift att anlägga 
ett brett perspektiv, där patienten är i fokus och såväl måltidsupplevelsen som kulturella 
 hänsyn får utrymme, vid sidan av näringsinnehåll och patientsäkerhet. När landstingets 
olika verksamheter i framtiden fattar beslut om kostförsörjning kommer utredningens 
slutsatser	att	utgöra	såväl	stöd	som	riktlinjer.	Därmed	skapas	förutsättningar	att	finna	lös-
ningar	som	på	bästa	sätt	tillfredsställer	de	särskilda	behov	och	önskemål	som	finns	i	res-
pektive verksamhet. Måltidsutredningen blir klar efter årsskiftet 2011–2012 men  kommer 
bland annat innehålla ett förslag om att alla sjukhus ska ha eget produktionskök som ett 
alternativ när man beslutar om matförsörjning. Nya Karolinska Sjukhuset kommer att 
utrustas med ett eget tillagningskök.

Ny HBT-policy antagen
En fråga som legat inte minst Folkpartiet nära är antagandet av en ny hbt-policy för lands-
tinget. Policyn klargör hur homosexuella, bisexuella och transpersoner ska synliggöras 
och bemötas inom Stockholms läns landsting. Visionen är att alla människor, oavsett kön, 
könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, ska bemötas med respekt och kompetens 
i vårdens olika verksamheter.

Ett	nytt	avtal	med	Konserthusstiftelsen	och	dess	Kungliga	filharmoniker	har	träffats	
under året. Stödavtalet löper under fyra år och ger Konserthuset närmare 500 miljoner 
kronor för att bibehålla och utveckla sin höga kvalitet på verksamheten.

Vårdvalet har utökats
Vårdval Stockholm, med valfrihet för invånare och patienter och etableringsfrihet för 
vårdgivarna, har utökats under 2011. Steg för steg införs det på en mängd områden. 
Vårdval	finns	redan	på	ett	15-tal	områden,	och	är	på	gång	för	ytterligare	tolv.	Under	året	
har	bland	annat	ögonsjukvård	och	hörapparatutprovning	tillkommit.	Det	innebär	att	fler	
vårdgivare som uppfyller högt ställda krav kan öppna och erbjuda invånarna vård, och att 
tillgängligheten därmed ökar och väntetiderna fortsätter minska.
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E-hälsa – eget rum på nätet
Folkpartiet har också drivit på för utvecklingen av modern IT-användning i vården. Olika 
smarta verktyg kan vara en stor hjälp för vårdpersonal och patienter. Fp har bland annat  
föreslagit att alla som vill ska kunna skicka in förslag på verktyg och tjänster för gransk-
ning,	och	efter	att	de	godkänts	kan	de	finnas	i	en	”vårdens	app-store”	–	kvalitetskontrol-
lerad men under fri konkurrens där patienter och läkare själva kan välja vilka verktyg som 
passar bäst.

IT i vården erbjuder både möjligheter och utmaningar för patientsäkerhet och integri-
tet. Det är två värden som måste kunna förenas. Vi vill att alla patienter ska ha rätt att se 
vilken vårdpersonal som har tittat i deras journal. På sikt skulle vårt förslag om ett ”eget 
rum på nätet” stärka både den medicinska säkerheten och den personliga integriteten – 
när	all	medicinsk	information	finns	samlad	och	strukturerad,	men	patienten	själv	har	
nyckeln och måste ”låsa upp” rummet (när det behöver  ”dyrkas upp” i akuta fall ska det 
dokumenteras).

Nya beroendemottagningar
Under	hösten	2011	invigdes	två	nya	beroendemottagningar,	en	slags	“livsstilsmottag-
ningar”, i Stockholms län. De nya mottagningarna ska behandla patienter, men också 
utveckla metoder för att bättre nå och behandla personer i riskzonen för allvarliga miss-
bruksproblem, kunskap som ska föras ut i primär- och företagshälsovården. Den ena mot-
tagningen riktar sig till högkonsumenter av alkohol som inte annars nås av eller söker sig 
till beroendevården, den andra till unga vuxna med narkotika- och/eller alkoholproblem 
men som fortfarande har ett fungerande socialt liv.

Förebyggande hälsovård – mammografi görs kostnadsfritt
Under året har Folkpartiet också fortsatt driva på det förebyggande hälsoarbetet och 
kraftigt bidragit till att budgeten inför 2012 fått ett folkhälsofokus. Tre nya specialiserade 
livsstils-mottagningar i norr, söder och mitt i länet ska upphandlas. Syftet är att hjälpa 
patienter med mer komplicerade hälsoproblem och som därför har stora behov att ändra 
sina levnadsvanor, kring sådant som kost, motion och rökning. Distriktssköterskorna 
på	husläkarmottagningarna	ska	göra	mer	för	fler	som	vill	och	behöver	hjälp	med	att	
må bättre. Distriktssköterskorna ska få högre ekonomisk ersättning för sina insatser. Vi 
avskaffar	också	alla	avgifter	för	screeningprogram,	det	innebär	att	mammografi	och	buka-
ortascreening	blir	kostnadsfritt	för	patienterna	vilket	är	viktigt	för	att	nå	fler	med	förebyg-
gande hälsoinsatser som räddar liv. Ett viktigt arbete med hälsofrämjande sjukhus pågår 
inom vilket man bland annat från sjukhusens sida arbetar systematiskt med att motivera 
patienter bland annat till rökstopp innan operationer mm.

Äntligen vaccination mot HPV-virus
Ett	bakslag	inträffade	under	2011	när	det	gäller	vaccinationen	av	unga	flickor	mot	HPV-
virus, som kan leda till livmoderhalscancer. Upphandlingen överklagades och landstinget 
har under året sökt hitta möjliga överenskommelser med parterna för att kunna starta upp 
vaccinationen så snabbt som möjligt, vilket den gör i februari 2012.

Jämlik vård, inte likadan – Centrum för Genusmedicin firar 10 år
I	oktober	2011	firade	världens	första	Centrum	för	Genusmedicin	10-årsjubileum.	En	
huvudfråga är att kvinnor och män är olika, och att jämlik behandling inte alltid betyder 
likadan behandling. Exempelvis läkemedel har under lång tid prövats fram enbart på män 
vilket lett till onödiga biverkningar och felaktig dosering för kvinnor.
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Sveriges ambitiösaste miljöprogram antaget
Ett nytt, mycket ambitiöst, miljöprogram antogs under hösten. Programmet för åren 
2012–2016 har tre målområden, klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande mil-
jöarbete.	En	fortsatt	utbyggd	kollektivtrafik,	bättre	regionalplanering	och	övergång	till	
än mer förnybar energi är några viktiga delar. Nya Karolinska Sjukhuset är exempelvis 
planerat för att vara självförsörjande för såväl värme vintertid som kyla sommartid genom 
en bergvärmeanläggning. Såväl resurs- som kostnadseffektivt.

Kollektivtrafik i korthet
Skärgårdstrafiken och citynära båttrafik
En	upphandling	av	Waxholmsbolagets	trafik	har	inletts	under	året.	Folkpartiets	trafik-
nämndsgrupp	har	arbetat	hårt	för	att	skärgårdstrafiken	ska	fungera	ännu	bättre	i	framtiden	
och att upphandlingen ska förankras väl i skärgården.

Pilotprojektet	avseende	pendelbåten	Sjövägen,	som	medfinansieras	av	näringslivet,	har	
förlängts.

Spår och banor
Bygget av tvärbanans Solnagren fortgår. I mars möttes tunnlarna i berget under Trane-
berg. Tvärbanegrenen invigs 2013.

Tunnelbanans Hagsätragren har rustats upp. För cirka en miljard kronor har Hagsätra-
grenen blivit mer pålitlig, och fått moderniserade och uppfräschade stationer. Tidigare har 
Fruängenlinjen och Farstalinjen på samma sätt upprustats. På tur står nu Hässelbylinjen. 
Om ett par år ska ett nytt signalsystem på Röda linjen vara infört, så att man kan köra 
säkrare	och	tätare	trafik,	och	därmed	ta	med	betydligt	fler	resande.	Det	handlar	om	
mångmiljardbelopp att rusta tunnelbanan.

Utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan fortsätter. Etapp 1 har påbörjats och är 
delvis klar. Arbetena kommer dock att fortgå ett antal år.

Buss
Jakobsbergs nya bussterminal öppnade i september. Inomhusterminalen förbättrar rese-
närskomforten betydligt.

Beslut om etanolbussar har fattats avseende bl.a. Bromma, Norrort och Södertälje.

Stomnätsstrategi
Första delen av stomnätsstrategin, som huvudsakligen omfattar Stockholms innerstad, har 
presenterats.	Trafiknämnden	har	skickat	ut	en	remiss	till	kommunerna	i	länet.	Andra	delen	
kommer under våren 2012.

Idag	finns	ett	20-tal	stomlinjer.	Stomnätet	är	ryggraden	i	vår	kollektivtrafik	,	70%	av	
alla	resenärer	använder	dessa	linjer.	Totalt	finns	det	över	450	busslinjer.	Spårtrafiken	går	
in	och	ut	ifrån	City	där	de	flesta	arbetsplatser	ligger	och	busstrafiken	binder	ihop	spårtrafi-
ken på tvären.
 Syftet med strategin är att förbereda för den starka befolkningstillväxt som kommer att 
ske i Stockholm. Fram till 2030 räknar man med att Stockholms Stad växer med 25% och 
att	länet	ökar	med	en	halv	miljon	invånare.	För	att	klara	klimatmål	och	minska	trafikkaos	
så	måste	kollektivtrafiken	svälja	merparten	av	arbetsresorna	till	länets	inre	delar.

Stomnätsstrategin föreslår att de tyngsta linjerna som har ett resandeunderlag på minst 
500 resenärer under maxtimmen får en framkomlighet som inte understiger 20 km/
timmen.	Idag	har	de	flesta	linjer	en	genomsnittshastighet	på	runt	15km/timmen	vilket	gör	
att många avstår från att ta bussen och väljer tunnelbanan.
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Ny sorts upphandling av kollektivtrafiken i norrort genomförd
Under	2011	upphandlades	all	kollektivtrafik	i	norrort.	Bolaget	Arriva	fick
förtroendet	att	köra	trafiken	på	både	spår	och	väg	i	Norrort	vilket	innebär	att	Tvärbanan,
Nockebybanan,	Saltsjöbanan	och	busstrafiken	i	Solna/Sundbyberg,	Bromma	samt	Sol-
lentuna får samma operatör. Avtalet är också konstruerat så att bolaget får sin ersättning 
baserat på antalet resande istället för som förut för antal timmar och utbudskilometer. 
Dessutom kommer bolaget att ansvara för den lokala informationen och marknadsfö-
ringen	av	sin	trafik.	Förhoppningsvis	ger	det	resenärerna	en	klarare	bild	av	vem	som	är	
ansvarig	för	den	dagliga	trafiken.	Avtalet	är	värt	7	miljarder,	med	65	miljoner	påstigande	
per	år	och	omfattar	förutom	all	spårtrafik	även	52	busslinjer.

Särskild kollektivtrafik
Folkpartiet liberalerna har även under 2011 arbetat hårt för att öka friheten även för färd-
tjänstens	kunder.	Under	året	främst	genom	att	den	”vanliga”	kollektivtrafiken	bitvis	gjorts	
mer	tillgänglig.	Mycket	finns	dock	kvar	att	göra.

Gatuarbeten och avstängningar skapar kaos även i kollektivtrafiken
I	Stockholms	innerstad	råder	trafikkaos	med	gatuarbeten	och	avstängningar	på	flera	stäl-
len. Många vittnar om att det går snabbare att promenera än att ta bussen. Vi ser det också 
i	vikande	kundnöjdhet	med	busstrafiken.	Här	måste	alla	parter,	med	Stockholms	stad	i	
spetsen ta sig samman och planera mycket bättre kommande år.

Inte allt
En lång rad andra och viktiga beslut har tagits i landstinget. Bland annat kring kommuna-
liserad hemsjukvård, en ny FoUU-strategi, nya tag mot våld i nära relationer, beslut om 
konst på rättspsykiatrin, upphandling av delar av psykiatrin, utökning av neuropsykia-
triska undersökningar och behandlingar av barn och utökad ätstörningsvård.

Media
Folkpartiet har fortsatt att vara förhållandevis väl synligt i medierna även under 2011. 
Det är ofta ett av Folkpartiets landstingsråd som uttalar sig, om man ser en politisk kom-
mentar kring landstingsfrågor, och även kring andra relaterade frågor också av nationell 
karaktär. Folkpartiets relativt stora synlighet noteras också av andra inom sjukvården och 
medier. Nytt är att kulturfrågorna fått en större spridning i media.

Utbildning
Landstingsgruppen har inlett förberedelserna inför valet 2014. Målet är att ge så många 
landstingsgruppsmedlemmar som möjlighet stöd och utbildning för att de ska kunna 
utföra sina politiska uppdrag och bli starkare i sin roll som landstingspolitiker.

Alla medlemmar i landstingsgruppen erbjuds varje år att få ett personligt utvecklings-
samtal. Under 2011 deltog drygt 30 personer i samtalen.

Alla har också fått möjligheten att ha en personlig mentor under ett år. 2011 deltar 10 
ledamöter i landstingsgruppens mentorprogram.

Hösten 2011 startade landstingsgruppen en landstingspolitisk utbildning som i första 
hand riktar sig till de nya medlemmarna i gruppen men också till personer utanför grup-
pen som vet att de gärna vill ställa upp i landstingsvalet 2014. Utbildningen har som mål 
att ge deltagarna en god baskunskap om landstingsverksamhetens samtliga områden. 
Under två terminer träffas deltagarna en gång i månaden och deltar i föreläsningar och 
studiebesök. För tillfället deltar 32 personer i utbildningen.
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Uppdrag 2011
Landstingsfullmäktige

Uppdrag i nämnder, styrelser, beredningar och utskott:

Organ Person 
Landstingsfullmäktige Sven-Erik Köhlin, vice ordförande

Landstingsstyrelsen Birgitta Rydberg
 Anna Starbrink
 Lennart Nilsson (e)
 Hans Åberg (e)

Landstingsstyrelsen AU Birgitta Rydberg
 Anna Starbrink (e)

LS tillväxt och region Lennart Nilsson
 Hans Åberg (e)

LS produktionsutskott Anna Starbrink, ordförande
 Hans Åberg (e)
 Lennart Nilsson (e)

LS NKS-beredning Carl-Anders Ifvarsson

LS fastighet/investering Samuel Danofsky, vice ordförande

LS forskningsberedning Ulf Öfverberg

LS miljö/skärgård Anders Ekegren

Hälso- och sjukvårdsnämnden Birgitta Rydberg, vice ordförande
 Sara Svanström
 Jessica Ericsson

Ledamöter
Fare, Stella, Stockholm
Åberg, Hans, Bromma
Wassén, Erik, Stockholm
Rydberg, Birgitta, Stockholm
Svanström, Sara, Bandhagen
Huss, Lena, Stockholm
Starbrink, Anna, Stockholm
Bergström, Maria, Sollentuna
Rohdin, Lennart, Gräddö
Tunberg, Lars, Täby
Bargholtz, Helena. Lidingö
Nilsson, Lennart, Nacka
Ericsson, Jessica, Huddinge
Maraha, Ninos, Södertälje

Ersättare
Herthelius, Margaretha, Stockholm
Sonesson, Jenny, Stockholm
Öfverberg, Ulf, Stockholm
Bartal, Yoav, Årsta
Danofsky, Samuel, Stockholm
Samaletdin, Didar, Bromma
Närman, Pia, Stockholm
Lindquist, Olov, Stockholm
Thorsson, Gunilla, Enskede
Fagerberg, Christoffer, Älvsjö
Marcikic, Vlasta, Skarpnäck
Hommerberg, Pär, Älvsjö
Hedlin, Margot, Skärholmen
Åkesson, Thorkel, Skärholmen
Nur, Fatima, Hässelby
Ängeby, Martin, Bromma
Ismail, Mustafa, Kista
Ekegren, Anders, Solna

Johansson, Anna-Lena, Sollentuna
Lönnqvist, Mattias, Sundbyberg
Håkansson, Carin, Täby
Eriksberger, Carina, Vaxholm
Kjellman, Monica, Österskär
Halkiewicz, Maria, Drottningholm
Bromme, Rolf
Wedén, Lars, Sigtuna
Larsson, Mats, Tyresö
Ifvarsson, Carl-Anders
Bondesson, Peter
Glas, John, Västerhaninge
Persson, Bo, Sorunda
Delen, Eylem, Segeltorp
Franzén, Mia, Rönninge
Rasmusson, Moa, Tullinge
Westerberg, Karin, Södertälje
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HSN PB äldre Jessica Ericsson
 Jenny Sonesson

HSN PB akutsjukvård Helena Bargholtz, vice ordförande
 Maria Halkiewicz

HSN PB psykiatri Birgitta Rydberg, ordförande
 Mia Franzén 

HSN PB barn, kvinnor Moa Rasmusson

HSN PB tandvård Pär Hommerberg

HSN PB e-hälsa Lars Tunberg, ordförande

Sjukvårdsstyrelse Norr Maria Bergström, ordförande
 Carina Eriksberger

Sjukvårdsstyrelse City Olov Lindquist
 Gunilla Thorsson (o) 
 Fatima Nur (e) 

Sjukvårdsstyrelse Söder Sara Svanström, vice ordförande
 Jessica Eriksson (e)

Trafiknämnden Lennart Rohdin, vice ordförande
 Stella Fare
 Ninos Maraha (e) 
 Christoffer Fagerberg (e)

SL AB Lennart Rohdin

TN färdtjänst utskott Ninos Maraha

TN färdtjänst beredning Margaretha Herthelius, vice ordförande

TN STB sjötrafik Mats Larsson

Kulturnämnden Anna Starbrink, ordförande
 Rolf Bromme (e)
Patientnämnd Lena Huss

Tiohundra Anna-Lena Johansson

Locum AB Anders Ekegren, vice ordförande
 (Erik Wassen – 123111)
 Karin Westerberg (e)

Länsmuseét Carin Håkansson

Skärgårdsstiftelsen Bo Persson
 John Glas

Pensionärsrådet Margot Hedlin

Äldrecentrum Pia Närman

Styrgrupp företagsklimat Martin Ängeby

Revisorsgrupp Lars Bergstig

Mälardalsrådet Stella Fare
 Ninos Maraha
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Bilaga 5

Rapport från Folkpartiets riksdagsgrupp
i Stockholms stad och län 2011
Förmedlad av Gunnar Andrén
 

Effekterna av valet 2010 i antalet mandat och på regeringssidan

Den största förändringen i riksdagsgruppen under senare år inträffade redan vid valet den 
17 september 2006 då riksdagsgruppens ledamotsantal från Stockholmsregionens två 
valkretsar halverades, från fjorton mandat 2002 till sju. Efter valet 2010 är antalet fp-
ledamöter från de två valkretsarna än mer reducerat, sex, bara ett mandat mer än 1998 års 
nivå.

Regeringsbildningen den 6 oktober 2010 innebar dock att från fp-listan i Stockholms 
län hämtades tre statsråd, från Stockholms stads lista ett statsråd.

Jan Björklund, som 2007 efterträtt Lars Leijonborg, både som partiordförande och 
utbildningsminister, blev dels vice statsminister, dels även forskningsminister utöver att 
vara departementschef och utbildningsminister med ansvar för den obligatoriska skol-
gången och gymnasiet.

Nyamko Sabuni, som sedan 2006 varit jämställdhets- och integrationsminister, blev 
jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister med ansvar också för förskolan, 
organisationer	i	det	civila	samhället,	studiefinansiering,	ungdomspolitik	och	vuxenutbild-
ning.

Birgitta Ohlsson, som inträtt i regeringen 2 februari 2010 då Cecilia Malmström 
till trädde som Sveriges EU-kommissionär, fortsatte som EU- och demokratiminister med 
placering	i	statsministerns	kansli.	Hon	fick	även	ansvar	för	regeringens	Östersjöstrategi	
och konsumentpolitik.

Erik Ullenhag, fram till valet 2010 partisekreterare och vid 2010 års partiråd vald till 
partiets andre vice ordförande, blev statsråd med medborgarskaps-, integrations- och 
diskrimineringsfrågor som huvudsaklig inriktning, även inkluderande minoritetsfrågor 
och mänskliga rättigheter i Sverige.

Valda riksdagsledamöter 2010
De vid valet 19 september 2010 valda ledamöterna (i bokstavsordning) blev:
Jan Björklund, Bromma
Carl B Hamilton, Stockholm
Nina Lundström, Sundbyberg
Birgitta Ohlsson, Stockholm´
Nyamko Sabuni, Stockholm
Barbro Westerholm, Stockholm

Vid	valet	2010	fick	folkpartiet	i	Stockholms	stad	tre	ersättare:
Fredrik Malm, Stockholm
Gulan Avci, Stockholm
Helena Dyrssen, Stockholm
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Vid	valet	2010	fick	folkpartiet	i	Stockholms	län	tre	ersättare:
Erik Ullenhag, Stockholm
Gunnar Andrén, Stocksund
Anna Steele, Tyresö

Statsråd och riksdagsledamöter efter valet 2010

Eftersom Jan Björklund, Birgittta Ohlsson, Nyamko Sabuni, och Erik Ullenhag utsågs till 
statsråd från den 6 oktober 2010, kom de tjänstgörande riksdagsledamöterna att bli:
Gunnar Andrén, Stocksund
Carl B Hamilton, Stockholm
Nina Lundström, Sundbyberg
Fredrik Malm, Stockholm
Anna Steele, Tyresö
Barbro Westerholm, Stockholm
 
Det innebär i sin tur att riksdagsersättare är:
Från Stockholms stad: Från Stockholms län
Gulan Avci, Stockholm Martin Andreasson, Solna
Helena Dyrssen, Stockholm Helena Bargholtz, Lidingö
Stella Fare, Stockholm Lennart Rohdin, Gräddö

Under 2011 har inga förändringar förekommit i statsrådskretsen eller ledamöterna som 
samtliga tjänstgjort på sina mandat hela året.

Statsråds- och utskottsplaceringar efter valet 2010  
och under hela 2011

Gunnar Andrén	 Ledamot	skatteutskottet,	ersättare	finansutskottet	och	EU-	
nämnden, riksdagens insynsråd i riksrevisionen; riksdags -
gruppens skattmästare

Jan Björklund Partiordförande, riksdagsgruppens ordförande

Carl B Hamilton	 Ordförande	EU-nämnden,	ledamot	finansutskottet;	ekonomisk-
politisk talesman

Fredrik Malm Ledamot utrikesutskottet, ersättare utbildningsutskottet och 
EU-nämnden

Nina Lundström Ledamot utbildningsutskottet, ersättare miljö- och jordbruks-
utskottet

Birgitta Ohlsson Statsråd, EU-minister

Nyamko Sabuni Statsråd, jämställdhets- och biträdande utbildningsminister

Anna Steele Ersättare kulturutskottet, dito i civilutskottet och skatteutskottet

Erik Ullenhag Andre vice partiordförande, integrationsminister

Barbro Westerholm Ledamot socialutskottet, socialpolitisk talsman



27Folkpartiet i Stockholms län · Förbundsårsmöte 2012 Verksamhetsberättelse

Statssekreterare från Stockholms stad och län
Under 2011 tjänstgjorde som statssekreterare:
Helena Dyrssen i statsrådsberedningen (samordningskansliet)
Oscar Wåglund Söderström (hos Birgitta Ohlsson)
Patrick Joyce (under Oscar Wåglund Söderströms föräldraledighet)
Bertil Östberg (hos Jan Björklund)
Peter Honeth (hos Jan Björklund)
Amelie von Zweigbergk (hos Nyamko Sabuni)

Valresultatet 2010 jämfört med 2006, 2002 och 1998
Vid	riksdagsvalet	den	19	september	2010	fick	folkpartiet	i	Stockholms	län	105	400	röster	
(2006: 108 654, 2002: 202 995, 1998: 68 186).

Rösterna fördelade sig på detta sätt på de två valkretsarna:

 2010 2006 2002 1998
Stockholms stads valkrets 45 939 48 476   89 510 33 027 
Stockholms läns valkrets 59 461 60 178  113 485 35 159

Det betyder att väljarandelen i procent i valkretsarna var:

 2010 2006 2002  1998
Stockholms stads valkrets 8,6 10,1 19,5 7,5
Stockholms läns valkrets 8,3 9,2 18,3 6,2
 
Antalet valda riksdagsledamöter blev:

 2010    2006    2002    1998
Stockholms stads valkrets    Tre     Tre     Sex     Två
Stockholms läns valkrets    Tre     Fyra    Åtta    Tre

Stocksholmsledamöternas och fp-statsrådens prioriteringar 2011
De sex fp-riksdagsledamöterna från Stockholms stad och län har, tillsammans med de 
fyra fp-statsråden från Stockholm, under 2011 tagit initiativ för att lyfta frågor av särskilt 
intresse och betydelse för regionens invånare.

Det har gällt skol- och utbildningsfrågor, likaså forskningens förankring och indu-
strins behov i huvudstadsområdet, vidare kultur-, näringslivs-, energi- och miljöfrågor 
och i särskild grad framtida kollektivtrafiksatsningar.

Olika möjligheter till opinionsbildning har utnyttjats, dock främst motioner och 
interpellationsdebatter i riksdagen, debatter och artiklar utanför denna.
 Folkpartiets riksdagsledamöter från Stockholmsområdet är starkt medvetna om den 
stora	inflyttningen	till	vårt	län	och	den	ekonomiska	utvecklingens	i	huvudstadsområdet	
centrala betydelse för den ekonomiska tillväxtens och välfärdspolitikens möjligheter i 
hela vårt land.

Motsvarande förståelse för den växande storstadens problem och behov av resurser för 
att	kunna	uppfylla	de	förväntningar	som	de	inflyttande	bär	med	sig,	saknas	dessvärre	ofta	
hos majoriteten av riksdagens ledamöter, oavsett partitillhörighet.
 Den 2011 presenterade Utjämningskommittén, där Gunnar Andrén varit fp-företrädare 
2010–11 och Nina Lundström från 2008 i utredningens början, var ett lika bra som bekla-
gansvärt exempel på detta, helt inriktat på att kompensera för befolkningsminskningar i 
stora	delar	av	landet	utan	att	ta	hänsyn	till	att	demografiförändringen	också	kräver	resur-
ser i de växande delarna av landet, främst samtliga kommuner i Stockholms län.
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Det är befogat att påtala att enda landsting i Sverige som är nettobetalare till utjäm-
ningssystemet på landstingssidan är Stockholms läns landsting.

Riksdagsgruppens övergripande politiska inriktning 2011
För regeringen som helhet präglades 2011 av den ekonomiska krisen i södra Europa och 
vikten	av	att	bevara	offentligt	starka	finanser	i	Sverige,	något	som	föga	bekymrade	den	
politiska oppositionen.

Att i längden kunna vara ett konkurrensstarkt välfärdsland byggt på kunskapsbaserad, 
exportinriktad, varu- och tjänsteproduktion med naturtillgångarna inom skogen, malmen 
och vattenekraften som bas, har varit regeringens och folkpartiets övergripande mål under 
2011. Utan omställning till efterfrågan på kunskapsbaserade varor och tjänster utifrån 
kommer dock välfärden i vårt land att kunna tryggas. Geom denna prioritering – att skapa 
förutsättningar för förnyelse – har utrymmet för även angelägna sociala reformer varit 
begränsat.

Fp-gruppens prioriteringar är dock en garant för att demokartifrågor, mänskliga 
rättigheter, minoritets- och antidiskrimineringspolitik i skilda avseenden och alla geogra-
fiska	riktningar,	alltid	finns	med	i	dikussionen	om	knappa	resurser	samtidigt	som	vakt-
slåendet om bistånd till världens allra fattigaste är och förblir partiets kännemärke. Det 
mycket långdragna opinionsarbetet kring 1-procentsmålet för biståndet har burit frukt – 
ifrågasättandet är allt mer sällan förekommande och handlar numera mer om vad som 
skall inrymmas inom biståndsramen än om densammas storlek.

Riksdagsgruppen hade redan under mellanvalsåret 2011 blicken riktad mot EU-valet 
den 9 juni 2014 och de allmänna valen den 14 september 2014 (efter ändring i vallagen 
andra söndagen i september, tidigare tredje söndagen).

Departementsuppdelningen mellan de fyra regeringspartierna resulterar i – vad man än 
tycker om detta – begränsningar i både de liberala statsrådens och fp-ledamöternas 
politiska handlingsutrymme. Allianssamarbete i regeringsställning innebär förvisso 
positiva	inflytandemöjligheter	men	också	ett	ganska	snävt	partipolitiskt	manöverut-
rymme.

Men viktigare för möjligheterna att föra en mer visionär och reforminriktad liberal 
politik har varit de under 2011 mycket omfattande ekonomiska problemen i Europa. Bara 
ett fåtal länder i norra Europa, inkl. Sveriges, Norge, Danmark och Finland, har klarat sig 
igenom	krisen	utan	genomgripande	nedskärningar	inom	den	skattefinansierade	sektorn.
Konsekvensen – utöver problemen på arbetsmarknaden med framför allt oacceptabelt hög 
ungdomsarbetslöshet – blev att den tillväxtinriktade politiken måste omgärdas av bety-
dande säkerhetsmarginaler i syfte att trygga välfärden under också än sämre tider.

Folkpartiriksdagsgruppens arbete har därför under 2011 var inriktat på att inom 
alliansregeringens	ram	upprätthålla	och	utveckla	partiets	främsta	profilfrågor	från	senaste	
åren: skolan och utbildningspolitiken, forskningspolitiken, äldrefrågor, energi- och 
miljöpolitiken samt integrationspolitiken och dess möjligheter att bryta utanförskap.

Befolkningsutvecklingen i Stockholms stad och Stockholms län
(Nya siffror för 2011 kommer först den 22 februari)

Under 2010 ökade Stockholms läns befolkning till 2 054 343 invånare (2009: 2 019 182) 
per den 31 december. Befolkningsökningen var därmed 35 161 under året, en marginell 
nedgång	från	2009	då	länet	blev	37	199	fler	invånare	än	2008.

