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Ordförande har ordet
Inom världspolitiken råder nu orolig tider. Trump hotar med tullar mot omvärlden och skärper 
regler för inresor till landet. Spänningarna mellan Ryssland och väst ökar. Nordkorea är oförutsägbart. 
Lidandet i Syrien fortsätter. Listan över oroshärdar kunde göras längre. Medan Brexit förbereds finns 
samtidigt en tanke om ett djupare EU-samarbete. 

Här i Sverige fortsätter Sverigedemokraterna att vara starka i opinionen, samtidigt som avhoppade 
SD-politiker skapar ett parti i protest mot att SD inte har en tillräckligt främlingsfientlig agenda.

Med bara några månader kvar till valet är det extra viktigt att konstatera att det är allvar nu. Det är i 
dessa tider vi blir påminda om vikten av de liberala värdena. Som liberal tror jag på människans frihet 
att själv utforma och styra över sitt eget liv. Varje människas mål och drömmar bör och ska dirigeras av 
den egna personen. Vi i Liberalerna arbetar hårt för detta, och arbetet fortsätter. Vi ska vinna tillbaka 
regeringsstyret tillsammans med Alliansen i höst, och fortsätta jobba för varje människas frihet. Vår 
ideologi är stark, och Sverige behöver mer liberalism - inte mindre.

I dagsläget har vi långa vårdköer. Nya undersökningar visar att hemlöshet bland äldre växer. Pensionen 
för vissa är så låg att flera av våra äldre inte kan betala hyran. Vi har ett skolsystem som behöver tydli-
gare fokus på kunskap och ordning och reda. 

Förra året förekom fler än 100 skjutningar bara i Malmö, alltså ungefär två i veckan. Regeringen vill 
satsa 200 miljoner kronor på ny polisutrustning, bra kan man tycka, men grundproblemet kvarstår: för 
få vill bli poliser. Lönerna är för låga, insatsen är för hög. Civilsamhället blir lidande. Men vi ger oss inte. 
Trygghet och säkerhet måste premieras. Det är vår uppgift som liberaler att försvara mänskliga värden, 
och att arbeta för ett samhälle där var och en får vara vem hon, han eller hen vill, utan att behöva känna 
sig otrygg. 

Tillsammans ska vi därför ge allt under valrörelsen, och vi har onekligen en spännande vår och sommar 
framför oss! I Skåne har vi stor potential att fortsätta växa, och det är något vi kommer göra. Genom 
kampanjen Samtal för Samtal som pågår för fullt, har vi i Skåne som målsättning att genomföra 70000 
samtal för att berätta om vår politk och inte minst höra vad dessa tusentals människor har att säga oss. 
Vi vill förmedla en nära politik och genom att lyssna och svara bygger vi broar som stärker relationerna 
och bidrar till just det som vi eftersträvar - en personlig politik. Väljarna ska känna att vi i Liberalerna 
bjuder in och lyssnar på vad folk tycker, både deras oro och drömmar. Alla samtal räknas, och alla dia-
loger öppnar möjligheten att sprida vårt budskap och vår ideologi under valrörelsen.

Vi har ett tufft utgångsläge. Men det finns också mycket som talar för att det kan gå riktigt bra. I flera av 
valrörelsens viktigaste frågor har vi stort förtroende, bra politik och förtroendeingivande företrädare. 
Jag tror att det blir en valrörelse som kommer att handla mycket om värderingar. Det är en stor fördel 
för oss, som har en stark ideologisk förankring.

Genom att fokusera på våra starka frågor, samtal med folk och lyfta våra värderingar ser vi till så att 
2018 blir ett bra år för liberalismen och Liberalerna.

Christer Nylander
Förbundsordförande Liberalerna Skåne
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Styrelsen
Styrelsen för Liberalerna i Skåne har under 
verksamhetsåret 2017 bestått av:

Ordförande Christer Nylander, Kristianstad
1:e vice ordförande Cristina Glad, Malmö
2:e vice ordförande Inger Tolsved Rosen-
kvist, Lund

Ledamöter i förbundsstyrelsen
Daniél Tejera, Åhus
Torkild Strandberg, Landskrona
Charlotte Ramel-Andersson, Sjöbo
Susanne Bäckman, Bromölla
Henrik Thorsell, Vellinge
Torbjörn Ekelund, Svalöv
Ewa Bertz, Malmö
Christer Sörliden, Helsingborg
Karl Philip Nilsson, Landskrona

Ersättare i förbundsstyrelsen
1. Henrik Silfverstolpe, Trelleborg
2. Camilla Mårtensen, Kävlinge
3. Marianne Littke, Hässleholm
4. Kerstin Lingebrant, Ängelholm
5. Mufida Dizdar, Höganäs
6. Pierre Månsson, Kristianstad

Adjungerade
• Stefan Hansen från Liberala Studenter 

Skåne
• Cornelia Kramer från LUF Skåne
• Frida Svensson från Liberala Kvinnor 

Skåne
• Revisorerna Annelie Bojesson och Hen-

ning Schale 

Styrelsen har sammanträtt vid 12 tillfällen un-
der verksamhetsåret. De skånska riksdagsle-
damöterna och gruppledaren i regiongruppen 
har inbjudits till styrelsens sammanträden. 

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet har under året bestått av:
Inger Tolsved Rosenkvist, ordförande
Torbjörn Ekelund, kassör
Daniél Tejera
Karl Philip Nilsson
Susanne Bäckman 

Arbetsutskottet har sammanträtt vid 16 tillfäl-
len under verksamhetsåret, varav ett internat 
med övernattning.

Under hösten anställdes Karl Philip Nilsson 
som ombudsman med ansvar för sociala 
medier och då avgick kan från uppdraget i 

arbetsutskottet.

Kanslichefen Lisa Flinth har fungerat som 
sekreterare vid både arbetsutskottet och sty-
relsens sammanträden.

Revisorerna Anneli Bojesson, Malmö och 
Henning Schale, Lund, har inbjudits att 
närvara vid både styrelse- och arbetsutskotts-
sammanträdena för att kunna fullgöra sitt 
revisionsuppdrag. 

Revisorerna har löpande fått information om 
verksamheten genom skriftlig dokumentation 
i form av protokoll och liknande. Revisorerna 
har haft ett fysiskt avstämningstillfälle med 
kassör Torbjörn Ekelund, arbetsutskottsord-
förande Inger Tolsved Rosenkvist och kas-
saförvaltare Rune Andersson för att revidera 
verksamhet och räkenskaper.

Valberedning 
Marie Wahlgren, Södra – ordförande
Staffan Bolin, Södra
Ulla Herbert, Malmö
Narcis Spahovic, Malmö
Ingegerd Bergfors, Norra & Östra
Fredrik Berndt, Norra & Östra
Marie Keismar, Västra
Ragnar Arvidsson, Västra
 
Valberedningen har sammanträtt vid 12 till-
fällen. 

Valledning
Inger Tolsved Rosenkvist, Lund - ordförande
Susanne Bäckman, Bromölla
Torbjörn Ekelund, Svalöv
Daniél Tejera, Åhus
Gilbert Tribo, Kristianstad

Verksamhetsåret 2017
Verksamhetsberättelsen tar upp organisatio-
nens verksamhet under 2017. Mycket av det 
arbete som gjorts, har gjorts löpande och 
spänner över hela verksamhetsåret.

Politik – ”Skåne visar vägen”
Styrelsen har målmedvetet fortsatt på den in-
slagna vägen för att se till så att länsförbundet 
i Skåne får en framträdande opinionsbildande 
roll i Liberalerna Sverige under devisen – Skå-
ne visar vägen. 

Skåne behöver en politik för framtiden, där 
individers potential tas tillvara och frigörs. 
Där kunskap uppvärderas, nyfikenhet upp-

Verksamhetsberättelse 2017
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muntras, entreprenörskap främjas och där 
rörlighet, såväl social som geografisk, under-
lättas. Detta gäller inte minst i flyktingkrisens 
spår. Endast så kan rätt förutsättningar ges till 
vård- och omsorgsverksamheten och andra 
gemensamma utmaningar. Skåne behöver 
med andra ord ett starkt Liberalerna. 

Medlemmar
I slutet av 2016 bestod länsförbundet Skåne 
av totalt 1805 medlemmar fördelade på de 33 
kommunerna – vilket i slutet av 2017 hade 
ökat till 1948 st. Medlemsutvecklingen inne-
bar att vi nådde vårt medlemsmål i projektet 
”Vi ska bli fler” med 101 procent. På grund 
av många nya medlemmar nådde vi vårt vär-
varmål med 109 procent.

Detta utfall är resultatet av stark fokusering på 
värvning, men också på att behålla nuvarande 
medlemmar och få in medlemsavgifter från 
samtliga. Vi i personalen har både inom läns-
förbundet och via motivation till kommun-
föreningar och enskilda medlemmar arbetat 
intensivt med ”Vi ska bli fler”. Basen har varit 
den Verksamhetsplan som projektledare Ma-
lin Henriksson tog fram i början av 2017.

Möten och träffar
En rad sedvanliga möten med medlemmar 
har hållits under verksamhetsåret, varav de 
största är Riksmöte, Årsmöte och Minilands-
möte/Skåneråd samt Landsmöte 2017.

