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VÄNNER,
 

För ganska exakt ett år sedan skulle vi ha sammanstrålat i Helsingborg för att ha en 
av många efterlängtad fysisk träff  med tid för diskussioner, möten och informa-
tion. Ett tillfälle då vi även skulle hinna med lite ‘hygge’ – ett tillfälle där det viktiga 

pratet i kaffepausen och innan, under och efter middagen skulle få ett utrymme. Ett tillfäl-
le som vi från förbundsstyrelsens sida såg ett stort, uppdämt behov av. Jag kan konstatera 
att behovet inte har minskat under det år pandemin har hållit Sverige och världen i ett 
järngrepp.
 
Vi befinner oss i ett för vårt parti allvarligt läge. Vi står mitt i en diskussion om partiets 
framtida vägval i regeringsfrågan. Detta är viktiga frågor som inspirerar till debatt och 
diskussion. Det är bra. Men den debatten måste föras med varsamhet.

Nästa år är det val i Sverige. Vårt parti har alla förutsättningar att återkomma som en stark 
politisk kraft. Liberalerna är det parti som står för bildning, framtids- och teknikoptimism, 
en genomtänkt klimatpolitik, en balanserad integrationspolitik med både skyldigheter och 
rättigheter, jämställdhet, rätt till personlig assistans, en grundmurad tro på Europasam-
arbetet, en fungerande rättsstat samt en vård och omsorg som på allvar sätter individen i 
centrum. Den politiken har alla förutsättningar att vinna ett brett gillande. Men det kräver 
att vi alla fokuserar på just detta.

Den rådande pandemisituationen gör att det fortfarande är svårt och kanske omöjligt att 
träffas som vi brukar. Vi ser fram emot att träffas så snart detta är möjligt för att på allvar 
forma politiska ställningstaganden och för att staka ut kursen mot valet 2022.
 
Jag vill önska er alla välkomna till  
vad jag hoppas blir Skåneförbundets  
sista digitala årsmöte.

 
Väl mött!

Torkild Strandberg 
ordförande
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Ä5. Fastställande av förhandlingsordning

DIGITALT ÅRSMÖTE FÖR SKÅNEFÖRBUNDET 2021
Förhandlingsordningen är de regler som skall gälla för debatter, val, med mera för för-
bundsmötet. Mötespresidiet kan föreslå ytterligare regler under mötets gång. 

Samtliga personer närvarande vid förhandlingarna måste registreras, vilket är tidskrävande. 
• Koppla upp i god tid via en enhet med kamera, och gärna headset, för att registrera 

dig. 
• Varje ombud måste koppla upp med en unik enhet. 
• Skriv ditt för- och efternamn korrekt i samband med inloggning. 
• Vi kommer vid registreringen att skilja på ombud (med rösträtt) och åhörare (med-

lemmar utan rösträtt).
• Loggar du ur mötet behöver registreringsprocessen göras om, lämna därför mötet 

öppet när du har blivit registrerad. 
• När mötet har startat loggar ombud också in i medlemssystemet och går till mötet, för 

att kunna delta i voteringar. Detta kan ske på en separat webbsida (medlem.liberaler-
na.se) eller via medlemsappen i smartphone (rekommenderas).

All kommunikation från mötesdeltagare till mötespresidiet sker genom möteschatten. 
Meddelandet ska skickas till alla mötesdeltagare.

Meddelandet ska skickas till alla mötesdeltagare.
Vill du begära ordet, replik, framställa ett yrkande, ställa en ordnings- 
fråga, få till protokollet att du ej deltar i ett beslut, reservera dig eller 
lämna ett särskilt yttrande skriver du detta tydligt i möteschatten. 

När det är din tur att tala kommer din mikrofon att aktiveras och övriga mötesdeltagare 
kan höra dig. För mer information läs under respektive rubrik.

Under förhandlingarna är möteschatten reserverad för kommunikation till mötespresidiet. 
I avvaktan på att mötet startar är chatten öppen för dialog mötesdeltagare emellan.