Här	kan	noteras	att	medan	Stockholms	län	fick	44	procent	av	hela	Sveriges	befolk-
ningsökning år 2009 har andelen stigit till nästan exakt 47 procent 2010.

Under tiden 31 december 2005–31 december 2009 ökade Stockholms läns befolkning 
med 157 778 invånare. (Sveriges fjärde största stad, Linköping, hade vid utgången av 



29Folkpartiet i Stockholms län · Förbundsårsmöte 2012 Verksamhetsberättelse

förra	året	146	416	invånare.	Det	finns	skäl	att	antaga	att	Stockholms	län	kommer	att	
2005–2011 ha ökat med nästan exakt ett Uppsala.)

Vid utgången av 2010 hade Stockholms stad 847 073 (2009: 829 417, 2008: 816 150), 
en ökning alltså under året med 17 656 invånare.)

Under senate femårsperioden har vår huvudstad ökat med 70 005 invånare, mosva-
rande halva Örebro eller hela Luleå.

Befolkningsutvecklingens betydelse för valkretsmandatens fördelning
Den ökande befolkningen avspeglar sig också i att antalet fasta valkretsmandat som 
 tillfaller Stockholmsregionen ökar.

Av de 310 fasta riksdagsmandaten i landet – 39 är utjämningsmandat – har Stock-
holms stad och län fått följande antal sedan 1988, man kan jämföra med Göteborgs stad 
som under samma period ökat från 16 till 17 eller Malmö från 8 till 9:

 Stockholms stad Stockholms län 
1988 25 32
1991 25 32
1994 25 33
1998 26 34
2002 27 35
2006 27 36
2010 28 37
 
(Med	utjämningsmandaten	fick	Stockholms	stad	29	ledamöter	2010,	Stockholms	län	38,	
det senare dock en nedgång från 2006 då hela sex utjämningsmandat hamnade i Stock-
holms län.)

Mandatsiffrorna men framför allt befolkningsökningen ger en antydan om både 
problemen och möjligheterna i regionen men än mer den dragningskraft som Stockholms-
regionen står för.

Det parlamentariska arbetet
Eftersom folkpartiet sedan 2006 utgör del av regeringsunderlaget skriver partiet inga egna 
parti- eller kommittémotioner. Partiets i Stockholms län traditionella Stockholmsregion-
motion återkom 2007 men väcktes vare sig 2008, 2009 eller efter valet 2010.

Som enskilda ledamöter har dock fp-företrädarna från Stockholm fortsatt att skriva 
motioner som uppmärksammar lokala problem, man kan säga från Norr- till Södertälje, 
samt väckt en rad uppmärksammade interpellationer och frågor.

För riksdagsgruppen i Stockholms stads och Stockholms läns valkretsar

Gunnar Andrén
17 mars 2012
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Verksamhetsplanen för Folkpartiet liberalerna i Stockholms län 2012 skrivs med siktet 
inställt på valåret 2014. Kampanjåret 2014 med val både till Europaparlamentet och i 
Sverige innebär en enorm utmaning för parti- och valorganisationen. Nyckeln till fram-
gångar i valen 2014 är hög politisk aktivitet hela mandatperioden och ett målmedvetet 
förnyelsearbete. Vi ska förverkliga och förnya vår liberala politik, driva ett utåtriktat 
kampanjarbete och genomföra organisatorisk förnyelse. Målen i verksamhetsplanen 
ska vara tydliga och följas upp kontinuerligt av förbundsstyrelsen. Verksamhetsplanens 
prio riteringar innebär att vi gör en satsning på mellanvalsperioden för att vi ska vara väl 
 rustade politiskt och organisatoriskt inför kampanjåret 2014.

Idén är att Folkpartiet ska synas under hela mandatperioden och arbeta aktivt för att 
vinna framgångar i valen 2014. Under 2011 arbetade länsförbundet mycket med att 
förankra och genomföra slutsatserna i valutvärderingen 2010. Valutvärderingens rekom-
mendationer	fick	ett	brett	stöd	och	genomsyrar	verksamhetsplanen.	Nu	gäller	det	att	vi	tar	
nästa steg och både förverkligar verksamhetsplanen och prioriterar det utåtriktade kam-
panjarbetet.

Framtagandet av ett nytt partiprogram ger stora möjligheter till ideologisk debatt i 
partiet och diskussion med allmänheten. Målet är att vi ska uppfattas som ett av de mest 
framtidsorienterade partierna. I Stockholms län ska vi ta tillvara möjligheterna under 
2012 att föra debatten med allmänheten om viktiga liberala framtidsfrågor.

Förnyelsen ska befästa Folkpartiets position som det liberala partiet i Stockholms län. 
En mångfald av liberaler ska känna sig hemma i Folkpartiet. Den liberala politiken för 
Stockholms län ska både vara tydlig och formulera de utmaningar vi står inför i regionen. 
Organisatoriskt är målet att bli en växande medlemsorganisation med mer professionella 
arbetsformer.	Tillväxt	kräver	fler	medlemmar	och	en	genomtänkt	plan	för	att	locka	nya	
medlemmar till Folkpartiet. Därför läggs under 2012 fokus på att genomföra de rekom-
mendationer som förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp kom med under 2011. En 
särskild	satsning	görs	också	på	att	locka	nyinflyttare	i	Stockholms	län	till	Folkpartiet.

Kommunföreningarna ska ha höga förväntningar på länsförbundet och länsförbundet 
ska ha höga förväntningar på förnyelse och politisk aktivitet i kommunföreningarna. 
Länsförbundets roll är att erbjuda professionellt stöd och support som bidrar till att lyfta 
kommunföreningarna. Det handlar både om att målmedvetet förverkliga målen och 
metoderna i verksamhetsplanen och att sprida goda exempel på aktiviteter och förnyelse 
mellan kommunföreningarna. Under 2012 höjs länsförbundets förväntningar på att 
kommunföreningarna ska prioritera det utåtriktade arbetet.

Förnyelse för en framgångsrik mandatperiod 

Verksamhetsplan 2012 
med sikte på 2014
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Verksamhetsområden för Folkpartiet  
i Stockholms län 2012–2014

 1. Bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län
 2. Stärk det liberala ledarskapet
 3. Stärk och kvalitetssäkra kommunföreningarnas verksamheter
 4. Utbildningar
 5. Kampanjer
 6. Flera medlemmar
 7. Samverkande organisationer 
 8. Kommunalpolitiska rådet
 9. Nätverk och liberala föreningar
10. Kommunikation

1. Bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län

Mål
•	 Folkpartiet ska leda och bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län.
•	Den liberala storstadspolitiken ska prioriteras.
•	 	Folkpartiet ska uppfattas som ett av de mest framtidsorienterade partierna i Stockholms 

län.
•	De länsövergripande landstingsfrågorna ska särskilt lyftas upp av förbundsstyrelsen.
•	 	Ta tillvara möjligheterna till liberal diskussion och debatt i länet i samband med fram-

tagandet av det nya partiprogrammet.
•	 	Använda för allmänheten öppna kanaler för diskussion och debatt om det nya partipro-

grammet.
•	 	Arrangera Stockholmskonferensen, den årliga mötesplatsen för liberal debatt.

Konferensen ska vara fulltecknad.
•	 	Alla kommunföreningar ska under 2012 slutföra arbetet med att ta fram en politisk 

plattform.

Bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län
Folkpartiet står inför viktiga ideologiska utmaningar, och länsförbundet ska bidra till den 
liberala idéutvecklingen och därmed också befästa Folkpartiets position som det liberala 
partiet i Stockholms län. Vi ska fortsätta utveckla vår politik på områden där vi redan står 
starka,	inte	minst	skolan,	men	också	bredda	vår	politiska	agenda	och	lyfta	upp	fler	frågor	
till debatt. Vår optimistiska grundsyn att framtidens utmaningar går att lösa är utgångs-
punkten för vår liberala politik. På det sättet kan våra program göra att vi uppfattas som 
ett av de mest framtidsorienterade partierna.

Prioritera den liberala storstadspolitiken
Stockholms län är en särskilt viktig region för Folkpartiet. Traditionellt är detta Folk-
partiets starkaste fäste. I takt med att Stockholmsregionen växer och förändras uppstår 
nya utmaningar. Regionen lockar varje år tiotusentals nya invånare och är Sveriges 
enda moderna storstadsregion. De politiska utmaningarna är stora och präglas både av 
regionens välstånd och tillväxt och av att ingen ska lämnas utanför alla möjligheter som 
erbjuds. De här förutsättningarna gör att Folkpartiet har goda chanser att vinna ökad 
popularitet och att växa.
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Liberal vision för Stockholms län
I samband med Förbundsårsmötet 2010 lanserade förbundsstyrelsen Stockholmsvisionen 
Stolta storstadsliberaler. Visionen var en tydlig berättelse om några av de liberala utma-
ningar som regionen står inför. Stockholmsvisionen är ett utmärkt exempel på hur länsför-
bundet kan formulera en sammanhållen beskrivning av den liberala synen på Stockholms-
regionens möjligheter. Förbundsstyrelsen ska driva det idépolitiska arbetet vidare på det 
sättet.

Lyft sjukvårds- och trafikfrågorna
Trots	att	sjukvårds-	och	trafikfrågorna	engagerar	stockholmarna	mycket	så	tenderar	de	att	
hamna i skymundan i Folkpartiet, både på förbundsnivå och i kommunföreningarna. Vi 
behöver	arbeta	aktivt	för	att	lyfta	de	viktiga	landstingsfrågorna.	Sjukvårds-	och	trafikfrå-
gor är bra teman för utspel på förbundsnivå och för länsgemensamma kampanjer.

Liberal debatt och diskussion om det nya partiprogrammet
Förbundsstyrelsen välkomnar arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram i Folkpartiet. 
Det innebär fantastiska möjligheter för liberaler i Stockholms län att debattera och disku-
tera framtidens liberala utmaningar. Vi vill att kommunföreningarna involverar partiets 
medlemmar och allmänheten i detta arbete. Det är vår gemensamma uppgift i länet att nå 
ut till allmänheten i Stockholms län med framtidens liberala utmaningar. Under 2012 görs 
en särskild satsning på att FP-föreningar ska bjuda in allmänheten för att diskutera fram-
tida liberala utmaningar, läs mer under kampanjavsnitet.
 De sociala medierna kommer att vara särskilt användbara i det nya partiprograms-
arbetet. Fp i Stockholms stad visade inför valet 2010 att arbetet med politiska program 
på bloggar involverar många stockholmare. Länsförbundet ska dra lärdomar från Stock-
holms stads arbete för att involvera allmänheten i arbetet med nytt partiprogram. Länsför-
bundet ska också engagera sig aktivt i och samordna med Riksorganisationens satsningar 
på sociala medier.

Stockholmskonferensen den liberala mötesplatsen
En särskilt viktig mötesplats i Stockholms län är Stockholmskonferensen. Den arrangeras 
varje år och ska vara en politisk källa till inspiration. Hittills har konferensen varit mycket 
populär. Självklart ska den även fortsättningsvis vara fullsatt. En deltagaravgift ska tas 
ut. LUF:s medlemmar ska kunna engageras som volontärer. Ingen avgift ska tas ut av 
LUF:arna.

Lokala politiska plattformar i alla kommuner
Erfarenheterna från kommunvalet 2010 och tidigare visar att grunden för framgångar i val 
läggs tidigt i den nya mandatperioden. En tydligare politik behöver drivas i många kom-
muner. Förbundstyrelsen uppmanar kommunföreningarna att fortsätta och slutföra arbetet 
med att ta fram tydliga lokala politiska plattformar. Alla kommunföreningar ska under 
2012 slutföra arbetet med att ta fram en politisk plattform.
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2. Stärk det liberala ledarskapet

Mål
•	 Länsförbundet ska välkomna och introducera nya liberala ledare.
•	 	Länsförbundet ansvarar för att varje år genomföra personliga utvecklingssamtal med 

alla gruppledarna i kommunerna.
•	 Folkpartiet i Stockholms län startar Kandidatskola 2014 under våren 2012.
•	 	Länsförbundet ansvarar för att erbjuda mentorprogram åt gruppledarna, fullmäktigele-

damöterna och nämndledamöterna.

Det liberala ledarskapets betydelse kan inte nog betonas. Det föredömliga ledarskapet 
bidrar alltid till framgång för den berörda organisationen. Alla liberala ledare har ett stort 
eget ansvar att på ett föredömligt och engagerat sätt leda sina grupper och att följa partiets 
etiska riktlinjer. Länsförbundet har höga förväntningar på ledarna i länet och kan göra 
mycket för att höja ledarskapets status. Därför är det så viktigt för länsförbundet att på 
flera	olika	sätt	stödja	det	liberala	ledarskapet.

Utöver gruppledare och ordförande i kommunföreningarna är det fullt av andra 
liberala ledare i Folkpartiet. Ordförande i kommunala nämnder, gruppledare i nämnder, 
kampanjansvariga i föreningar och ordförande i lokalavdelningar – listan kan göras hur 
lång som helst. Gemensamt för alla dessa ledare är att deras ledarskap bär upp Folkpartiet 
och att Folkpartiet bedöms av allmänheten utifrån hur ledarskapet utförs.

Länsförbundet ska välkomna och introducera nya liberala ledare
Länsförbundet måste bli bättre på att välkomna och introducera nya ledare på olika upp-
drag. Nya liberala ledare ska både mötas av ett varmt välkomnande och en gedigen intro-
duktion in i organisationen.

Utvecklingssamtal med gruppledarna i kommunerna
Länsförbundet har genomfört utvecklingssamtal med gruppledarna under 2011. Dessa 
samtal kommer att följas upp med nya gruppledarsamtal under 2012. Syftet är att grupp-
ledarna ska få ett politiskt utvecklingssamtal med en erfaren FP-politiker som utsetts av 
förbundsstyrelsen. På detta sätt får gruppledaren möjlighet att diskutera sitt ledarskap och 
FP:s lokala politik. Samtidigt kan förbundsstyrelsen ge uttryck för förväntningarna på 
gruppledarna och får en övergripande bild av det politiska ledarskapet i länet.

Kandidatskola 2014
Folkpartiet i Stockholms län startar Kandidatskola 2014 under våren 2012. Utbildningen 
vänder sig till en målgrupp som redan idag har förtroendeuppdrag och som siktar på att 
kandidera till kommunfullmäktige 2014, och är intresserad av ett tyngre uppdrag som 
kommunalråd, gruppledare eller nämndordförande. Syftet med utbildningen är att stärka 
deltagarna som politiker på framskjuten position med nya kunskaper och perspektiv, ett 
breddat	nätverk	och	inspiration	inför	valrörelsen.	Vi	tror	att	det	finns	goda	skäl	för	oss	att	
redan nu väcka tanken om morgondagens ledare i Folkpartiet på olika nivåer och att den-
här utbildningen kan bidra positivt till att stärka vårt parti.

Mentorprogram åt gruppledarna, fullmäktigeledamöterna  
och nämndledamöterna
Gruppledarna, fullmäktigeledamöterna och nämndledamöterna i länet erbjuds mentorer. 
Mentorerna är erfarna FP-politiker som utbildas i mentorskapets innebörd. De grupple-
dare och förtroendevalda som erbjuds en mentor har ett stort eget ansvar att använda sin 
mentor	på	bästa	sätt.	Mer	om	mentorprogrammet	finns	under	Utbildningsavsnittet.
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3.  Stärk och kvalitetssäkra kommunföreningarnas  
verksamheter

Mål
•	 	Förbundsstyrelsens och förbundskansliets närvaro hos kommunföreningarna ska öka. 

Varje kommunförening bör besökas ett par gånger varje år.
•	 	Alla kommunföreningar förväntas driva ett förnyelsearbete mot de aktivitetsmål som 
finns	i	denna	verksamhetsplan.	Målen	samlas	i	en	checklista	som	skickas	ut	i	början	 
på 2012.

•	 	Länsförbundet ansvarar för att det hålls årliga utvecklingssamtal med ledningarna 
i varje kommunförening.

•	Valberedningarna har en nyckelroll i förnyelsen av folkpartiföreningen.
•	 	De återkommande ordförandeträffarna ska kännetecknas av delaktighet och idéutbyte. 
Det	åstadkommer	vi	bland	annat	genom	att	fortsätta	arbeta	med	och	förfina	de	nya	
mötesformer som har introducerats under hösten 2011.

•	 	Temat för den årliga Föreningskonferensen på hösten är förnyelse. Konferensen 
döps om till Förnyelsekonferensen.

•	 	Förbundskansliet	gör	layout	av	grafiskt	material	till	exempel	tidningar,	flygblad	
och annonser åt kommunföreningarna.

•	 	Länsförbundet ska utveckla insamlingsaktiviteter som kommer kommunföreningarna 
till del.

Kommunföreningarna är nyckelaktörer för Folkpartiets förnyelse under mandatperioden. 
Målet är att alla kommunföreningar ska ha hög politisk aktivitet i kombination med ett 
vitalt föreningsliv. Valåret 2014 vill vi att kommunföreningarna har goda förutsättningar 
att bedriva framgångsrika lokala valrörelser.  

Kommunföreningarna ska ha höga förväntningar på länsförbundets verksamhet i linje 
med vad som står i verksamhetsplanen. Kommunföreningarna ska känna länsförbundets 
uppbackning med stöd och support för förnyelse och ökad politisk aktivitet. Länsförbun-
dets närvaro ute hos kommunföreningarna ska öka och varje kommunförening ska 
besökas ett par gånger varje år.

Förbundsstyrelsen vill på detta sätta höja förväntningarna på att förnyelse genomförs i 
kommunföreningarna. Förbundsstyrelsen uppmanar styrelserna att se detta arbete som en 
positiv möjlighet för kommunföreningen. Ett nära och öppet samarbete mellan länsför-
bundet och kommunföreningarna är en framgångsväg för förnyelse.

Valberedningen har viktig roll i förnyelsen av föreningen
Kommunföreningarnas valberedningar ska ha en aktiv roll i förnyelseprocessen i folkpar-
tiföreningen. Valberedarna ska ta hänsyn till kompetens, erfarenhet, ålder, kön, med mera 
för att hitta personer som ska leda och förnya föreningen. Valberedningen ska också bidra 
till att klargöra vilket mandat styrelsen har i föreningens arbete. Studieförbundet Vuxen-
skolan har tagit fram ett studiematerial att använda i valberedningsprocessen. Materialet 
skickas ut till alla kommunföreningar.

Det är viktigt föreningarna utser valberedningen med omsorg. Kompetens och diplo-
mati är ledord. 

Länsförbundet kommer att under våren 2013 inbjuda till ett särskilt möte med sam-
mankallande i valberedningar och nomineringskommittéer. Detta ska ske i god tid innan 
provvalsarbetet påbörjas.
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Årliga utvecklingssamtal med ledningar för kommunföreningarna
Förbundskansliet sammanfattar verksamhetsplanen i en checklista med mål för kommun-
föreningarna.	Listan	som	kan	vara	mycket	konkret	ska	innehålla	punkter	från	flera	olika	
områden i verksamhetsplanen ligger till grund för de årliga utvecklingssamtalen med led-
ningarna för kommunföreningarna som hålls på hösten inför Förnyelsekonferensen. Vid 
utvecklingssamtalen representeras länsförbundet av en politiker från förbundsstyrelsen 
och en tjänsteman på kansliet. Alla föreningsordförande ska erbjudas utvecklingssamtal 
under 2012.

Det lokala politiska programmet och det lokala ledarskapet är självklart centrala delar 
i hur väl kommunföreningarna kan nå framgång. Lokala politiska plattformar och ledar-
skapet tas i huvudsak upp på andra ställen i den här verksamhetsplanen.

Ordförandeträffar med fokus på idéutbyte och diskussion
Ordförandeträffarna blir centrala för att förankra förnyelsen och för det kontinuerliga idé-
utbytet mellan kommunföreningarna. Länsförbundet ser också ordförandeträffarna som 
en viktig arena för att sprida exempel på framgångsmetoder mellan kommunföreningarna.

Årlig förnyelsekonferens på hösten
En återkommande förnyelsekonferens hålls på hösten för representanter för kommunför-
eningarna. Tillfälle ges då att följa upp och diskutera förnyelsen i kommunföreningarna. 
Viktigt att länsförbundet ständigt ser över mötesformerna för att ännu mer öka dialogen.

Förbundskansliet bistår med layout av grafiskt material
Länskansliet behöver informera kommunföreningarna om att servicen med layout av gra-
fiskt	material	bygger	på	att	kommunföreningarna	skickar	in	fullständigt	manus	och	bilder	
minst tio arbetsdagar i förväg. Kommunföreningar bör även skicka in utgivningsplaner 
för tidningar, annonser, material med mera i förväg så att kansliet kan planera arbetet på 
ett ändamålsenligt sätt.

Länsförbundet har gått in i ett samarbete med Riksorganisationen för att kunna ta fram 
färdigmallat material och på så vis förenkla produktionen.

Utveckla insamlingsaktiviteter till nytta för kommunföreningarna
Länsförbundet utredde under 2011 frågan om insamlingsaktiviteter i länet. Under 2011 
lägger förbundsstyrelsen konkreta förslag på hur insamlingsaktiviteter kan genomföras i 
länet. Särskilt fokus läggs på att insamlingsveksamheten ska vara till nytta för kommun-
föreningarna.
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4. Utbildningar

Mål
•	 	Högre	medlemsvärde	skapas	för	medlemmar	genom	att	det	fortlöpande	finns	möjlig-

heter till fördjupning och breddning av kunskaper och kompetens.
•	 	Utbildningsprogram i fyra steg införs i länet som åskådliggör för medlemmarna vilka 
de	olika	utbildningarna	är	och	vad	som	förväntas	av	deltagarna.	Till	flera	av	utbildning-
arna krävs ansökningsförfarande. Steg 4 i utbildningsprogrammet blir kandidat- och 
valarbetarutbildningar som genomförs inför 2014.

•	 	Under perioden satsas resurser på köp av externa utbildningstjänster för förtroende-
valda, och kommande kandidater inför 2014.

•	 	Alla utbildningar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och i 
möjligaste mån med Stockholmsföreningen.

Det är viktigt att Folkpartiet har medlemmar som är skolade i politik och organisation och 
har relevant kompetens för sina uppdrag. För att Folkpartiet ska ha en trimmad organisa-
tion såväl politiskt som organisatoriskt under mandatperioden och inför valet 2014 är det 
viktigt att satsa på utbildningar såväl på bredden som på specialkompetenser.

Folkpartiets utbildningar följer två olika grenar. En generell gren som är öppen för alla 
medlemmar efter intresse och en gren som är knuten till förtroendeuppdrag eller funktion. 
Det är av värde att våra medlemmar som har förtroendeuppdrag går våra utbildningar så 
att de känner sig trygga och väl rustade inför sitt uppdrag, inte bara politiskt utan också 
med själva hantverket.

Utbildningsprogram i fyra steg
För den första grenen införs den här mandatperioden ett nytt utbildningsprogram i fyra 
steg. Det börjar med nymedlemsträffar och slutar med kampanj- eller kandidatutbildning.

Steg 1:   Introduktion för nya medlemmar. Ger ideologisk orientering och grund -
läggande information om Folkpartiets politik och organisation.

Steg 2: Fortsätt i Folkpartiet, Framtidspoolen. Framtidspoolen pågår under en termin.
Steg 3: Kandidatskola 2014
Steg 4: Kandidat- och valarbetarutbildning.

Framtidspoolen
Utbildningen Framtidspoolen som är ett bra insteg mot ett förtroendeuppdrag. Framtids-
poolen	innehåller	såväl	politik	som	retorik	m	fl	baskunskaper	för	ett	förtroendeuppdrag.	
Den nuvarande utbildningen avslutas under januari 2012. Under senare delen av hösten 
2012 startar ett nytt utbildningstillfälle.

Satsning på utbildningar för kommande förtroendevalda
Utbildningen av kandidater inför 2014 kommer att ha betydelse för kvaliteten på valarbe-
tet. Kandidatutbildningarna bör därför starta i god tid innan valet, detta bygger naturligt-
vis på att föreningarna redan nu börjar planera för kommande kandidater. En beredskap 
för	utbildningsbehov	som	uppstår	under	perioden	ska	naturligtvis	finnas.

Planerade utbildningar 2012
Steg 1: Träffar för nya medlemmar. Gratis
Steg 2: Framtidspoolen. Ansökningsförfarande, deltagaravgift.
Steg 3: Kandidatskola 2014

Under 2012 kommer en utbildning för politiska sekreterare att inledas i samarbete med 
riksorganisationen. 

Mentorprogram. Gratis.
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5. Kampanjer

Mål
•	 	Kampanjerna ska aviseras i god tid och temat för kampanjerna ska förankras väl. För 

att säkerställa att så sker är det viktigt att vi för en nära dialog med kampanjansvariga 
på riksorganisationen. Därigenom kan vi skapa en bättre ömsesidig förståelse för res-
pektive organisations behov och tidsplaner.

•	 	Genomföra gemensamma höst- och vårkampanjer i Stockholms län där så många som 
möjligt av kommunföreningarna deltar.

•	 	Arrangera kampanjdagar på Internationella Kvinnodagen och Europadagen. Målet är 
att hälften av kommunföreningarna deltar vid någon av kampanjdagarna.

•	 	Genomföra en kampanjsatsning på diskussionskvällar om det nya partiprogrammet ute 
i kommunföreningarna. 

•	 	En	särskild	satsning	görs	på	att	locka	nyinflyttare	i	Stockholms	län	till	Folkpartiet.
•	 	Förbundskansliet ansvarar för att sprida goda kampanjexempel mellan kommunfören-

ingarna. Med hjälp av den diskussionsgrupp som skapats för ordförande och politiska 
sekreterare i länet uppmuntrar vi föreningarna att öka det egna utbytet.

•	 	Marknadsföra möjligheten att söka medel för kampanjer ur kampanj- och idéfonden. 
Idag är det för få kommunföreningar som ansöker.

Idén med kampanjerna i Stockholms län är att stärka det utåtriktade politiska arbetet.  
Vi vill synas, nå ut med viktiga budskap, förverkliga vår politik, ge bränsle åt våra aktiva 
medlemmar samt locka nya medlemmar. Länsförbundets kampanjer är samordnade 
med riksorganisationens kampanjverksamhet och vill motivera kommunföreningar och 
medlemmar att bedriva kampanjer. Ingen kommunförening kan göra allt och ska inte 
känna pressen att behöva delta i alla kampanjer. Men det utåtriktade arbetet bidrar till 
ökat engage mang bland våra aktiva och motiverar nytt engagemang. De kampanjer som 
genomförs gemensamt i Stockholms län ska vara väl förankrade, aviseras i god tid och ha 
tydliga	mål.	Det	är	bättre	att	genomföra	få	och	bättre	kampanjer	än	flera	kampanjer	som	
inte får något genomslag eller är för dåligt förankrade. Kampanjerna ska nå ut i sociala 
medier och nätverk. Självklart ska medlemsvärvning vara en central del i alla kampanjer.

Höst- och vårkampanjer
Vi genomför vår- och höstkampanjer under särskilda kampanjperioder. Målet är att samt-
liga kommunföreningar ska delta. Förbundskansliet ansvarar för att kampanjplaner med 
mål och material tas fram.

Förbundskansliet kommer att träffa representanter för Riksorganisationen i början av 
2012 för att diskutera en tidsplan för de större kampanjerna under 2012.  

Kampanjdagar på Internationella kvinnodagen och Europadagen
Kampanjdagar genomförs på Internationella kvinnodagen och Europadagen. Våra nät-
verk och samverkande organisationer som Liberala Kvinnor involveras för att förbereda 
Internationella Kvinnodagen och EU-nätverket ansvarar för kampanjen på Europadagen. 
Länsförbundet kommer att initiera ett möte under våren 2012 med EU-nätverket för att 
diskutera planeringen och ansvarsfördelningen i samband med EU-dagen.

Blixtkampanjer och kampanjpaket
Riksorganisationen kommer att genomföra blixtkampanjer med kort varsel som kommun-
föreningarna i Stockholms län har goda möjligheter att delta i. Kommunföreningar som 
med kort varsel vill genomföra egna blixtkampanjer får stöd och service från länsförbun-
det. Förbundskansliet ansvarar för att det skickas ut åtminstone tre lokala kampanjpaket 
per	år.	I	paketen	finns	insändare,	någon	form	av	initiativ	med	mera.
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Kampanj för det nya partiprogrammet
Under 2012 görs en särskild kampanjsatsning på att bjuda in till samtal med allmänheten 
om de viktiga framtidsfrågor som tas upp i arbetet med nytt partiprogram. Länsförbundet 
tar fram mallar på hur sådana debatter kan se ut. Kommunföreningarnas uppgift blir att 
bjuda in FP:s företrädare och allmänheten till diskussion.

Genomföra kampanjer för att locka nyinflyttare till Folkpartiet
En	viktig	målgrupp	är	alla	nyinflyttare	i	Stockholms	län.	För	att	vinna	de	nyinflyttade	
både som sympatisörer och nya medlemmar i Folkpartiet ska utåtriktat kampanjarbete i 
nya bostadsområden uppmuntras. Förbundsstyrelsen låter 2012 en arbetsgrupp ta fram 
goda	exempel	och	rekommendationer	på	hur	nyinflyttare	kan	lockas	till	Folkpartiet.

Kampanj- och idéfonden
Länsförbundets kampanj- och idéfond ska främja nyskapande och kreativitet i det utåt-
riktade kampanjarbetet. Fonden är öppen för ansökningar från såväl kommunföreningar 
som nätverk. Beslut om bidrag fattas förbundsstyrelsens arbetsutskott och kampanjer 
och arrangemang genomförda med medel ur fonden ska alltid återredovisas efter genom-
förandet.

6. Fler medlemmar.
Från och med 2012 bör förbundskansliet månadsvis följa utvecklingen av medlemstalet i 
länet. Statistiken ska sedan stämmas av mot de mål för medlemstillväxt som formuleras 
här i verksamhetsplanen.