Riksmöte 2017
Under Liberalernas Riksmöte i Västerås den 
18-19 mars 2017 deltog kanslichef  Lisa Flinth 
samt Elin Frisk. Ca 40 skånska medlemmar 
fanns på plats under mötet. Kansliet bidrog 
med rese- och hotellbokningar samt ordnade 
ett skånskt mingel innan lördagens middag. 
För dem som så önskade fanns det möjlighet 
att under middagen sitta tillsammans med 
övriga skåningar.

Årsmöte 2017
Liberalerna Skåne höll sitt årsmöte den 
29 april mars i Kulturhuset i Hässleholm. 
Marianne Littke var mötesordförande och 
inbjuden årsmötestalare var Maria Arnholm, 
partisekreterare, som talade om satsningen - 
Vi ska bli fler.

Under mötet behandlades 23 motioner, 
inkomna från enskilda medlemmar samt styr-
grupper, inför Liberalt Landsmöte 2017.

Årsmötesuttalande antogs och skickades som 
pressmeddelande:

Nationell satsning för att lösa vårdkrisen 

Det behövs en nationell satsning för att ge vårdcentra-
lerna mer resurser och fler läkare. Beslutet fattades 
på Liberalerna Skånes årsmöte i Hässleholm under 
lördagen. Skåneliberalerna sätter därmed press på 
regeringen att visa handlingskraft för att lösa de ut-
maningar med växande köer och försämrad patientsä-
kerhet som vården står inför.
 
- Det råder stor läkarbrist nästan överallt i Sverige 
och vårdcentralerna i de flesta landsting brottas med 
stora överbeläggningar samtidigt som personalen går 
på knäna. Därför behövs en nationell satsning som 
tar ett helhetsgrepp om problematiken. Vårt initi-
ativ går ut på att öka antalet läkare och se till att 
vårdcentralerna får mer resurser.  Om sjukvården inte 
fungerar stannar hela samhället och där är vi snart 
om ingenting görs, säger Gilbert Tribo, oppositionsle-
dare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 
- Personalbristen gör att läkare tvingas lägga tid på 
sysslor som inte har med vård att göra vilket gör att 
stressnivåerna är höga. Det är ett hot mot patientsä-
kerheten. Inte minst i Skåne är läget bekymmersamt. 
I ett öppet brev som kom förra veckan skriver över 
500 läkare att vården riskerar att kollapsa om 
ingenting görs. Förhoppningsvis inser även de styrande 
i S och MP situationens allvar och att vår satsning 
är nödvändigt för att förhindra att en redan allvarlig 
situation blir akut, säger Christer Nylander, Libera-
lernas gruppledare i riksdagen.

Minilandsmöte/Skåneråd
Den 28 oktober höll Liberalerna Minilands-
möte med efterföljande Skåneråd. Under 
Minilandsmötet höll Landsmötesombuden 
workshops under respektive ansvarsområde.

Landsmöte 2017
Vartannat år håller Liberalerna landsmöte. 
Landsmötet består av 183 ombud från hela 
Sverige som valts att representera sina län, 
samt ungdomsförbundet och kvinnoförbun-
det. Landsmötet beslutar om motioner som 
medlemmar har lämnat in i olika frågor, och 
tar ställning till andra politiska förslag. 

Länsförbundet Skåne hade tjugotre ombud 
på plats. Ombuden valdes under Liberalerna 
Skånes årsmöte. Valet föregicks av ett internt 
provval.

Under hösten träffades landsmötesombuden 
vid tre tillfällen samt under minilandsmötet 
den 28 oktober. Syftet med träffarna var att 
förbereda ombuden praktiskt inför utskotts- 
och landsmötesarbetet samt att hitta fram till 
en gemensam hållning vad gällde motionerna.
 



ÅRSMÖTE
2018

6 Liberalerna Skånes årsmöteshandlingar 2018

Mycket arbete lades på att identifiera vilka 
motioner som hade mest relevans för Skå-
ne. Samtliga motioner till Landsmötet gick 
igenom av Länsförbundets personal. De av 
Skånestyrelsen utvalda motionerna diskuteras 
sedan i detalj. Särskild vikt lades vid att hitta 
en gemensam hållning vad gällde de mest 
kontroversiella motionerna. Dessa lyftes un-
der både minilandsmöte och Skåneråd. 

Motioner med skånskt stöd som bifölls under 
Landsmötet var, bland annat, att Liberalerna 
ska stärka primärvården, att partiet ska verka 
för småskalig gårdsförsäljning av öl och vin, 
samt att nya religiösa friskolor inte ska tillåts 
och att befintliga inte ska kunna utvidga sin 
verksamhet. Under Landsmötet valdes Chris-
ter Nylander, Länsförbundet Skånes ordfö-
rande, till andre vice ordförande i partiet.

Besök
Skåne har fått en rad besök från partiledning-
en och/eller riksdagspolitiker från andra delar 
av landet under verksamhetsåret.

Material
Liberalerna Skåne har agerat mellanhand mel-
lan Riksorganisationen och kommunförening-
arna gällande centralt framtaget kampanjmate-
rial. Länsförbundet i Skåne har också erbjudit 
kompletterande och billigare kampanjmaterial 
i samband med riksorganisationens kampan-
jer. Som vanligt har kommunföreningarna 
kunnat beställa eget utformat material direkt 
från länsförbundet, om så önskats med hjälp 
av vår grafiskt ansvariga Christer Sörliden.

Hemsida
Länets hemsida, på den nya plattformen libe-
ralerna.se har fungerat som en informations-
källa inför möten och andra evenemang. Sidan 
har också fungerat som källa för inhämtning 
av kunskap från medlemmar och allmänhet 
kring vår politik.

Hur mycket föreningarna har använt hemsi-
dan har varierat stort, men samtliga sidor har 
kontaktuppgifter till den lokala avdelningen 
för att intresserade medlemmar och väljare 
ska kunna hitta sina företrädare.

Länsförbundet har bidragit med support för 
alla som velat utveckla sin lokala sida ytterli-
gare, något som ökat ju närmare vi kommit 
valåret 2018.

Personal
Under verksamhetsåret har Lisa Flinth arbetat 
heltid som kanslichef. Liselotte Howard har 
arbetat heltid som ombudsman med ansvar 

för administration. Under året har Lisa Flinth 
varit tjänstledig 25 procent för förtroende-
uppdrag. Under hösten har Liselotte Howard 
varit tjänstledig 80 procent för att bistå 
riksorganisationen genom att ta ansvar för 
provvalssystemet. 
 
Fredrik Sjögren har varit sjukskriven huvud-
delen av året. Elin Frisk har tjänstgjort som 
vikarie under hösten. 

Sofia Borg har tjänstgjort som kanslist på 
deltid för länsförbundet. Lena Hjort har 
skött ekonomi och löner med stöd från Rune 
Andersson som varit behjälplig i frågor kring 
ekonomi. Christer Sörliden har fortsatt som 
timanställd med fokus på grafisk formgivning. 

Ekonomi

Resultaträkningen
Resultatet sammanfaller i det närmaste exakt 
med den budget som styrelsen föredrog 
årsmötet 2017. Avsättning är gjord enligt plan 
med 90 tkr till valfonden.

När det gäller enskilda intäkts- och kostnads-
poster finns differenser, såväl plus som minus, 
gentemot budget.

I budget utgick vi från att kommunerna 
skulle få en uppräkning av de kommunala 
partistöden mellan 2016 till 2017 på samma 
procentuella nivå som regionbidraget. Verklig-
heten blev istället en sänkning och därmed en 
minskning av serviceavgifterna med 18 tkr.

Riksorganisationens inköp av tjänst från 
kansliets personal gav en intäkt om 192 tkr 
som inte beaktats i budgeten.  De politiska 
kostnaderna blev lägre än budgeterat medan 
de externa kostnaderna drog över budget 
med 23 tkr. Personalkostnader blev högre än 
budgeterat. Förklaringen ligger huvudsakligen 
i ökning av semesterskulden. 

Under verksamhetsåret har styrelsen, med 
rapportering av månadsbokslut samt detal-
jerade prognoser, haft goda möjligheter till 
styrning och kontroll och kunnat nå ett slut-
resultat på 2 tkr och avsättning med 90 tkr till 
valfonden i enlighet med satta mål.

Balansräkningen
Kundfordringarna har ökat jämfört med 
förra året, ökningen består i huvudsak på den 
fakturering vi gjort vid årsskiftet till Riks för 
utlånet av Liselotte. 
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Våra likvida medel summeras vid årsskiftet till 
drygt 1,7 miljoner. Med den ovan föreslagna 
avsättningen till Valfond 2018 med 90 tkr 
uppgår den vid årsskiftet till 840 tkr. 
Det egna kapitalet uppgår till 314 tkr, en 
reserv för framtiden.

Serviceavgift för 

2019 och 2020
Nuvarande nivå på serviceavgiften är 15 
procent vilket är lägst i partilandet. Tidigare 
var nivån i Skåne 30 procent vilket även det 
var lågt i jämförelse med andra länsförbund. 
Inför valåret 2018 förslog styrelsen en tillfällig 
höjning om 5 procent för att förstärka den 
skånska valkassan under valåret.  Förslaget 
vann gehör vilket innebar ett tillskott till 
valfonden med ca 200 tkr att använda för att 
sprida våra budskap i sociala medier riktat 
mot de målgrupper som identifierats i kom-
munikationsstrategin.

Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa  
serviceavgiften för 2019 till 15 procent och 
för 2020 till 15 procent. 

samt att 

besluta om att årligen debitera ytterligare 5 
procent för att oavkortat gå till annonserings-
insatser i sociala medier. I verksamhetsplanen 
ska tydligt framgå hur annonseringsinsatsen 
kommer verkställas och hur dess effekt kom-
mer mätas.

Ewa Bertz och Henrik Thorsell reserverade sig mot 
den andra att:satsen.

Revisionsberättelse 
Vi har granskat årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens förvaltnings-
berättelse för år 2017. Det är styrelsen, 
som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är 
att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med 
god revisionssed. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för 
att i rimlig grad försäkra oss om att års-
redovisningen inte innehåller väsentliga 
fel. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlag för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I 
en revision ingår att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens tillämpning 
av dem samt att bedöma den samlade 
informationen i årsredovisningen. Vi har 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har 
handlat i strid med föreningens stadgar. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för vårt uttalande nedan.

• Vi tillstyrker att styrelsen och dess 
övriga förtroendevalda beviljas an-
svarsfrihet.

• Vi tillstyrker att föreningens årsredo-
visning godkänns. Den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger därmed en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning 
i enlighet med god redovisningssed.

Malmö 2018-03-15
Anneli Bojesson 
Henning Schale

Samtal för samtal
vinner vi valet
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Inför beslut om fördelning av regionala 
uppdrag är det brukligt att medlemmarna får 
anmäla intresse för regionala uppdrag. Via 
webbformulär är det nu möjligt att anmäla 
intresse för regionala uppdrag. Länk till for-
muläret finns publicerat på skane.liberalerna.
se och och har kommunicerats via mail och 
Facebook till medlemskåren.

Deadline för intresseanmälan bör vara den 4 
oktober. 

• 18 oktober torsdag kl 19:00 Nomi-
neringsmöte på Rådhus Skåne i Kris-
tianstad. På dagordningen står val till 
ordförande till regionfullmäktige, regions-
tyrelsen och regionråd samt valberedning 
och revision. 

• 1 december lördag kl 13:00 Nomine-
ringsmöte på Rådhus Skåne i Kristian-
stad. På dagordningen står val övriga 
uppdrag inom ramen för Region Skånes 
verksamhet.

Riktlinjer och tidsplan för  
nomineringsmöten efter  
valet 2018
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Transportförbindelse  
Trelleborg - Rügen
Susanne Bäckman, Bromölla

Förslag till årsmötesbeslut:  
Att Liberalerna i Skåne väljer att ändra inriktning 
kring plats för ny transportförbindelse mellan 
Sverige och Europa och istället väljer ny trans-
portled mellan Trelleborg och Rügen, för att 
snabbt och effektivt nå Europa och Asien.
 
Vi har tidigare i Liberalerna Skåne tagit ett 
beslut kring en ny transportförbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör för godståg, 
persontåg och vägtrafik. Det finns diskussio-
ner kring en Europalink som skulle gå mellan 
Danmark och Landskrona.

Tyskland har tidigare signalerat att en utbygg-
nad av denna del blir besvärlig då flaskhalsen i 
Hamburg belastas ytterligare, samt att områ-
det Fehmarn vid gränsen till Danmark kan 
av naturintressen inte byggas ut i en sådan 
omfattning.

Den bäst lämpade platsen för en ny transport-
förbindelse mellan Sverige och Europa är att 
satsa på en 97 km lång tågtunnel mellan Trel-
leborg och Rügen. Vi når Europa och Asien 
på snabbast och enklaste sätt.

Från Trelleborg bör en ny motorväg byggas 
rakt igenom Skåne upp till Markaryd. På så 
sätt minskar vi även godstrafiken på sträckan 
från Trelleborg och förbi Malmö och Helsing-
borg.
 
Jag föreslår därför att Liberalerna Skåne ska 
verka för en ny transportled mellan Trelleborg 
och Rügen, för att snabbt och effektivt nå 
Europa och Asien. 

En öresundsregion i världsklass
Louise Eklund, ordförande Gröna Liberaler Syd; 
Cristina Glad, vice gruppledare Liberalerna 
Region Skåne; Torbjörn Ekelund, ordförande 
Liberalerna Svalöv; Henrik Silfverstolpe, ordfö-
rande Liberalerna Trelleborg; Henrik Thorsell, 
ordförande Liberalerna Vellinge 

Förslag till årsmötesbeslut:
Att Liberalerna Skåne ska verka för att Euro-
paspåret inkluderas i den utvärdering som nu 
ska göras tillsammans med danskarna angående 
en ny Öresundsförbindelse.
Danmarks transportministerium ska tillsam-
mans med svenska Trafikverket undersöka 

förutsättningarna för en ny förbindelse över 
Öresund. Detta är i grunden bra. Trafiken 
över sundet ökar kontinuerligt och behovet av 
ytterligare en förbindelse är stort.
 
HH-förbindelsen, en överfart mellan Helsing-
borg och Helsingör, har av hävd lyfts fram 
som nästa Öresundsförbindelse. Förslaget 
innehåller dock inte en järnvägsanslutning för 
godstrafik utan enbart för persontåg. För-
bindelsen mellan Helsingborg och Helsingör 
skulle alltså inte möta den svenska exportind-
ustrins behov av säkra, snabba och miljövänli-
ga godstransporter till Europa.
 
Detta ser vi som en brist i förslaget. Kli-
matskäl, hållbara transporter, måste börja 
vägas in i debatten om var nästa fasta förbin-
delse över Öresund ska byggas.
 
Europaspåret, en järnvägstunnel mellan 
Landskrona och Köpenhamn, har i allt högre 
utsträckning lyfts fram som ett alternativ 
till HH-förbindelsen (se bilaga 1 och 2). 
Förbindelsen skulle kunna hantera all slags 
järnvägstransporter, inklusive godståg, och 
skulle därmed möta behovet av att lyfta över 
mer gods till järnvägen. Därigenom skulle de 
skånska vägarna avlastas från tung godstrafik 
och tryggheten på exempelvis E6 öka.
 
Mot bakgrund av att detta föreslår vi att Libe-
ralerna Skåne ska verka för att Europaspåret 
inkluderas i den utvärdering som nu ska göras 
tillsammans med danskarna angående en ny 
Öresundsförbindelse.
---
Bilaga 1: ”Klimatskäl talar för Europaspåret”, 
Ingrid Runsten, Sydsvenskan den 2 januari 
2018. https://www.sydsvenskan.se/2018-01-
02/ingrid-runsten-klimatskal-talar-for-euro-
pasparet
 
Bilaga 2: ”Raka spåret till Europa”, Christer 
Beijbom, Kvällsposten den 18 februari 2018. 
https://www.expressen.se/kvallsposten/de-
batt-kvp/raka-sparet-till-europa/

Skåneförbundets styrelse föreslår 
förbundsmötet att motionen Trans-
portförbindelse Trelleborg - Rügen 
ska därmed anses besvarad. Motio-
nen En Öresundsregion i världsklass 
ska bifallas. 
Styrelsen har valt att svara på motionerna i ett 
sammanhang då de hänger tätt samman men 
har lite olika tidsperspektiv. 

Motioner
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Öresundsregionen inkluderar Skåne samt 
danska Själland, Lolland, Falster, Mön och 
Bornholm. Det är Nordens största och mest 
tätbefolkade region och storstadsområde med 
ca 3,9 miljoner invånare. Skåne är också en 
knutpunkt för svenskt och skandinaviskt va-
ruflöde på grund av sitt geografiska läge. Det 
är av stor vikt att infrastrukturen möjliggör 
god internationell tillgänglighet via Skåne för 
det skånska näringslivet och dess exportmark-
nad.

Som ett led i den regionala utvecklingsstrate-
gin Det Öppna Skåne 2030 och det liberala 
europaspåret kan regionen som knytpunkt 
stärkas genom goda transportförbindelser till 
Skandinaviens storstäder. En järnvägstunnel 
mellan Landskrona och Köpenhamn skulle 
kunna hantera all slags järnvägstransporter, 
inklusive godståg, och skulle därmed möta 
behovet av att lyfta över mer gods till järn-
vägen. Därigenom skulle de skånska vägarna 
avlastas från tung godstrafik och tryggheten 
på exempelvis E6 öka.

Skåne kan tillsammans med Öresundsregio-
nen stärka sin internationella konkurrenskraft 
genom hållbara helhetslösningar och utveck-
ling av sin infrastruktur. Skåne bör fördjupa 
sina samarbeten med grannregioner för stärkt 
tillväxt, arbetsmarknad och globalisering. Feh-
marn Bält-förbindelsen kommer att förankra 
Skåne med norra Tyskland via Danmark och 
i framtiden finns anledning att se över direkta 
järnvägsförbindelser mellan skånska hamn-
städer och Tyskland. Det är dock för tidigt att 
uttala mellan vilka städer en sådan förbindelse 
i så fall skulle placeras. 

50plusare en bortglömd arbetskraft
Marie Hult, Hässleholm

Förslag till årsmötebeslut
Hur arbetar Liberalerna för att ta tillvara på 
50plusarna kunskap och erfarenhet på arbets-
marknaden?

Sverige står idag inför brist på arbetskraft och 
ropar på att vi ska ta tillvara på nysvenskar 
och utöka lärlingsplatser för den som saknar 
betyg från gymnasiet.