Förhandlingarna
Förhandlingarna leds av mötesordförande och vice mötesordförande, biträdda av sekrete-
rare. Dessa utgör mötespresidium.

Deltagande-, yttrande-, yrkanderätt och rösträtt
För deltagande och rösträtt på förbundsårsmötet gäller stadgarna §5. ”Rösträtt vid för-
bundsmöte tillkommer ombud eller för ombud tjänstgörande ersättare. Rösträtt med stöd 
av fullmakt godtas ej. Medlemmar …  har rätt att delta i förbundsmötets överläggningar 
och där framställa förslag.”

Debatter
För inlägg måste ordet begäras skriftligt i möteschatten, genom att skriva “Ordet”. Ordet 
kan begäras i alla frågor som behandlas under ett förbundsårsmöte så snart mötet har in-
letts. För ärende 16. Motioner lämnas ordet först till motionären för dennes 1a anförande, 
därefter till styrelsen för motsvarande innan ordet lämnas fritt.

Replik
Replik och kontrareplik skall begäras före nästa inlägg genom att skriva “Replik” eller 
“Kontrareplik” i möteschatten. Ingen rätt till replik föreligger, mötesordförande kan med-
ge replik åt den som blivit apostroferad i inlägget. 

Tidsbegränsningar
Inlägg får inte överskrida två minuter i första anförandet för ett visst ärende, en minut i 
andra anförandet. Om replik medges får repliken inte överskrida en minut.
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Yrkanden
Yrkanden skall göras skriftligt i möteschatten genom att skriva ”Jag yrkar att …”. Vid 
långa yrkanden skriv “Jag yrkar via mail” i chatten och maila till skane@liberalerna.se. Den 
som vill yrka bifall till annat yrkande måste göra det skriftligt i möteschatten genom att 
skriva ”Jag yrkar bifall till ...”. Mötespresidiet kan vägra ställa proposition på yrkande som 
är otydliga eller ej behandlar ärendet. 

Ordningsfråga
Ordningsfråga begärs genom att i möteschatten skriva ”Ordningsfråga”. 

Beslut
Rösträtt har ombud som är inregistrerade senast när mötet behandlar dagordningens 
punkt ”Fastställande av röstlängden”. Ombuden loggar då in i medlemsappen och går till 
mötet, som är tillgängligt för alla med rösträtt.

Föreligger endast ett förslag till beslut kommer det beslutet att klubbas. Vid flera förslag 
sker votering via omröstning i Medlemssystemet. 

Ombud som ej vill delta i beslut röstar på förslaget “Avstår.”

Resultat från votering meddelas valda rösträknare, för att sedan kungöras av presidiet.

Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder, utom vid val.

Val
Valberedningen presenterar förslaget/kandidaterna. Samtliga val avgörs med enkel röstö-
vervikt. Finns det fler än två kandidater och ingen av dessa uppnår enkel röstövervikt skall 
de två kandidater som fått flest antal röster ställas emot varandra i en andra omröstning. 
Vid personval skall sluten omröstning tillämpas då så begäres. Vid lika röstetal i valärenden 
avgör lotten.

Reservation och särskilt yttrande
Röstberättigade kan reservera sig mot förbundsårsmötets beslut i de ärenden där mer än 
ett yrkande förelegat. Reservation anmäls skriftligen i möteschatten, genom att skriva ”Re-
servation ärende XX”. Reservation måste inlämnas skriftligt i möteschatten före förbunds-
årsmötets avslutande. Närvarande medlem har rätt att få sin mening antecknad i proto-
kollet i särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet måste lämnas in skriftligt i möteschatten 
före mötets avslutande. Vid långa yttranden skriv “Särskilt yttrande via mail” i chatten och 
maila till skane@liberalerna.se före mötets avslutande.