Mål
•	 	Förankra idén hos kommunföreningarnas styrelser att varje år sätta mål för  antalet nya 

medlemmar de vill värva.
•	 	Öka medlemsantalet med 5 procent under 2012 och bli 3675 medlemmar.
•	 	Sprida goda exempel på medlemsvärvning mellan kommunföreningarna.
•	 	Förnya samarbetet med LUF så att övergången från LUF till Folkpartiet är naturlig.
•	 	Bistå kommunföreningarna i deras arbete för att förbättra medlemsvården. Som ett led 

där i ska vi sprida kunskap om nya mötesformer till kommunföreningarna.
•	 	Komplettera nymedlemsträffarna med mer informella introduktionskvällar som ska 

vara öppna även för intresserade som inte idag är medlemmar.
•	 	Använda webben och ny teknik för att sänka trösklarna för medlemsskap. 
•	 	Förbundskansliet ska fortsätta att sprida och förankra den lathund om hantering av nya 

medlemmar och konstruktiva avslut som togs fram under slutet av 2011.
•	 	Förbundskansliet måste säkerställa att kommunföreningarna har tillgång till en presen-

tationsbroschyr. 
•	 	Ett standardmejlsvar ska tas fram som ett verktyg för att möjliggöra snabba återkopp-

lingar till många personer. Det hjälper kommunalråd och andra som får mycket respons 
från allmänheten att vara lättillgängliga och kommunikativa.

De lokala föreningarna ansvarar för värvning av och kontakt med varje enskild medlem. 
Betydelsen av en aktiv medlemsvård i kommunföreningarna kan inte nog understrykas. 
Det är viktigt att kunna erbjuda en varierad verksamhet som riktar sig inte enbart till de 
medlemmar som har uppdrag. Kommunföreningarna ansvarar också för grundläggande 
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politisk och organisatorisk utbildning av dessa. En nödvändig del i förnyelsen av Folk-
partiet i Stockholms län är att vi vänder oss utåt och får in nya medlemmar. Vi behöver bli 
fler	medlemmar.	De	nya	medlemmarna	förnyar	och	föryngrar	Folkpartiet.

Sätt lokala mål för medlemsvärvningen
För att öka engagemanget för att få nya medlemmar bör kommunföreningarna sätta mål 
för antalet nya medlemmar de vill värva varje år. Målet ska vara möjligt att nå och bidra 
till	att	en	strategi	för	att	värva	tas	fram.	Inspiration	till	en	sådan	strategi	finns	att	hämta	
bland	annat	i	rapporten	Så	värvar	vi	flera	medlemmar	som	förbundsstyrelsens	medlems-
värvningsgrupp tog fram under 2011. Länskansliet ansvarar för att rapporten fortsätter att 
förankras och genomförs i kommunföreningarna under 2012. För en mindre kommun-
förening är ett rimligt mål att kanske fem nya medlemmar ska värvas under året. I Stock-
holms	län	finns	exempel	på	kommunföreningar	och	lokalavdelningar	som	är	extra	bra	på	
att locka nya medlemmar. Fler sådana exempel omnämns i rapporten från medlemsvärv-
ningsgruppen.  

Gör det enkelt att bli medlem på hemsidor
Förbundskansliet ska tillsammans med kommunföreningarna se till att det på alla för-
eningars	webbsidor	finns	en	knapp	som	länkar	vidare	till	sidan	för	medlemsregistrering	
samt motsvarande knapp för LUF-medlemskap. 

Ta fram presentationsbroschyr
Alla kommunföreningar ska ha tillgång till en presentationsbroschyr. Den ska kunna 
användas för att introducera Folkpartiet, vår politik och våra värderingar för dem som 
visar intresse för oss. Broschyren bör kompletteras med en mejlsignatur samt en banner 
för webben som lockar till medlemsskap. En väljargrupp som vi särskilt ska uppvakta är 
nya kommuninvånare. I nya bostadsområden är det lämpligt att informera om Folkpartiets 
politik lokalt och värva nya medlemmar.

Informella introduktionskvällar för nya medlemmar och intresserade
Under 2012 arrangeras minst två informella introduktionskvällar där nya medlemmar  
och intresserade under lättsamma former får träffa intressanta politiker.

Medlemsvärvningskampanjer
Vi	uppmuntrar	särskilt	värvarna	i	Stockholms	län	att	värva	ännu	flera.	Vi	uppmuntrar	
också	de	nya	medlemmarna	att	värva	flera.	Särskild	satsning	görs	på	att	locka	kvinnor	till	
Folkpartiet.

Förnya och öka samarbetet med LUF för att locka LUF:are till Folkpartiet
Under 2012 ska Folkpartiet och LUF Storstockholm ta fram en gemensam strategi för att 
locka LUF:are till Folkpartiet. För LUF:are är medlemskapet avgiftsfritt det första året. 
Länsförbundet	och	LUF	bör	tillsammans	säkerställa	att	det	finns	rutiner	för	att	fånga	upp	
LUF:are som visar intresse för att ta steget in i partiet.
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7. Samverkande organisationer

Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm
Samverkan med LUF Storstockholm fortsätter under mandatperioden. Ungdomsförbun-
dets insatser utgör en viktig del av Folkpartiet liberalernas arbete. Samordningen av loka-
ler för kanslierna har skapat ett bättre samarbete på förtroendevald- och tjänstemannanivå.

Liberala Studenter Storstockholm
Liberala Studenter i Stockholms län bedriver verksamhet riktad till högskole- och uni-
versitetsstuderande. Länsförbundet kommer under mandatperioden att fortsätta samarbe-
tet med Liberala Studenter. Genom länsförbundets samarbete med LUF Storstockholm 
säkerställs också att Liberala Studenter har tillgång till kontorsutrymmen m.m.

Liberala kvinnor i Stockholms län
Samarbetet med Liberala kvinnor i Stockholms län fortsätter under mandatperiden och är 
ett komplement till partiets verksamhet.

8. Kommunalpolitiska rådet (KPR) i Stockholms län

Mål
•	 	KPR ska driva sex-nio sakpolitiska nätverk för förtroendevalda i fullmäktige, nämnder 

och styrelser.
•	KPR ska i samråd med förbundsstyrelsen göra minst fyra sakpolitiska utspel varje år.
•	KPR genomför ett strategiarbete för att stärka positionerna i länets kommuner.

Kommunalpolitiska rådet (KPR) utgörs av en ledande företrädare (normalt gruppledaren) 
från varje kommunförening i länet och är ett samrådsorgan för att underlätta samordnat 
politiskt agerande från Folkpartiets kommunala företrädare i hela Stockholms län. Ordfö-
randen i KPR utses av förbundsstyrelsen.

Inom ramen för KPR:s arbete ska fullmäktigeledamöter och förtroendevalda i kommu-
nernas nämnder och styrelser erbjudas att ingå i ett sakpolitiskt nätverk som motsvarar 
deras uppdrag. Nätverken ska stärka de förtroendevaldas samhörighet med Folkpartiet 
och andra liberaler i länet. Nätverken ska fördjupa och sprida den sakpolitiska diskussio-
nen inom respektive område och sprida goda exempel mellan kommunerna. Varje nätverk 
leds av en eller två av KPR:s ledamöter. Förbundskansliet bistår med stöd av en tjänste-
man och till varje nätverk kopplas också en politisk sekreterare från kommunerna. En väl 
organiserad ledning av nätverken är en första förutsättning för att nätverken ska bli 
framgångsrika. Ledningarna för nätverken ska särskilt uppmärksamma behovet av 
kontinuerlig information till nätverken.

Följande	nätverk	ska	finnas:	Förskola,	grundskola-	och	gymnasium,	socialpolitik,	
äldreomsorg,	miljö,	stadsbyggnad	och	trafik,	kultur,	fritid	och	idrott,	polis	och	trygghet	
samt nätverk för unga förtroendevalda (Unga KPR). Under 2012 kommer ett uppfölj-
ningsarbete att inledas för att säkerställa att arbetet i de politiska nätverken leder till ökat 
genomslag för vår politik och utvecklas på ett sätt som efterfrågas.

KPR ska vidare driva på den politiska debatten i Stockholms län genom att i samråd 
med förbundsstyrelsen göra minst fyra utspel per år i länsfrågor eller frågor som omfattar 
flera	kommuner.
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Strategiarbete för att stärka Folkpartiets positioner i kommunerna inför 2014
Under 2012 kommer ett strategiarbete genomföras inom ramen för KPR för att stärka 
positionerna i kommuerna inför valen 2014. Arbetet kommer ledas av KPR:s arbetsut-
skott i nära samarbete med förbundsstyrelsen.

9. Nätverk och liberala föreningar
Förutom	KPR	och	de	samverkande	organisationerna	(se	ovan)	finns	också	nätverk	och	
liberala föreningar vars verksamhet har betydelse för länsförbundets arbete.
Till	att	börja	med	finns	ett	antal	sakpolitiska	nätverk	av	arbetande	karaktär	som	drivs	i	
kommunalpolitiska rådets regi och samlar förtroendevalda folkpartister. Se avsnittet ovan 
under KPR.

Vidare	finns	nätverk	som	drivs	av	enskilda	engagerade	folkpartister	för	att	samla	
intresserade i olika frågor, till exempel EU-nätverket, Gröna Liberaler, Idrottspolitiska 
nätverket	m.fl.

I	sammanhanget	kan	också	nämnas	att	det	även	finns	sakfrågenätverk	som	drivs	av	
våra riksdagsledamöter och andra ledande politiker. Dessa nätverk får huvudsakligen sitt 
stöd från respektive kansli.

Vidare	finns	flera	fristående	liberala	föreningar,	till	exempel	Liberal	mångfald	och	
Homo-, bi- och transliberaler. Även dessa föreningar har stor potential för att samla 
intresserade liberaler kring olika sakfrågor.

Länsförbundet stöder nätverkens och de liberala föreningarnas arbete på olika sätt. En 
viktig form av stöd är att bidra med informationsspridning om deras verksamhet och i 
mån av möjlighet erbjuda tillgång till kansliets egna möteslokaler. Vidare har nätverk och 
liberala föreningar möjlighet att på samma villkor som kommunföreningar ansöka ur 
kampanj- och idéfonden för nyskapande och utåtriktad verksamhet av strategiskt intresse 
för länsförbundet, till exempel kampanjer på Europadagen eller under Pridefestivalen. 
Sådana ansökningar prövas av förbundsstyrelsens arbetsutskott.

Nätverken och de liberala föreningarna fyller också en viktig funktion som förbunds-
styrelsens	referensorgan	i	vissa	frågor.	När	så	är	påkallat	finns	även	möjlighet	till	gemen-
samma uttalanden, utspel och andra aktiviteter.

10. Kommunikation

Intern kommunikation
Den interna kommunikationen är avgörande för att arbetet inom länsförbundet ska bli 
framgångsrikt. Intern kommunikation är alla de aktiviteter som sker för att föra en dialog 
inom vår organisation om viktiga mål, strategier och beslut som syftar till att skapa förstå-
else och engagemang hos medlemmarna.   

Olika typer av mål
Kommunikationsmålen är vad våra kommunikationsaktiviteter skall resultera i, dvs vad vi 
ska uppnå med vårt arbete. Kommunikationsmålen måste stödja det övergripande verk-
samhetsmålet. Målen är avgörande för att kunna bedöma om kommunikationsaktivite-
terna tillför något värde i organisationen.

Det övergripande målet för den interna kommunikationen för länsförbundet är att 
skapa ett förtroendekapital mellan länsförbundet och kommunföreningarna och därige-
nom bidra till delaktighet och engagemang i vårt gemensamma arbete. Det övergripande 
målet skall brytas ned i mätbara mål.
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Målgrupper

Länsförbundet har två prioriterade målgrupper för den interna kommunikationen.

Medlemmar
Mål:  Kommunikationen med våra medlemmar skall skapa ett mervärde av att vara med-

lem i Folkpartiet och inbjuda till engagemang på olika nivåer.

Kommunföreningar
Mål:  Kommunikationen med kommunföreningarna sker framför allt genom ordförande, 

politiska sekreterare, gruppledare och valledare och skall bidra till ett gott samar-
bete och enighet om metoder och mål.

Informationskanaler
Med kanaler menas den metod som används för att överbringa budskap mellan en avsän-
dare och en mottagare. En kanal kan vara muntlig, skriftlig eller digital.

Den interna kommunikationen inom länsförbundet sker i huvudsak genom personliga 
möten, telefonsamtal etc men också genom följande kanaler:

Mötesplatser

Ordförande- och valledarträffar
Syftet är i första hand nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. Mötena kommer att 
utvecklas under mandatperioden från att vara mycket av informationsutbyte till att inne-
hålla mer dialog, idéutbyte, stöd och samarbete.

•	 ca 4 gånger/år, antingen som fysiska träffar eller telefonmöten
•	 En ordförandekonferens arrangeras en gång per år, i september.

Målgrupp: ordförande och valledare i kommunföreningarna.

Möten med politiska sekreterare
Syftet är framför allt att skapa en plattform för nätverk och erfarenhetsutbyte. Mötena 
kommer att behandla aktuella politiska frågor med inbjudna talare, utbildning, stöd och 
samarbete.

•	 6 – 8 ggr per år

Målgrupp: Politiska sekreterare och pressansvariga i kommuner, landsting och stadshus

Förnyelsekonferensen
Syftet är förnyelse inför 2014, plattform för dialog och skapande av en länsgemensam 
politik.

•	 1 gång per år.

Målgrupp: ordförande, politiska sekreterare, gruppledare och valledare från kommun-
föreningarna, förbundsstyrelsen och riksdagsledamöterna från Stockholmsregionen.

Stockholmskonferensen
Syftet är att vara den viktigaste liberala mötesplatsen för folkpartister i Stockholms län.

•	 1 gång per år.

Målgrupp: Alla aktiva medlemmar i Stockholm stad och län.
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Medlemstidning – Folkpartinytt
Syftet är att vara en medlemstidning som är relevant och intressant för våra medlemmar.

•	Utkommer ca 4 gånger per år

Målgrupp: Alla medlemmar i Stockholms län.

Hemsidor
Länets hemsida är en viktig informationskanal som uppdateras kontinuerligt. Varje kom-
munförening ansvarar för att de har en aktuell och uppdaterad hemsida. Stödet till kom-
munföreningarna med utbildningar för att sköta lokala hemsidor ska fortsätta.

Bloggar
Folkpartibloggen, folkpartibloggen.wordpress.com
Syftet är att vara relevant och aktuell för våra medlemmar.

Målgrupp: Alla medlemmar i Stockholms län
Innehåller information om aktuella externa och interna aktiviteter

Kvantitativt mål: 3 inlägg per vecka.
Ett samlingsmejl skicka en gång/månad med länkar till månadens blogginlägg.

Fp-intern
Syftet är att vara en intern kanal direkt till ordförande och valledare etc. Inloggnings-
skyddat.

Målgrupp: ordförande, vice ordförande, politiska sekreterare, gruppledare, valledare 
samt förbundsstyrelsen.

Innehåller senaste info om vad som händer på länsförbundsnivå (kampanjer, utbildningar 
etc.), sprider goda kampanjexempel och ger utkast på kommande tryckt material.

Kvantitativt mål: 1 inlägg per vecka
Då FP-intern legat i träda under större delen av 2011 behöver länsförbundet återskapa för-
troendet hos kommunföreningarna för att det är en kanal att räkna med. Ska den använ-
das kontinuerligt framöver är det av yttersta vikt att den hålls uppdaterad och relevant för 
kommunföreningarna.

Extern kommunikation
Med extern kommunikation menas alla aktiviteter inom länsförbundet som vänder sig ut 
från organisationen till omvärlden. För att öka den utårtiktade aktiviteten hjälper för-
bundskansliet till med politiska utspel, insändare, presskontakter med mera åt de kom-
munföreningar och fullmäktigegrupper där så är påkallat.

Mål
Det övergripande målet för den externa kommunikationen är att genom kommunikation 
bidra till uppfyllelse av det övergripande målet att Folkpartiet ska leda och bidra till den 
liberala idéutvecklingen i Stockholms län.
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Motion nr 1

Ang. Särskilda dialoger mellan FP Stockholms län  
och ideella organisationer.

Yrkande 
Jag yrkar att årsmötet beslutar
–  att  Folkpartiet i Stockholms län arbetar med särskilda dialoger med ideella 

organisationer	som	finns	i	Stockholms	län.
– att utse en särskild arbetsgrupp, vilken ska svara för arbetsuppgifterna enligt ovan.

Grund
Stockholms	län	har	fler	invånare	än	många	andra	län	i	landet.	Det	finns	många	personer	
som Folkpartiet skulle kunna värva som medlemmar. De är tusentals potentiella medlem-
mar. Många personer väljer – genom ideella föreningar – att organisera sig, beroende på 
sina	intressen.	Det	finns	tusentals	föreningar	som	har	sina	aktiviteter	i	Stockholms	län.

Många riksorganisationer är belägna i Stockholms län, men de har också lokala 
medlemsföreningar	utspridda	i	hela	landet.	I	dessa	organisationer	finns	oftast	intresse	och	
frågor kring politiken. Det är allmänt känt att medborgarna oftast berörs och påverkas av 
politiska beslut. Det är dock viktigt, att kunna hämta in synpunkter och idéer från fören-
ingar och organisationer. Folkpartiet behöver ha egen politik inriktad mot det civila 
samhället. Folkpartiet har behov av att kunna etablera kontakt och ha dialog med ideella 
organisationer. Folkpartiet behöver en pro-aktiv politik.

Kontakten med organisationerna bör syfta till att presentera och diskutera vår politik, i 
de politiska områden som intresserar dessa organisationer. Med stöd av riksorganisatio-
nerna kommer förmodligen vår politik att kunna få genomslag i hela landet; Då dessa 
riksorganisationer kommer i sin tur att bli bärare av vårt budskap, till sina lokala med-
lemsföreningar.

Arbetet som ovan behöver struktureras och utvecklas. Ett sätt att göra det är att utse 
några partimedlemmar för att utföra detta uppdrag och att Förbundsstyrelsen anger 
uppdragets
direktiv.

José Kimenga
Lidingö
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Svar på motion nr 1

Särskilda dialoger mellan FP Stockholms län  
och ideella organisationer

Motionen: José Kimenga Folkpartiet Lidingö anser i motionen att Folkpartiet i Stock-
holms	län	ska	arbeta	med	särskilda	dialoger	med	ideella	organisationer	som	finns	inom	
Stockholms län. Dialogerna ska syfta till att presentera och diskutera Folkpartiets politik. 
Motionären anser vidare att detta arbete bör struktureras och utvecklas t ex genom att 
några partimedlemmar får i uppdrag att utföra detta och att förbundsstyrelsen anger upp-
dragets direktiv.
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motionen: Förbundsstyrelsen anser att Folkpartiet 
hela	tiden	måste	pröva	nya	vägar	för	att	nå	ut	till	medborgarna	i	syfte	att	få	fler	väljare	
och medlemmar. Vi utgår ifrån att alla förtroendevalda inom Folkpartiet redan idag träffar 
och för en dialog såväl med enskilda medborgare som med organisationer och föreningar. 
Men vi måste hela tiden förbättra och utveckla kontakten med medborgarna och ideella 
organisationer. Därför lyfter motionären en viktig frågeställning i sin motion, om hur vi 
kan skapa än bättre kontakter och dialog mellan Folkpartiet och de ideella organisatio-
nerna. Detta är inte minst viktigt nu när Folkpartiet håller på att ta fram ett nytt partipro-
gram. Det är också viktigt att detta arbete inte bara utförs på länsförbundsnivå utan det 
måste också vara ett ansvar för alla lokalavdelningar att ha en tät och nära dialog med de 
ideella organisationerna i respektive kommun. Mot den bakgrunden anser förbundsstyrel-
sen att motionens första yrkande bör bifallas.

När det gäller motionens andra yrkande så håller förbundsstyrelsen med om att utse en 
särskild arbetsgrupp för detta är en bra idé. Det är viktigt att en sådan arbetsgrupp får bra 
direktiv och en representativ sammansättning och därför bör inte förbundsårsmötet utse 
en sådan arbetsgrupp. Den frågan bör istället hanteras av förbundsstyrelsen. Mot den 
bakgrunden får motionens yrkande 2 anses besvarad.

Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen föreslår förbundsårsmötet:

•	 att motionens yrkande 1 bifalls samt
•	 att motionens yrkande 2 anses besvarad
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Motion nr 2

Ang. Att få bo i Stockholm: En ynnest

Hela Sverige skall leva – även Stockholm.
Det	finns	skäl	att	påtala	detta,	inte	bara	av	den	anledningen	att	motionärerna	är	bosatta	 
i regionen och med Stolthet företräder Stockholm och resten av Stockholms län i riks-
dagen,	trots	att	flertalet	är	riktiga	invandrare.

Vi älskar Stockholm!
Det	finns	företrädare	för	andra	partier	som	inte	tycker	att	Stockholm	är	en	fantastisk	plats
med underbara omgivningar, att bo i, ”det är ett straff att bo i Stockholm”, har någon
partiledare nyligen yttrat. Det får man också tycka, vi skall slå vakt om valfriheten.
Men ser man till antalet människor från när och fjärran, från öst och väst, syd och nord, 
som söker sig till endera Stockholm eller något av de 25 andra kommunerna i länet, kan 
vi konstatera att åsikten att det är ett straff att bo här inte delas av alla.

Man skall vara välkommen att bo i vårt län, vår huvudstad med omgivningar. Men 
trycket – det får de åberopade partiledaren ursäkta – på att få bosätta sig i Stockholm gör 
att	det	också	uppstår	problem:	vi	lite	kollektivtrafik,	för	få	bostäder,	hårt	tryck	på	miljon,	
köer som vi inte vill förknippa regionen med också motsättningar mellan olika grupper, 
oönskad segregation, alltför många som inte får möjlighet att se sina förväntningar om en 
riktigt bra framtidförverkligad.

Att ge alla samma möjlighet att uppfylla sina bästa drömmar och längtan är och förblir 
grunden för den liberala personlighetstanken. Det kräver att alla barn, oavsett sociala 
förutsättningar, ges en god och efter samma förutsättningar godstart i livet.
 Det	finns	inget	som	är	så	viktigt	i	vår	huvudstadsregion	som	att	ta	tillvara	alla	de	män-
niskors förhoppningar genom ett bra utbildningssystem, en bra förskola, en bra skolgång, 
många möjligheter till förkovran, ett rikt utbud av möjligheter att här eller på andra håll 
skapa egna möjligheter till egenförsörjning. Hindren är många, språk, kön, inte sällan 
religion. Vi måste ha ett utbildningssystem som gör att han kan hoppas över hindren, en 
mångfald av möjligheter för en som vill.

Ett utbildningssystem blir aldrig färdigt, det behöver alltid reformeras. Men de skolre-
former med lärarna och kunskapen i centrum som utgör grunden för den liberala skolpoli-
tik – och där vår partiledare Jan Björklund framstår som åtminstone 2000-talets ledande 
reformator – som nu vid på många områden, får inte förfuskas. 

Det är det allra, allra viktigaste inför valet 2014: Folkpartiets skolpolitik –följt av 
massiva satsningar på universitets- och högskoleområdet där vi harfantastiska förutsätt-
ningar att tillhöra de yppersta i världen genom bland annat Karolinska Institutet, våra 
vetenskapsakademier, Tekniska Högskolan, Handelshögskolan och universitet som säkert 
kan	klättra	än	mer	inte	i	fösta	hand	på	rankinglistor	utan	i	kunskapsgivande	till	allt	fler	
studenter.
 Betydelsen av att Sverige förutom Fredspriset årligen en dag om året står i vetenskap-
ligblickpunkt från hela världen skall inte underskattas. Det är bra att Stockholmsstad 
genom en donation möjliggjort ett nytt internationellt Nobelinstitutet, med det förtjänar 
erinras om att Nobelpriset tillhör världen, inte i förstahand Stockholm eller Sverige. Att 
slå vakt om Nobelstiftelsens självständighet gentemot regeringen – och riksdagen – är 
den centrala förutsättningen för förtroende för Nobelpriset. Vi bör likväl göra mer för att 
nyttja	Nobelglasen	och	intresset	–	här	finns	utrymme	för	många	olika	privata	initiativ.	
Förhoppningsvis blir den nya byggnaden lika känd som Operan i Sydney, Pyramiderna i 
Egypten, Empire State Building i New York (eller FN-huset där),Eiffeltornet i Paris eller 
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Big Ben (med sin lätta lutning numera) i London eller kanske Collosseum i Rom, Copa-
cabana i Rio eller Petruskyrkan i Vatikanstaten för att ta några av världens mest kända 
platser. 

Så ska vi ha’t men var ska vi ta’t? diktade som bekant Gustaf Fröding, sorgligtbort-
glömd där han står staty på Djurgården efter en nationalinsamling till e tt monument efter 
hans död. 

När	Stockholm	hickade	till	av	ekonomisk	kyla	för	några	år	sedan,	då	fick	hela	Sverige	
något	av	lugninflammation.	Vi	kan	konstatera	att	bruttonationalprodukten	föll	flera	
procent – men att Stockholm klarade sig relativt bäst i hela landet; detta inte sagt för att 
förringa problemen utan för att sätta dem i relation till andra delar av landet. I Stockholm 
är arbetslösheten hög, men det skapas också ständigt nya jobb, våra invandrare från Umeå 
eller vad det vara kan skapar efterfrågan. Vi är tacksamma för. 

Men på några områden är problemen ibland nästan oöverstigliga.

Det gäller
1)	 förutsättningar	för	att	bygga	framsynt	kollektivtrafik,	av	miljö	och	trafikskäl.
2)	 förutsättningar	för	att	bygga	bostäder,	även	sådana	det	finns	efter	frågan	på.
3)  vaktslåendet kring unika naturtillgångar, inte minst i skärgården, liksom det långsik-

tiga säkerställandet av tillgången till gott och rent vatten samt stigande mängder  
avfall i kretslopp.

Folkpartiet	har	utmärkta	förslag	på	alla	dessa	och	fler	områden.	Låt	oss	konstatera	att	
bland annat till följd av regional splittring, som vi själva måste hantera, och betydande 
oförståelse för att det är viktigt för hela Sverige att det går för Stockholm, där vi måste 
övertyga	andra	om	att	ekonomisk	lunginflammation	medicineras	bäst	genom	att	sjuk-
domen aldrig tillåta bryta ut – ibland får man känslan att även politiker som borde veta 
bättre tror att man kan bota allvarliga och långvariga ekonomiska tillkortakommanden i 
Stockholmsområdet med mer kommunal utjämning till den egna regionen, ungefär lika 
effektivt som att bota benbrott med salva.

Mot den bakgrunden vill vi påtala att den senaste kommunala utjämningsutredningen, 
vars	direktiv	styrde	slutsatserna	och	genom	att	ingen	fick	kosta	något,	måste	kompletteras	
dels med incitament för att stimulera tillväxtkommuner att i tidplanera för ett växande 
näringsliv, för att bygga vägar, järnvägar och tunnelbana innan problemen vuxit besluts-
fattarna över huvudet, och att se till att premiera bostadsbyggande där kommunerna inte 
först tvingas ta på sig planeringskostnader som är osäkra att få igen. 

På tunnelbanesidan tycks företrädare inom något parti ha missuppfattat vad det 
handlar om liksom när beslut träffades av främst socialdemokrater och folkpartister kring 
1940.	Tänk	er	Stockholmsregionen	utan	T-bana!

Liksom kring 1940 anser vissa företrädare att det blir för dyrt med tunnlar och stora 
satsningar	på	tunnelbanan.	Det	är	i	sanning	tur	att	finansministern	Johan	August	
 Gripenstedt på 1850-talet inte lyssnade på slikt tal, då hade vi fortsatt att köra med häst 
och vagn i Sverige.

Men sedan den 15 augusti 1994 har inte en meter nytunnelbanan byggts i Sverige – eller 
Stockholm.	Här	är	de	senaste	öppnade	stationerna,	det	kan	inte	få	bli	de	sista!

5 juni 1977 Hallonbergen i Sundbyberg– Akalla.
30 oktober 1977 T-centralen – Kungsträdgården.
29 januari 1978 Universitetet – Mörby centrum i Danderyd.
19 augusti 1985 Västra Skogen i Solna – Rinkeby.
15 augusti 1994 Bagarmossen – Skarpnäck.
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Det är oerhört kostsamt att inte bygga ut tunnelbanan i det växande Stockholmsområdet. 
Att socialdemokraterna efter tolv år i regeringsställning och fyra-fem i opposition insett 
detta	är	välkommet.	För	liberal	trafikpolitik	i	varje	huvudstadsregion	är	miljöanpassade	
trafikavgifter	det	ena	benet	som	gör	att	miljön	och	trängsel	kostar,	den	andra	är	den	teknik	
som tunnelbanan utgör och som inga p-avgifter, cyklar, båtar eller spårvagnar kan ersätta. 
Bygg	ut	Stockholms	tunnelbana.	Vi	är	snart	300.00	fler	än	när	den	senaste	T-banestatio-
nen öppnades, för snart 18 år sedan.

Lås oss slutligen gå över till ett annat trafikslag, men än större 
miljöverkningar, flyget.
På	Arlanda	sker	ungefär	190	000	flygrörelser	per	år.	Samtidigt	har	den	statligt	ägda
flygplatsen	ansökt	(2	maj	2011)	om	ett	nytt	miljötillstånd	som	utgår	från	350	000	flyg-
rörelser. Dagens 16,9 miljoner passagerare (2010) ökardramatiskt, till både 20 och 30 
miljoner. Antalet anställda, i dag 16 000, kan väntas också stiga kraftigt, inte minst av 
säkerhetsskäl, och antalet parkeringsplatser, i dag 21 500, kommer – om inget dramatiskt 
görs på spårområdet – inte att räcka.

Vi anser att målet för marktransporterna skall vara att minska utsläppen ner mot noll 
om ett antal år, vi kan inte konkurrera med miljöpartiet och vänsterpartiet när det gäller 
höga ambitioner vid visst årtal, däremot kan vi anvisa vägar frö att minska utsläppen av 
CO2,	flygfotogen	och	annat.

Arlanda	ligger	formellt	i	Sigtuna	men	är	ju	hela	Sverige	storflygplats.	För	dagen	
kommer endast cirka 32 procent – kanske någon procent till – med spår till Arlanda. Det 
bör öka till 90–95 procent.