Historiskt sett har vi en stor grupp av 50- och 
60-talister som har gått lärlingsvägen och 
skaffat sig både yrkeskunskap och livserfaren-
het vilka idag inte efterfrågas. De har inte hel-
ler stora chanser att komma på anställnings-
intervju trots sin yrkeskompetens då de blir 
utsållade redan vid ansökan när det efterfrågas 
”har du avgångsbetyg från gymnasiet?”.

Det är klart en diskriminering av inhemsk 
arbetskraft  att inte efterfråga och ta tillvara 
dessa människor som har  under många år 
varit en del av den ekonomiska ryggraden i 
utvecklingen av svensk ekonomi.

Som  Liberal ser jag det som en stor förlust 
att inte ta tillvara på denna arbetskraft. 50plu-
sarna är ett gott komplement till till den yngre 
arbetskraften då de har en lägre sjukfrånvaro, 
vabar ej och och har yrkes- och livserfarenhet 
som de kan dela med sig.

Enligt det Liberala synsättet ska vi verka för 
att alla ska ha ett riktigt jobb för att generera 
social säkerhet för arbetstagarna.

Skåneförbundets styrelse föreslår för-
bundsmötet att motionen ska anses 
vara besvarad.
Skåne är det län i Sverige som visar starkast 
jobbtillväxt. Förväntan är 22 000 nya jobb 
under 2018. Detta är naturligtvis mycket gläd-
jande. Ska vi ha en fungerande välfärd krävs 
att fler har ett jobb att gå till, att fler betalar in 
till det gemensamma. 

I vissa sektorer i Skåne är efterfrågan på 
utbildad arbetskraft så stor att man inte hittar 
tillräckligt med personal. Byggsektorn, liksom 
industrin, har haft svag återväxt i flera yrkes-
kategorier. Detta gäller inte minst i hantverk-
syrken som lackerare, svetsare och gjutare, där 
många nu går i pension.

Konsekvensen av denna brist på arbetskraft 
är att befintlig personal måste jobba mer eller, 
i värsta fall, att företag tvingas tacka nej till 
ordrar. Att vi måste ta tillvara på all tillgänglig 
arbetskraft borde stå klart för de flesta. 

Detta inkluderar i allra högsta grad äldre på 
arbetsmarknaden. För de arbetssökande som 
saknar gymnasiebehörighet går det redan idag 
att läsa in grundläggande och särskild behö-
righet på Komvux. Liberalerna vill fortsätta 
att satsa på denna vuxenutbildning, bland an-
nat genom att låta studiemedelssystemet gälla 
hela livet och genom att inrätta individuella 
kompetenskonton. 

Vidare måste fördomar och diskriminering 
vad gäller äldre på arbetsmarknaden bekäm-
pas, och regler och avtal som hindrar äldre att 
arbeta om de vill ska tas bort. Rätten att få 
stanna i arbetslivet bör även höjas från dagens 
67 till 71 års ålder och äldre som arbetar bör 
betala mindre i skatt. 

Vi ska inte slösa bort den kunskap och 
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erfarenhet som som redan nu finns i arbets-
livet. Att inte ta tillvara kompetensen hos 
människor som länge varit den ekonomiska 
ryggraden i svensk ekonomi vore en förlust 
inte bara för den enskilda människan utan för 
samhället i stort.

Vi är oroliga över utvecklingen av 
vårt kära parti!
Karin Olsson Lindström, Ystad
Eva Hallmer Lindahl, Skurup

Förslag till årsmötebeslut
• Att styrelsen byts ut med hälften av leda-

möterna vart fjärde år. Dvs. max fyra år kan 
man sitta i länsavdelningens styrelse.

• Att varje styrelseledamot får ett särskilt 
ansvar för de kommuner som inte har repre-
sentation i styrelsen med uppdrag att kalla 
till informationsmöte två ggr./ termin. Detta 
skulle bidra till att alla känner sig inkludera-
de, även de små kommunerna.

Långt ifrån liberalismens grundtanke utveck-
las nu partiet i en riktning som bekymrar oss.
Vi ser en mycket begränsad grupp i toppen, 
där alla är beroende av varandra, för fram 
varandra, delar ut uppdrag till varandra och 
inte ser alla andra runt omkring. Många av 
dessa ”runt omkring” vet allt mindre vad som 
sker, känner sig allt mindre engagerade – av 
begripliga skäl. Snart är det ca 9 personer på 
”innerbanan” som bestämmer, fördelar, gyn-
nar och utesluter.

Utanför står liberaler med erfarenhet, vilja att 
jobba för liberalismen men får inte vara med!
Är det så här vi tror att vi ska matcha fram-
gångsyra moderater, kristdemokrater som tar 
hjälp av gammal populist och centerpartister 
som beskriver sig som liberaler med stort L?
Detta i en situation när vi helst vill bli fler, be-
gränsa den pågående vänstervridningen, byta 
regering och öka vårt inflytande både i landet, 
regionerna och kommunerna. Har vi råd att 
bara satsa på några få?

Ni vet säkert svaret!
Vi frågar!

Skåneförbundets styrelse föreslår för-
bundsmötet att yrkande ett ska avslås 
och yrkande två ska bifallas.
Det är viktigt att partimedlemmar och för-
troendevalda känner delaktighet och förtro-
ende till länsförbundsstyrelsens arbete, något 
som styrelsen ska eftersträva. Styrelsen leder 
länsförbundets verksamhet i enlighet med 
våra stadgar och förbundsmötets beslut. Vid 
årsmötet ska ärende om fastställande av antal 

ordinarie ledamöter och ersättare i förbunds-
styrelsen bestämmas. Även nominering och 
val för tiden till nästa årsmöte av länsför-
bundsstyrelsens ordförande, ledamöter och 
ersättare. De lokala föreningarnas ombud har 
med sin rösträtt möjlighet påverka styrelsens 
utformning. Yrkandet ska därför avslås. 

Skåneförbundets styrelse håller med motionä-
rerna om att samtliga kommuner ska inklude-
ras i styrelsens arbete. De kommuner som inte 
har representation i styrelsen ska represen-
teras av en styrelseledamot i anslutande eller 
närliggande kommun. På så vis behöver inte 
mindre kommuner vara beroende av styrel-
sens lyhördhet och de får en tydlig ingång och 
insyn i länsförbundsstyrelsens verksamhet. 
Yrkandet bifalles. 

Tre åtgärder för ökad vaksamhet mot 
politisk korruption
Åke Andren-Sandberg

Förslag till årsmötesbeslut
• Länsförbundets styrelse manar alla liberala 

kommunföreningar att i valrörelsen aktuali-
sera ett antikorruptionsprogram för kom-
munen

• Länsförbundets ledning uppmanar region-
fullmäktigegruppen att göra detsamma

• Länsförbundets årsmöte uttalar vikten av 
– allt i syfte att värna tilliten till en opartisk 
och demokratisk hantering av skattemedel 
och för att förbygga vänskaps- och annan 
otillbörlig korruption i det offentliga be-
slutsfattandet – att visselblåsarfunktionen, 
redovisningsfunktionen och tysthetsfunk-
tionens olika verkningar ges utrymme i 
2018 års liberala profilarbete för en bättre 
demokrati

Där makt utövas skall också insyn finnas.
Där offentliga medel, skattebetalarnas pengar, 
används, skall också insyn finnas.

Beslutsfattare i det allmännas tjänst – politi-
ker och tjänstemän – måste alltid vara på sin 
vakt mot ovidkommande hänsynstaganden. 
Beslutsfattare i det allmännas tjänst – politiker 
och tjänstemän – skall alltid vara på sin vakt 
mot ovidkommande hänsynstaganden. Det 
gäller vid alla former av beslut, men särskilt 
när det gäller politiska beslut där val av per-
soner och företrädare förekommer eller då 
skattebetalarnas pengar används.

Varje form av maktmissbruk måste bekämpas. 
Ett fungerande antikorruptionsarbete är en 
av de viktigaste grunderna för väljarnas tillit 
till politiskt beslutsfattande. God demokrati 
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bygger på att valda företrädare förmår skapa 
förtroende för att deras beslutsfattande sker 
med opartiskhet som ledstjärna och på arm-
längds avstånd från otillbörliga hänsyn.

Mänsklig svaghet, som trots allt förekommer, 
måste förbyggas på en rad skilda sätt. Ett av 
de viktigaste är att inom förvaltningar, som 
komplement till den nu mer än 250-årigt 
grundlagsskyddade förordningen om offent-
liga handlingars offentlighet – det vill säga 
grunden för den fria pressens möjlighet att 
rapportera och undersöka, något som gynnar 
Sverige och svenskarna storligen genom åren 
– slå vakt om och utvärderas visselblåsarfunk-
tionen.
Exempelvis bör i varje kommun i elev- och 
äldreomsorgen finnas en EO (elevombuds-
man) eller ÄO (äldreombudsman) dit inte 
bara elever och äldre utan också föräldrar och 
lärare eller anhöriga eller personal kan vända 
sig anonymt för att lägga fram klagomål som 
det annars kan vara svårt att tala om direkt 
med ansvariga inom verksamheten.

Ett allvarligt hot mot antikorruptionsarbetet 
– och därmed tilliten till det gemensamma, 
det offentliga – är att en tystnadskultur breder 
ut sig. Många ser och känner till oegentlighe-
ter, men vågar av missriktad kollegialitet eller 
rädsla för personliga repressalier inte föra 
vidare grundade misstankar om korruption 
vidare; det må gälla vänskapskorruption eller 
otillbörliga ekonomiska hänsyn som snedvri-
der konkurrens och effektiv användning av 
skattebetalarnas pengar.