Ä8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

STYRELSEN
Styrelsen för Liberalerna i Skåne har under verksamhetsåret 2020 bestått av:
Ordförande: Torkild Strandberg, Landskrona
1:e vice ordförande: Louise Eklund, Malmö
2:e vice ordförande: Inger Tolsved Rosenkvist, Lund

Ledamöter av förbundsstyrelsen:
Susanne Bäckman, Bromölla  Torbjörn Ekelund, Svalöv
Per-Olof  Lind, Ystad   Camilla Mårtensen, Kävlinge
Karl Philip Nilsson, Landskrona  Charlotter Ramel-Andersson, Sjöbo
Olle Schmidt, Malmö   Henrik Silfverstolpe, Trelleborg
Christer Sörliden, Helsingborg  Daniél Tejera, Kristianstad
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Ersättare av förbundsstyrelsen
Roko Kursar, Malmö   Kerstin Lingebrant, Ängelholm
Sandra Pilemalm, Lomma   Agneta Olsson Enochsson, Hässleholm
Kamilla Danielsson, Kristianstad  Marie Keismar,Hörby

Adjungerade
• Skånska riksdagsledamöter och regionråd
• Joar Lindén resp Christoffer Lindbom från Liberala Studenter Skåne
• Adrian Kasperczyk resp Linn Rydberg från LUF Skåne
• Henny Tillberg från Liberala Kvinnor Skåne
• Revisorerna Anneli Bojesson och Urban Fasth, samt revisorsersättare Karl Branzén
• Valberedningens ordförande Caj-Åke Andersson

Styrelsen har sammanträtt vid 9 tillfällen under året. 

ARBETSUTSKOTTET
Arbetsutskottet har under året bestått av:
Camilla Mårtensen, Kävlinge - ordförande Torbjörn Ekelund, Svalöv
Karl Philip Nilsson, Landskrona  Henrik Silfverstolpe, Trelleborg
Daniél Tejera, Kristianstad

Arbetsutskottet har sammanträtt vid 9 tillfällen under verksamhetsåret.

Kanslichef  Gisela Nilsson har fungerat som sekreterare vid både arbetsutskottet och sty-
relsens sammanträden.

Revisorerna har löpande fått information om verksamheten genom skriftlig dokumen-
tation i form av protokoll och liknande. Revisorerna har haft en avstämningsträff  med 
kassör Karl Philip Nilsson, arbetsutskottsordförande Camilla Mårtensen, Rune Andersson 
samt kanslichef  Gisela Nilsson för att både revidera verksamhet och räkenskaper.

VALBEREDNING
Caj-Åke Andersson, Sjöbo – ordförande Christer Wallström, Lund
Cristina Glad, Malmö   Karin Olsson Lindström, Ystad
Pierre Månsson, Kristianstad  Iréne Dahl, Klippan

Valberedningen har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsåret.

VERKSAMHETSÅRET 2020
Verksamhetsberättelsen tar upp organisationens verksamhet under 2020. Mycket av det 
arbete som gjorts, har gjorts löpande och spänner över hela verksamhetsåret.

Politik och organisation

Medlemmar
I slutet av 2019 bestod länsförbundet Skåne av totalt 1 824 medlemmar, fördelade på de 
33 kommunerna – antalet hade i slutet av 2020 minskat till 1 635 medlemmar. 

Mellanvalsår som detta går medlemsantalet normalt sett ner, och arbetet att värva nya 
medlemmar har försvårats dels av restriktioner i samhället och dels av fokus på andra, 
interna processer. Skåne är dock bland de bästa i landet på att behålla gamla medlemmar, 
samt att värva nya.

Möten och träffar
2020 års möten blev till stor del in- eller omställda, och de stora träffar som brukar ske ett 
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vanligt verksamhetsår uteblev. Istället skedde fler mindre, digitala träffar för såväl aktiva, 
nya, och nyfikna medlemmar.

Årsmöte 2020
Liberalerna Skåne planerade att arrangera en träff  med övernattning, seminarier och 
kickstarta det nya politikutvecklingsarbetet i samband med det utlysta årsmötet i mars. 
Dessvärre fick allt ställas in med kort varsel och förbundet kunde till slut hålla sitt årsmöte 
digitalt den 26 september, med delar av personal och mötesdeltagare på plats i Helsing-
borg. Medlemmar och ombud bjöds in att delta via det digitala mötesverktyget Zoom. 
Ordförande var Cristina Glad, Malmö, och partiledare Nyamko Sabuni årsmötestalade via 
länk från riksdagen.