Vi behöver en radikal handlingsplan för att minska utsläppen på Arlanda, detta i 
vetskap	om	att	flygandet,	främst	internationellt,	kommer	att	öka	mycket	kraftigt	framöver.	
Förbud löser inga problem, inte heller isolerade återgärder.

1)	 Viktigast	är	att	världens	länder	kan	enas	om	att	beskatta	flygbränsle.	Att	göra	det	bara	
i	Sverige,	eller	Europa,	leder	dessvärre	bara	till	att	flygbolagen	tankar	någon	annan-
stans. Självfallet maximerar, eller minimerar, de sin nytta respektive kostnader. Det 
skall kosta att smutsa ned luften. Sverige bör vara pådrivandeför att Chicago-kon-
ventionen, som nu är ett stöd frö USA, Kina, Singapore, Ryssland och många andra 
mindre ansvarstagande länder att inte tillåta bränslebeskattning, skrivs om på detta 
område.

2) Start- och landningsavgifterna måste göras avhängiga dels hur mycket varje enskild-
plan släpper upp vid start och landning. Låga utsläpp skall premieras.

3) En områdesavgift måste införas på Arlanda för att minska attraktiviteten i att parkera 
på Benstocken, Måby och allt vad de jättelika p-platserna nu heter.

4) Det gäller även taxibilar och, i något mindre grad, bussar.

5) Dessutom– en helt parentetisk sak – utgör dessa jätteparkeringar där fordonen står 
långa tider, en brottsstimulerande möjlighet. Tjuvar tar reda på bilnumren och åker 
sedan hem till de resande villa- och lägenhetsinnehavarna. För att fåparkera borde 
man	kräva	att	alla	nummerskyltar	döljs!

6) Men den stora utmaningen är att förvandla Arlanda till ett järnvägsnav, från Stock-
holm, norrifrån, österifrån och västerifrån. Debatten om bland annat Arlandabanan har 
helt gått snett när tre partier – socialdemokraterna, miljöpartiet och självfallet vänster-
partiet – vill använda miljarder av skattebetalarnas pengar för att bli ägare till Arlan-
dabanan, Sveriges mest av resenärerna uppskattade järnväg. I stället måste frågan 
ställas så: Hur minskar vi antalet bilresor till Arlanda och ökar antalet spårresor?



49Folkpartiet i Stockholms län · Förbundsårsmöte 2012 Motion 2

7)	 På	Arlanda	–	eller	snarare	under	–	finns	tre	stationer,	två	trafikeras	av	Arlandaexpress,	
en av SJ:s långväga tåg som stannar mitt under Sky City. Genomavtalen från 1994 har 
en	rationell	järnvägstrafik	omöjliggjorts	för	SJ:s	men	även	pendeltågens	del.	Här	bör	
regeringen tillsätta en samordningsman genast –så att vi inte riskerar att fastna vid att 
det är ett så kallat riskkapitalbolag som råkar ha koncession till Arlanda fram till 2040 
och	därmed,	efter	stora	förluster	under	flera	år	efter	öppnanden	199,	nu	gör	goda	vin-
ster. Men allra viktigast är att besluta bygga ut järnvägsstationen mitt under Arlanda 
så	att	många	fler	resenärer	kan	nyttja	denna	station,	gärna	i	form	av	en	modern	tågsta-
tion med galleria, affärer och vad som nu byggs kring Citybanan i Stockholm och 
som	finns	på	massor	av	trafikknuta	världen	runt.

8) Uppsalatågen– och längre väster- och norrifrån – måste liksom pendeltåg från Älvsjö 
och vad det vara må kunna ha slutstation i Arlanda City; att behöva byta på Stock-
holms C är ju vettlöst. Här är det bara fråga om hur man kommer överens om priser.

9) Men slutligen måste Roslagsbanan från Lindholmen, eller Molnby, kunna knytas till 
den här underjordsstationen. Det är tekniskt inget problem – bara vem som skallbetala 
investeringen. Det sker emellertid bland annat genom höjda markvärden runtstatio-
nen. Det var en metod som brukades i den s.k. Cederschiölds-överenskommelsen och 
som tycks fungera utmärkt. Nu är frågan hur Arlanda Express koncessionskall se ut 
efter 2040. Dit är det bara 28 år, lika lång tillbaka som 1984, ett år med OS i Moskva 
och	den	leende	Leonid	Bresjnev	på	tribunen,	vilka	tider!

Allt kan inte tas med i en motion som länsförbundets årsmöte skall behandla.

Yrkande
•	 att årsmötet ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för de förslag som lämnats i 

motionen och som, jämfört med många andra partier, betyder att ett bra Stockholm blir 
ännu	mer	välkomnande	samtidigt	som	krafttag	tas	mot	flygets	miljöpåverkan	utan	att	
själva	flygandet	angrips.

 
Gunnar Andrén
Danderyd
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Motion nr 3

Ang. Förbifarten – kollektivtrafiken

Regeringen har genom sin nya miljöminister Lena Ek uttryckt ett nytt mål, nämligen att
biltrafiken	ska	minska.

Då	finns	det	all	anledning	att	fundera	över	om	det	är	rätt	satsning	att	spendera	mycket	
stora resurser (kanske 30–50 miljarder kr innan man är färdig) på den långa vägtunneln i 
västra Stockholm, som brukar kallas Förbifart Stockholm, trots att det blir en mycket liten 
andel	av	trafiken,	som	faktiskt	kör	förbi	huvudstadsområdet.

Förbifarten	skulle	stimulera	till	ökad	vägtrafik	och	större	utsläpp	av	koldioxid	och	
andra	klimatgaser.	Den	skulle	också	låsa	vårt	trafiksystem	och	stadsplanering	för	kanske	
100 år framöver.

Yrkande
Jag yrkar att Folkpartiet i Stockholms län tar lämpliga initiativ för att en utredning ska
överväga om det vore bättre att avstå från att bygga Förbifart Stockholm och i stället satsa
motsvarande	resurser	på	kollektivtrafiken	i	Stockholmsområdet.
 
Lennart Fremling
Norrmalm, Stockholm
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 Motion nr 4

Ang. Ett kollektivtrafikprogram

Inom	Gröna	liberaler	anser	vi	att	Länsförbundet	bör	ha	ett	kollektivtrafikprogram.	Vi	har
också utarbetat bifogade programförslag.

Vi anser att det är en alltför omfattande textmassa för att man ska kunna fastställa det 
genom en motion till ett årsmöte. Därför föreslår vi att Länsförbundet utlyser ett för-
bundsmöte, där medlemmarna får möjlighet att diskutera olika aspekter på kollektivtra-
fiken	i	Stockholms	län	och	avslutar	mötet	med	att	fastställa	ett	kollektivtrafikprogram.

Yrkande
•	 att länsförbundsårsmötet beslutar att förbundet ska utlysa ett förbundsmöte för att bear-
beta	och	fastställa	ett	Kollektivtrafikprogram	för	Stockholms	län	där	bifogade	förslag	
till	kollektivtrafikprogram	(Gröna	Liberalers	kollektivtrafikrapport)	är	ett	underlag.

Leiph Berggren Anders Schüllerqvist Lennart Fremling
Hässelby Enskede Norrmalm

Gröna Liberalers kollektivtrafikrapport
Trafikflödena	på	och	kring	infarterna	till	Stockholms	innerstad	präglas	av	underkapacitet,
oavsett	vilket	perspektiv	man	anlägger.	Biltrafiken	präglas	av	köer	och	flaskhalsar,
kollektivtrafiken	av	trängsel	och	brist	på	komfort,	alla	transportslag	präglas	av	långsam-
het. Detta ger att rejäla infrastruktursatsningar måste göras, inte minst inom kollektivtra-
fiken.

Men en hel del kan göras också utan alltför tunga investeringar. En bärande idé med 
många av förslagen i senare delen av denna rapport är att kapaciteten och komforten i 
kollektivtrafiken	kan	ökas	rejält,	utan	gigantiska	investeringar.	Dessa	förslag	ska	alltså	ses	
som	komplement	till	nödvändiga	tyngre	kollektivtrafikinvesteringar.

Det långsiktiga målet är att beroendet av egen bil i vardagslivet ska elimineras genom 
ökad	tillgänglighet	och	attraktivitet	av	kollektivtrafiken.

Denna rapport baserar sig till stor del på goda rapporter, förslag, och motioner som 
tidigare har antagits av Folkpartiet men som idag tyvärr har fallit i glömska. Syftet är att 
rapporten	ska	kunna	antas	av	Folkpartiet	och	utgöra	underlag	för	ett	kollektivtrafikpro-
gram.

Generella resonemang
Dagens och morgondagens flöden och proppar
Stockholm växer, så det behövs förvisso nya vägar – men lejonparten av resor till och 
från	arbetet	måste	ske	genom	kollektivtrafik.	Både	av	miljöskäl	och	därför	att	stadsrum-
met inte rymmer de ytor som skulle krävas för enskilt bilåkande.

Idag	finns	det	kollektivtrafikanter	som	väljer	kollektivtrafik	på	grund	av	trängseln	i	
biltrafiken.	Därför	kommer	byggande	av	nya	vägar	i	syfte	att	ta	bort	trängseln	att	resultera	
i	att	kollektivtrafikanter	byter	till	bil.	Kollektivtrafikanter	kommer	byta	till	bil	ända	tills	
trängseln på vägarna blir så stor igen att det åter lönar sig att åka kollektivt. Det existerar 
alltså ett undertryckt bilresande som blossar upp om trängseln på vägarna blir mindre. I 
Stockholm går det alltså inte längre att med nya vägar bygga bort trängseln.
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En	stor	del	av	trafikflödena	blir	givna	av	stadsbebyggelsens	utformning.	Den	tidigare
principen där man skilde på arbetsområden och bostadsområden, har visat sig vara en 
starkt bidragande orsak till vårt ökade transportbehov.

I den mån det överhuvud taget är önskvärt med central detaljplanering – minns att de 
gamla, ”mysiga” städerna inte detaljplanerades – så bör stadsplanen föreskriva en tät 
integration av arbetsplatser i varierande storlek, bostäder och kommersiella lokaler. Syftet 
bör vara att byggnaden eller kvarteret ska vara befolkat dygnet om.

En ökad förtätning av bebyggelsen kan dessutom minska både resbehovet och gynna
kollektivtrafiken,	genom	att	fler	kan	bo	nära	kollektivtrafken	och	därigenom	kan	välja	

bort bilpendlandet.
Dessutom gynnas Stockholm som tillväxtmotor, genom en tätare och större arbets-

marknad.	Det	är	ett	misstag	att	tro	att	Stockholms	näringsliv	behöver	en	geografiskt	stor	
”upptagningszon”. Det är antalet människor som är det avgörande.

I detta sammanhang bör även tankarna på ”regionförstoring” ses. De hittills fåtaliga 
studierna kring regionförstoring pekar på att det missgynnar visionen om det goda 
samhället med vuxna nära sina barn.

Förutom att försöka minska det totala resbehovet genom en ökad integration av 
bostäder och arbetsplatser, bör kollektivt resande gynnas genom att bygga bostäder och 
arbetsplatser	på	ställen	som	ligger	nära	befintliga	kollektivtrafikstråk.

Kajnära	boende	skapar	en	annan	typ	av	flöden	än	tidigare	som	öppnar	för	modern	
sjötrafik.	Londons	snabbgående	katamaraner	kan	tjäna	som	inspirerande	exempel.

Generella geografiska principer
Vissa	grundläggande	principer	bör	styra	diskussionen	om	hur	trafikapparaten	ska	realise-
ras.	Några	av	dessa	principer	har	en	tydlig	geografisk	prägel.

Stockholms innerstad
Innerstadens	trafikmiljö	ska	präglas	av	tillgänglighet.	Yrkestrafiken	(SL,	Taxi,	varudistri-
bution) ska prioriteras. Persontransporter med start och mål inom tullarna bör ske genom 
samåkning (t.ex. SL eller Taxi), eller på cykel. Primärt ska gatumark användas för tran-
porter, inte som parkeringsyta. Lättillgängliga parkeringsgarage bör anläggas i anslutning 
till	knutpunkter	för	kollektivtrafiken.	Bilpooler	bör	stimuleras,	som	alternativ	till	enskilt	
bilägande.

Stockholms ytterstad
Stockholms närförorter är planerade och byggda innan massbilismens dagar. Detta bör 
prägla	även	dagens	planering	av	dessa	områdens	trafikmiljö.	Detta	ger	t.ex.	krav	på	god	
yttäckning av matarbussar, med bekväm omstigning vid knutpunkter. Arbetsplatsresor i 
enskilda bilar ska upplevas som ett andrahands alternativ. De yttre förorternas invånare 
har ofta långa arbetsplatsresor, och närservice förlagd till centrumanläggningar. Här är 
det enskilda bilägandet fortfarande en förutsättning för ett bekvämt liv. För att stimulera 
till minskat bilåkande vid framför allt arbetsplatsresor, bör bilen betraktas som ett kom-
plement	till	kollektivtrafiken.	Detta	ger	att	attraktiva	infartsparkeringar	i	anslutning	till	
snabba	kollektivlinjer	bör	stimuleras.	Dessutom	måste	komfortaspekten	i	kollektivtrafiken	
beaktas – ståplats är inget alternativ.

Den	lokala	kollektivtrafikförsörjningen	måste	planeras	enligt	dubbla	förutsättningar:	
Förutom yttäckning och tillgänglighet så måste arbetsplatsresorna även präglas av snabb-
het och komfort.

”Flerkärneregionen”
I	Stockholmsregionen	finns	förutsättningar	för	en	utveckling	av	väl	tillgängliga	regionala	
kärnor som kan fungera som komplement till Stockholms city och som kan motverka en 
utspridning av bebyggelsen.
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För att sådana kärnor ska växa behövs både marknadsmässiga förutsättningar och ett 
stöd från relevanta aktörer.

Potentialen för fortsatt utveckling i dessa kärnor är generellt mycket stor. Flera av 
kärnorna	måste	få	förbättrad	tillgänglighet	med	en	utbyggnad	av	trafiksystemen.	Kär-
norna bör också utvecklas på annat sätt, t.ex. genom att lokalisera offentliga verksamheter 
till dessa.

Länet utanför tätorten
För länets glest befolkade delar gäller att det enskilda bilägandet ofta är en förutsättning 
för ett bekvämt liv. För att stimulera till minskat bilåkande vid framför allt arbetsplatsre-
sor,	bör	bilen	betraktas	som	ett	komplement	till	kollektivtrafiken.	Detta	ger	att	attraktiva
infartsparkeringar i anslutning till snabba kollektivlinjer bör stimuleras. Dessutom måste
komfortaspekten	i	kollektivtrafiken	beaktas	–	ståplats	är	inget	alternativ.	

Generella krav ur olika passagerargruppers synvinkel
Förskolebarn
Krav	på	säker	och	anpassad	trafikmiljö,	i	första	hand	vid	anslutningar	till	förskolor	och
lekplatser.

Yngre skolbarn
Krav på säkra transportvägar mellan bostad och skola. Ambitionen är att yngre skolbarn 
”ska ta sig för egen maskin” till och från skolan.

Detta	innebär	att	dessa	barn	är	gångtrafikanter,	cyklister	och	kollektivresenärer	–	
ibland allt under en och samma resa. Hela vägen mellan skola och bostad skall vara 
konsekvent	barnsäkert	genomförd.	Trafikmiljön	måste	“förlåta”	de	misstag	som	barn	gör,	
och utformas för att minimera riskerna med dessa misstag.

Ungdomar
Krav på säkra transportvägar mellan bostad, skola och fritidsaktiviteter. Krav på trygga
transportmiljöer även sen eftermiddag och tidig kväll.

Studenter
Krav på billiga transportmöjligheter mellan bostad och skola.

Yrkesverksamma
Krav på snabba och effektiva transporter mellan hem – eventuellt via skola – och arbets-
plats.

Notera att kravet här är snabbhet och effektivitet till skillnad mot studentens krav på 
billig	transport.	Ett	argument	för	att	ta	bilen	är	att	“transporterna	till	arbetet	tar	för	lång	tid	
eftersom jag måste lämna på dagis eller skola”.

”Funktionshindrade” är inget särintresse. Utöver de som pga av skada eller från födsel 
har nedsatt funktion, kan den bandagerade elitidrottsmannen, den höggravida kvinnan 
eller	vi	alla	–	när	vi	blir	äldre	–	med	flera	exempel	tidvis	ingå	i	denna	grupp.	En	otillgäng-
lig miljö drabbar oss alla.

Kollektiv nattrafik
Kravet	är	tillgänglighet,	i	både	tid	och	rum.	Den	kollektiva	nattrafiken	må	vara	glesare	än	
dagtrafiken	vad	avser	turtäthet,	men	inte	avseende	yttäckning.
Kravet på trygghet är särskilt accentuerat nattetid. Alla resenärer ska uppleva kollektivre-
san, inklusive väntan, på- och avstigning, som trygg och komfortabel.
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Mål och styrning
Politikerna ska ställa krav och följa upp resultat, men inte pilla i verksamheten. Det är 
till	stor	el	genomfört	inom	SL,	nästan	allt	upphandlas	av	fria	entreprenörer.	Men	trafik-
planeringen präglas fortfarande av det gamla sättet att tänka. Även här måste arbetssättet 
moderniseras. Verksamheten behöver tydliga mål och delmål, men inte detaljregleringar.
Nu	är	detta	inget	olösligt	problem,	det	finns	etablerade	metoder	för	att	mäta	detta.	Den	
relativt	enkla	lösningen	är	att	definiera	vad	man	vill	ha	ut	av	en	viss	verksamhet,	och	
sedan	mäta	om	man	får	ut	det	önskade	–	nyckeltalsuppföljning.	Man	definierar	nyttobase-
rade	målvärden,	och	jämför	utfallet	med	det.	Målvärdena	ska	vara	lika	för	alla	trafikslag	–	
ur resenärens synvinkel är det oftast ointressant om SL väljer att köra med tåg eller buss.

Resenärens pris för resan
Resenärens pris för SL-resan är subventionerat. En del av kostnaden är förbetald via
landstingsskatten. Subventionen är i första hand motiverad av miljöpolitiska skäl.

Som socialliberal är det väsentligt att de prioriteringar som görs, görs med förutsätt-
ningen att det är de resurssvaga som i första hand ska ha del av den offentliga kakan. Vad 
gäller SL och biljetternas prissättning är det därför naturligt att prioritera dem som nyttjar 
kollektivtrafiken	regelbundet,	det	är	ofta	där	vi	finner	de	resurssvaga	trafikanterna.

SL:s periodmärken
Priset för periodmärken ligger idag på en rimlig nivå och bör följa den allmänna
kostnadsutvecklingen.

SL:s pris för enkelresor
SL bör snarast avskaffa systemet med zoner. Zoner skapar barriärer och oönskade styref-
fekter. SL bör istället gå över till enbart tidsbegränsade biljetter även för enkelresor.

Stegvisa infrastruktursatsningar
SL:s underkapacitet är ett växande problem. Resenärer som i rusningstid kliver på senare 
än vid ändhållplatserna kan inte vara säkra på att få sittplats. I många fall saknas dess-
utom snabba förbindelser mellan arbetsplatsområden, och ”matande” bostadsområden. 
Ny	grepp	måste	prövas,	och	monopoltänkandet	måste	brytas.	Befintliga	tunnelbanelin-
jer	måste	få	fler	spår,	omkörningar	måste	vara	möjliga.	Markreservationer	måste	tas	i	
anspråk.

Bekvämlighet för resenären
Bekvämligheten för resenären måste förbättras. Alla större busshållplatser bör förses med 
heltäckande väderskydd. Liljeholmen är ett exempel på bra utformning. Det måste också 
bli lättare att parkera bil och cykel vid de större terminalerna. Några perronger bör få 
kompletterande utgångar. ”Större busshållplatser” är inte bara hållplatser vid spårstatio-
ner, även de vid lokala köpcentra och andra viktiga platser ska räknas in i denna kategori.

Tiden för gångtransport vid omstigning mellan buss, pendeltåg, spårvagn och tunnel-
bana måste kortas. Långa tunnelpassager bör förses med rullande gångbanor, långa 
gångvägar	bör	förses	med	matarbussar	av	flygterminalstyp	(mest	ståplatser,	förarhytt	i	
bägge ändar).

Kollektivresor	måste	vara	bekväma	även	under	ombyggnadsperioder	av	trafiknätet	
eller byggnader.
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Slutsatser
Mål och styrning
	 1.	FP:s	motto	för	kollektivtrafiken	är	”Snabbt	och	bekvämt”.
	 2.		Målet	för	kollektivtrafiken	är	att	majoriteten	av	sk	arbetsplatsresor	inte	ska	ta	mer	än	

30 minuter dörr till dörr.
	 3.	För	att	förtydliga	ansvaret	för	plankning	så	ska	SL	till	trafikutövarna	överlåta	ansva-

ret för, och intäkterna av, försäljningen av enkelresor och kuponger. I samband med 
denna	överlåtelse	ska	också	ersättningen	till	trafikutövaren	minskas	i	motsvarande	
omfattning.

 4. Medelhastigheten för en SL-resenär – hela resan från dörr till dörr – ska motsvara 
90 % av tillåten maxhastighet på motsvarande bilvägar. (Detta kräver även andra 
politiska beslut för att öka framkomligheten för SL.)

 5. Bidrag till växthuseffekt, andra utsläpp, och energiförbrukning ska vara max motsva-
rande hälften av den snålaste bilen, räknat per personkilometer och fordonstyp.

 6. Yttäckning – 80 % av länets befolkning ska ha max 400 m till hållplats.
 7. Turtäthet – 80 % av länets befolkning ska ha max 30 minuters väntettid till nästa tur, 

mellan 06:00–23:00. För tätorter bör målen ställas än högre.
	 8.	Att	kollektivtrafikandelen	(av	kollektiv	+	personbil)	ska	mätas	och	målsättas	som	

andel av totala antalet personkilometer
 9. SL:s totalkostnad för resorna ska vara max motsvarande hälften av den billigaste bilen, 

räknat per personkm och fullsatt bil.
10.	Att	kollektivtrafikandelen	mätt	i	personkm	ska	öka	från	29	%	2010	till	 

35 % 2015, 
50 % 2020 och 
60 % till 2030

11. Att exploatering i regionen redan under inledningsfasen av projekten ska underställas 
kravet att 60 % av persontransportarbetet ska vara kollektivt

Resenärens pris för resan
12. Priset för periodmärken bör följa den allmänna kostnadsutvecklingen
13. SL bör gå avskaffa zonindelningen.

Stegvisa infrastruktursatsningar
14. I de fall där markreservationer för spårväg gjorts: Tag dessa reservationer i anspråk 

för	bussgator,	och	inrätta	blåbusslinjer	i	avvaktan	på	att	ekonomi	finns	för	att	inrätta	
spårväg.

15.	I	de	fall	där	planerad	spårväg	inte	finns	med	i	investeringsplaner	inom	10	år,	 
bör dessa linjer bjudas ut på koncession till privata aktörer.

16. Utnyttja industrispåret mellan Centralstationen/Karlberg och Värtahamnen för 
	persontrafik.

17.	Hastighetsregleringarna	för	sjötrafik	måste	moderniseras.	I	stället	för	att	baseras	på	
fart,	bör	linjetrafikens	hastighetsreglering	baseras	på	svall	och	andra	eventuella	
 skadeeffekter.

18. Skip-stop-tåg ska införas på de längre tunnelbanelinjerna (Hässelby, Farsta,  Norsborg).
19. ”Omkörningsspår” byggs på de längre tunnelbanelinjerna (Hässelby, Farsta, 

 Norsborg).
20. Skip-stop-tåg ska i bredare omfattning än idag införas på pendeltågslinjerna.
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Bekvämlighet för resenären
21. Alla större busshållplatser ska förses med heltäckande väderskydd, inte bara regn-

skydd bredvid busskylten.
22. Alla tunnelbane- och pendeltågsstationer utanför tullarna bör byggas om till fung-

erande vänthallar för anslutningsbussarnas resenärer.
23. Infartsparkeringar för bilar ska utformas så att de klarar att härbärgera ett mycket stort 

antal fordon.
24. Det bör prövas om inte pendlarparkering kan ingå i SL:s periodkort
25. Väderskyddade cykelparkeringar bör inrättas vid samtliga pendeltågsstationer, 

 tunnelbanestationer, spårvagnshållplatser och hållplatser för blåbussar, samt vid 
andra större busshållplatser.

26. Perronger som idag endast har en (1) utgång i ena änden, bör kompletteras med utgång 
även i perrongens andra ände

27. Samtliga perronger ska förses med regnskydd som täcker även själva insteget i 
 vagnen. 

28. Förbindelsen mellan pendeltåg och tunnelbana vid stationerna Centralen och Farsta 
Strand ska förses med rullande gångbanor. Den rullande gångbanan vid Fridhems-
plan bör kompletteras till att omfatta hela gångtunneln.

29. Förbindelserna mellan pendeltåg och tunnelbana vid stationerna S:t Eriksplan –  
Karlberg, Odenplan – Östra Station, Medborgarplatsen – Stockholms Södra –  
Mariatorget, Solna Station – Solna Centrum och Sickla – Sickla Udde ska betjänas 
med	matarbussar	av	flygterminaltyp.

30. busshållplatser i närheten av förskolor ska planeras med avseende på tillgänglighet 
med barn och barnvagn

31.	kollektivtrafikens	fordon,	där	politikerna	är	beställare,	bör	utformas	så	att	även	små	
barn ska få behållning av sin resa.

32. busshållplatser i närheten av skolor ska planeras med avseende på att många barn sam-
tidigt ska stiga på eller av bussen 

33. tunnelbanestationer och bussterminaler måste vara tillräckligt ”vuxentäta”. (Inte nöd-
vändigtvis med vakter. Trevliga affärer, caféer och liknande kan också tjäna detta 
syfte.)

34. en förståelse för att ”arbetstiden” för många skiljer sig från normal kontorstid. med 
motsvarande anpassning av tidtabeller

35.	vid	planering	av	placering	av	förskolor/skolor	och	förläggning	av	kollektivtrafik	ska	
detta	ske	så	att	förskolor/skolor	har	tillfredsställande	kollektivtrafik

36.  hållplatser ska ha god tillgång till stödpunkter (handtag att hålla i, stolpar att luta sig 
mot, bänkar att sitta på)

37.	tydliga	skyltar	och	markeringar	ska	finnas	vid	hållplatser	–	och	inte	bara	visuell	infor-
mation38. hela kollektivresan ska kunna genomföras med självgående rullstol, utan 
assistans från medpassagerare eller förare

39. det ska vara lika enkelt att beställa färdtjänst, som att beställa taxi
40.	särskilda	planer	för	hur	bekväm	trafik	ska	upprätthållas	måste	finnas	då	ombyggnader	

beräknas ta lång tid, såsom vid Slussen.
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Motion nr 5

Ang. Prioritera kollektivtrafiken!

Folkpartiet måste prioritera och satsa mycket hårdare på kollektivtrafikens 
utveckling – för klimatets, hållbarhetens och kommande generationers skull!
Utsläppen av klimatgaser i världen ökar och nådde 2010 den högsta nivån någonsin.  
Med	rådande	förhållanden	finns	hittills	inga	tecken	på	att	sambandet	mellan	materiell	
tillväxt och negativ klimat- och miljöpåverkan är brutet. Med ökande världsbefolkning, 
redan intecknade klimatförsämringar och legitima krav på ökad välfärd i stora delar av 
världen kommer denna ekvation att bli allt mer svårlöst. Sverige och Stockholms län är 
inte oberoende av denna utveckling och har som rik storstadsregion en särskild plikt att 
möta dessa utmaningar. Folkpartiet som förnufts- och värderingsbaserat parti bör inta en 
offensiv	roll	i	detta	avseende.	Kollektivtrafikens	utveckling	och	konkurrenskraft	har	en	
stor betydelse för en hållbar framtid. 

Landstingets styrande allians (med Folkpartiet) har antagit ett miljöpolitiskt program 
där	målet	för	kollektivtrafiken	är	att	andelen	”skall öka” (!!).	Det	är	en	alldeles	för	låg	
ambitionsnivå och kommer inte att leda till de utsläppsminskningsmål som är uppställda 
–	än	mindre	till	vad	som	verkligen	krävs.	Det	finns	ingen	myndighet	eller	forskningsinsti-
tution	som	tror	att	utsläppen	från	länets	trafik	kommer	att	minska	under	de	kommande	 
20 åren med nu kända planer och utvecklingstendenser.

De	kollektivtrafikandelar	som	oftast	refereras	är	andelen	påbörjade	resor.	Med	detta	
mått	har	kollektivtrafiken	i	dag	35	%	mot	biltrafikens	65	%.	Detta	är	en	minskning från 
37/63 som gällde 2006 (källa SL). Eftersom detta mätsätt jämställer en tunnelbanetur 
mellan Hötorget och Rådmansgatan med en bilists resa mellan Nynäshamn och Norrtälje 
beskriver dessa siffror inte alls resmönstrets miljö- och klimatpåverkan. Det mer relevanta 
mätetalet personkilometer ger	andelarna	för	kollektivtrafiken	resp.	bilen	29/71!	Om	man	
lägger till det faktum att kollektivresan i genomsnitt är mer energieffektiv och har lägre 
andel	fossilt	bränsle	framstår	bilresandets	klimatpåverkan	i	förhållande	till	kollektivtrafi-
ken som ännu mycket större. I det ljuset är den oprecisa ambitionen om ökad kollektivan-
del inte imponerande.

Vi	förespråkar	en	mycket	mer	aktiv	trafikpolitik	med	mål	och	åtgärder	som	leder	till	
den minskade miljöpåverkan alla säger sig förespråka. Det innebär ökade satsningar, 
eko		nomiska	styrmedel	och	ökad	helhetssyn	i	plan-	och	trafikarbetet.	Bl.a.	måste	all	
ny	byggnation	grundas	på	minskat	resbehov	och	ökad	tillgång	till	effektiv	kollektivtrafik.	
För	att	säkerställa	ökade	resurser	bör	skattefinansieringsgraden	ökas.	Tillskottet	skall	gå	
till	utbyggnad,	kapacitetshöjning	och	annan	förbättring	av	kollektivtrafikens	konkurrens-
kraft.