Ett fungerande antikorruptionsarbete – med 
öppenhet och ärlighet som grund – är en 
av de viktigaste grunderna för demokratins 
förmåga att hantera alla de person-, sak- och 
målkonflikter som ryms i ett modernt samhäl-
le. Den liberalt ideologiska utgångspunkten är 
att alltid våga stå för att där makt utövas, skall 
också insyn – och kontroll – finnas.

Skåneförbundets styrelse föreslår 
förbundsmötet att anse motionen 
besvarad.
Liberalerna värnar om den svenska demokra-
tin och effektivitet i all offentlig verksamhet. 
Det är av största vikt att medborgare känner 
tilltro till de demokratiska institutionerna. 
Korruption leder till negativa ekonomis-
ka konsekvenser och påverkar intrycket av 
politikerna, tjänstemännen, kommunen och 
regionen. Vidare kan det politiska systemets 
legitimitet hotas. 

De liberala värderingarna präglas av öp-

penhet, frihet och mångfald, något som ska 
genomsyra vårt arbete i kommunföreningar 
och i regionfullmäktige. Våra företrädare i 
kommunledningarna ska säkerställa effekti-
va demokratiska spelregler och processer, i 
utformning av policys och riktlinjer, i största 
möjliga utsträckning. De förväntas agera om 
korruption upptäcks och försvara demokrati 
och rättssäkerhet.

Sveriges Kommuner och Landsting ger idag 
stöd och vägledning till kommuner, landsting 
och regioner i arbetet för att motverka kor-
ruption. Det kan ske genom kunskapssprid-
ning och utvecklingsarbete. 

Destination Uppåkra                                                                   
Christina Zoric Persson, Lund
Mia Honeth, Lund
Ulf Nilsson, Lund
Björn Magnusson, Staffanstorp

Förslag till årsmötesbeslut
• att Region Skåne tar initiativ till att genom 

EU-fonder, Greater Copenhagen-samarbe-
tet eller på annat sätt, utveckla ett större 
samarbete mellan svenska och danska 
institutioner och myndigheter för att belysa 
Uppåkras betydelse under järnålder och 
vikingatid i södra Skandinavien,

• att destination  Uppåkra utvecklas som 
besöksmål i Öresundsregionen - Greater 
Copenhagen.

• att riksdag och regering genom kulturde-
partementet tar ett större nationellt ansvar 
för forskning, fyndomhändertagande etc i 
samband med utgrävningarna av Uppåkra.   

I Skåne finns Uppåkra, en av norra Europas 
mest spännande arkeologiska fyndplatser. 
Uppåkra var sju gånger större än Birka, och 
bebodd i tusen år, fem gånger så länge som 
Birka. Ändå är kunskapen om denna cen-
tralbygd knappt känd för befolkningen eller 
besökarna i Skåne eller Danmark. Det beror 
med all sannolikhet på att Uppåkra hamnar i 
kläm mellan två nationer. Orten ligger i Sveri-
ge, men dess storhetstid var dansk.  
 
Ett exempel på hur styvmoderligt Uppåkra 
behandlas, var när SVT nyligen sände den 
välarbetade programserien ”Vikingarnas 
värld”. När man i serien ingående beskrev 
Birka, sades i en bisats ”det finns egentligen 
ingen sådan här plats i Norden….förutom 
Uppåkra…som under järnåldern tillhörde det 
danska riket.” Därefter sorterades Uppåkra 
bort, som något i det närmaste oviktigt.
 
För att förstå vår järnålder och vikingaålder 
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i södra Skandinavien är utgrävning, fyndom-
händertagande och utforskning i Uppåkra 
helt centralt. Uppåkra är en av Europas mest 
spännande fyndplatser. Stefan Nyzell, docent 
i historia och Thomas Småberg, biträdande 
professor i historia vid Malmö universitet, 
beskrev  i en insändare till Sydsvenskan 17/2 
2018 Uppåkra som ”ett nordiskt Pompeji - ett 
kulturarv som väntar på att upptäckas”. ”Om 
Uppåkra liknas vid en fotbollsplan har hittills 
bara de fyra hörnflaggorna grävs ut”, skriver 
han. Fyndområdet i Uppåkra har alla förut-
sättningar att bli ett centrum för forskare och 
studenter men också ett turistmål av högsta 
rang för både svenska och utländska turister.
 
Nu pågår det viktiga arbetet med att utveckla 
ett arkeologiskt center i Uppåkra i en stiftelse 
bildad av Lunds universitet, Region Skåne, 
Lunds kommun samt Staffanstorps kommun, 
där Uppåkra ligger. Vår uppfattning är att fler 
institutioner och myndigheter, både på svens-
ka och danska sidan borde vara engagerade. 
En förebild kan vara det fina samarbete som 
etablerats på båda sidor sundet kring forsk-
ningsanläggningarna ESS och Max IV.
 
I en tidigare liberal motion till riksdagen, 
2012/13:Kr259, menade Ulf  Nilsson (L) att 
det inte är rimligt att resurserna till omhän-
dertagandet av fornfynd från Uppåkra och 
övriga Skåne ska vara en enskild angelägenhet 
för Lunds universitet. I stället borde det vara 
en riksangelägenhet att garantera omhänderta-
gande av fornfynd i den omfattning det här är 
fråga om. Därför är det rimligt och önskvärt 
att Kulturdepartementet tar ett ansvar genom 
att tillföra ekonomiska medel, antingen via 
Riksantikvarieämbetet eller direkt till Lunds 
universitet med öronmärkning för Historiska 
museet. Dessutom borde även den planerade 
kulturarvsbanken i Uppåkra betraktas som en 
nationell angelägenhet med rätt till stöd från 
Kulturdepartementet. En självklar utgångs-
punkt för en framtida satsning måste vara att 
fynden ska stanna i Skåne, som en del av det 
regionala kulturarvet.

Det behövs fler skånska motorer för regio-
nal utveckling än ESS och MAX IV. En väl 
utvecklad besöksnäring kring destination 
Uppåkra kunde vara ett av svaren att hjälpa 
upp situationen. Man kan jämföra vad Birka 
betyder för turismen i Mälardalen, eller vad 
Vikingamuseet betyder för Roskilde.
 
Region Skåne har ett särskilt ansvar, både för 
kulturlivet och för den regionala utvecklingen 
inte minst i sin roll i stiftelsen Uppåkra som 
arkeologiskt center.  Samarbetet i Greater 

Copenhagen och i EU ger nya möjligheter att 
se bortom snäva nationsgränser.
 
Målen med samarbetet skulle vara att:
• ett bestående ekonomiskt samarbete 

mellan danska och svenska institutioner 
och myndigheter etableras för att utveckla 
destinationen Uppåkra.

• kommunikationsmaterial såsom film, 
3D-modeller, utställningar, hemsidor och 
undervisningsmaterial tas fram i samar-
bete över nationsgränserna och får stor 
spridning.

• besök från Danmark och Sverige och an-
dra länder ökar till Uppåkra och Historis-
ka museet i Lund och att hotellnätterna i 
Öresundsregionen - Greater Copenhagen 
ökar väsentligt med koppling till destina-
tion Uppåkra. 
 

Skåneförbundets styrelse föreslår för-
bundsmötet att bifalla motionen 
Att Uppåkras betydelse som kulturarv och 
aAtt Uppåkras betydelse som kulturarv och 
arkeologisk fyndplats förbises och nedvär-
deras av både regering och Region Skåne 
innebär storskaliga förluster i turism, forsk-
ning och fyndomhändertagande. Den då stora 
men idag relativt okända järnåldersstad skulle 
kunna generera ökad attraktivitet för kommun 
och region om det historiska arvet förvaltades 
bättre.

Uppåkra som arv är inte endast av lokalt 
intresse utan även svenskt nationellt intres-
se, danskt intresse och är en internationell 
forskningsangelägenhet. Det finns goda för-
utsättningar för gynnsamma samarbeten över 
landsgränser för näringslivs- och forsknings-
ändamål, främst mellan Sverige och Danmark. 
För ett stärkt Skåne och Öresundsregion vill 
vi öka vårt forsknings- och näringslivsutbyte, 
här kan Uppåkra som kulturarv och arkeo-
logisk fyndplats spela en viktig roll. Vidare 
skulle Uppåkra som besöksmål locka turister 
och sätta Skåne på världskartan, något som 
kommer att gynna den lokala handeln. I de 
forum där Liberalerna har att ta ställning till 
eller möjligheter att driva frågan bör vi ställa 
oss positiva till förslag som gynnar utveckling-
en av Destination Uppåkra. 
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Nominering och val för tiden intill 
nästa årsmöte av: 
För in först: antalet vice ordförande, övriga ledamöter 
och ersättare i förbundsstyrelsen
Förslaget från valberedningen är 2 vice ordfö-
rande, 9 ledamöter och 6 ersättare. 

ordförande i länsförbundet och dess styrelse
Christer Nylander, Kristianstad (omval)

vice ordförande i länsförbundet och dess styrelse 
1:e vice ordf. Cristina Glad, Malmö (omval)
2:e vice ordf. Inger Tolsved Rosenkvist, Lund 
(omval)

övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen  
Daniél Tejera, Åhus (nyval)
Torkild Strandberg, Landskrona (omval)
Charlotta Ramel-Andersson, Sjöbo (omval)
Susanne Bäckman, Bromölla (omval)
Malin Henriksson, Simrishamn (nyval)
Torbjörn Ekelund, Svalöv (omval)
Ewa Bertz, Malmö (omval)
Christer Sörliden, Helsingborg (omval)
Karl Philip Nilsson, Landskrona (omval) 

eventuella ersättare i förbundsstyrelsen
1. Henrik Silfverstolpe, Trelleborg (omval)
2. Camilla Mårtensen, Kävlinge (omval)
3. Marianne Littke, Hässleholm (omval)
4. Kerstin Lingebrant, Ängelholm (omval)
5. Mufida Dizdar, Höganäs (omval)
6. Pierre Månsson, Kristianstad (omval)

val av två revisorer och ersättare för dessa
Anneli Bojesson, ledamot, omval
Henning Schale, ledamot, omval
Anders Brännström, ersättare, omval

val av valberedning tillika nomineringskommitté
• Marie Wahlgren, ordförande, Burlöv 

(Södra valkretsen) - omval
• Staffan Bolin, Lund (Södra valkretsen) - 

omval
• Ulla Hebert, Malmö - nyval
• Narcis Spahovic, Malmö - nyval
• Catarina Genberg, Simrishamn (Norra & 

Östra) - nyval
• Fredrik Berndt, Kristianstad (Norra & 

Östra) - omval
• Marie Keismar, Hörby (Västra) - omval
• Ragnar Arvidsson, Helsingborg (Västra) 

- omval

val av ombud och ersättare till Liberalernas landsmöte
Den föreslagna listan bygger på provvals-
resultat från provvalen som genomfördes 

hösten 2017 inför fastställande av valsedlar till 
Riksdag, regionfullmäktige och kommunfull-
mäktige. 

Personerna som hamnade på 1 och 2 plats i 
provvalet till Riksdag och regionfullmäktige 
samt kommunfullmäktige i Malmö, Lund, 
Helsingborg, Kristianstad och Landskrona 
finns med bland ombuden. Skåne har 23 
ombud. I förslaget är 12 män och 11 kvinnor. 
Namnen på de 23 ombuden föreslås sorterade 
utifrån förnamn då det inte finns någon anled-
ning till rangordning.

Ersättarna sorteras utifrån provvalsresultat till 
regionfullmäktige. Provvalet till regionfullmäk-
tige var gemensamt för Skåne.
 
ombud
Allan Widman
Camilla Mårtensen
Charlotte Ramel-Andersson
Christer Sörliden
Cristina Glad
Daniél Tejera
Frida Svensson
Gilbert Tribo
Hans Hulthén
Henrik Silfverstolpe
Inger Tolsved Rosenkvist
Karl Philip Nilsson
Louise Eklund
Malin Henriksson
Maria Winberg Nordström
Philip Sandberg
Pierre Månsson
Roko Kursar
Susanne Bäckman
Tina Acketoft
Torbjörn Ekelund
Torkild Strandberg
Åsa Holmén

ersättare
1 Ewa Bertz
2 Camilla Knobblock
3 Jelena Dojcinovic
4 Sirwan Dabagh
5 Ellena Dellios Vukic
6 Lena Benediktsson
7 Josefine Temrell
8 Agneta Olsson Enochsson
9 Anneli Bojesson
10 Robert Barnes
11 Marie Keismar
12 Radovan Javurek
13 Åke Andrén Sandberg

Val
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14 Astrid Nilsson
15 Alexander Werne
16 Kim Nurmi
17 Annmari Paulcén
18 Henrik Thorsell
19 Conrad Vernersson
20 Magnus Hulthe Andersson
21 Narcis Spahovic
22 Aram Mahmoud
23 Ullar Herbert

val av ombud och ersättare till Liberalernas partiråd
ordinarie (samtliga omval)
1. Allan Widman
2. Camilla Mårtensen
3. Cristina Glad
4. Gilbert Tribo
5. Tina Acketoft
6. Ewa Bertz
7. Maria Winberg Nordström
8. Pierre Månsson
9. Torbjörn Ekelund

ersättare (samtliga omval)
1. Inger Tolsved Rosenkvist
2. Malin Henriksson

3. Christer Rasmusson
4. Karl Philip Nilsson
5. Carina Ingelsson
6. Radovan Javurek 
7. Lisa Flinth
8. Fredrik Sjögren
9. Liselotte Howard
övriga eventuellt förekommande val
 
Etikansvarig
Marie Wahlgren, Burlöv (omval)

Ombud vid SV:s regionstämma
Delegeras till styrelsen för beslut

Liberala företagare
Delegeras till styrelsen för beslut

Liberala seniorer
Utses av Liberala Seniorer Skånes styrelse

Granskningsman för redovisning av  
partistödet från Region Skåne
Anneli Bojesson

Frihet måste 
försvaras
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Den liberala gruppen i regionfullmäktige har 
bestått av följande ledamöter (ordinarie och 
förste ersättare:
Cristina Glad, Åsa Holmén, Magnus Grill, 
Cristina Glad, Henrik Silfverstolpe, Hans 
Berg, Susanne Bäckman, Christer Sörliden, 
Gilbert Tribo, Inger Tolsved Rosenkvist, Ca-
milla Mårtensen, Ewa Bertz, Marie Wahlgren 
Torbjörn Ekelund och Lena Benediktsson.

Under 2017 har regiongruppens arbete varit 
inriktat i huvudsak på att spetsa Liberalernas 
budskap med siktet att vinna valet 2018. Val-
plattformen och valorganisationen har börjat 
ta form. Varje ledamot i regiongruppen har 
sedan tidigare skapat varsin personlig utveck-
lingsplan som sätter upp vilka kvalitativa och 
kvantitativa mål  ledamoten  har  och hur de 
ska nås. Dessa mål har ledamöterna försökt 
att förverkliga under 2017.

Under året har regiongruppen under olika for-
mer försökt att kombinera arbetet i opposition 
med att ställa styret till svars med exempelvis 
frågor och interpellationer till regionfullmäk-
tige, under de sex regionfullmäktigemötena 
har  regiongruppen  minst  ställt en fråga eller 
interpellation till styret. Gruppen har sam-
tidigt lanserat egna förslag för att förbättra 
sjukvården och kollektivtrafiken i Skåne.

Sjukvårdspolitiken har under året fått särskilt 
stor uppmärksamhet, i synnerhet primärvårds- 
politiken, vilket länge har varit en av våra 
huvudfrågor.

Följande rapporter har producerats:
• Primärvård
• Hur knyter vi samman Greater Copenha-

gen och Nordtyskland
• Psykisk ohälsa, funktionsvariationer och 

LSS
• Specialisering av sjukhus
• Arbetsmarknad
 
Gruppen har släppt tio motioner:
• Gemensam bortre tidsgräns för dyslexiut-

redningar med kommunerna
• Barnmorskeledda födelsekliniker i Region 

Skåne
• Motion psykoterapi
• Rädda liv med hjärtstartsdrönare
• Sjukvården måste förbereda för terrorat-

tentat
• Mindfullness

• Barnmorskeledda födelsekliniker i Region 
Skåne

• Förlossningsgaranti för skånska kvinnor
• Avgiftsfri vaccinering mot TBE
• Inga barn mellan stolarna
• Taxor i Folktandvården
• Inga barn mellan stolarna
• Ny avtalsform i Region Skåne
• Screening för förmaksflimmer (inskickad 

2018)
• IT-baserad hemvård för KOL-sjuka (in-

skickad 2018)

Gruppen har lanserat följande initiativären-
den:
• Återkoppling våldtäktsmottagning
• Rapport Hälsoval 2.0
• Dialysbehandling Helsingborg
• Få till en lösning för gynekologin i Hel-

singborg
• Mässlingsutbrott
• Växande antisemitism
• Folkhälsomyndighetens ansvarsområden
• Krisplan för skånsk infrastruktur
• Ersättning för id- och gränskontroller
• Gemensam dansk-svensk ansökan för 

EMA

Gruppen har tillsammans med alliansen lanse-
rat följande initiativärenden:
• Återinför medicinsk revision
• Revison  av Bergkvarabuss
• Reklam i kollektivtrafiken

Gruppen har vidare tillsammans lämnat in 
fyra interpellationer och 14 frågor till region-
fullmäktige.

En annan viktig del av regiongruppens arbete 
var att tillsammans med de andra allianspar-
tierna formulera en gemensam skuggbudget 
som senare röstades ner i regionfullmäktige. 
En budget som bland annat omfattade stora  
satsningar på primärvården och nya utbild-
ningsplatser till allmänläkare som var särskilt 
viktiga frågor för Liberalerna.
 
Nedan finns en sammanfattning av de vikti-
ga händelserna i Region Skånes verksamhet 
under 2016.

Krisen i primärvården
I april 2017 gick 573 läkare från skånska 
vårdcentraler ut i ett offentligt upprop för att 
uppmärksamma primärvårdens undermåliga 

Årsberättelse 2017  
Liberalerna i Region Skåne 
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förutsättningar. Tillsammans krävde de att 
vårdcentralerna skulle tilldelas mer resurser 
och få sin egen förvaltning. Uppropet var på 
många sätt startskottet för det som skulle bli 
den hetaste debatten i skånsk sjukvårdspoli-
tik under 2018. Partier till höger och vänster 
lanserade löften om att detta år skulle bli pri-
märvårdens år. Vårdcentralerna skulle få mer 
resurser, länge öppettider, fler läkare etc.