Ordförandeträffar
Kansliet höll som vanligt telefonmöten/digitala möten för ordförandegruppen, ca varan-
nan vecka. Interna såväl som externa frågor och talare stod i fokus, och deltagarnivån var 
genomgående hög. Träffarna är vid sidan av de informationsmail föreningens ordförande 
får, förbundets viktigaste kanal för att sprida information till föreningarna. De fysiska träf-
farna med ordförandegruppen har dessvärre inte gått att genomföra beroende på pande-
min. Den första var inplanerad i samband med Skånemötet.

Under hösten togs en speciell ordförandepärm fram till föreningarna, ett paket leverera-
des till respektive ordförande innan jul. Syftet är att pärmen ska vara ett stöd för nya såväl 
som erfarna ordföranden kring stadgar, instruktioner, inloggningar, olika möten, kampan-
jer, vad som gäller inför val, var man vänder sig och annan relevant information.

Liberal tjuvstart
I juni genomfördes tre digitala introduktionsträffar för nya medlemmar under parollen 
“Liberal tjuvstart”. Fokus var på liberal ideologi, partiets historia och nutida organisation 
samt hur det kommunala, regionala och rikspolitiska arbetet går till. Grundplaneringen i 
träffarna utgick från riksorganisationens och Studieförbundet Vuxenskolans då pågående 
planering av utbildningspaketet “Liberal start”. Eftersom detta dock inte var färdigställt 
och anpassat för att genomföras digitalt innan sommaren och det fanns ett behov av att 
samla partiets nya medlemmar lanserades “Liberal tjuvstart” utifrån ett delvis eget kon-
cept.

Nyfiken liberal
Under hösten lanserades Liberalerna Skånes utbildningssatsning riktad mot såväl nya som 
äldre medlemmar  - “Nyfiken liberal”. Denna utgår från riksorganisationens och Studieför-
bundet Vuxenskolans utbildningspaket “Liberal start”, men har breddats något eftersom 
den senare endast vänder sig till nya medlemmar. Två träffar genomfördes under hösten 
2020 och två ytterligare träffar är planerade till våren 2021. 

Under träffarna diskuteras bland annat liberal ideologi och partiets historia, svensk 
demokrati, de övriga riksdagspartierna, Liberalernas uppbyggnad och funktionssätt, kom-
mun- och regionpolitik i teori och praktik samt hur man som medlem på olika sätt kan 
engagera sig. På träffarna deltar även inbjudna talare.

Nyfiken på…
Skåneförbundet inledde under senhösten ett nytt digitalt koncept där skånes medlemmar 
bjuds in till en träff  med en intressant person för att under lite lättsammare former lära 
känna en fråga eller en person lite närmare. Först ut, och vår enda gäst under 2020, var 
Johan Pehrson, Liberalernas gruppledare i riksdagen. Arrangemanget livesändes i vår inter-
na Facebook-grupp så att de som inte har möjlighet att närvara kan se mötet den vägen. 
Träffen blev uppskattad så konceptet kommer fortsätta.

Liberala plattor
Innan sommaren bjöds alla föreningar in till en digital grundkurs i hur man skapar så kall-
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lade plattor för publicering på sociala medier.

Nätverksträffar för politiska sekreterare
Länsförbundet har under året initierat ett nätverk för politiska sekreterare anställda av 
Liberalerna i regionen eller en kommun i Skåne. Nätverket har regelbundna avstämnings-
träffar för att hitta möjligheter till samverkan. Ett exempel var ‘Bevara Fritt Sök i Skåne’, 
som detta nätverk skapade och spred till samtliga föreningar i Skåne.

Skåneråd
Med anledning av pandemin kallades det inte till något Skåneråd under hösten 2020.