Yrkanden
Vi yrkar att Folkpartiet i Stockholms län skall verka för:

•	 Att	kollektivtrafikandelen	(av	kollektiv	+	personbil)	i	första	hand	ska	mätas	och	målsät-
tas som andel av totala antalet personkilometer i.st.f. antalet resor

•	 Att	kollektivtrafikandelen	med	ovanstående	mätsätt	ska	öka	från	29	%	2010	till	35	%	
2015, 50 % 2020 och minst 60 % till 2030

•	 Att	finansieringsmodellen	för	SL	successivt	under	en	flerårsperiod	ska	ändras	från	
50/50	skatte-/biljettintäktsbaserat	till	en	högre	skattefinansieringsgrad	–		exempelvis	
60/40	med	bibehållen,	men	inflationsjusterad	biljettprisnivå.	Detta	skulle	tillföra	
	kollektivtrafiken	ca	4	miljarder	per	år	–	en	ökning	med	ca	25	%	(motsvarande	ca	0,65	
skattekrona)
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•	 Att biltulls-/trängselskattsystemet ska utvidgas och avgiftshöjas kontinuerligt i samma 
takt	som	kollektivtrafiken	förbättras.	De	nya	intäkterna	ska	gå	till	drift	och	investe-
ringar	i	kollektivtrafiken	utöver	finansieringen	från	skatt	och	biljettintäkter

•	 Att	utvecklandet	av	Stockholms	läns	kollektivtrafik	ska	ske	i	ett	helhetsperspektiv	där	
det överordnade målet är avskaffande av beroendet av egen bil i vardagslivet genom 
ökad	tillgänglighet	och	attraktivitet	i	kollektivtrafiken

•	 Att helheten ska byggas på objektiv analys av alla transportmedel – järnväg, spårväg, 
tunnelbana, traditionell buss, trådbuss och spårbil. SL ska uppmanas till visionärt och 
kreativt tänkande och låsning till vissa transportmedel undvikas

•	 Att nybyggnation och annan markexploatering i regionen ska underställas kravet att 
60	%	av	persontransportarbetet	skall	vara	kollektivt	redan	under	inflyttningsfasen	av	
projekten

 
Lars Wedén Leiph Berggren Thomas Erlandsson Lennart Fremling 
Sigtuna Hässelby Skarpnäck Norrmalm , 

Johan Lind Staffan Modig Anna-Lena Sandor Anders Schüllerqvist
Östermalm Vallentuna Enskede Enskede
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Motion nr 6

Ang. Gångtrafikanternas säkerhet

Sjukvårdskostnaderna för fotgängare som trillar och skadar sig på snöiga och isiga trot-
toarer är mer än fyra gånger högre än kostnaderna för snöröjningen. Det visar en rapport 
från Statens Väg- och Transportforskningsinstitut.

Rapporten slår fast att ”på is/snöväglag är skadadekostnaden för fotgängare betydligt 
mycket högre än kostnaden för vinterväghållningen. Jämfört med den totala vinterväg-
hållningskostnaden i kommuner där kommunen vinterväghåller gångytor är skadekostna-
den minst fyra gånger större. Det innebär att samhällsekonomiskt vore det lönsamt med 
större satsningar på vinterväghållning för fotgängare.”

Ansvaret	för	fotgängarnas	trafikmiljö	ligger	idag	på	kommunerna,	fastighetsägare	och	
i viss mån hos SL. För många fotgängare i Stockholms län innebär detta att man är ’kund’ 
hos många olika huvudmän.

’Fotgängare’	är	en	trafikantgrupp	som	också	är	väldigt	diversifierad,	och	det	är	svårt	
att nå den gruppen som grupp utan omfattande resurser i form av undersökningsinstitut 
eller massiva informationskampanjer.

Dock	är	SL:s	passagerare	en	stor	delmängd	av	denna	grupp.	Det	bör	finnas	betydande	
vinster	om	SL	får	ett	utökat	ansvar	för	fotgängarna	och	deras	trafikmiljö.

Det	förtjänar	också	att	påpekas	att	gångtrafikanters	säkerhet	ligger	i	SL:s	intresse	
eftersom	promenad	är	ett	viktigt	färdsätt	för	att	ta	sig	till/från	kollektivtrafikhållplatser,	
vilket ju krävs för att ta sig från dörr till dörr med hjälp av SL.

Det bör framöver prövas om inte SL bör få ett betydligt ökat ansvar för fotgängarnas 
trafikmiljö,	men	initialt	så	föreslås	endast	att	SL	får	ett	informationsuppdrag	rörande	
hinder och snöröjning. Framförallt bör uppdraget bestå i att SL förmedlar information 
från passagerarna till kommunerna om var passagerarna upplever hinder för säker gång.

Yrkande:
•	 	att SL bör få i uppdrag att förmedla information från passagerarna till kommunerna om 

var passagerarna upplever hinder för säker gång.

Leiph Berggren Johan Lind Anders Schüllerqvist
Hässelby Östermalm Enskede

Anna-Lena Sandor Thomas Erlandsson
Enskede Skarpnäck
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Svar på motionerna 2–6

Motion nr 2 Att få bo i Stockholm: en ynnest, Gunnar Andrén

Motion nr 3 Förbifarten – kollektivtrafiken, Lennart Fremling

Motion nr 4 Ett kollektivtrafikprogram, Leiph Berggren m.fl.

Motion nr 5 Prioritera kollektivtrafiken, Lars Wedén m.fl.

Motion nr 6 Gångtrafikanternas säkerhet, Leiph Berggren m.fl.

Under ett stort antal år har Stockholmsregionen haft en mycket kraftig befolknings-
tillväxt. Denna positiva utveckling bidrar till fortsatt tillväxt i regionen, vilket befäs-
ter Stockholms och Mälardalens roll som expanderande motor för Sveriges utveckling. 
Tillväxten innebär samtidigt utmaningar för samhällsplaneringen, exempelvis vad gäller 
tillgång	till	bostäder,	kollektivtrafik	och	annan	samhällsservice.

I	motion	nr	2	föreslås	en	utbyggnad	av	tunnelbanan,	liksom	förbättrad	spårtrafik	till	
Arlanda. Motionären pekar på att tunnelbanan inte byggts ut sedan 1994, trots att Stock-
holms befolkning ökat med 300 000 personer sedan dess. Motionären menar också att 
endast	en	tredjedel	av	dem	som	besöker	Arlanda	tar	sig	dit	med	spårtrafik,	en	andel	som	
borde kunna ökas. I motion nr 3 väcker motionären frågan om att Folkpartiet ska ta 
initiativ för att utreda om man ska avstå från att bygga Förbifart Stockholm och i stället 
satsa	på	kollektivtrafiken.	Motionärerna	bakom	motion	nr	4	yrkar	att	länsförbundet	ska	
utlysa	ett	förbundsmöte	för	att	ta	fram	ett	kollektivtrafikprogram	för	Stockholms	län,	med	
Gröna	Liberalers	kollektivtrafikrapport	som	underlag.	I	motion	nr	5	föreslås	ett	antal	mål	
för	kollektivtrafiken,	såväl	vad	gäller	resandeandel	som	dess	finansiering.	Motion	nr	6	tar	
upp	frågan	om	gångtrafikanternas	säkerhet	på	vägen	till/från	kollektivtrafikhållplatser.	SL	
föreslås få ett utvidgat informationsansvar gentemot kommunerna.

Motionärerna	väcker	angelägna	frågor	kring	hur	kollektivtrafiken	på	olika	sätt	kan	
utvecklas och i ökande grad bidra till effektivare, smartare och miljövänligare transporter 
och en enklare vardag för invånarna i Stockholms län. Dessa frågor är ständigt aktuella 
och	röner	stort	intresse	i	samhällsdebatten.	Kollektivtrafikutbyggnaden	har	under	lång	tid	
inte hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen i länet, men i sammanhanget bör ändå 
nämnas	något	om	vilka	planer	och	beslut	som	redan	finns	avseende	kollektivtrafiken.

Tunnelbanan genomgår en successiv upprustning. I somras upprustades gröna linjens 
Hagsätragren för omkring en miljard kronor. Tidigare har Farstagrenen upprustats och 
Hässelbygrenen står på tur år 2014. Röda linjen ska få nytt signalsystem och nya fordon. 
Automatdrift möjliggör att turtätheten ökas med 50 procent, vilket kommer att minska 
trängseln. Tvärbanans förlängning från Alvik till Solna väntas stå klar 2013. Roslagsba-
nan	får	dubbelspår	för	effektivare	trafik,	liksom	pendeltågsförbindelsen	till	Södertälje	
centrum. Saltsjöbanan ska upprustas och planering pågår för förlängning av Spårväg city 
till Ropsten och för Spårväg syd. Under Stockholm byggs Citybanan till en kostnad av 
nära 17 miljarder kronor, vilken kommer att medföra avsevärda förbättringar för pendel-
tågsresenärerna när den invigs 2017.

Vad	gäller	kollektivtrafiklösningar	till	Nya	Karolinska	och	Nacka	så	pågår	ett	utrednings-
arbete inom SL och Stockholms stad, och resultatet av dessa utredningar bör avvaktas 
innan Folkpartiet slutligt tar ställning i frågan.

Efter den s.k. Stockholmsförhandlingen slöts i december 2007 Stockholmsöverenskom-
melsen, som innebär infrastruktursatsningar på 100 miljarder kronor i regionen. Över-
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enskommelsen sträcker sig till 2020 med utblick mot 2030. För perioden fram till 2019 
omfattar överenskommelsen en del av de satsningar som angivits ovan – bland annat 
Citybanan och andra pendeltågssatsningar, utbyggnad av tvärbanan, Spårväg syd och 
tvärspårväg Ost – liksom andra infrastrukturprojekt såsom Norra länken, Norrortsle-
den och Förbifart Stockholm. För perioden efter 2019 anges bland annat tunnelbana 
till Nacka, konvertering av stombusslinje 4 till spårväg och tunnelbana/spårväg Akalla/
Hjulsta–Barkarby som prioriterade investeringar.

Överenskommelsen berör också frågan om spårförbindelser till Arlanda genom bland 
annat	utvecklad	pendeltågstrafik.	Marktransporterna	till	och	från	flygplatsen	är	den	enskilt	
största utsläppsfaktorn för Arlanda och det är därför angeläget att öka andelen resenärer 
som åker kollektivt. Inom SL planerar man för närvarande för en pendeltågslinje mellan 
Älvsjö och Uppsala via Arlanda, och för en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda.

För Folkpartiet är det angeläget att ingångna överenskommelser ska värnas, och det gäller 
förstås även ett så omfattande och långsiktigt dokument som Stockholmsöverenskom-
melsen. Det kan emellertid konstateras att de antaganden som gjordes i överenskommel-
sen	avseende	såväl	befolkningsutveckling	som	ekonomi	har	överträffats,	varför	det	finns	
anledning att verka för en tidigareläggning av de mest angelägna satsningarna. Denna 
inställning har också framförts av företrädare för Folkpartiet i Stockholms län i en debatt-
artikel, och knyter väl an till uttalandet från 2011 års länsförbundsårsmöte, att tunnel-
banan	och	annan	spårbunden	trafik	måste	fortsätta	byggas	ut	i	Stockholmsregionen.	Det	
krävs ett ordentligt underlag för att kunna göra prioriteringar av vilka tunnelbanesträck-
ningar som blir aktuella att bygga ut först, och hur dessa satsningar ska prioriteras mot 
andra spårutyggnader.

Skattefinansieringsgraden	av	kollektivtrafiken	kommer	att	öka	de	kommande	åren,	inte	
minst	på	grund	av	investeringsambitionerna.	Att	ha	en	ökning	av	skattefinansieringsgra-
den som ett självändamål är dock djupt olämpligt. En alltför kraftigt uppdriven skat-
tefinansieringsgrad	riskerar	att	antingen	kräva	kraftiga	nedskärningar	inom	landstingets	
andra huvudsakliga ansvarsområde, sjukvården, alternativt en höjd landstingsskatt. Folk-
partiet har hittills aldrig gått till val på att försämra sjukvården och när det gäller lands-
tingsskatten kan man konstatera att den redan är högst i landet.

Vad gäller trängselskattesystemet så välkomnas en diskussion om hur det kan utveck-
las. Även här står dock Folkpartiet bakom den överenskommelse som gjordes i Stock-
holmsförhandlingen, det vill säga att intäkterna från trängselskatten huvudsakligen ska 
användas	för	att	finansiera	förbifarten.	Vad	gäller	trängselskatten	bidrar	den	till	mins-
kad	biltrafik	i	innerstaden,	vilket	medför	förbättrad	framkomlighet	för	kollektivtrafiken.	
Stockholms läns landsting kan inte ensamt bära de stora investeringar som krävs i infra-
strukturen.	Sannolikt	kommer	det	därför	att	bli	nödvändigt	med	breddade	finansierings-
lösningar för att möta framtidens investerings- och reinvesteringsbehov.

I detta sammanhang vill förbundsstyrelsen också betona att Stockholmsregionen behö-
ver både vägar och spår. Förbifart Stockholm bidrar kraftfullt till att frigöra kapacitet i 
den	hårt	överlastade	trafikapparaten	runt	Stockholms	innerstad	och	är	en	av	de	viktigaste	
infrastruktursatsningarna i vår region och i landet. Den är dessutom en central del i Stock-
holmsöverenskommelsen, och att efter mångårigt arbete för förbifarten nu byta åsikt vore 
liktydigt med att hoppa av från överenskommelsen. Den rangordning mellan vägprojekten 
som Folkpartiet för egen del tidigare har förordat har satt en komplett ringled i främsta 
rummet, men när vi nu har medverkat till Stockholmsöverenskommelsen ska vi stå fast 
vid den.
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Planering	av	kollektivtrafiken	görs	av	landstinget,	företrädesvis	genom	SL,	i	samarbete	
med kommunerna i länet. Förbundsstyrelsen konstaterar liksom inför förra förbundsår-
smötet att det är viktigt att det inför strategiska ställningstaganden i infrastrukturfrågor 
sker en samverkan mellan Folkpartiets ledande företrädare på olika nivåer, både riks-
dag, landsting och kommuner. En sådan samverkan stärker det politiska mandat som 
våra	ledande	företrädare	har	i	sina	roller	som	folkvalda.	I	landstinget	finns	samverkan	
med länets 26 kommuner på tjänstemannanivå men även på politisk nivå genom så kall-
lade kommunsamråd. Det är en del av SL:s nuvarande uppdrag att uppnå väl fungerande 
trafiklösningar	och	ansvara	för	att	kollektivtrafikanläggningarna	är	trygga	och	tillgängliga	
för alla resenärer. Ansvaret för gatumarken ligger emellertid på kommunerna och att ge 
SL ett utökat uppdrag vad gäller framkomligheten på gator och gångbanor vore mindre 
lämpligt eftersom det skulle bidra till otydlighet avseende ansvarsfördelningen.

Det	finns	både	efterfrågan	på	och	behov	av	en	fördjupad	diskussion	om	kollektivtrafiken	
inom vårt parti. Länsförbundet planerar därför en bred process med idéseminarier och 
samråd,	som	ska	mynna	ut	i	ett	nytt	trafikpolitiskt	program	för	Folkpartiet	i	Stockholms	
län.	I	det	programarbetet	kommer	det	finnas	möjlighet	att	beakta	de	många	förslag	som	
motionärerna presenterat, liksom resultaten av det omfattande utredningsarbete som 
pågår.

Förbundsstyrelsen föreslår därför årsmötet att
1.  uttala att genomförandet av Stockholmsöverenskommelsens andra del om möjligt  

bör tidigareläggas,
2.	uttala	att	det	behövs	utbyggnad	av	både	tunnelbanan	och	annan	spårbunden	trafik	i	

Stockholmsregionen,
3. uppdra åt förbundsstyrelsen att fortsätta fördjupa partiets strategiska ställningstaganden 
kring	utbyggnad	av	Stockholmsregionens	trafiknät	för	spårbunden	trafik	i	samverkan	
med Folkpartiets företrädare i riksdag, landsting och kommuner,

4. att därmed anse motion 2, 4 och 5 besvarade,
5. att därmed avslå motion 3 och 6.

Särskilt yttrande till förmån för bifall till motion 4, samt att motionen hanteras 
separat och inte i klump tillsammans med andra motioner

Leiph Berggren
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Motion nr 7

Ang. Tillåt kamerabevakning på brottsutsatta platser

För	drygt	ett	år	sedan	så	fick	en	ung	flicka	genomlida	en	fullbordad	våldtäckt	på	gångbron	
utanför	Älvsjö	pendeltågsstation.	Gärningsmännen	var	två	omaskerade	och	oidentifierade	
män som fortfarande är på fri fot, vilka med största sannolikhet gjorde om samma sak  
tre gånger till, – och kommer att göra det igen. Tänk om där funnits en övervakningska-
mera	så	att	gärningsmännen	kunnat	identifieras.

Feghet finns med i kamerabilden!
•	 Endast 38 % av alla anmälda brott i landet, klaras upp. (Källa: BRÅ)
•	 Var fjärde kvinna känner sig otrygg utomhus på kvällarna
•	 1 000 tals butiks och bankanställda får men för livet vid rån.

Orsaken	till	den	låga	uppklarningsprocenten	är	att	gärningsmännen	är	oidentifierade	och
okända, färre vittnen vill träda fram och tala om vad man sett eller peka ut gärningsmän-
nen, p.g.a. rädsla.

På detta sätt kan farliga gärningsmän obehindrat fortsätta på brottets bana. Dessa ofta, 
seriebrottslingar,	måste	”tagas	ur	trafik”.	Jag	anser	att	den	här	situationen	är	helt	oaccep-
tabelt, och kräver därför att ”politiken” tar sitt ansvar för brottsoffren, så att brotten, klara 
upp	brott,	identifiera	och	lagföra	brottslingar,	Enligt	tidigare	undersökningar	så	ligger	
stödet för detta krav på drygt 90 % bland svenska medborgarna. Men politiker av alla 
färger, vägrar att ta ställning för effektivare brottsbekämpning. Varför?

Mekaniken tittar inte bort
Riksdagen ”tittar nu över” det här, - som det heter, men det räcker inte att bara prata. 
Saknar vi mänskliga ögon och civilkurage, så måste vi ersätta dessa med optiska och 
mekaniska ögon i form av TV kameror som spelar in händelser, gärningar och gärnings-
män.	Ingen	tittar	ju	på	dom	här	filmerna	för	än	ett	ev.	brott	har	begåtts.
Kameraövervakningen är även ett bra sätt att fria ev. oskyldiga från brottsmisstanke. Vi 
ökar på detta sätt rättsäkerheten. Polisen behöver tekniska hjälpmedel för att effektivare 
kunna	sköta	sitt	arbete.	Och	enkla	hjälpmedel	finns,	–	men	är	förbjudna	att	användas.

Vems integritet värnas mest?
Varför inte politikerna är i takt med folket, kanske beror på att man ”fegar ur”, då man är 
rädd för att anklagas för att tumma på den personliga integriteten. Är det då brottslingar-
nas integritet man sätter först? En integritet som medborgarna själva i allt större utsträck-
ning lämnar vidöppen med Facebook, You Tube , Google, fotografering med mobiltelefon 
på allmänna platser o.s.v.

Kameror har löst många brott
TV programmet ”Efterlyst” med Hasse Aro, och polisens erfarenheter från utredningen av
Anna Lind mordet, - ett mord som aldrig hade klarats upp utan kameraövervakningen på 
NK, talar sitt tydliga språk. Jag kräver nu en seriös debatt och det enda vettiga beslutet i 
den här frågan
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Yrkande:
•	 	att kameraövervakningsreglerna och dess tillämpning ses över och att lagen ändras, 
så	att	detaljhandeln,	banker,	polis,	kommuner,	trafikbolag	m.fl.	bereds	möjlighet	att	
genom en utökad kameraövervakning få skydda sig, sina kunder och tredje person och 
att	brottslingar	kan	identifieras	och	lagföras,	samtidigt	som	oskyldiga	kan	frias.

Kalle Bern
Älvsjö
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Svar på Motion 7

Tillåt kamerabevakning på brottsutsatta platser

I motionen begärs att kameraövervakningsreglerna ses över och att lagstiftningen ändras. 
Av brödtexten framgår att motionären önskar väsentligt större möjligheter till kameraö-
vervakning	på	gator	och	torg,	i	köpcentrum	och	i	kollektivtrafiken,	i	butiker	m.m.
Förbundsstyrelsen vill understryka att detta är en viktig fråga för oss liberaler, eftersom 
den berör två viktiga ämnen: kampen mot brottsligheten och skyddet för den personliga 
integriteten. Förbundsstyrelsens åsikt är att kameraövervakning på rätt ställen är ett vik-
tigt hjälpmedel för att förebygga brott eller säkra bevisning om brott har inträffat, men 
detta betyder inte att kameror är en mirakelmedicin. Den tekniska utvecklingen kan också 
betyda att integritetsintrånget i vissa lägen kan minskas. Exempelvis kan värmekänsliga 
kameror, där individerna inte syns i bild utan enbart närvaron av människor registreras, 
vara ett alternativ i de lägen där det handlar om att upptäcka försök till vandalisering av 
byggnader.
 Kameror ska inte heller bli en ersättning för människor. Medmänskligt civilkurage, 
brottsförebyggande arbete och en synlig och närvarande polis betyder mer än automatisk 
övervakning för att stärka människors trygghet i vardagen. Kameran kan vara ett viktigt 
komplement i vissa lägen – men bara ett komplement.
	 Att	inte	kunna	röra	sig	i	vissa	miljöer	utan	att	bli	iakttagen	eller	filmad	är	något	som	
påverkar	den	enskildes	integritet.	Att	bli	filmad	vid	ett	enstaka	tillfälle	är	kanske	inte	så	
dramatiskt	för	de	flesta,	men	när	antalet	kameror	ökar	leder	detta	till	att	en	allt	större	del	
av medborgarnas vardag kan kartläggas. Till detta kommer risken för så kallad ända-
målsglidning, det vill säga att de insamlade uppgifterna används för andra syften än de 
ursprungliga.
	 I	detta	sammanhang	bör	det	också	betonas	att	utvecklingen	redan	i	dag	är	att	allt	fler	
övervakningskameror sätts upp. I Stockholms län fanns år 2008 totalt 1 764 gällande till-
stånd till kameraövervakning. Till detta ska läggas ytterligare 2 109 platser som kamera-
övervakades men där detta enbart behövde anmälas. Jämförs detta med siffrorna från år 
2005 framgår att detta är en ökning med 51 respektive 54 procent på bara tre år. Allt tyder 
på att den utvecklingen fortsätter.
 Enligt lagen om allmän kameraövervakning krävs det som regel tillstånd för att sätta 
upp en övervakningskamera som riktas mot en plats där allmänheten har tillträde. När det 
gäller övervakning i och omedelbart utanför bl.a. bankkontor samt vid uttagsautomater 
och butikers kassaområden räcker det dock med en anmälan. Både tillstånd och anmäl-
ningar hanteras av länsstyrelserna.
 Samtidigt är länsstyrelsernas tillsyn ganska måttlig. Under 2000-talet har frågan om 
kameraövervakning utretts av två olika statliga utredningar, och båda har visat att det 
finns	mycket	att	göra	för	att	förbättra	granskningen	av	att	kameraövervakningen	verk-
ligen följer regelverket. År 2007 genomförde exempelvis länsstyrelsen i Stockholm 
inspektioner	vid	endast	40	objekt.	Det	kan	jämföras	med	att	det	alltså	finns	nästan	4	000	
objekt i länet som kameraövervakas. Enligt länsstyrelsens egna uppgifter ska 2,5 årsar-
betskrafter räcka till all hantering av kameraövervakningsärenden, från tillståndsgivning 
till inspektion.
 Vid Folkpartiets partiråd 2008 antogs ett integritetspolitiskt program, som slår fast att 
kameraövervakning i vissa lägen är ett viktigt brottsförebyggande hjälpmedel men att 
reglerna bör stramas upp rejält och tillsynen förbättras. Kameraövervakning inne på sko-
lor	och	i	allmänt	tillgängliga	utrymmen	i	flerbostadshus,	såsom	tvättstugor,	trapphus	och	
liknande, borde också bli tillståndspliktig (vilket inte är fallet i dag), och den som ansva-
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rar för en tillståndspliktig kameraövervakning ska även genomgå obligatorisk utbildning. 
Ett annat förslag är att den som är ansvarig för kameraövervakning alltid bör vara skade-
ståndsskyldig om uppgifter kommer på drift eller missbrukas på annat sätt. Förbundssty-
relsen delar dessa förslag.
 2008 års kameraövervakningsutredning har presenterat förslag till en helt ny kame-
raövervakningslag (SOU 2009:87). Förslagen innebär både administrativa förenklingar 
och ett stärkt integritetsskydd. Bland annat införs en ny skadeståndsregel som ska göra 
det lättare att få skadestånd för den som fått sin integritet kränkt på grund av att inspe-
lat material kommit på drift. Förslagen från utredningen bereds fortfarande i regerings-
kansliet.
 Vad gäller den del av yrkandet som handlar om att dagens lagstiftning behöver ses 
över har alltså motionären redan fått sin vilja igenom. Däremot innebär inte utrednings-
förslaget att det blir fritt fram för en kraftigt utökad kameraövervakning, och det är inte 
heller Folkpartiets ståndpunkt.
 Vidare vänder sig förbundsstyrelsen starkt emot argumentet att kameraövervakningen 
borde utökas för att oskyldiga ska kunna frias. Det är ett resonemang som ligger farligt 
nära ”den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta”. I det enskilda fallet kan gransk-
ning	av	en	övervakningsfilm	givetvis	leda	till	att	oskyldigt	misstänkta	kan	avföras	från	en	
utredning, men det kan aldrig användas som motiv för att sätta upp en kamera. I så fall 
skulle	det	ju	inte	finnas	någon	gräns	för	hur	många	kameror	samhället	skulle	kunna	fyllas	
med,	eftersom	varje	ny	kamera	teoretiskt	skulle	kunna	leda	till	att	fler	oskyldiga	kunde	
frias.
 Sammanfattningsvis anser förbundsstyrelsen att det är viktigt att Sverige får en moder-
nare kameraövervakningslag. I miljöer och på platser där risken för brottslighet är mycket 
hög kan kameraövervakning vara ett viktigt komplement till andra brottsförebyggande 
åtgärder. Men varje fall av kameraövervakning måste även i fortsättningen motiveras 
noggrant, och intresset att bekämpa brott måste vägas mot varje medborgares rätt att röra 
sig fritt utan att varje steg i vardagen registreras och spelas in.

Med hänsyn till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen
•	 att motion 7 anses besvarad
 

Reservation
Vi reserverar oss till förmån för avslag på motionen
Peter Olevik Dunder
Christoffer Fagerberg

Särskilt yttrande
Vi ansluter oss till ovanstående reservation
André Nilsson
Leiph Berggren
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Motion nr 8

Ang. Ta fram en strategi för regionens framtida försörjning  
av hälso- och sjukvårds-personal.

Stockholmsregionen växer kraftigt. Bara under första halvåret 2011 växte Stockholms län 
med 20 000 invånare och befolkningsökningen under hela 2011 var närmare 2 procent. 
Visionen om en region med tre miljoner medborgare år 2030 kan mycket väl bli verklig-
het tidigare. Efterfrågan på vård kommer troligen att stiga i motsvarande takt, inte minst 
eftersom ålderpensionärerna i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån (SCB), väntas öka 
med 30 procent.
 Samtidigt förutspår Stockholms handelskammare att regionen kommer att sakna över 
70 000 akademiker år 2030. Många av de ”saknade” akademikerna kommer att vara 
läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Redan idag saknas specialistutbildad personal inom 
hälso- och sjukvården. 40-talisternas stora pensionsavgångar lär inte förbättra situationen. 
I sin trend och prognosrapport från januari 2012, räknar SCB med att det om åtta år sak-
nas 2 700 sjuksköterskor och läkare i Stockholms län.
 Ett av problemen är bristen på AT- och ST-tjänster i länet. Bristen på AT-platser åter-
speglas i antalet månader mellan läkarexamen och starten för AT-tjänstgöringen. Enligt 
Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) AT-ranking för 2011, är vårt län överlägset 
sämst i landet när det gäller väntetiden mellan examen och starten på AT-tjänstgöringen. 
I snitt väntar den examinerade läkaren i nio månader på sin AT-start. I Stockholm är vän-
tetiden	nästan	dubbelt	så	lång!
 Risken är stor att nyutexaminerade läkare väljer bort Stockholm för sin AT-tjänst. 
Glädjande	nog	finns	planer	på	ytterligare	40	AT-tjänster	i	landstingets	budget	för	i	år.	I	
planen ingår en fortsatt ökning från dagens 160 till 300 platser år 2017. Frågan är om den 
ökningen är tillräcklig.
 Men om Stockholms läns landsting ska vara attraktivt för blivande läkare behöver 
också kvaliteten på AT-tjänstgöringen förbättras. I SYLF:s AT-ranking 2011 arbetade näs-
tan alla examinerade läkare i Stockholms län kliniskt innan AT-tjänstgöringen påbörjades, 
trots att mindre än en fjärdedel hade en personlig handledare. I SYLF:s ST-enkät för 2011 
får AT-tjänstgöringen i vårt län också ett av de sämsta betygen i landet.
 Landstinget bör snabbsatsa på att utöka AT- och ST-tjänsterna för läkarna samtidigt 
som	kvaliteten	höjs.	Genom	att	attrahera	fler	kompetenta	läkare	till	regionen	kan	våra	
medborgare får den vårdkvalitet de har rätt till. Dessutom bör landstinget ta tillvara de 
specialistläkare	och	sköterskor	med	flera	yrkesgrupper	som	är	på	väg	att	pensioneras,	
eller nyligen har pensionerats, för att säkra kontinuitet och kunskapsöverföring. Ett sätt 
kan vara att erbjuda dem deltidstjänster på fördelaktiga villkor mot att de stannar efter sin 
65-årsdag och fungerar som mentorer åt nyutbildade kollegor.
 Men det räcker inte. SCB:s prognoser visar också att vårt län kommer att sakna 7 600
omvårdnadsutbildade på gymnasienivå redan 2020. Det är den växande andelen äldre 
som gör att efterfrågan på utbildade i vård- och omsorgsyrken kommer att bli akut. Det är 
därför dags för landstinget att lägga en strategi för hur Stockholmsregionen ska försörjas 
med kompetent personal inom hälso- och sjukvårdsområdet med speciellt fokus på ovan 
beskrivna	grupper!
 För varje dag som det arbetet inte görs, ökar risken för framtida problem och framtida 
akutlösningar som stavas ohållbara och oekonomiska.
 I landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården har förvaltningen ett uppdrag 
att kartlägga, analysera och föreslå åtgärder för att säkra personalförsörjningen samtidigt 
som landstingets
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kompetens och resurser tas till vara. Uppdraget ska vara klart våren 2012. Resultatet 
av uppdraget bör dock kompletteras med en strategi för hur landstinget ska säkra den 
framtida kompetensen i de ovan beskrivna grupperna. Vi yrkar därför på att Folkpartiet 
verkar för att landstingsstyrelsen tar fram en strategi för regionens framtida försörjning 
av hälso- och sjukvårdspersonal med speciellt fokus på ovan beskrivna grupper. Utgångs-
punkten	ska	vara	fler	AT-	och	ST-tjänster	för	läkare,	fler	utbildningsplatser	för	sjuksköter-
skor, satsningar på gymnasiala vård- och omsorgsutbildningar, kunskapsöverföring över 
generationsgränserna, en attraktiv arbetsgivare för personal med hög kompetens och en 
personalförsörjningsplan som tar höjd för regionens utveckling och tillväxt.