För Liberalerna passade detta skifte fokus i 
sjukvårdspolitiken bra. Liberalerna hade drivit 
frågan om förbättrade förutsättningar för 
vårdcentralerna under flera år, även då det var 
mindre i det politiska ropet och hade redan 
fått igenom flera förslag i alliansens tidigare 
budgetar. För att rida på vågen och fortsätta 
etablera förtroende för Liberalerna i primär-
vårdsfrågan lanserade Liberalernas grupp till-
sammans en kampanj om att innan valet 2018 
skulle Liberalerna ha besökt var enda vård-
central i Skåne. Liberalerna beslutade även att 
under våren 2018 arrangera tre seminarier på 
temat ”Hur skapar vi Sveriges bästa primär-
vård i Skåne?”.

Liberalernas ingång i 2017 år budgetarbete för 
Alliansen var att primärvårdens andel av totala 
vårdresurser skulle öka succesivt från dagens 
nivå om 16 procent till 25 procent, och att 60 
nya utbildningsplatser för allmänläkare skulle 
tillsättas per år samt att 15 läkare per år skulle 
få möjlighet att få en dubbelspecialisering i all-
mänmedicin. Liberalerna ville även att Region 
Skåne skulle ta steg för att införa ett fastläkar-
system där varje skåning skulle få möjlighet att 
lista sig hos en namngiven läkare. I Alliansens 
budget fick Liberalerna igenom samtliga av 
dessa förslag.

Det rödgröna styret, som också hade lovat 
att 2017 års budget skulle bli primärvårdens, 
valde att tilldela primärvården 100 mkr varav 
hälften skulle gå till att förlänga helg- och 
kvällsöppettiderna på jourmottagningarna i 
anslutning till de fyra stora sjukhusen. Det var 
mindre än hälften av vad Alliansen förslagit i 
sin budget. Förslagen mötte direkt stark kritik 
från primärvårdsprofessionen och i synnerhet 
från läkarna i det så kallade läkaruppropet. 
Liberalerna och Alliansen ville hellre använda 
de nya resurserna till att höja vårdcentralernas 
generella ersättning per patient. Kritiken skulle 
visa sig bära frukt när beslutet om jourmot-
tagningarnas helg- och kvällsöppettider skulle 
upp i hälso- och sjukvårdsnämnden där de 
rödgröna inte fick majoritet för beslutet och 
nämnden istället gick på Alliansens linje.

Minskad valfrihet
Det rödgröna styret har tillsammans med SD 
tidigare övertagit flera verksamheter i offentlig 
regi trots att kvalitet och väntetider var högre 
i den privata regin. Exempelvis togs dialysvår-
den i Malmö tillbaks, hjärtsjukvården i Hel-
singborg togs tillbaka och beslut om att överta 
ryggkirurgin i Ängelholm togs i slutet av 2016. 
Under 2017 och början på 2018
 
fortsatte de rödgröna på den inslagna vä-
gen och la förslag om att ta tillbaka sjukhu-
set i Simrishamn samt ambulansdistriktet 
Lund-landskrona i egen regi. Efter mycket 
hårt kampanjarbete från Liberalerna, Alliansen 
och professionen i Simrishamn vann förslaget 
inte gehör. Framtiden för ambulansdistrikten 
i Skåne förblir oklar då SD uttryckt en stark 
vilja att återta samtliga distrikt i egen regi.

Gårdsförsäljning
Liberalernas motion om att till regeringen 
ansöka om att Skåne ska bli försöksregion för 
gårdsförsäljning av vin och öl vann gehör i 
regionfullmäktige.  Systembolaget inledde  då 
en hård och mycket påkostad kampanj mot 
förslaget. Liberalerna bestämde sig då för att 
arrangera en paneldebatt om frågan och bjöd 
in representanter för Systembolaget, lokala 
vinodlare och svenskt näringsliv att delta. Pa-
neldebatten arrangerades den 19 januari 2018 
med stor framgång med nära 50 deltagare i 
Malmö.

För Liberalerna i Region Skåne 
Gilbert Tribo (L) gruppledare

Vad händer en vanlig dag i Region  
Skåne?
• Föds 43 barn
• Besöker 9 952 skåningar en läkare
• Besöker 13 535 skåningar en annan vårdgivare 

än läkare
• Skrivs 515 skåningar in i sluten vård
• Flyttar 100 personer till och 79 från Skåne
• Blir vi 30 skåningar fler
• Är 186 nationaliteter representerade bland  

skåningarna
• Görs 31 000 tågresor över Öresund med  

Skånetrafiken
• Görs 300 000 resor med buss
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Stärk vårdcentralerna och låt professi-
onen vara profession

”Liberalernas sjukvårdspolitik utgår ifrån 
att varje människa ska själv ha frihet att 
styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid.”
”Patienter stärks av makt och kunskap att 
välja, möjlighet att vara delaktiga och av 
ett bemötande som gör deras sjukvård 
personlig och som ser enskilda behov.”

             (Från Liberalernas partiprogram)

Utökade resurser till vårdcentralerna
Liberalerna har sedan länge verkat för att 
vårdcentralernas andel av totala sjukvårdsre-
surser ska öka. Idag får vårdcentralerna ca 16 
procent av Skånes totala vårdresurser. Libera-
lerna har ett uttalat mål att öka det till 25 pro-
cent, precis som i våra grannländer Danmark 
och Norge. 

Fler allmänläkare
Skånska vårdcentralers kanske största bekym-
mer just nu är bristen på allmänläkare. Vissa 
vårdcentraler i Skåne har inte haft en fast läka-
re anställd på flera år. Liberalerna föreslår där-
för att 60 nya utbildningsplatser för allmän-
läkare införs årligen samt att resurser tillförs 
för att göra det möjligt för 15 specialistläkare 
årligen att komplettera sin utbildning med en 
specialistkompetens inom allmänmedicin. 

Husläkare
När bristen på allmänläkare åtgärdas kan 

Skåne börja gå i riktningen mot ett system 
där varje skåning har rätt att bli listad hos en 
namngiven med ”husläkare”, likt det system 
som finns i Danmark och Norge. Det skulle 
ge skapa bättre kontinuitet och ökad tillit mel-
lan vården, patienter och anhöriga. 
För många patienter och anhöriga handlar god 
tillgänglighet i vården om tryggheten att ha en 
egen läkare. Nästan var tredje skåning, mellan 
300-350 000 personer, saknar idag möjligheten 
att ha en fast läkarkontakt. De mest sjuka pa-
tienterna, de äldre och multisjuka som behö-
ver kontinuitet ska kunna välja sin egen läkare. 

Samlad primärvårdsorganisation
Utgångspunkten för den organisation som 
styr primärvården måste vara att den ska vara 
uppbyggd på ett sätt som medger största möj-
liga effektivitet, för att därmed kunna leverera 
bästa möjliga vård för patienterna och bästa 
möjliga arbetsmiljö för personalen. Ska Regi-
on Skåne lyckas att reformerna av primärvår-
den och omfördelningen resurser och ansvar 
från sjukhusvård till primärvård måste Region 
Skåne se över primärvårdens organisation 
inom Region Skånes. Nuvarande organisering 
där primärvården är uppdelad i delregionala 
sjukvårdsnämnder och sjukvårdsberedning-
ar bidrar tyvärr inte till att vården kommer 
närmare skåningen, utan snarare till ökad 
splittring och ojämlikhet i vården. Primärvår-
dens ställning i Region Skånes sjukvårdsför-
valtning måste stärkas för att öka förståelsen 
för primärvårdens förutsättningar och behov. 
Liberalerna anser därför att primärvården ska 
enas under en ledning i en samlad primär-
vårdsförvalting. 

Mindre detaljstyrning
Att stärka vårdcentralernas roll i vården hand-
lar också om förtroende för professionen. De 
som arbetar i primärvården är otroligt kompe-
tenta och brinner för sina yrken. Liberalerna 
anser att utgångspunkten för Region Skånes 
styrning och organisering av sjukvården måste 
vara att lita på de anställdas förmågor och ge 
de anställda förtroendet och möjligheterna 
att sköta vården. Det innebär i sin tur att den 
politiska detaljstyrningen av primärvården 
ska minska. Det handlar exempelvis om att 
förenkla ersättningssystemen för hembesök, 
distansbesök via videolänk och telefonråd-
givning för att därmed främja en långsiktigt 
hållbar förändring och ge primärvårdsaktörer 
tid till omställning. 

Prioriterade frågor i  
valrörelsen Region Skåne
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Minskad administrativ börda för läka-
re
Läkare bör rimligen ägna så stor del av sin 
arbetstid åt att behandla och vårda patienter. 
Tyvärr går en allt för stor del av läkarnas tid åt 
till administrativa uppgifter. Det är inte ett ef-
fektivt utnyttjande av Region Skånes resurser 
och bidrar till en ansträngd arbetssituation för 
personalen. En betydande del av läkares ad-
ministrativa börda utgörs av framställande av 
intyg. Många av dessa intyg är i realiteten inte 
nödvändiga i vårdprocessen. Liberalerna anser 
därför att Region Skåne bör inleda en dialog 
med berörda parter, som exempelvis Försäk-
ringskassan och de skånska kommunerna, om 
vilka intyg som skulle kunna exkluderas från 
läkares arbetsbörda. 