Politikutveckling
I början av året beslutade Liberalerna Skånes styrelse att påbörja det politikutvecklingsar-
bete som går under namnet “Liberalerna lyssnar”. Detta syftar till att utveckla vår liberala 
kommun- och regionpolitik, men även rikspolitik, inför valrörelsen år 2022 så att vi i 
väljarnas ögon utgör ett relevant och aktuellt parti som kan svara på de avgörande frågor 
som ställs. I arbetet läggs stort fokus på att lyssna på våra kommuninvånares synpunkter 
om vilka frågor vi som parti behöver kunna svara på för att få deras röst i valen år 2022 
och utifrån detta formula liberala svar. Målsättningen är även att inkludera och engagera 
våra medlemmar i arbetet. 

På grund av Corona-pandemin har “Liberalerna lyssnar” under 2020 främst fått ske 
digitalt genom olika kampanjer på sociala medier för att samla in svar på den digitala en-
käten www.liberalernalyssnar.se samt via medlemsmöten genom Google Meet och Zoom. 
Det har även delats ut pappersversioner av enkäten och flygblad i några kommuner, både 
i samband med kampanjens uppstart samt vid den julkampanj som genomfördes på temat 
“Vad önskar du dig till jul? - Liberalerna lyssnar”. 

Kommunavdelningarna har fått ut alla de inkomna ca 1 900 svaren på enkäten som 
samlades in till årsskiftet samt en kortare analys kring vad de visar i varje kommun samt på 
aggregerad skånsk nivå. Arbetet med “Liberalerna lyssnar” fortsätter under 2021 genom 
att kommunavdelningarna med stöd av förbundets kansli uppmanas att närmare studera 
svaren och diskutera vilka slutsatser som kan dras och vilka liberala svar vi som parti kan 
ge på dessa.

Besök
Skåne är normalt värd för en rad besök under ett år, men pandemin har gjort att det mesta 
har förändrats. Vi skulle ha flera personer från partiledningen på vårt Skånemöte, det 
slutade med att partiledare Nyamko Sabuni närvarade digitalt vid vårt årsmöte ett halvår 
senare. Ytterligare en resa för vår partiledare till Skåne har fått ställas om, istället för att få 
träffa ledande representanter för flera mindre kommuner och göra verksamhetsbesök blev 
det ett digitalt möte för kommunerna.

Vår partisekreterare Juno Blom var på ett Skånebesök under sensommaren när smitt-
spridningen var låg, där hon och Gustav Georgsson träffade representanter för flera fören-
ingar, gjorde verksamhetsbesök, bland annat på en kvinnojour.

Riksorganisationen har bjudit in till fler digitala möten, bland annat samlades samtliga 
ordföranden i Skåne vid tre olika möten med partisekreteraren och Länsförbundet för att 
diskutera det kommande valets organisation och övrig planering

Material
Liberalerna Skåne har agerat mellanhand mellan Riksorganisationen och kommunfören-
ingarna gällande centralt framtaget kampanjmaterial. Länsförbundet i Skåne har också 
erbjudit kompletterande och billigare kampanjmaterial i samband med riksorganisationens 
kampanjer. Som vanligt har kommunföreningarna kunnat beställa eget utformat materi-
al direkt från länsförbundet, om så önskats med hjälp av vår grafiskt ansvariga Christer 
Sörliden.

Vi har sjösatt fyra återkommande kampanjtillfällen där Skåneförbundet tar fram mer 
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lokalt material, först ut blev julkampanjen då såväl plattor som flygblad erbjuds till fören-
ingarna. De övriga tillfällena är Alla Hjärtans Dag, vårkampanjen i maj, samt skolstarten.

Hemsida
Länets hemsida, på plattformen liberalerna.se, har fungerat som en informationskälla inför 
möten och andra evenemang. 

Även medlemssidan (med tillhörande app) medlem.liberalerna.se användes för informa-
tionsspridning.

Mycket interaktion och information, både på länsförbunds- och kommunföreningsnivå, 
har dessutom funnits på Facebook.