Suzanne Liljegren 
Mattias Reinholdsson 
Helena Bargholtz 
Lidingö folkpartiförening
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Svar på motion nr 8 

Ang. Ta fram en strategi för regionens framtida försörjning 
av hälso- och sjukvårdspersonal.

Motionären tar upp en strategisk fråga för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms 
län, nämligen kompetensförsörjningen. Som motionärerna pekar på är det viktigt att 
Stockholms läns landsting agerar proaktivt för att både behålla nuvarande medarbetare 
och locka unga människor att söka sin yrkesbana inom hälso- och sjukvården.
 Vi står inför stora utmaningar när länets befolkning växer kraftigt, i dag är Stockholm 
en av de regioner i Europa som växer snabbast. Tillsammans med den åldersstruktur som 
befolkningen har kan vi se ett stort framtida behov av hälso- och sjukvård i länet. Där-
för pågår ett stort omstruktureringsarbete i landstinget där Nya karolinska sjukhuset och 
Framtidsplanen för hälso- och sjukvården utgör två viktiga delar. Den viktigaste faktorn 
för	att	landstinget	ska	klara	sitt	uppdrag	är	att	det	finns	tillräckligt	med	kompetens	och	att	
den utvecklas i takt med verksamhetens behov.

Landstinget som arbetsgivare
Stockholms läns landsting är med sina 43 000 anställda en av landets största arbetsgivare. 
De senaste åren ser vi en positiv utveckling när det gäller medarbetarnas uppfattning om 
sin arbetsplats. Medarbetarindex har stigit i en följd av år och ligger nu på 75.
  Landstingets organisation är kunskapsintensiv och runt 70 procent av medarbetarna 
har yrken som kräver högskoleutbildning. Medelåldern bland landstingets anställda är 
över 45 år och drygt 12 procent är 60 år eller äldre. Medarbetare med rätt kompetens och 
i rätt antal är avgörande för att landstinget ska klara sitt uppdrag. Behovet av och inrikt-
ningen på kompetens utvecklas och förändras över tiden. Det som krävde spetskompetens 
igår kan vara bassjukvård imorgon.

Stort intresse för vårdutbildningar
Som	motionärerna	påpekar	finns	behov	av	många	nya	medarbetare.	Glädjande	nog	är	
också intresset för vårdens olika yrken stort bland dem som söker till universitet och 
högskolor. Bland annat är läkarprogrammet på Karolinska institutet ett av de allra popu-
läraste programmen. Psykologutbildningen är landets mest populära utbildning tätt följd 
av dietistutbildningen. Även sjuksköterskeutbildningen är attraktiv. För att möta behoven 
hos	vården	och	intresset	hos	studenterna	behöver	fler	utbildningsplatser	skapas,	på	såväl	
grundutbildningarna som specialistutbildningarna, vilket också regeringen aviserat.  
Vår förhoppning är att många av dessa nya utbildningsplatser förläggs till Stockholms-
regionen.
 Motionärerna tar upp frågan om AT- och ST-utbildningarna i länet. Det är väldigt 
många unga läkare som söker AT-tjänst i Stockholm. Detta höga söktryck är orsaken till 
att många tyvärr fått vänta på möjligheten att börja sin tjänstgöring här, vilket drar ner 
betyget i den undersökning som motionärerna hänvisar till. För att skapa bättre förutsätt-
ningar utökas nu AT-platserna, såväl som ST-platserna i Stockholms län.
 Hälso- och sjukvården i Stockholm måste ha höga ambitioner när det gäller att erbjuda 
praktikplatser för sjuksköterskor. Därför samarbetar vi idag med länets högskolor för att 
samordna praktikperioderna och erbjuda alla studenter en utvecklande praktikperiod i 
Stockholms sjukvård.
 När det gäller vårdutbildningar på gymnasienivå behövs ett välfungerande samarbete 
mellan	landstinget	och	kommunerna	där	det	finns	ett	gemensamt	intresse	av	att	locka	
många	unga	människor	till	vård-	och	omsorgsprogrammet.	I	länet	finns	flera	utbildningar	
med något varierande inriktning.



70 Folkpartiet i Stockholms län · Förbundsårsmöte 2012Motion 8 · Förbundsstyrelsens svar

Strategi för kompetensförsörjning
Under 2010 tillsattes, på Folkpartiets initiativ, en utredning om kompetensförsörjning för 
framtidens hälso- och sjukvård. Uppdraget är att göra en kartläggning och konsekvensan-
alys över förväntade kompetensbehov inom framtidens hälso- och sjukvård och att utifrån 
detta föreslå åtgärder och investeringar för att överbrygga eventuella kompetensgap.

Innehållet i uppdraget:

•	 att med utgångspunkt från slutrapporten ”Framtidens hälso- och sjukvård”, och de 
beslut som fattas med anledning av denna, göra en kartläggning och konsekvensanalys 
över förväntade kompetensbehov.

•	 att	utifrån	identifierade	kompetensbehov	inom	framtidens	hälso-	och	sjukvård	föreslå	
åtgärder och investeringar för att överbrygga eventuella kompetensgap.

•	 att föreslå aktiviteter och åtgärder för att behålla, ta tillvara och utveckla kompetenta 
medarbetare.

•	 att fortsatt arbeta för att attrahera och rekrytera medarbetare till hälso- och sjukvården.
•	 att verka för att kompetensen hos alla yrkesgrupper tas tillvara och att yrkesroller och 

samspel mellan olika yrkeskategorier utvecklas.
•	 att möjliggöra ett kvalitetssäkrat och effektivt e-lärande i syfte att göra kompetensut-

veckling tillgängligt för stora grupper på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och för en 
ökad patientsäkerhet.

•	 att breddinföra landstingets kompetensplaneringsmodell KOLL med ett IT-stöd i lands-
tingets	verksamheter.	Föreslå	vilka	verksamheter/flöden	som	är	kritiska	ur	ett	strate-
giskt perspektiv och som bör prioriteras vid införandet.

•	 att belysa bristyrkesområden och förslå åtgärder.
•	 att fortsatt arbeta för att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk vårdutbild-

ning. Det gäller både svenskar som läser utomlands som ska ges möjlighet att få prak-
tik och personer med utländsk vårdutbildning utanför EU/EES som ska ges möjlighet 
till auskultationer/ praktikplats.

•	 att i samverkan med olika aktörer som t ex SKL, länsstyrelse, kommuner, arbetsför-
medling och privata vårdgivare för att ta fram regionala behovsanalyser för att säker-
ställa hög trovärdighet och acceptans hos alla aktörer inom vård och omsorg.

  Som ansvariga för att erbjuda länets invånare hälso- och sjukvård behöver lands-
tinget se till helheten och i samverkan med andra aktörer, som utbildningsanordnare, 
privata	vårdaktörer,	kommuner,	andra	landsting,	SKL,	arbetsförmedlingen	med	flera	
säkerställa att vi kan möta framtidens kompetensbehov i länet.

 
Arbetet med att utveckla den strategi för regionens framtida försörjning av hälso- och 
sjukvårdspersonal som motionärerna efterlyser har, på folkpartiets initiativ, redan startat. 
Det	är	glädjande	att	det	finns	ett	starkt	engagemang	i	de	viktiga	kompetensfrågorna.	Läns-
förbundets styrelse föreslår att motionen därmed bifalls.

Yrkande:
Att motionen bifalls.
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Motion nr 9

Ang. Dags att gå från ord till handling: Ta initiativ till att 
driva på det forsknings- och innovationspolitiska arbetet  
i Stockholmsregionen.

I början av februari meddelade Astra Zeneca att företagets forskning i Södertälje läggs 
ned. Därmed försvinner en av de viktigaste noderna i Sveriges och Stockholmsregionens 
forsknings- och innovationssystem. Regeringen har tillsatt en nationell samordnare med 
uppdrag att förhindra att forskningskompetens lämnar Sverige.
 För en exportberoende nation som Sverige och en kunskapsbaserad ekonomi som
Stockholmsregionens, är nedläggningen ett dråpslag. Det är fortsättningen på en trend 
mot	utflyttning	av	multinationella	företags	FoU-enheter	bort	från	Sverige	och	internatio-
nella uppköp av innovativa, kunskapsbaserade mindre företag. Det är också en utveckling 
som drivs av Sveriges snabba omställning från ett industrisamhälle till ett kunskapssam-
hälle.
 Hittills har de åtgärder som regering och riksdag presenterat haft sin utgångspunkt i 
en föreställning om vad samhället respektive ”marknaden” ska göra. Denna föreställning 
bygger på det samhällskontrakt som i Sverige utmejslades under industrisamhället och 
som i korthet betonar en uppdelning mellan offentlig och privat sektors ansvar och åta-
ganden.
 Regeringen arbetar nu med att ta fram en forsknings- och innovationspolitisk proposi-
tion. I en skrivelse till regeringen har nio aktörer i Stockholms län formulerat fyra stånd-
punkter kring behoven av sådana satsningar för Stockholm:

1. Finansiering av forsknings- och innovationsstruktur
2. Stöd till tjänsteinnovationer
3. Statlig strategi för offentligt riskkapital
4. Statlig strategi för innovationsupphandling.

Aktörerna, som representerar såväl den offentliga som den privata sektorn och akademin, 
skriver också att de har för avsikt att formulera en vision och strategi för Stockholmsre-
gionens innovationsförmåga. Även tidigare har gemensamma innovationsstrategier för 
Stockholmsregionen utlovats mellan näringslivet och offentliga aktörer. Hittills har dock 
konkreta handlingar lyst med sin frånvaro.
 Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) har i en rapport lämnat ett underlag till 
regeringens arbete med den kommande propositionen. I rapporten pekar verket ut sex 
forsknings- och innovationsfrämjande insatser som ökar avkastningen på offentliga inves-
teringar och adresserar marknads- och systemmisslyckanden. Verket föreslår att reger-
ingen i sin proposition tar hänsyn till dessa sex förslag till insatser:

1. Strategiska innovationsprogram
2. Fullt utvecklad kunskapstriangel
3. Nationell EU-strategi för forskning och innovation
4. Insatser för ökad FoU-driven innovation i SMF (små och medelstora företag)
5.	 Insatser	för	test,	demonstration	och	verifiering
6. Insatser för ökad innovationsupphandling

Några av dessa insatser sammanfaller med skrivelsen från Stockholms län.
Det är bra att viktiga aktörer i Stockholms län har samlat sig till en gemensam uppfattning 
om	vilka	prioriteringar	man	vill	se	från	regeringen.	Det	är	också	bra	att	det	finns	en	vilja	
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i regionen att formulera en vision och strategi för regionens innovationsförmåga. Ändå 
räcker	inte	detta.	Risken	finns	att	gemensamma	uttalanden	och	gemensamma	strategier	
inte leder till gemensamma handlingar.
	 Det	finns	också	en	risk	att	vision	och	strategier	bygger	vidare	på	industrisamhäl-
lets uppdelningar i ansvar och åtaganden istället för att betona ett gemensamt ansvar för 
Stockholmsregionens utveckling.
	 I	Vinnovas	förslag	finns	en	tydlig	markering	av	det	omedelbara	behovet	av	nya	former	
för samarbeten över traditionella gränser (strategiska innovationsprogram) och där sam-
hällsutmaningarna adresseras.
 Fallet Astra Zeneca är en tydlig signal till Sverige och Stockholmsregionen att vi 
måste agera nu, vi måste agera tillsammans och vi måste agera kraftfullt. Om alla äger 
ansvaret för att genomföra visioner och strategier, äger ingen ansvaret. Ansvaret för att se 
till att de gemensamma visionerna och strategierna samordnas och verkligen genomförs 
bör därför läggas på en huvudman. Förslagsvis ansvarar landstingsstyrelsen för att sam-
ordna och driva på genomförandet av insatserna för Stockholmsregionens forsknings- och 
innovationsfrämjande. Vi anser att det är regionens folkvalda organ som ska ansvara för 
frågan.
 På riksplanet ansvarar Folkpartiet för forskningspolitiken. Det är därför naturligt att 
Folkpartiet också tar initiativet till att driva på det forsknings- och innovationspolitiska 
arbetet i Stockholmsregionen. Vi yrkar därför att Folkpartiets länsförbund uppmanar 
landstingsstyrelsenatt ansvara för att driva på genomförandet av insatserna för Stock-
holmsregionens forsknings- och innovationsfrämjande.
 Utgångspunkten för landstingsstyrelsen bör vara att ansvar och åtagande för genom-
förandet	av	insatserna	för	forsknings-	och	innovationsfrämjande	finns	hos	såväl	privat	
som offentlig sektor och akademi.
 
Suzanne Liljegren 
Mattias Reinholdson
Helena Bargholtz
Jan-Erik Nowacki
Lidingö folkpartiförening
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Svar på motion nr 9 

Ta initiativ till att driva på det forsknings- och innovations-
politiska arbetet i Stockholmsregionen

I Sverige satsas cirka 110 miljarder kronor på forskning och utveckling, vilket utgör 3,6 
procent av BNP. En allmän iakttagelse som kan göras är det som kallas den svenska para-
doxen. Den innebär att trots de stora satsningar som gjorts på forskning i Sverige har de 
gett	förhållandevis	blygsamt	resultat	när	det	gäller	förnyelse	av	befintliga	exportföretag	
och bildandet av nya exportföretag.
 Svensk klinisk forskning måste hävda sig i en stark internationell konkurrens. Förut-
sättningarna för utvecklingen inom forskning och utveckling bestäms i stort sett på den 
globala arenan. Globaliseringen innebär att gränser öppnas och det kan innebära stora 
möjligheter för ett litet land som Sverige.
	 Europa	redovisar	ett	nettoutflöde	av	akademiker	till	USA.	Kina,	Indien	och	Taiwan	
arbetar aktivt med att locka forskare som är utbildade i väst att återvända. Det innebär 
med stor sannolikhet att dessa länder kommer att stärka sin ställning inom forskning och 
utveckling. De 25 största länderna i världen står för 94 procent av världsproduktionen 
inom klinisk medicin. Sveriges andel är 1,6 procent vilket innebär trettonde plats när det 
gäller produktion medicinska publikationer. Karolinska institutet är den största producen-
ten av medicinska publikationer i Sverige.
 En annan utmaning för den kliniska forskningen i Sverige är de stora kommande pen-
sionsavgångarna och att färre läkare väljer forskarkarriären.
 Läkemedelssektorn och medicinteknik är en viktig samhällssektor. I Sverige är cirka 
40 000 personer verksamma med forskning inom denna sektor. Enbart läkemedelsindu-
strin är Sveriges fjärde största nettoexportör. Läkemedelsindustrin satsar varje år 15 mil-
jarder kronor på forskning och utveckling och staten satsar drygt 7 miljarder kronor  
på medicinsk forskning.
	 Trots	att	vi	gemensamt	satsar	mycket	på	denna	sektor	finns	det	problem.	Antalet	
anställda i forskande läkemedelsföretag i Sverige minskade med 3 000 personer under 
perioden 2006–2008. FoU - investeringar har i ökande grad gjorts i utlandet. Antalet 
kliniska prövningar i Sverige har minskat från 600 på 1980-talet till 400. Detta har också 
sin förklaring i att det blivit svårare för industrin att hitta storsäljande enskilda läkemedel 
som t.ex. Losec. Det är mycket dyrt för läkemedelsföretagen att driva stora forsknings-
anläggningar och att utveckla nya läkemedel. Det behövs också riskvilligt kapital för att 
utveckla nya läkemedel. Rent allmän har det blivit svårare att få tag på riskkapital för 
läkemedelsutveckling.
 I stället är det mindre och innovativa företag som tar fram läkemedel som ofta är halv-
färdiga när de säljs vidare till större läkemedelsföretag . De större läkemedelsföretagen 
utvecklar dem vidare till färdiga produkter. Det sker genom kliniska prövningar, slutför-
ädling och försäljning på marknaden.
	 Folkpartiet	föreslår	att	flera	åtgärder	ska	vidtas	för	att	förbättra	den	medicinska	forsk-
ningen i Sverige. En viktig del är att öka kvaliteten i forskningen. Det är angeläget att 
våga	peka	ut	och	finansiellt	stödja	de	mest	framgångsrika	forskarna	och	forskningspro-
jekten. Särskilda elitprogram skapas för dessa forskare. De svenska universiteten ska 
ges möjligheter att handplocka framstående forskare från utländska lärosäten. Ett annat 
konkret projekt är att bygga ett medicinskt forskningscenter i Stockholm och Uppsala – 
Science for Life Laboratory. 
 Enligt Folkpartiets mening måste det skapas ökat utrymme för klinisk forskning och 
kliniska prövningar inom sjukvården. Staten behöver skapa incitament för sjukvårdshu-
vudmännen att medverka vid kliniska prövningar av läkemedel.
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 Folkpartiet anser att attityden till forskning och forskare måste bli mer positiv i sam-
hället i stort. Skattesystemet måste utformas så att det uppmuntrar till utbildning och 
forskning. Marginalskatterna måste sänkas och värnskatten avskaffas. Regeringen plane-
rar att lägga en forsknings- och innovationsproposition hösten 2012. En annan åtgärd som 
är möjlig är att införa en avdragsrätt för gåvor till forskning och ökade avdragsmöjlig-
heter för företag för FoU-kostnader.  
 Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting har ett nära samarbete när det 
 gäller utbildning, utveckling och forskning. Genom denna nära samverkan kan vetenskap-
liga upptäckter snabbt översättas till nya behandlingsmetoder och vårdprogram samt till 
nya läkemedel och tekniker. Även kliniska behov kan återföras till forskningen så att nya 
behandlingsmetoder	kan	utvecklas.	Det	finns	en	gemensam	forskningsstrategisk	kommitté	
som är ett förberedelseorgan mellan landstinget och KI. Kommittén ska överblicka de 
samlade resurserna för forskning och utveckling och föreslå prioriteringar och satsningar 
av olika slag.
 Parterna undersöker nu möjligheterna att utöka detta samarbete. Målsättningen är 
att skapa en handlingsplan för att möta nya utmaningar och skapa förutsättningar för en 
positiv utveckling för länet. Det yttersta målet är att behålla regionens konkurrenskraft. 
Genom ett utökat samarbete kan förutsättningar skapas för svensk industri att utvecklas 
och en bas kan då skapas för ett livskraftigt näringsliv. 
 Ett nytt Universitetssjukhus – Nya Karolinska Solna – kommer att byggas i Stock-
holms län. NKS kommer att fokusera på högspecialiserad och specialiserad vård. NKS 
kommer att ligga i direkt anslutning till Karolinska Institutet för att skapa ett nära sam-
band mellan vård, forskning och utbildning. Genom närheten kan grundforskning och 
utbildning bättre kopplas ihop med patientnära forskning och undervisning. Tanken är att 
nya forskningsrön snabbare ska leda till att nya metoder och att läkemedel kan spridas 
inom vården. NKS kommer att vara en viktig länk att göra Stockholm till en av de främ-
sta regionerna inom Life Science år 2025. Det ställer höga krav på moderna sjukvårds- 
och forskningsmiljöer.
	 Dessutom	finns	planer	på	ett	utbildnings-	och	forskningscentrum	runt	det	nya	sjuk-
huset i det som kallas Östra Karolinska och på Norra stationsområdet. Det är ett samar-
betsprojekt mellan KI-KTH-SLL och Stockholms Universitet. Ett nära samarbete med 
näringslivet är viktigt i detta arbete.
 Stockholms läns landsting och Kungliga tekniska Högskolan har träffat ett avtal om 
samverkan när det gäller utbildning, forskning, innovation, anställningar och infrastruk-
tur. Det avser en direkt och nära kontakt med sjukvården. KTH har en starkt växande 
forskning och utbildning inom medicinsk och biomedicinsk teknik. KTH har förklarat 
att man har ett starkt intresse av att bedriva en utökad forskningsutbildning inom hälsa, 
medicin och teknik. Avtalet har en långsiktig inriktning. För landstingets del är det av 
strategisk betydelse att delta i och ta del av forskning i skärningspunkten mellan hälsa, 
medicin och teknik. Landstinget kommer att sätta fokus på frågor som rör patientsäker-
het. Det kommer att ges möjligheter för KTH:s forskare att tjänstgöra inom Stockholms 
läns landsting för att utveckla verksamhetens teknikinnehåll. De som bedriver forskar-
utbildning på KTH ska kunna hämta ämnen och underlag för forskning från landstinget. 
Tekniska innovationer från KTH ska kunna utvecklas genom kliniska prövningar inom 
landstinget och resultaten ska kunna föras över till den internationella marknaden.
 För att Stockholms län ska vara ett framgångsrikt innovationsområde krävs en rad 
åtgärder som bygger på samverkan mellan näringsliv och offentliga verksamheter. Folk-
partiet har lagt förslag som ger en bra grund för det fortsatta arbetet särskilt när det gäller 
att stödja forskning och forskare. Globaliseringsrådet har pekat ut tre viktiga utvecklings-
områden;	att	verka	för	att	fler	medelstora	företag	startas,	att	tjänstesektorn	expanderas	och	
att investeringsnivån höjs i Sverige. En annan viktig åtgärd är en huvudkontorsstrategi 
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som	syftar	till	få	företags	huvudkontor	att	etablera	sig	i	eller	att	flytta	tillbaka	till	Sverige.			
 För att forskning och utveckling framgångsrikt ska kunna bedrivas i Sverige i framti-
den måste den vara fokuserad på rätt områden och hålla mycket hög kvalitet. Den måste 
syfta till att stärka svensk industriell tillväxt och utvecklingen i samhället i vid mening. 
För att forskningen ska kunna bedrivas i Sverige i framtiden är det en viktig utmaning för 
bl.a. politiker på alla nivåer att skapa ett mycket bra forsknings- och företagsklimat.
 Inom Stockholms läns landsting pågår ett omfattande arbete med att driva på forsk-
nings – och utvecklingsfrågor. Detta arbete måste bedrivas fortlöpande och ständigt 
utvecklas. Det är även viktigt att utöka samarbetet med närliggande län i regionen som t 
ex Uppsala. Landstinget kan ta kontakt med andra aktörer i länet med målsättningen att 
initiera ett arbete för att stärka forskning och utveckling.
 För Folkpartiets representanter i landstinget är forsknings- och utvecklingsfrågor 
mycket viktiga att driva och det ligger helt i linje med partiets övergripande politik. Men 
de konkreta forskningspolitiska förslagen bör utvecklas inom ramen för partiets övergri-
pande politik.

Yrkande
•	 att bifalla motion nr 9.
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Motion nr 10

Ang. Att minnas, hedra och efterlikna vårt partis  
främste kommunalpolitiker

Folkpartiet har haft många framstående kommunalpolitiker i Stockolm och resterande del 
av länet, till gagn för vår region, till gagn för vårt land.

En kommunalpolitiker, möjligen i dag icke längre så känd men - efter bland annat 22 
år som borgarråd i Stockholm följt av en karriär som riksdagsman (påbörjad vid 67 års 
ålder; författaren till denna motion är ynka 66, Konrad Adenauer var 73 när han påbörjade 
sin 14-åriga karriär som Tysklandsförbundskansler) - på sin tid inte bara känd av praktiskt 
taget alla andra kommunalpolitiker utan också av en bred allmänhet, framstår som mer 
betydelsefull än alla andra.

Född	1881	i	Sundsvall	flyttade	familjen	till	Stockholm	tio	år	senare	i	samband	med	
faderns vacklade hälsa och bortgång 1894. Efter studentexamen vid Norra Real 1900 blev 
det	studier	i	Uppsala,	fil	kand.	vid	22	års	ålder,	fil.	lic.	vid	29	och	fil.	dr	vid	31	års	ålder.

När den senare legendariske kommunalmannen OS-året 1912 lade fram sin mer än 1200 
sidor tjocka avhandling Inkorporeringsproblemet var frågan om kommunala samman-
slagningar en högaktuell fråga runt om i hela Sverige – även om det skulle dröja till 1952 
innan den första riktigt stora kommun- och sockensammanslagningen, en ren slakt, blev 
verklighet,	följt	av	1970	års	reform	då	Sverige	fick	nuvarande	kommunala	indelning,	i	
dag 290kommuner efter några kommundelningar.

Stockholm var ju en storstad redan 1912 och förberedde inkorporeringen av Brännkyrka 
och Bromma socknar (skedde 1913) – och utredningar pågick, erinrar Bernt Lindstenz i 
sin studie Samspel (2007) om regional och mellankommunalt samarbete i Stockholms län 
under främst andrahalvan av 1900-talet, om att också införliva också de längre bort lig-
gandeköpingarna Sundbyberg, Lidingö och Saltsjöbaden samt, tro det eller ej, både Solna 
och Nacka socknar. Av det blev det emellertid intet – men närnyårsklockorna ringde in 
1945 hade Stockholms stad slukat också de motsträviga socknarna Hässelby villastad och 
stora delar av Spånga landskommun, här var motståndet mot Stockholms stadshus ambi-
tioner att inkorporera vad man anade skulle kunna bli en livskraftig region när militären 
tvingades	bort	från	både	Järvafältet	och	Barkarby	flygplats.

Skulle	Stockholm	äga	två	flygplatser,	nu	när	Lindängen	vid	Frihamnen	försvunnit,	och	
så	närbelägna	som	Bromma	civila	flygplats	och	allt	mindre	militära	Barkarby?	(Nu	cirka	
70	år	senare	tenderar	Barkarby	vara	allt	mindre	av	flygplats,	men	det	är	en	annan	historia,	
landa och starta kan man dock ännu.)

Redan innan studierna avslutats hade den blivande kommunalmannen gjort sitt inträde 
i den kommunala förvaltningen, ja, det var om sanningen skall fram – kan man läsa i 
 vederbörandes memoarer (1977) inte mycket tillstruktur och inte demokrati heller för 
delen – genom att 1908 bli andre sekreterare i Svenska stadsförbundet, varifrån han avan-
cerade till förste sådan1915 för att. Utöver att 1914–20 vara redaktör för Svenska stads-
förbundets tidskrift, utnämnas till direktör i förbundet från 1918.

Därifrån värvades denne Stockholms senare viktigaste organisatör till att bli Stadssekrete-
rare och chef för Stockholms stadskansli.
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Så här börjar första delen av hans memoarer, något nedkortat:

”En	höstdag	1918	fick	jag	ett	minnesvärt	besök,	där	jag	satt	i	mitt	arbetsrum	Hornsgatan	
1, hörnet av Götgatan, med vid utsikt över Skeppsbron och Strömmen – Svenska Stads-
förbundet dåvarande lokaler. Det var några vänner och bekanta inom Stockholms kommu-
nala värld som sökte mig, representanter för den yngre generation som mer och mer över-
tog arbetet, makten och ansvaret i stadens styrelse, en kvartett eller kvintett av högermän 
och socialdemokrater, – Oscar Larsson (s), Gösta Bagge (h), Jonas Folcker (h), C Juhlin 
Dannfelt (h) och Wictor Karlsson (s). – (Ytterligare några namn nämns, de får utgå här).
 Vad man ville var att vinna min medverkan till en lösning av Stockholms organisa-
tionsfråga som kunde ge staden en verklig regering – alltså problem som hade tröskats 
sedan seklets början, utan resultat men med tidens växande bördor alltmera trängande.” 
(Slut citat).

Nu gick det undan. Bort det gamla, in det nya. Den 5 mars 1919 presenterades det nya 
förslaget utarbetat av den om bedde: Stockholm skulle få ett regerande stadskollegium 
och borgarråd, sex stycken. Förslaget var direktanpassat till den graderade rösträttens 
avskaffande, vilket skedde under fp-s-ministären Nils Edén/Hjalmar Brant 1917–20, och 
i juni 1919 godkände den allmänna rösträttens första stadsfullmäktigeförsamling i Stock-
holm förslaget. (Högerns gruppledare, Sten Stendahl, var inte oväntat emot och ville ha 
kvar det gamla lekmannastyret, med oklara ansvarförhållanden.)

Sedan det hållits allmänna val 1920 godkände regeringen Stockholms nya ”författning”. 
Redan	samma	vår	fick	Stockholm	sina	första	borgarråd,	häften	av	dem	hade	varit	med	
uppvaktningen 1918. ”Också för mig personligen ledde det arbete om började den min-
nesvärda höstdagen 1918 till ett stort avgörande. Janlämnade Svenska Stadsförbundet och 
följde med det nya författningsverket till Stockholms stad, först som stadens sekreterare, 
efter några år som borgarråd.”