Liberalerna vill:
• Vårdcentralerna – första linjen ska vara 

patientens kontakt in till vården.
• Införa listningssystem med egen läkare.
• Minska politiska detaljstyrningen av vår-

den – professionen vet bäst.

Hur gör vi det?
• öka de totala resurserna till primärvården 

från dagens 16 procent till 25 procent.
• Se över hur vården styrs idag och öka 

professionens befogenheter.
• Digitalisering – förenkla första kontakt – 

du ska kunna nå DIN läkare dygnet runt. 

Det ska vara tryggt att resa i Skåne
Region Skånes har länge haft storstilade visio-
ner och mål om ”kollektivtrafik i världsklass.”, 
”fördubblat resande” och ”kollektivtrafiken 
ska knyta samman det flerkärniga Skåne.”, 
Efter starka inledande år sedan Region Skåne 
bildades är dessa visioner hotade.

Det bristande underhållet av den skånska järn-
vägen skapar ständiga förseningar, inställda 
avgångar. Osäkerheten, frustrationen bland 
resenärerna växer. Mindre än hälften av den 
skånska allmänheten är nöjda med Skånetra-
fiken. Skånska resenärer ska inte mötas av 
nedklottrade tåg, smutsiga säten, fulla toa-
letter, låsta dörrar och illa fungerande inter-
netuppkoppling. Öresundstågens standard 
måste förbättras. Samtidigt möts resenärer på 
motorvägarna av regelbundna trafikstockning-
ar.  Löser vi inte dessa frågor riskerar vi att 
förlora resenärernas förtroende för kollektiv-
trafiken. För Skånes framtid som en modern 
och hållbar tillväxtregion måste kollektivtrafi-
ken vara attraktiv både när det gäller tillgäng-
lighet, tillförlitlighet, bekvämlighet och renhet. 
Kollektivtrafikens förmåga att bereda väg till 

ett jobb i andra änden av Skåne eller i Dan-
mark räcker idag inte till. Kapacitetsnivån i 
såväl järnvägen som motorvägarna i Skåne har 
på många ställen nått sin maxnivå. 

De närmaste åren behövs stora investering-
ar i infrastrukturen i Greater Copenhagen 
och Skåne. Framförallt järnvägsnätet i Skåne 
är hårt belastat och lider av ett stort under-
hållsunderskott. Det gäller både de störa 
sträckorna som Södra stambanan mellan 
Malmö och Hässleholm och Västkustbanan 
som behöver byggas ut och förstärkas, och de 
mer regionala sträckorna som Österlenbanan, 
Trelleborgsbanan och Skånebanan mellan 
Helsingborg och Kristianstad. Allt för många 
projekt skjuts på framtiden när Trafikverket 
tvingas prioritera de allra mest akuta åtgärder-
na. Då hamnar lokala projekt i storstäderna 
ofta först i kön och stora delar av Skåne och 
Sverige lämnas utan investeringar trots att 
behoven är stora. För det flerkärniga Skånes 
arbetsmarknad och tillväxt är detta ett stort 
hot. 

Den som kört bil runt Skåne i rusningstid vet 
hur pass tungt trafikerade våra motorvägar 
är. Det är upp till oss att finna lösningar som 
lockar fler att ställa sina bilar och resa kollek-
tivt. Det spårbundna resandeutbudet med dess 
snabbhet och bekvämlighet har här en viktig 
roll att spela. Öresunds- och Pågatågstrafiken 
ska fortsätta utvecklas för att knyta samman 
det flerkärniga Skåne och ytterligare bredda 
den skånska arbetsmarknaden. Återkomman-
de förseningar och inställda turer i tågtrafiken 
har också visat att kollektivtrafiken i Skåne är 
skör. Det bristande underhållet av den svenska 
järnvägen drabbar kollektivtrafiken i Skåne allt 
för hårt. Men underhållsproblemet kommer 
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inte lösas imorgon. Skåne har inte tid att vänta 
på att regeringen agerar utan måste agera själv. 
Tågtrafiken i Skåne måste kompletteras. 
Superbussen är då ett bra alternativ. Tänk tåg, 
kör superbuss - på så sätt blir superbussen ett 
snabbt och pålitligt alternativ som på allvar 
kan utmana bilpendlingen. Superbussen ska 
trafikera raksträckor i egna körfält och ha så få 
hållplatser som möjligt. Det är just därför Li-
beralerna vill verka för att det byggs ett tredje 
körfält för kollektivtrafik på de skånska mo-
torvägarna. Vi vill också framöver satsa på fler 
superbusslösningar i stadstrafiken. MalmöEx-
pressen har sett en fantastisk resandeutveck-
ling på över 40 procent. Malmös innerstad har 
bra förutsättningar med många långa rak-
sträckor där vi vill se fler snabba och smidiga 
superbussar. Konceptet bör även etableras i de 
andra stora städerna som Helsingborg, Lund 
och Kristianstad. För en lyckad introducering 
är det centralt att Region Skåne i dialogen med 
kommunerna klargör att syftet med Superbus-

sarna inte är att ovillkorligen ersätta befintliga 
regionbussar, utan snarare skapa ett nytt och 
snabbare kompletterande pendlingsalternativ.

Liberalerna vill:
• Att det ska vara tryggt att resa i Skåne, 

både i termer av punktlighet och person-
lig säkerhet.

• Att Region Skåne verkar för att det byggs 
ett tredje körfält för kollektivtrafik på de 
skånska motorvägarna.

• Införa vägavgifter för tung trafik på E6. 

Hur gör vi det?
• Påverka staten och trafikverket genom 

RTI-planer.
• Undersöka möjligheter genom samverkan 

region, kommuner och privat näringsliv. 
• Kameraövervakning på otrygga knut-

punkter i Skåne 
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Rätten till personlig assistans är i dag hotad. 
Regeringen gav i fjol Försäkringskassan i upp-
drag att bromsa kostnaderna för personlig as-
sistans. Domar från Högsta förvaltningsdom-
stolen 2009, 2012 och 2015 har även förändrat 
kriterierna för bedömningen av vem som har 
rätt till statlig assistansersättning. Detta har 
lett till att en större andel ansökningar om 
assistansersättning nu avvisas. Nästan åtta av 
tio som ansökte om assistansersättning 2017 
fick avslag. Det är tydligt att åtstramningen har 
fått stora negativa konsekvenser för personer 
med funktionsnedsättning. Deras möjlighet till 
självständiga liv har försämrats. Deras familjer 
går på knäna.  

När en ansökan om assistansersättning avslås 
av Försäkringskassan innebär det att personen 
inte är behörig till statlig assistans. De tvingas 
då vända sig till sin hemkommun. En stor an-
del av LSS-insatserna vältras nu över på kom-
munerna. Detta för med sig ökade kostnader. 
Kostnader som måste mötas av varje enskild 
kommun efter bästa förmåga. 

Att det nu är kommunerna som ska ta över 
ansvaret för assistansen kommer med uppen-
bara faror. Inte minst att redan stora kom-
munala och regionala skillnader i Skåne, vad 
gäller utredningstid, bedömning och insats, nu 
förstärks. För att ta ett exempel - i Bromölla 
tog det i genomsnitt 13 dagar för att få ett 
beslut om LSS-insats 2017 medan invånare i 
Åstorp fick vänta 161 dagar på beslut om sin 
ansökan. Förstärks dessa kommunala skillna-
der kan det innebära svårigheter för personer 
och familjer som är beroende av LSS-insatser 
att flytta över kommungränser. Eller tvärtom, 
kanske blir en flytt enda lösningen för att få 
den hjälp som behövs.

Liberalerna vill:
• Att insatserna som de skånska kommu-

nerna tillhandahåller måste bli mer jämlika 
och förutsägbara. Målet måste vara att 
LSS-insatser ska ge personer med behov, 
och deras familjer, möjlighet till en så bra 
tillvaro som möjligt.  

• Att offentliga aktörer i högre utsträckning 
samverkar. En instans får inte undvika 
att ta ansvar i förhoppningen att någon 
annan offentlig aktör ska ta det - det gör 
livet svårt för personer med funktions-
nedsättning, och deras familjer, som 

riskerar hamna mellan stolarna. 

• Att personer som har rätt till stöd enligt 
LSS måste få sin sak prövad utifrån be-
hov, inte diagnos. Personer som behöver 
insatser från flera håll ska ha rätt till en ut-
vidgad samordnad individuell plan (USIP) 
där även resurserinsatserna samordnas.

Varför är frågan så viktig för Libera-
lerna? 
• LSS reformen drevs igenom av dåvarande 

Folkpartiet och Bengt Westerberg 1994 
och är en vår tids viktigaste frihetsrefor-
mer. Syftet med personlig assistans är att 
ge frihet, inte omvårdnad eller vård, något 
som klingar väl med den liberala ideolo-
gin. Eftersom vi ser en negativ utveckling 
på området som i alla högsta grad drabbar 
individer och familjer i Skåne bör LSS 
vara en regionalt prioriterad fråga i valrö-
relsen.  

• När människors frihet begränsas eller 
hotas måste vi som liberaler försvara 
denna rättighet. Inskärningarna i LSS har 
avsevärt försämrat funktionsnedsattas 
möjlighet till självständiga liv och familjers 
hjälp med avlastning. 

LSS bör vara en regionalt prioriterad frå-
ga i valrörelsen
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