Länsförbundet har varit behjälplig med administration kring samtliga webbaserade 
system.

Personal
Under verksamhetsåret har Gisela Nilsson agerat kanslichef  på 100 procent. Fredrik Sjö-
gren har arbetat med utbildning och Lyssnar-kampanjen på 30 procent. Liselotte Howard 
har arbetat 50 procent som ombudsman med ansvar för administration, resterande 50 
procent har Liselotte utgjort ett stöd till riksorganisationen. 

Sofia Borg, kanslist för Liberalerna Malmö, har tjänstgjort deltid för länsförbundet. 
Lena Hjorth har skött ekonomi och löner med stöd från Rune Andersson som varit be-
hjälplig i frågor kring ekonomi. Christer Sörliden har fortsatt som timanställd med fokus 
på grafisk formgivning. 

Ekonomi
Resultaträkningen
Det totala resultatet för året utvecklades bättre än budget, vilket resulterade i ett överskott 
på 498 tkr. Då vi föregående år gjorde ett starkt år och avsatte medel i det fria kapitalet för 
att ha muskler till ett Skånemöte har styrelsen beslutat föreslå att hela överskottet sätts av i 
valfonden, utöver de planerade 450 tkr.

Vi har haft något bättre intäkter än budgeterat, framför allt relaterat till att vi under året 
hyrt ut Skåneförbundets personals spetskompetens till riksorganisationen. 

Våra totala kostnader blev 302 tkr lägre än budget. Kostnaderna för den politiska 
verksamheten blev 258 tkr lägre än budget, den största avvikelsen härrör till inställd eller 
omställd verksamhet. Styrelsen tog höjd för Skånemötet, men trots att det blev dyrare än 
beräknat har all annan neddragen verksamhet lett till minskade kostnader. 

Under året har vi även fått ej beräknad ersättning för kostnader från 2019, vilket har 
tagits upp som en extraordinär intäkt.

Balansräkningen
Kundfordringarna uppgår till 28 tkr. Samtliga bedöms som säkra fordringar och har redan 
eller kommer att regleras under 2021.

Andra fordringar om 140 tkr är periodiseringsposter för förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter som kommer regleras under 2021.

Våra likvida medel om 2 430 tkr finns på två konton hos Swedbank. Efter den planera-
de avsättningen till Valfonden har vi redan nu kunnat samla ekonomiska medel om 1 724 
tkr inför kommande val. 

Det fria egna kapitalet är sedan årets ingång starkt, det uppgår vid årets början såväl 
som vid dess slut till 527 tkr och lämnar oss väl rustade när pandemin är över. 

Övriga skulder om 314 tkr utgörs till större delen av semesterlöneskuld och upplupna 
skatter.

Under verksamhetsåret har kassör erhållit löpande information kring den ekonomiska 
utvecklingen, AU samt styrelsen erhållit månadsbokslut samt ett flertal prognoser och har 
därmed haft goda möjligheter till styrning och kontroll.
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Ä9. Regiongruppens verksamhetsberättelse 2020

Regiongruppen
Den liberala gruppen i regionfullmäktige har bestått av följande ledamöter år 2020: 
Ordinarie: Louise Eklund, Cristina Glad, Åsa Holmén, Henrik Silfverstolpe, Karl-Philip 
Nilsson, Christer Sörliden, Gilbert Tribo, Inger Tolsved Rosenkvist, Camilla Mårtensen, 
Åke Andrén-Sandberg. 
Ersättare: Torbjörn Ekelund, Susanne Bäckman, Louise Stjernquist, Måns Weimarck, 
Fredrik Sjögren och Ewa Bertz (avsägelse den 3/12-2019, därefter Alexander Werne)
Under 2020 har regiongruppens arbete i huvudsak inriktats på att anpassa både det ordi-
narie arbetet och politisk utformning och verkställande efter de ändrade förutsättningarna 
med anledning av Covid-19, samt fortsätta driva liberal politik tillsammans med Alliansen 
i Skåne. 