Tjugotvå år som borgarråd kan symboliseras av följande projekt som leddes från idé till 
slutförande	i	Stockholm	av	mångåriga	gatu-	och	trafikborgarrådet,	de	sista	sex	åren	kallad	
statsbyggnadsborgarråd>:

– Bygget av Slussen 1930
– Bygget av Västerbron 1934
– Bygget av Södertunneln 1935
– Bygget av Tranebergsbron 1935
–	Bygget	av	Bromma	flygplats	1935–1936(beslut	1933)
– Beslutet att bygga Stockholmstunnelbana 1941 (utredning 1939)
– Besluten om att bygga Sergels torg, de fem Höghusen 1945
– Byggandet av Skogkyrkogården 1935–40
–	Bytet	av	Bromma	flygplats,	till	staten	–	mot	att	Gärdet	blev	stockholmarnas

Uppräkningen skulle kunna fortsätta. 1954 var den kommunalpolitiska karriären över 
– men då hade f.d. borgarrådet också hunnit avsitta sex år i riksdagen, 1946–52 (fp). 
Utöver ohyggligt många utredningar och andra uppdrag var det bostadspolitiken som stod 
i centrum för intresset. Efter omdiskuterade turer, med påstådd tyskvänlighet som ledde 
till	starka	motsättningar	med	Hjalmar	Branting	som	fick	Stockholms	arbetarekommun	att	
utesluta blivande borgarrådet under början av första världskriget var borgarrådet (fp) en 
av de starkaste opinionsbildarna i Stockholm under andra världskriget, bland annat som 
styrelseledamot i Bonnierägda Dagens Nyheter 1940–66. Memoarerna, Mitt liv i stadshu-
set och en del till, kom 1977, efter att ha först givit ut boken På marsch mot demokratin, 
Från hundragradigskala till allmän rösträtt (1967).
– – –
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Förslag:
Hur skall vi hedra Yngve Larsson, död först vid 96 års ålder 1997? Ett förslag är att Läns-
förbundet tar initiativ till en under t.ex.10-årig tid uppbyggnad av en fond, Till Yngve 
Larsson minne, med syfte att årligen på Länsförbundets årsmöte dela ut ett Hedersstipen-
dium som Länsförbundets presidium ensamma beslutar om, till någon förtjänt kommunal-
politiker, tjänsteman, opinionsbildare eller bara viktig liberaldemokrat för ett gott arbete 
för att stärka det lokala självstyret, gärna i Stockholms län men viktigare än bostadsort är 
gärningen.
 Jag föreslår därför att Länsförbundet tar initiativ till en insamling till denna oberoende 
fond, där fp-medlemmarna och andra kan bidra, förslagsvis med 3 kr/månad under 10 år. 
Det	blir	mycket	pengar	om	många	bidrar.	Den	–	det	finns	nog	mången	som	skulle	kunna	
tänka sig de – skulle vilja rätt för sig direkt under 50 eller 100 år, skulle kunna betala 150 
eller 300 kr.
 Med, uppskattningsvis 3–5 000 givare x 3 kr/månad eller 36 kr om året under en 
tioårsperiod, skulle det bli en icke föraktlig summa. De administrativa kostnaderna kan 
troligtvis hållas ner till ett absolut minimum.

Yrkande:
Att förbundsårsmötet 2012 – ett hundra år efter Yngve Larssonsbanbrytande avhandling 
om kommunalt självstyre – ge Förbundsstyrelse att upprätta en fond till Yngve Larssons 
minne (inkl skriva enkla stadgar och öppna ett bankgiro-, bank- och plusgirokonto), att 
hanteras av förbundets presidium och revideras av förbundets revisorer.
 
Gunnar Andrén
Danderyd
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Svar på motion nr 10

Att minnas, hedra och efterlikna vårt partis främste  
kommunalpolitiker

Gunnar Andrén har i motionen – Att minnas, hedra och efterlikna vårt partis främste 
kommunpolitiker - föreslagit att förbundsmötet 2012 ett hundra år efter Yngve Larssons 
banbrytande avhandling om kommunalt självstyrelse att ge förbundsstyrelsen i uppdrag 
att upprätta en fond till Yngve Larssons minne mm.
 Yngve Larsson är en av folkpartiets främste kommunalpolitiker i Stockholms stad. 
Han var borgarråd mellan 1924–46, innehade ledande poster ända till slutet av 1960-talet 
och var med och fattade många viktiga beslut för Stockholms utveckling. Några av dem 
är	Slussen,	Västerbron,	Bromma	flygplats	och	sist	men	inte	minst	utbyggnaden	av	tunnel-
banan. Han var även en period riksdagsledamot 1946–52.
	 Det	finns	all	anledning	att	uppmärksamma	Yngve	Larssons	livsgärning.	Hans	politiska	
gärning	är	dock	starkast	förknippad	med	Stockholms	stad.	Förbundsstyrelsen	finner	där-
för att det snarare är Stockholms stad som skall ta ställning om och på vilket sätt Yngve 
Larsson skall uppmärksammas. Det skulle bli en alltför stor uppgift för länsförbundet om 
förbundet skulle få i uppdrag att på olika sätt uppmärksamma alla de folkpartistiska kom-
munalpolitiker som har gjort utomordentliga insatser i länets kommuner.

Yrkande
•	 	att förbundsmötet beslutar överlämna Gunnar Andréns motion till Folkpartiet i 

Stockholms stad.
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Motion nr 11

Ang. Tilldela Liberal Mångfald en plats som adjungerad  
även under 2012

Landsmötet 2012 öppnade för att låta även enbart lokalt förankrade sidoorganisationer 
verka som lokalt samverkande organisationer, dvs. delta i Länsförbundens olika styrelser 
som adjungerad.
 Landsmötet 2012 beslutade att Liberal Mångfald (LM) inte längre ska vara en riks-
samverkande organisation, men partiledningen uppmanade LM att ansöka om att vara 
lokalt samverkande på de orter där man är verksam, samt uppmanade de olika länsförbun-
den att se positivt på en sådan ansökan. Denna motion är en sådan ansökan. Vi tror och 
hoppas att många känner till Liberal Mångald, som tidigare hette Liberala Invandrarfö-
bundet. Men alla vet nog inte hur, och med vad vi arbetar, så här följer en kort presenta-
tion:

Liberal	Mångfald	verkar	för	att	den	kompetens	som	finns	hos	folkpartister	med	internatio-
nell erfarenhet ska tas tillvara av Folkpartiet. Vi har konstaterat att denna kompetens kan 
vara särskiljande inom framförallt följande områden, som vi därför valt att fokusera på:
•	 Utrikespolitik
•	 Migration
•	 Likabehandling
•	 Ekonomiskt utanförskap
•	 Socialt utanförskap

Liberal Mångfald i Stockholms län arbetar huvudsakligen i projektform med fördjupande
studier som resulterar i rapporter. Dessa rapporter presenteras sedan vid seminarier eller 
andra möten. Vi arrangerar också mer traditionella seminarier med inbjuda gäster.
Just nu, vintern 2012, så arbetar LM Sthlm med följande projekt:

•	 Kommunpolitikers	informationsansvar	för	ensamkommande	flyktingbarn
•	 Kulturkompetens inom polis och socialtjänst, framförallt vad avser 

hedersrelaterade brott
•	 Marknad och möjligheter i spåren av den Arabiska våren
•	 Kulturutarmning i utanförskapsområden
•	 Seminarium om Afrikas Horn, folkpartister med egna erfarenheter berättar
•	 Seminarium om utvecklingen i Irak, folkpartister med egna erfarenheter berättar

Mer	information	finns	på	www.liberalmangfald.se

Yrkande:
•  att Liberal Mångfald Stockholms län även under 2012 ska tilldelas en plats som 

adjungerad i Länsförbundets råd och styrelser
 
Leiph Berggren
Hässelby
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Motion nr 12

Ang. Nätverket Gröna Liberaler i Stockholms län skall  
vara adjungerade att delta i Länsförbundets styrelse

Vi i Gröna Liberaler har ett mycket ambitiöst program, med målet att sätta Folkpartiet på 
kartan vad gäller miljö, klimat och hållbarhet. Vi arbetar intensivt med att stärka Folkpar-
tiets	miljö-	och	klimatprofil,	något	som	vi	tror	är	nödvändigt	inför	2014	års	val.	
 För att på ett effektivt sätt kunna genomföra detta arbete på ett samordnat sätt bör-
Gröna Liberaler vara adjungerade i Länsförbundets styrelse.

Yrkande:
Nätverket Gröna Liberaler i Stockholms län skall vara adjungerade att delta i  
Länsförbundets styrelse

Anders Schüllerqvist Staffan Modig Lars Wedén Lennart Fremling
Enskede Vallentuna Sigtuna Norrmalm

Thomas Erlandsson Inga Martinsson Anna Lena Sandor Leiph Berggren
Skarpnäck Stockholm Enskede Hässelby
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Svar på motionerna nr 11 och 12

Förbundsstyrelsen behandlar dessa motioner i ett sammanhang, eftersom båda handlar om 
att fristående föreningar och nätverk ska garanteras representation i länsförbundets organ. 
I motion 12 föreslås att Liberal mångfald Stockholms län ska ges en fast adjungerad plats 
i förbundsstyrelsen samt länsförbundets råd, vilket torde betyda kommunpolitiska rådet 
(KPR). I motion 13 föreslås att även Gröna liberaler i Stockholms län ska ges en fast 
adjungerad plats i förbundsstyrelsen.
 Enligt stadgarna är det de samverkande organisationerna som har rätt till fast adjung-
erade representanter i förbundsstyrelsen. Folkpartiet har i dag två samverkande organisa-
tioner, Liberala ungdomsförbundet (inklusive Liberala studenter, som verkar inom LUF) 
och Liberala kvinnor, och i båda fallen har statusen som samverkande organisationer fun-
nits ända sedan partiets bildande 1934.
	 Här	i	Stockholmsregionen	har	vi	förmånen	att	ha	en	rik	liberal	organisationsflora	vid	
sidan av Folkpartiet. Liberala ungdomsförbundet, Liberala studenter, Liberala kvinnor, 
Liberala seniorer, HBT-liberaler, Gröna liberaler, Liberal mångfald, Liberala företagare, 
Kulturliberaler, Kristna liberaler, Folkpartister i Svenska kyrkan – listan är lång över riks-
täckande organisationer och nätverk som har en aktiv verksamhet i Stockholms län. Till 
detta kommer olika liberala nätverk som har sin bas i Stockholmsregionen, såsom EU-
nätverket och det nya utrikespolitiska nätverk som är under uppbyggnad.
 Förbundsstyrelsen vill framhålla att de fristående liberala organisationerna och nät-
verken är en viktig del av den liberala rörelsen och ett värdefullt komplement till kom-
munföreningarnas verksamhet. Föreningarna och nätverken bidrar till att vitalisera den 
liberala debatten och gör det också lättare att samla personer med gemensamma sakpoli-
tiska intressen. De fyller också en betydelsefull roll när det gäller att rekrytera blivande 
liberala politiker och slussa dem vidare till partipolitiskt arbete. Särskilt betydelsefullt i 
det hänseendet är Liberala ungdomsförbundet.
 Förbundsstyrelsen anser det alltså självklart att länsförbundet ska odla kontakterna 
med alla liberala organisationer och ha ett nära samarbete med dem. Detta är redan i dag 
ledstjärnan för länsförbundet. När det ska tillsättas politiska programgrupper involveras 
berörda sakfrågenätverk i arbetet, antingen genom att representanter knyts direkt till grup-
pen eller på annat sätt. Av verksamhetsplanen framgår att nätverken kan få ekonomiskt 
bistånd till sin utåtriktade verksamhet. Länsförbundet erbjuder också praktisk hjälp av 
olika slag, såsom kostnadsfritt utnyttjande av länets möteslokaler och hjälp med informa-
tionsspridning.
 
Det är däremot en annan fråga vilka organisationer som ska ha en garanterad plats i läns-
förbundets styrelse. Styrelsens absolut viktigaste roll är att vara ett representativt organ 
för medlemmarna i Folkpartiet i Stockholms län, valt genom omröstning bland kommun-
föreningarnas ombud. Förbundsstyrelsens mandat vilar alltså på medlemsviljan såsom 
den uttrycks av kommunföreningarna.
 Konkurrensen om styrelseplatserna brukar vara mycket hård, så hård att omkring hälf-
ten av länets kommunföreningar i dag saknar egen representant i förbundsstyrelsen. Att 
i detta läge ge sakfrågenätverk rätt till garanterad representation vid förbundsstyrelsens 
sammanträden – en rätt som alltså ett stort antal kommunföreningar saknar – skulle vara 
principiellt fel eftersom det skulle försvaga förbundsstyrelsens roll som representativt 
organ.
	 Däremot	finns	givetvis	möjlighet	för	förbundsstyrelsen	och	dess	arbetsutskott	att	
inbjuda företrädare för nätverk eller föreningar till ett sammanträde om frågor inom 
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föreningarnas verksamhetsområden ska behandlas särskilt. Som nämnts ovan har läns-
förbundet redan i dag ett samarbete med nätverk och föreningar på många olika sätt, och 
detta samarbete ska fortsätta.

Med hänsyn till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen

•	 att motion 11 avslås
•	 att motion 12 avslås

Särskilt yttrande till förmån för bifall till motionerna 11 och 12
Förbundsstyrelsen väljer i sitt svar att inte motivera varför man frångår partistyrelsens 
starka rekommendation (uttryckt i svar på landsmötesmotion K16) om lokalt sam-
verkande organisationer. 

Leiph Berggren
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Motion nr 13

Ang. Sänk lägstalönerna

I och med att de senaste decenniernas skattesänkningar, regelförenkling och uppluckring 
av arbetsrätten inte givit någon större förbättring av sysselsättningsläget borde så att det 
blev mer lönsamt att gå från långvarig arbetslöshet till låglönejobb eller levebrödsföre-
tagande aktivitetsstödet och försörjningsstödet trappas ned. Förbättras inte sysselsätt-
ningsläget är en risk att välfärdssamhället fortsätter att monteras ned. För att hålla nere 
arbetslöshets- understödet borde i utanförskapsområdena kommersiella lokaler uppföras. 
En risk är att det utan en nedtrappning blir svårt att för ungdomar och 50-plussare få ned 
lägstalönerna och att få Folkpartikravet om sänkta ingångslöner att framstå som seriöst 
menat.

Även i områden som har hög sysselsättningsgrad behövs näringsidkare. Att det på Sick-
laön planeras för 10 000 nya invånare men inte för mycket av näringsverksamhet tyder på 
att det anses lämpligare att människor lever på arbetslöshetsunderstöd än arbetar. Sänks 
lägstalönerna behöver sannolikt färre arbetsgivare så mycket som 890 kronor per dag för 
att ha anställt en frisk och arbetsför person.

Folkpartiet borde på samma sätt som 1991–94 driva på för sociala reformer och därmed-
fungera som motvikt mot moderaternas ensidiga satsning på tillväxt. I stället har vår tid 
vid makten i mångt och mycket slösats bort genom mer eller mindre meningslösa skolre-
former. En så stor summa som 2,5 miljarder kronor kommer knappast bättre till använd-
ning genom ett mattelyft än genom förbättringar för sjuka och handikappade. Trots att Jan 
Björklund redan vid fjolårets förbundsmöte aviserade förbättringar för äldre och utsatta 
barn har litet hänt. En förbättring vore att åtminstone en ut och gå-garanti infördes.

 Från fas 3 gick i fjol bara en av sex till den reguljära arbetsmarknaden. Hur det skulle se 
ut om dessutom 300 000 försörjningsstödstagare tvingades till samma förnedring vill man 
inte ens tänka på. Bättre vore förmodligen att bidragstagarna tvingades registrera sig med 
jämna mellanrum.

 Sedan är frågan om det inte, för att få problemet mer uppmärksammat, vore en fördel att 
självmordsförsök kriminaliserades och dessutom att monarken valdes genom Internet.

Dåligt verkar att, enligt Mitt i Nacka, antalet allvarliga olyckor i grund- och gymnasie-
skolor i förfjol ökade med 22 procent jämfört med 2009. Samtidigt görs, enligt tidningen, 
betydligt färre inspektioner. År 2010 hade jämfört med 2006 antalet inspektioner i grund-
skolan och gymnasieskolan tydligen minskat med 80 respektive 73 procent.

Onödigt verkar att Sverige slänger ut läkare. Sådana borde få uppehållstillstånd och 
arbetstillstånd och följaktligen utan problem få arbete eller AT-tjänst. Svårbegripligt är att 
Folkpartiet är emot drogtester. Enligt Torkild Strandbergs tidningen NUinsändare kan ju 
både barn och föräldrar säga ifrån.

I en debattartikel i tidningen NU förordade en föreningsordförande att medlemmarnas 
engagemang bättre togs till vara. Ett sätt vore att en medlem efter att ha bemannat val-
stugan	eller	delat	ut	flygblad	fick	alkoholfri	dryck	till	ett	värde	av	till	exempel	högst	tio	
kronor.	När	medlemmen	bokar	in	sig	i	valstugan	eller	hämtar	flygblad	kunde	tillstånd	fås	
av en ombudsman att på Folkpartiets bekostnad köpa dryck. Om till exempel Kalle Karls-
sons dryck kostade 12 kronor lämnar Kalle kvittot till Folkpartiet i Sundbyberg, varifrån 
han får 10 eller 12 kronor. Efter valrörelsens slut får sedan Folkpartiet i Sundbyberg, efter 



85Folkpartiet i Stockholms län · Förbundsårsmöte 2012 Motion 13

att ha skickat in kvittot, 10 kronor från Folkpartiet i Stockholms län. Enligt tidningen NU 
tror Erik Ullenhag att medlemmar som med omgivningen pratar politik och om sitt parti 
blir mer aktiva om de också skänker pengar. Mer troligt är att de blir aktiva av att premie-
ras efter att ha hjälpt till. Märkligt är att ofta får man vid interna möten en smörgås men 
inget när man hjälpt till. Inte perfekt är till exempel att en stor bunt foldrar om utsatta 
barn skickades till olika föreningar utan att medlemmar som sedan delade ut foldrarna 
fick	någon	belöning.	När	Folkpartiet	i	Stockholms	län	beordrar	att	flygblad	delas	ut	och	
medlemmar som sliter som djur inte premieras utan ses som andra klassens medborgare 
är det inte konstigt att inte mycket delas ut.

Genom många högskolor går det numera att via distansutbildning ta i ett ämne så många 
poäng som 60. Alltså går det att utbilda sig utan att en lärare sett en students ansikte. 
Kunde målvakten Per-Eric Lindbergh kommunicera med sina backar borde kvinnor med 
heltäckande slöja kunna göra sig förstådda.

I och med att inget rankingsystem kan ta hänsyn till alla parametrar vore det bättre att 
ickeoffentliga aktörer, i stället för staten, rankade. Att från första början träffa något så 
när rätt är inte heller lätt utan en risk är att systemet gång på gång får göras om innan det 
känns någorlunda okej.

I och med risken att otåliga landstingspolitiker mot medborgarnas vilja driver fram 
ogenomtänkta regionförstoringar borde ingen regionförstoring som inte föregåtts av en 
folkomröstning få ske. Kan Timrå och Sundsvall folkomrösta om ett samgående borde till 
exempel Värmland och Sörmland kunna göra likadant.

När en Folkpartipolitiker i tidningen NU hävdade att regimen inte borde förlänas äran att 
hålla 2014 års ishockeymästerskap verkade det viktigare att ge igen för att liberaler fängs-
lats än att befrämja demokratiseringsprocessen. Ju mer mänskliga rättigheter misstänks 
kränkas, desto större borde utbytet bli. I samband med att Julia Timosjenko dömdes till 
sju års fängelse ville många omintetgöra Ukrainas frihandelsavtal, vilket verkar konstigt. 
Är det inte ett ökat utbyte med väst som Ukraina verkar behöva? Är Iran på väg att skaffa 
sig	kärnvapen	borde	utbytet	intensifieras	snarare	än	blåsas	av.	I	och	med	att	världen	är	
liten och alla påverkas av alla går det knappast att frysa ett land ute. Som följd av goda 
kontakter	med	icke-demokrater	fick	för	övrigt	Olof	Palme	tjeckoslovaker	att	förenas	med	
släktingar och vår kung goda chanser att få loss svenskar. Gör man sig däremot ovän med 
skrupelfria diktatorer minskar sannolikt chansen till framgång.

Genom en radiointervju hävdade Birgitta Ohlsson att EU borde bli smalare och strunta i 
hur vi organiserar vår välfärd. En förbättring vore dock sannolikt att skola, sjukvård samt 
barn och äldreomsorg kunde fås var som helst på EU:s bekostnad. Nationella hinder gör 
att övergången från ett byråkraternas till ett medborgarnas Europa försvåras. Ett steg på 
vägen vore ökad valfrihet i det här länet där det borde gå att välja förskola och särskilt 
boende var som helst på sin hemkommuns eller statens bekostnad Otroligt är att kommu-
nalskatterna verkar få stiga hur mycket som helst. I år har tydligen 25 kommuner och fyra 
landsting fått höjd skatt och i två kommuner ligger nu kommunalskatten över 34 kronor. 
Hur långt ska det behöva gå?

Länsförbundets medlemsavgift borde sänkas. Av länsförbunden som har föreningar med 
egna medlemsintäkter var det 2008 bara Stockholmsdistriktet som hade en högre med-
lemsavgift än 30 kronor och förmodligen ser det i dag ungefär likadant ut. Blir det samma 
medlemsavgift i hela landet borde denna bli högst 100 kronor så att det ingenstans blir en 
höjning. I och med att Migrationsverkets utredningar ofta är bristfälliga och många inte 
kan avvisas borde de som fått avslag på sin asylansökan ges arbetstillstånd. Orimligt är att 
många betalar premier till a-kassan utan att sedan vid arbetslöshet erhålla ersättning.
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Yrkande:
 1. att  förbundsmötet uttalar att ishockeyarrangemanget 2014 inte lär hota demokratise-

ringsprocessen
 2 att	förbundsmötet	uttalar	att	Arbetsmiljöverkets	inspektioner	i	skolor	behöver	bli	fler
 3. att förbundsmötet uttalar att självmordsförsök borde kriminaliseras
 4 att förbundsmötet uttalar att aktivitetsstödet och försörjningsstödet bör trappas ned
 5. att förbundsmötet uttalar att jämställdhetsrankingen inte bör göras av staten
 6. att		förbundsmötet	uttalar	att	de	som	bemannar	valstugan	eller	delar	ut	flygblad	

direkt efteråt får på Folkpartiets bekostnad alkoholfri dryck
 7. att förbundsmötet uttalar att de som fått avslag på sin asylansökan ges arbetstillstånd
 8. att förbundsmötet uttalar att regionförstoringarna bör föregås av folkomröstningar
 9. att förbundsmötet uttalar att Torkild Strandbergs frivilliga drogtester är okej
10. att förbundsmötet uttalar att kommunernas beskattningsrätt skrotas
11. att förbundsmötet uttalar att monarken väljs till exempel vart åttonde år
12. att  förbundsmötet uttalar att Folkpartiets krav på arbetsinsatser på alla försörjnings-

stödstagare överges
13. att  förbundsmötet uttalar att det borde gå för länsbor att välja förskola och 

särskilt boende var som helst i länet på sin hemkommuns eller statens bekostnad
14. att förbundsmötet uttalar att medlemsavgiften borde sänkas
15. att  förbundsmötet uttalar att antalet timmar som måste arbetas per månad för att få 

ersättning från a-kassan borde sänkas
16. att förbundsmötet uttalar att utländska läkare inte bör avvisas utan ges arbetstillstånd

Johan Strandberg
Nacka
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Svar på motion nr 13

Sänk lägstalönerna

Motionären har i sin motion tagit upp en mängd olika frågor som berör partiets interna 
arbetsformer	samt	flera	olika	politikområden.	P.g.a.	bredden	i	motionen	avser	vi	att	kort-
fattat behandla dessa områden var för sig.

I brödtexten och i motionens rubrik tar motionären upp Folkpartiets initiativ om ung-
domslöner. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att detta är ett bra initiativ 
som tillsammans med andra åtgärder bör ge positiva effekter för att sänka ungdomsarbets-
lösheten.

Däremot delar vi inte motionärens uppfattning om att utbildningsdepartementet under Jan 
Björklunds och Folkpartiets ledning slösar bort pengar på ”meningslösa skolreformer”. 
Tvärt om anser vi att dessa reformer är nödvändiga och viktiga för att Sverige ska kunna 
stå sig i den internationella konkurrensen och för att barn och ungdomar ska få en gedigen 
utbildning som grund för det framtida arbetslivet.

Motionären tar även upp frågan om att Världsmästerskapen i Ishockey för herrar 2014 
kommer att hållas i Vitryssland, och yrkar att Förbundsmötet ska uttala att detta idrottsar-
rangemang inte kommer att hota demokratiseringsprocessen i Vitryssland. Förbundssty-
relsen anser inte att Förbundsmötet bör ha en åsikt om denna fråga, och föreslår därför:

•	 att yrkande 1 avslås

Vidare tar motionären upp problemet med att antalet olyckor i grund- och gymnasie-
skolor ökat de senaste åren, och detta är ett bekymmer som förbudsstyrelsen delar med 
motionären. Motionären föreslår att arbetsmiljöverkets inspektioner ska öka i antal, och 
förbundsstyrelsen instämmer i andemeningen av detta. Dock råder idag en viss oklar-
het i ansvarsfördelningen mellan skolornas rektorer, kommunerna, skolinspektionen och 
arbetsmiljöverket vad gäller tillsynen av säkerheten i skolan, och arbetsmiljöverket initie-
rade 2011 ett arbete med en ny strategi för tillsynen av skolor, i samarbete med kommu-
nerna och skolinspektionen. Denna strategi förväntas vara klar under våren 2012. För-
bundsstyrelsen anser att samtliga ovanstående parter bör ta ett större ansvar för säkerheten 
i skolan, och i avvaktan på arbetsmiljöverkets nya strategi föreslår vi med detta:

•	 att yrkande 2 anses besvarat

Motionären föreslår vidare att självmordsförsök borde kriminaliseras. Syftet med denna 
kriminalisering skulle enligt motionären vara att öka uppmärksamheten på problemet. 
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen om att uppmärksamheten på problemet behöver 
öka i samhället, men vi tror inte att en kriminalisering skulle hjälpa de personer som mår 
så dåligt att de försöker ta sitt eget liv. Istället behöver kunskapen om psykisk ohälsa och 
självmord öka i såväl sjukvård som inom skolan och socialtjänsten, för att på ett bättre 
sätt kunna förebygga psykisk hälsa och tidigare upptäcka och erbjuda hjälp till dem som 
behöver. Förbundsstyrelsen föreslår därför:

•	 att yrkande 3 avslås
•	 att yrkande 4 avslås
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Motionären vill att jämställdhetsrankingen inte ska göras av staten. Förbundsstyrelsen 
delar den uppfattningen. En jämställdhetsranking av större svenska företag samt kommu-
ner bör företrädesvis göras av parterna på arbetsmarkanden. Förbundsstyrelsen föreslår

•	 att yrkande 5 anses besvarat

Motionären efterlyser att partiet på ett bättre sätt skulle ta tillvara medlemmarnas enga-
gemang, och föreslår därför att de medlemmar som deltagit vid valstugan eller med att 
dela	flygblad	skulle	erbjudas	en	alkoholfri	dryck	på	Folkpartiets	bekostnad.	Förbunds-
styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att medlemmarna känner att 
deras arbetsinsatser är välkomna och uppskattade, och att man efter ett kampanjpass kan 
bjuda	på	fika	kan	vara	ett	sätt	av	många	för	att	öka	gemenskapen	och	motivationen.	Andra	
sätt är att anordna trevliga sammankomster för samtal och inspiration, samt att tydligt och 
ofta visa uppskattning i ord för stora som små insatser för partiet. Vi tror att varje lokal-
avdelning bäst själv kan komma på hur just de på bästa sätt bör visa uppskattning till sina 
medlemmar, och det kan mycket väl se olika ut vid olika tillfällen. Förbundsstyrelsen 
föreslår med detta:

•	 att yrkande 6 anses besvarad

Motionären belyser problemet med att Sverige lider brist på viss yrkeskompetens, sam-
tidigt som vissa asylsökande som besitter just dessa utbildningar eller kompetenser får 
avslag på sina asylansökningar. Han föreslår att dessa personer istället skulle beviljas 
arbetstillstånd. Då denna problematik är mycket komplex anser inte Förbundsstyrelsen att 
en överföring från asylansökan alltid per automatik kan överföras till ett arbetstillstånd. 
Däremot	ser	vi	mycket	positivt	på	den	utveckling	som	skett	den	senaste	tiden	med	att	fler	
personer sökt och beviljats arbetstillstånd i Sverige, och vi ser fram emot en fortsatt ökad 
tendens. Förbundsstyrelsen föreslår därför:

•	 att yrkande 7 avslås
•	 att yrkande 16 avslås

Vidare föreslår motionären att regionförstoringar bör föregås av folkomröstningar. Regi-
onfrågan är stor och mycket komplex, och arbetet med och intresset för detta varierar 
över landet. Folkomröstning kan vara ett sätt att handskas med frågan, men det säkerstäl-
ler inte alls att frågan bereds på bästa sätt eller att de röstberättigade ges tillfälle att sättas 
sig in i hela frågeställningen. Förbundsstyrelsen föreslår därför:

•	 att yrkande 8 avslås
•	 att yrkande 9 avslås

Motionären	framför	ett	bekymmer	med	att	flera	kommuner	och	landsting	höjt	skatten,	och	
han ser en oro för hur höga dessa skatter kan bli. Förbundsstyrelsen ser förstås att kom-
muner och landsting inte bör ha en högre skattenivå än de absolut måste för att kunna 
bedriva en skälig och god verksamhet, men vi delar inte motionärens åsikt om att kom-
munerna borde bli av med sin beskattningsrätt. Denna är en helt avgörande del i det kom-
munala självstyret, och är därför viktig att värna. Förbundsstyrelsen föreslår därför:

•	 att yrkande 10 avslås

Vidare föreslår motionären att Sveriges Kung eller Drottning skall väljas av folket t.ex. 
vart åttonde år, förslagsvis via internet. Förbundsstyrelsen är väl medveten om att Folk-
partiet,	såväl	som	de	flesta	andra	riksdagspartier,	är	kluvna	i	frågan	om	Sverige	bör	vara	
en monarki eller en republik. Varje Landsmöte innehåller en intensiv debatt i denna fråga, 
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och hittills har linjen för oförändrat statsskick vunnit. Förbundsstyrelsen är i dagsläget 
inte beredda att ställa sig bakom motionärens förslag och föreslår därför:

•	 att yrkande 11 avslås
•	 att yrkande 12 avslås

Motionären föreslår att alla medborgare i länet bör kunna välja förskola och särskilt 
boende var som helst i länet på sin hemkommuns eller statens bekostnad. I grunden är 
detta en mycket rimlig och liberal syn på medborgarnas valfrihet och egenmakt som 
förbundsstyrelsen delar. I vissa kommuner är det idag redan möjligt att ta med sig sin 
förskolepeng eller peng för särskilt boende till andra kommuner, och inom gymnasie-
skolan	finns	nu	en	länsgemensam	gymnasieregion	där	eleverna	kan	söka	fritt	inom	hela	
Stockholms	län.	Arbetet	med	gymnasieregionen	var	mycket	omfattande	och	tog	flera	år	
att genomföra, och en avgörande faktor för ett framgångsrikt samarbete mellan kommu-
nerna är att samtliga kommuner själva vill vara med och arbeta i samma riktning. Därför 
anser Förbundsstyrelsen att ett sådant beslut bör fattas av varje kommun för sig, men vill 
samtidigt uppmuntra att Folkpartister i de olika kommunerna verkar för en sådan inrikt-
ning. Förbundsstyrelsen föreslår med detta:

•	 att yrkande 13 anses besvarad

Motionären föreslår att medlemsavgiften till Stockholms länsförbund bör sänkas. Med 
hänvisning till Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget föreslår vi:

•	 att yrkande 14 avslås

Förbundsstyrelsen anser inte att det är rätt tillfälle för förbundsårsmötet att under pågå-
ende utredningsarbete uttala sig om att antalet timmar som måste arbetas per månad för 
att få ersättning från a-kassan borde sänkas.

•	 att yrkande 15 avslås
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FS-förslag nr 3

Förslag angående medlemsavgift för 2013 och 2014

Förbundsårsmötet 2011 fastställde medlemsavgiften för 2012 till oförändrat 160 kronor. 
Preliminärt fastställde årsmötet även medlemsavgiften för 2013 till oförändrat 160 kronor.

Av denna medlemsavgift betalar länsförbundet av Landsmötet beslutad medlemsavgift till 
Folkpartiets Riksorganisation f n 90 kronor.

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet 2012 att fastställa medlemsavgiften för 2013 till oför-
ändrat 160 kronor, och preliminärt fastställa medlemsavgiften för 2014 till oförändrat 160 
kronor.

Förbundsstyrelsen yrkar
•	 att fastställa medlemsavgiften för 2013 till 160 kronor, samt
•	 att preliminärt fastställa medlemsavgiften för 2014 till 160 kronor.
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FS-förslag nr 4

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade valfondsavgifter  
för 2013 och 2014.

Förbundsstyrelsen yrkar
•	 att valfondsavgiften för kommunföreningar för 2013 fastställs till 30 %
•	 att  valfondsavgiften för kommunföreningar för 2014 preliminärt fastställs till 30 %
•	 att  de föreskrifter för beräkningsunderlaget som Nya BOA-gruppen tagit 

fram skall gälla.
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FS-förslag 5

Ställningstagande gällande provval och nomineringsregler 
till riksdagsval samt förslag till stadgeändringar

Förbundsårsmötet 2010 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av syste-
met för provval och nomineringar till riksdagen samt till landstings valkrets arna utanför 
Stockholms kommun. Förbundsstyrelsen har därefter tillsatt en arbetsgrupp under ledning 
av Carl-Anders Ifvarsson för att analysera dessa frågor. Arbetsgruppen har genomfört ett 
brett arbete och har bland annat gjort en egen enkät till länets kommunföreningar samt 
gjort preliminära redovisningar vid förbundsårsmötet i april 2011 och föreningskonfe-
rensen i november samma år. Därefter har gruppen överlämnat sin rapport till förbunds-
styrelsen.

I denna proposition behandlar förbundsstyrelsen de delar av förslaget som gäller riksdags-
valet.

Förbundsstyrelsen har låtit remissbehandla nomineringsöversynsgruppens förslag. Med 
något enstaka undantag har alla kommunföreningar inkommit med svar på förbundssty-
relsens	remiss.	Det	innebär	att	det	finns	ett	väl	förankrat	underlag	när	det	är	dags	att	låta	
förbundsmötet ta ställning till förbundsstyrelsens förslag.

En stor majoritet av kommunföreningarna stöder förslaget att gå fram med en gemen-
sam riksdagslista i Stockholms stad och län i valet 2014. Stödet är också stort för att 
genomföra ett gemensamt provval till riksdagen för staden och länet. Förbundsstyrelsen 
konstaterar	också	att	det	finns	förankring	för	detta	förslag	både	hos	Stockholms	kommun-
förening och hos föreningarna i yttre valkretsen, och likaså både i de norra och i de södra 
länsdelarna.

Förbundsstyrelsen instämmer i detta förslag och anser att nomineringsöver synsgruppen 
på ett föredömligt sätt har redovisat skälen för att övergå till en gemen sam riksdagslista 
för båda valkretsarna. Med hänvisning till dessa argument anser förbundsstyrelsen att 
nomineringsöversynsgruppens förslag om en riksdags lista bör bifallas.

För att genomföra provval och nomineringar föreslår förbundsstyrelsen att förbundsmötet 
får i uppdrag att fastställa regler och tidsplaner inför nomineringsarbetet till riksdagsva-
let. Förbundsmötet ska också utse en nomineringskommitté som ska bestå av ordförande, 
vice ordförande och det antal övriga ledamöter som fastställs av förbundsmötet. För att 
säkerställa förankringen i båda riksdagsvalkretsarna ska den ene av ordförande och vice 
ordförande tillhöra Stockholmsföreningen och den andre någon av länsförbundets övriga 
föreningar.

Enligt gällande stadgar äger Stockholms kommunförening ensam rätt att besluta om 
nominering till riksdagen för Stockholms kommuns valkrets, medan övriga 25 kommuner 
äger rätt att besluta om nominering till Stockholms läns valkrets. För att den ovan före-
slagna förändringen ska träda i kraft måste alltså stadgeändringar med likalydande inne-
börd genomföras både i länsförbundet och i Stockholms kommunförening. Förbundssty-
relsen föreslår därför att förbundsmötet antar stadgeändringar under förutsättning av ett 
motsvarande beslut i Stockholms kommunförening. För att stadgeändringarna ska träda i 
kraft måste dessutom kommunföreningens stadgeändringar godkännas av förbundsstyrel-
sen och länsförbundets stadgeändringar godkännas av partistyrelsen. Allt detta gör att det 
är angeläget att processen påbörjas redan nu.



93Folkpartiet i Stockholms län · Förbundsårsmöte 2012 FS-förslag

Nomineringsöversynsgruppen har även gjort ett grundligt arbete med att kartlägga möj-
ligheten att modernisera provvalet. Folkpartiet i Skåne genomförde fram gångsrikt ett 
internetbaserat provval inför valet 2010. Förbundsstyrelsen anser att det är dags för Folk-
partiet i Stockholms län att genomföra internetbaserade prov val till riksdag, landsting och 
kommuner. Det är dock mycket viktigt att alla med lemmar får god information om prov-
valsformerna	och	att	det	alltid	finns	möjlighet	att	delta	i	provvalet	på	traditionellt	vis	för	
den som inte kan eller vill rösta via nätet.

Förbundsstyrelsen delar nomineringsöversynsgruppens syn att nominerings kommittéernas 
ledamöter är nyckelpersoner i provval och nomineringar. För bundsstyrelsen bör därför 
erbjuda utbildningar för de personer som väljs att ingå i nomineringskommittéer till riks-
dag, landsting eller kommun  inför valet 2014. Vad gäller de nomineringskommittéer som 
väljs på förbundsnivå ska förbundsstyrelsen dessutom utarbeta direktiv och riktlinjer för 
kommittéernas arbete.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
•	 att  uttala sitt stöd för en gemensam riksdagslista för Stockholms län och stad med en 

god representation från såväl stad som län
•	 att,  under förutsättning av stadgeändring av motsvarande innebörd i stadgarna för 

Stockholms kommunförening, anta de stadgeändringar avseende riksdagsnomine-
ringar som redovisas nedan

•	 att  uppdra åt förbundsstyrelsen att påbörja förberedelserna för att om möjligt genom-
föra internetbaserat provval till riksdagen, landstinget och de kommuner som öns-
kar

•	 att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att anordna utbildningsaktiviteter för nominerings-
kommittéerna

Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar
Observera att vissa andra stadgeändringar även föreslås på annat ställe i handlingarna.

Gällande stadgar Förbundsstyrelsens förslag
§ 11 Nominering
Inför nominering till landstingsval och ordinarie 
riksdagsval skall provval genomföras. Medlem 
kan rösta i provval först efter det att tre månader 
gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.
av nomineringsmötet i respektive landstingsval-
krets i enlighet med deras av förbundsstyrelsen 
godkända stadgar.

§ 11 Nominering
Inför nominering till landstingsval och ordinarie 
riksdagsval skall provval genomföras. Medlem 
kan rösta i provval först efter det att tre månader 
gått sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.

Regler och tidsplaner för nomineringsarbetet 
inför riksdagsval för Stockholms kommuns och 
Stockholms läns valkretsar bestäms av för-
bundsmötet. Inför riksdagsval skall förbunds-
mötet även utse en nomineringskommitté, 
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Gällande stadgar Förbundsstyrelsens förslag

Regler och tidsplaner för nomineringsarbetet inför 
landstingsval och riksdagsval i valkretsar inom 
Stockholms kommun handläggs av Folkpartiet 
liberalernas Stockholmsförening i enlighet med 
dess stadgar. Regler och tidsplaner för nomine-
ringsarbetet inför landstingsval och riksdagsval i 
Stockholms läns valkrets bestäms av nominerings-
mötet för yttre riksdagsvalkretsen, vilket utgörs av 
förbundsmötesombuden för föreningarna i denna 
valkrets.

Beslut om kandidater till riksdagsval för Stock-
holms kommuns riksdagsvalkrets handläggs av 
Folkpartiet liberalernas Stockholmsförening 
i enlighet med dess stadgar. Beslut om kandi-
datlistor till riksdagsval för Stockholms läns 
riksdagsvalkrets fattas av nomineringsmötet 
för yttre riksdagsvalkretsen, vilket utgörs av 
förbundsmötesombuden för föreningarna i 
denna valkrets.

Inför riksdagsval skall nomineringsmötet för 
yttre riksdagsvalkretsen även utse nomine-
ringskommitté.

Beslut om kandidater till landstingsval för val-
kretsar inom Stockholms kommun handläggs av 
Folkpartiet liberalernas Stockholmsförening i 
enlighet med dess stadgar. Beslut om kandidater 
till landstingsval för övriga valkretsar fattas av 
nomineringsmötet i respektive landstingsvalkrets 
i enlighet med deras av förbundsstyrelsen god-
kända stadgar.

Som ombud vid nomineringsmötet kan endast 
medlem i Folkpartiet liberalerna tjänstgöra. Med-
lem kan tjänstgöra som ombud först efter det att 
tre månader gått sedan inträdet i Folkpartiet libe-
ralerna.

gemensam för båda valkretsarna, bestående 
av ordförande, vice ordförande samt det antal 
ledamöter förbundsmötet fastställer. Därvid 
gäller att den ene av ordförande och vice ord-
förande skall tillhöra Stockholmsföreningen 
och den andre någon av länsförbundets övriga 
föreningar.

Regler och tidsplaner för nomineringsarbetet 
inför landstingsval i valkretsar inom Stockholms 
kommun handläggs av Folkpartiet liberalernas 
Stockholmsförening i enlighet med dess stadgar. 
Regler och tidsplaner för nomineringsarbetet inför 
landstingsval i övriga valkretsar bestäms av nomi-
neringsmötet för landstingsval i yttre riksdagsval-
kretsen, vilket utgörs av förbundsmötesombuden 
för föreningarna i denna valkrets. 

Beslut om kandidatlista till riksdagsval för 
Stockholms kommuns och Stockholms läns 
valkretsar fattas av förbundsmötet. Beslut om 
kandidater till landstingsval för valkretsar inom 
Stockholms kommun handläggs av Folkpartiet 
liberalernas Stockholmsförening i enlighet med 
dess stadgar. Beslut om kandidater till landstings-
val för övriga valkretsar fattas av nomineringsmö-
tet i respektive landstingsvalkrets i enlighet med 
deras av förbundsstyrelsen godkända stadgar.

Som ombud vid nomineringsmöte inför lands-
tingsval kan endast medlem i Folkpartiet libe-
ralerna tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som 
ombud först efter det att tre månader gått sedan 
inträdet i Folkpartiet liberalerna. Av § 5 framgår 
att motsvarande gäller vid förbundsmöte för 
beslut om riksdagsnomineringar.
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Gällande stadgar Förbundsstyrelsens förslag
Förbundsmötet beslutar om nominering av lands-
tingsråd. Efter ordinarie val till landstingsfull-
mäktige skall landstingsgruppens valberedning 
därutöver bereda förbundsmötet möjlighet att 
yttra sig över dess förslag till val av andra ledande 
företrädare i landstingets nämnder och styrelser. 
Landstingsgruppens valberedning skall dessför-
innan berett kretsarna tillfälle att inkomma med 
namnförslag.

Förbundsmötet beslutar om nominering av lands-
tingsråd. Efter ordinarie val till landstingsfull-
mäktige skall landstingsgruppens valberedning 
därutöver bereda förbundsmötet möjlighet att 
yttra sig över dess förslag till val av andra ledande 
företrädare i landstingets nämnder och styrelser. 
Landstingsgruppens valberedning skall dessförin-
nan ha berett kretsarna tillfälle att inkomma med 
namnförslag.

Reservation
Jag	har	under	flertalet	år	framhållit	synpunkten	att	väljare	ska	kunna	rösta	på	partiledaren,	
ministrar	och	andra	profilerade	kandidater	på	fler	ställen	än	den	valkrets	där	kandidaten	
står på listan. De väljare som uteslutande väljer en fp lista på grund av en viss kandidat är 
viktiga att värna. Den möjligheten behöver ges till väljare i hela Sverige. Och i världen.

Samtidigt behöver vi, och kan, värna mångfalden kandidater från både stad och län. En 
mångfald	av	kandidater	ger	kraft	i	valrörelsen	och	fler	väljare	har	möjlighet	att	hitta	just	
sin kandidat. Alla kommunföreningar har större möjlighet att lansera lokala kandidater.

Alla kandidater på stadens och länets riksdagslistor har fått personkryss i valet 2010. 
Alla kandidater gjorde skillnad.

Med bara en lista kommer antalet kandidater av utrymmesskäl behöva minska radikalt. 
Färre platser ger per automatik färre kandidater. Från både stad och län.

Den oro som uttrycks kring gemensam lista kan ges en lösning. Modellen som kan använ-
das är välbeprövad av andra partier. Lösningen är en rikslista.

Frågan	om	att	kunna	rösta	partiledaren,	ministrar	och	andra	profilerade	kandidater	kan	
lösas genom en rikslista som registreras parallellt med den lokala listan. En rikslista 
skulle kunna innehålla alla toppnamn från alla regioner samt andra kandidater med speci-
ell	profil.	Denna	lista	kan	antas	på	ett	partiråd.	Listan	skulle	fungera	såsom	EU	valslistan.	
Dessutom kan denna lista skickas till utlandssvenskar som då även kan rösta på kandida-
ter. Något som vi helt saknar idag.

Antalet personer som personröstar är tyvärr inte mer än 21% respektive 27 % i län kontra 
stad	i	riksdagsvalet.	Övriga	väljer	att	inte	kryssa	någon	på	listan.	Så	även	med	flera	listor	
är det sannolikt att många väljer att inte kryssa. Huvudlistan i valkretsen är den lokala 
listan och rikslistan distribueras till väljare som vill ha lista med andra kandidater. Men de 
väljare som absolut vill ha lista med en kandidat har större valfrihet med lokal lista plus 
rikslista.

Om	det	gick	att	rösta	på	partiledaren,	ministrar	och	andra	profilerade	kandidater	över	hela	
Sverige så skulle till exempel Jan Björklund, Erik Ullenhag, Nyamko Sabuni eller Birgitta 
Ohlsson kunna väljas även i Göteborg, Leksand eller Luleå. Eller i London, New York 
och Peking. Utlandsvenskarna kan då både välja Fp-valsedel och rösta på personer. För 
vad är det som säger att det handlar om endast behov hos väljare i Stockholms stad och 
län när man har attraktiva kandidater?

Nina Lundström
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FS-förslag 6

Ställningstagande gällande provval och nomineringsregler 
till landstingsval i valkretsarna utanför Stockholms kommun, 
samt förslag till stadgeändringar

Förbundsårsmötet 2010 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av syste-
met för provval och nomineringar till riksdagen samt till landstingsvalkretsarna utanför 
Stockholms kommun. Förbundsstyrelsen har därefter tillsatt en arbetsgrupp under ledning 
av Carl-Anders Ifvarsson för att analysera dessa frågor. Arbetsgruppen har genomfört ett 
brett arbete och har bland annat gjort en egen enkät till länets kommunföreningar samt 
gjort preliminära redovisningar vid förbundsårsmötet i april 2011 och föreningskonferen-
sen i november samma år. Därefter har gruppen överlämnat sin rapport till förbundsstyrel-
sen.

I denna proposition behandlar förbundsstyrelsen de delar av förslaget som gäller lands-
tingsvalet.

När det gäller frågan om samordnat provval och nomineringar till landstingslistorna 
i yttre länets sex landstingsvalkretsar är uppfattningarna bland kommunföreningarna 
delade. Ungefär hälften av de kommunföreningar som besvarat remissen vill med olika 
förbättringar behålla nuvarande ordning med provval och nomineringsmöten som faststäl-
ler valsedlarna i varje valkrets i yttre länet. Den andra hälften av kommunföreningarna 
vill att de skilda valsedlarna för varje landstingsvalkretsarna i yttre länet fastställs av 
ett samlat nomineringsmöte för hela yttre länet efter gemensamt provval för yttre länet. 
Nomineringsöversynsgruppen har i sin rapport väl beskrivit hur en sådan process kan 
ledas och genomföras. 

Båda alternativen innebär att det praktiska genomförandet samordnas via förbundskans-
liet	och	att	det	finns	en	gemensam	tidsplan	för	provvalet	i	alla	sex	valkretsarna.	Skillna-
den ligger i att det första alternativet innebär sex nomineringskommittéer och sex nomine-
ringsmöten, ett per landstingsvalkrets, medan det andra alternativet innebär en gemensam 
nomineringskommitté (med representation från alla sex landstingsvalkretsarna) och ett 
gemensamt nomineringsmöte.

Förbundsstyrelsen	delar	nomineringsöversynsgruppens	uppfattning	att	det	finns	stora	för-
delar med det andra alternativet. Detta innebär alltså att det tillsätts en gemensam nomine-
ringskommitté och att de sex olika valsedlarna fastställs på ett gemensamt nominerings-
möte.	Om	processen	genomförs	väl	så	finns	det	stora	demokratiska	fördelar	att	samordna	
provval och nomineringsmöte i hela yttre länet i en gemensam process. Förbundsstyrelsen 
förordar därför den andra modellen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

•	 att  uttala sitt stöd för en samordnad nomineringsprocess till de sex kandidatlistorna för 
valkretsarna utanför Stockholms kommun, med en god representation för de olika 
kommunerna i respektive landstingsvalkrets

•	 att  anta bifogade stadgeändringar avseende nomineringar till landstingsvalkretsarna 
utanför Stockholms kommun.
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Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar
Observera att vissa andra stadgeändringar även föreslås på annat ställe i handlingarna. 

Gällande stadgar Förbundsstyrelsens förslag

§ 11 Nominering
Inför nominering till landstingsval och 
ordinarie riksdagsval skall provval 
genomföras. Medlem kan rösta i provval först 
efter det att tre månader gått sedan inträdet i 
Folkpartiet liberalerna.

Regler och tidsplaner för nomineringsarbetet 
inför landstingsval och riksdagsval i 
valkretsar inom Stockholms kommun 
handläggs av Folkpartiet liberalernas 
Stockholmsförening i enlighet med 
dess stadgar. Regler och tidsplaner för 
nomineringsarbetet inför landstingsval och 
riksdagsval i Stockholms läns valkrets 
bestäms av nomineringsmötet för yttre 
riksdagsvalkretsen, vilket utgörs av 
förbundsmötesombuden för föreningarna i 
denna valkrets.

Beslut om kandidater till riksdagsval för 
Stockholms kommuns riksdagsvalkrets 
handläggs av Folkpartiet liberalernas 
Stockholmsförening i enlighet med dess 
stadgar. Beslut om kandidatlistor till 
riksdagsval för Stockholms läns riksdags-
val krets fattas av nomineringsmötet för 
yttre riksdagsvalkretsen, vilket utgörs av 
förbundsmötesombuden för föreningarna i 
denna valkrets.

Inför riksdagsval skall nomineringsmötet 
för yttre riksdagsvalkretsen även utse 
nomi   neringskommitté.

Beslut om kandidater till landstingsval 
för valkretsar inom Stockholms kommun 
handläggs av Folkpartiet liberalernas Stock-

§ 11 Nominering
Inför nominering till landstingsval och 
ordinarie riksdagsval skall provval 
genomföras. Medlem kan rösta i provval först 
efter det att tre månader gått sedan inträdet i 
Folkpartiet liberalerna.

Regler och tidsplaner för nomineringsarbetet 
inför landstingsval och riksdagsval i 
valkretsar inom Stockholms kommun 
handläggs av Folkpartiet liberalernas 
Stockholmsförening i enlighet med 
dess stadgar. Regler och tidsplaner för 
nomineringsarbetet inför landstingsval och 
riksdagsval i övriga valkretsar bestäms 
av nomineringsmötet för landstingsval i 
yttre riksdagsvalkretsen, vilket utgörs av 
förbundsmötesombuden för föreningarna i 
denna valkrets. Nomineringsmötet skall 
även utse en nomineringskommitté, 
gemensam för alla landstingsvalkretsar 
utanför Stockholms kommun, bestående 
av ordförande samt ytterligare minst 
nio ledamöter. Därvid gäller att minst 
en ledamot ska väljas från respektive 
landstingsvalkrets.

Beslut om kandidater till landstingsval 
för valkretsar inom Stockholms kommun 
handläggs av Folkpartiet liberalernas 
Stockholmsförening i enlighet med 
dess stadgar. Beslut om kandidater till 
landstingsval för övriga valkretsar 
fattas av nomineringsmötet för 
landstingsval i yttre riksdagsvalkretsen. 
Nomineringskommittén för dessa 
valkretsar skall dessförinnan ha berett 
landstingsvalkretsarna tillfälle att yttra sig.
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Gällande stadgar Förbundsstyrelsens förslag

holmsförening i enlighet med dess stadgar. 
Beslut om kandidater till landstingsval för 
övriga valkretsar fattas av nomineringsmötet 
i respektive landstingsvalkrets i enlighet 
med deras av förbundsstyrelsen godkända 
stadgar.

Som ombud vid nomineringsmötet kan 
endast medlem i Folkpartiet liberalerna
tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som 
ombud först efter det att tre månader gått 
sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna.

Förbundsmötet beslutar om nominering 
av landstingsråd. Efter ordinarie val till 
landstingsfullmäktige skall lands tings-
gruppens valberedning därutöver bereda 
förbundsmötet möjlighet att yttra sig 
över dess förslag till val av andra ledande 
företrädare i landstingets nämnder och 
styrelser. Landstingsgruppens valberedning 
skall dessförinnan berett kretsarna tillfälle att 
inkomma med namnförslag.

Som ombud vid nomineringsmötet kan 
endast medlem i Folkpartiet liberalerna 
tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som 
ombud först efter det att tre månader gått 
sedan inträdet i Folkpartiet liberalerna. 

Förbundsmötet beslutar om nominering av 
landstingsråd. Efter ordinarie val till lands-
tingsfullmäktige skall landstingsgruppens 
valberedning därutöver bereda förbunds-
mötet möjlighet att yttra sig över dess 
förslag till val av andra ledande företrädare 
i landstingets nämnder och styrelser. 
Landstingsgruppens valberedning skall 
dessförinnan ha berett kretsarna tillfälle att 
inkomma med namnförslag.
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Valberedningens förslag inför årsmötet 17 mars 2012

Mötespresidium

Ordförande  Karin Pilsäter, Botkyrka
Vice mötesordförande  Helena Bargholtz, Lidingö
 Gabriel Romanus, Stockholm
Sekreterare  Patrik Silverudd, Stockholm
 Rasmus Jonlund, Stockholm
Justeringsmän och rösträknare  Förslag läggs vid mötet

Styrelsen för Folkpartiet Liberalerna Stockholms län

Ordförande  Erik Ullenhag, Stockholm
1:e vice ordförande  Nina Lundström, Sundbyberg
2:e vice ordförande  Lennart Rydberg, Stockholm

Ledamöter  Ersättare
Martin Andreasson, Solna  1. Elisabeth Gunnars, Österåker
Monica Brohede Tellström, Nacka  2. Gunnar Andrén, Danderyd
Lotta Edholm, Stockholm  3. Helene Jäderlund-Eckardt, Stockholm
Anders Ekegren, Solna  4. Christoffer Fagerberg, Stockholm
Lars Johansson, Botkyrka  5. Metin Hawsho, Södertälje
Fredrik Malm, Stockholm  6. Eva Wittbom, Täby
Rune Nordström, Lidingö  7. Peter Olevik Dunder, Haninge
Gunnel Orselius-Dahl, Vallentuna  8. Vibeke Bildt, Huddinge
Birgitta Rydberg, Stockholm
Anna Starbrink, Stockholm
Anna Steele, Tyresö
Kjell Westring, Stockholm

Revisorer
Ordinarie  Ersättare
Per Jardetun, Botkyrka  Anna Almqvist-Lilja, Sollentuna
Birgitta Westman, Nacka  Bertil Nilsson, Södertälje
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Landsmötesombud
Ordinarie
Adborn, Daniel, Nynäshamn
Andersson, Hans, Norrtälje
Avci, Gulan, Stockholm
Danielsson, Malin, Huddinge
Dundar, Abit, Stockholm
Ekegren, Anders, Solna
Elving, Cecilia, Stockholm
Fare, Stella, Stockholm
Fridebäck, Ulf, Stockholm
Gabrielsson, Lennart, Sollentuna
Gunnars, Elisabeth, Österåker
Hasselgren, Mats, Täby
Jozsa, Nikoletta, Järfälla
Jönsson, Jan, Stockholm
Klamberg, Mark, Stockholm
Klintz, Minna, Lidingö
Ljung, Björn, Stockholm
Lundström, Nina, Sundbyberg
Malm, Fredrik, Stockholm
Nilsson, André, Stockholm
Orselius-Dahl, Gunnel, Vallentuna
Pilsäter, Karin, Botkyrka
Rydberg, Lennart, Stockholm
Saläng, Stefan, Nacka
Sjöstedt, Madeleine, Stockholm
Starbrink, Anna, Stockholm
Steele Anna, Tyresö
Stein, Yvonne, Upplands-Bro
Svanström, Sara, Stockholm
Westerberg, Karin, Södertälje
Åslund, Ann-Katrin, Stockholm

Ersättare
 1. Andrén, Gunnar, Danderyd
 2. Wittbom, Eva, Täby
 3. Schenholm, Charlotta, Stockholm
 4. Forslund, Daniel, Stockholm
 5. Jäderlund-Eckardt, Helene, Stockholm
 6. Damström-Gereben, Marianne, Solna
 7. Franzén, Mia, Salem
 8. Maajanen Söderberg, Emma, Stockholm
 9. Ifvarsson, Carl-Anders, Lidingö
10.Wassén, Erik, Stockholm
11. Bromme, Eila, Upplands Väsby
12. Åberg, Hans, Stockholm
13. Brohede Tellström, Monica, Nacka
14. Nur, Fatima, Stockholm
15. Aili, Lars-Erik, Nykvarn
16. Bern, Karl, Stockholm
17. Olevik Dunder, Peter, Haninge
18. Köhlin, Sven-Erik, Järfälla
19. Rosén, Anna, Stockholm
20. Bergman, Anders, Värmdö
21. Lindquist, Olov, Stockholm
22. Andersson, Mattias, Stockholm
23. Hegardt, Torun, Danderyd
24. Ribbefjord, Andreas, Haninge
25. Stenquist, Leif, Nynäshamn
26. Lönnqvist, Mattias, Sundbyberg
27. Öhlander, Magnus, Sigtuna
28. Bergström, Maria, Sollentuna
29. Reinholdson, Mattias, Lidingö
30. Normark, Martin, Upplands-Bro
31. Romanus, Gabriel, Stockholm
32. Rasmusson, Moa, Botkyrka
33. Hammar, Per, Stockholm
34. Eriksson, Berith, Salem
35. Engström, Jonas, Stockholm
36. Carpsjö, Daniel, Stockholm
37. Smedberg-Palmqvist, Isabel, Stockholm

Ordinarie
Danielsson, Malin, Huddinge
Gabrielsson, Lennart, Sollentuna
Lundström, Nina, Sundbyberg
Malm, Fredrik, Stockholm
Olevik Dunder, Peter, Haninge
Sjöstedt, Madeleine, Stockholm
Starbrink, Anna, Stockholm
Stein, Yvonne, Upplands-Bro
Åslund, Ann-Katrin, Stockholm

Ersättare
 1. Rydberg, Lennart, Stockholm
 2. Gunnars, Elisabeth, Österåker
 3. Forslund, Daniel, Stockholm
 4. Brohede Tellström, Monica, Nacka
 5. Nilsson, André, Stockholm
 6. Svanström, Sara, Stockholm
 7. Elving, Cecilia, Stockholm
 8. Andrén, Gunnar, Danderyd
 9. Maajanen Söderberg, Emma, Stockholm

Partiråd