Följande förändringar har skett i regiongruppen:
• Alexander Werne utsågs till ersättare den 16/4-2020.
• Regionfullmäktige utsåg Christer Sörliden till ny ordförande i sjukhusstyrelsen för 

Lasarettet i Ystad den 25/2-2020. Han efterträder Malin Henriksson.
• Regionfullmäktige utsåg Lisa Flinth till ny vice ordförande i sjukhusstyrelsen för 

Lasarettet i Helsingborg den 25/2-2020. 
 

BUDGET 2021
Budgetförhandlingarna under 2020 har givetvis präglats av nödvändiga insatser för att 
hantera Covid-19 men också lett till liberala vinningar för budget 2021:
• Riktad satsning för att öka tillgängligheten till vården med 534 miljoner kronor
• Riktad satsning för att utöka primärvårdens ansvar i arbetet mot psykisk ohälsa med 

50 miljoner kronor
• Ytterligare 173,3 miljoner kronor till primärvården, varav: 
• 14 miljoner kronor för breddinförandet av hälsosamtal 
• 9,3 miljoner kronor för att stärka möjlighet till dubbelspecialisering för ST-läkare
• 77,5 miljoner kronor till psykiatrin för att stärka den psykiska hälsan
• 30 miljoner till förlossnings- och mödravården 
• Utökning av IVA-platser 
• 1,5 miljoner till idéburna sektorn för att öka psykisk hälsa i samband med Covid-19
5 miljoner kronor för att stärka arbetet med att implementera regionens nya kulturplan 

HÄNT I REGIONEN
Nedan finns en sammanfattning av viktiga händelser i Region Skånes verksamhet under 
2020 uppdelat på initiativ med anledning av Covid-19 och mer allmänna initiativ. 
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COVID-19 
Löpande information och kommunikation gällande covid-situationen i Skåne
Sedan pandemins start har Region Skåne samt Liberalerna regelbundet kommunicerat ut 
hur covid-läget ser ut i Skåne. Det har skett genom pressträffar, sociala medier samt övriga 
hemsidor där allmänheten i stort kan ta del av aktiv information.

Ersättning till privata vårdgivare
Vårdgivare som har avtal med Region Skåne inom olika vårdval kan nu få tillfällig ersätt-
ning för digitala besök och för att säkra verksamheten för framtiden. Ersättningen gäller 
besök hos läkare, psykolog, kurator och dietist på vårdcentraler. 

Covid-19:s påverkan på den skånska hälso- och sjukvården
I början av året fanns en tendens till förbättrad tillgänglighet till vården som dock vände 
från april månad, framför allt gällande operation/åtgärd. Det gjordes stora omställningar 
inom vissa verksamhetsområden. Personal flyttades till andra verksamheter för att beman-
na IVA-enheter som utökades med särskilda covid-IVA-platser och nya vårdavdelningar 
för covid-19 patienter upprättades. Region Skåne var under våren och sommaren för-
hållandevis förskonade från en snabb och omfattande smittspridning jämfört med andra 
regioner.  Efter sommaren ökade den elektiva kirurgin något för att från november minska 
på nytt då smittspridningen av covid-19 tog ny fart. Planen för hösten var därför att 
sjukhus med stor andel elektiv vård skulle prioritera den elektiva vården och vara covidfria. 
Smittspridningen blev dock omfattande i slutet av året vilket begränsade möjligheten att 
bedriva elektiv vård.

Andel väntande inom 90 dagar, till besök, uppgår i december till 78 procent jämfört 
med 84 procent december 2019. Antalet väntande längre än 90 dagar har stigit från 9 100 
i december 2019 till 11 744 i december 2020. 

Under 2020 startade planeringsarbetet för återhämtning av den uppskjutna vården, den 
så kallade normaliseringsprocessen. Arbetets utgångspunkter är förbättrad tillgänglighet, 
god arbetsmiljö och god kvalitet till en rimlig resursåtgång. 

Initiativ för att minska våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ett varaktigt problem med stora negativa effekter för så väl individ 
som samhälle och under covid-pandemin har situationen för drabbade ytterligare försvå-
rats till följd av mer tid i hemmet med förövare och en försämrad möjlighet att söka hjälp. 
Region Skåne har under året utfört ett antal initiativ för att minska våld i nära relationer. 
Informationskampanjer har ägt rum riktade både mot personal och allmänhet. Uppfölj-
ningen av området har utvecklats och den visar att vården har en svag förmåga att identi-
fiera och korrekt journalföra våldsutsatta patienter, med undantag för några framgångsrika 
enheter. 
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Kollektivtrafikens omställning
Med anledning av covid-19 har en enig kollektivtrafiknämnd gett Skånetrafiken i uppdrag 
att bevaka, utreda och vidta eventuella åtgärder i syfte att säkerställa en trygg kollektivtrafik 
för Skånes kollektivtrafikresenärer.

På grund av pandemin har Skånetrafiken ett mycket lägre resande än normalt. Skånetra-
fiken valde att glesa ut trafiken i regionen med omkring 10 procent, med fokus utanför 
rusningstid, från den 16 augusti.
 
Analyser om Corona-krisens inverkan på ekonomi, näringsliv, arbetsmarknad
Region Skåne gjorde under våren kontinuerligt uppdaterade analyser av det ekonomiska 
läget i Skåne med anledning av Covid-19. Analyserna släpptes kontinuerligt och flera gång-
er i veckan, även med genomgångar i webbinarier. Det finns möjlighet att prenumerera på 
nya analyser.

Företagsakuten
I mitten av mars lanserade Region Skåne Företagsakuten. En kostnadsfri rådgivningstjänst 
under sekretess där små- och medelstora företag i kris kan få hjälp att navigera i stödpaket 
och akutlösningar. Merparten av alla som ringer under våren har problem med att betala 
löner och fasta kostnader även i det korta perspektivet. Företagsakuten ger via telefon 
råd om hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala 
skatt, korttidspermittering, varsel mm. På webbplatsen länkas även till relevanta offentliga 
aktörer, inklusive kommunernas satsningar. Satsningen genomförs tillsammans med Almi, 
Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne.

Under 2020 har Företagsakuten haft över 11 700 besök på websidan och drygt 400 
telefonsamtal, där samtliga varit mycket positiva till hjälpen. Som en del av Företagsakuten 
startades under våren en resursdelningstjänst för delning av personal mellan företag. På 
Företagsakutens webbplats kan företag enkelt registrera sig och se vilka som har behov av 
resurser. Här kan företag i kris snabbt sänka sina kostnader genom att resursdela och låna 
ut sin övertaliga personal. Företaget som lånar in personal får samtidigt snabbt tillgång till 
kompetenta, tillfälliga medarbetare. Resursdelningstjänsten avslutades i starten av hösten 
eftersom andra satsningar bedömdes som mer relevanta.

Utbildningsakuten 
Som ett sätt att möta den stora ökningen av korttidspermitterade i Skåne startades utbild-
ningsakuten. För att bättre ta tillvara på arbetsbefriad tid kan permitterade anställda arbeta 
med kompetensutveckling. Det kan ske på eget initiativ eller regleras i permitteringsavtalet. 
För att stötta  företag och individer i sin kompetensutveckling har Region Skåne startat 
webbplatsen Utbildningsakuten och samlat utbildningsmöjligheter som går att ta del av här 
och nu: mooc-utbildningar, distanskurser och gratis onlineutbildningar. Utbildningsakuten 
vänder till såväl de som är permitterade som till varslade och arbetssökande som behöver 
få snabb överblick över tillgängliga utbildningsmöjligheter här och nu. Sidan har hittills 
haft 13 600 besök.

Omställningscheckar
Regionala utvecklingsnämnden har delat ut 14 miljoner kronor i omställningscheckar till 78 
skånska företag i 29 kommuner som drabbats extra hårt av pandemin, vilket har medfört 
en förflyttning mot ökad medvetenhet kring potentialen i digitalisering och grön omställ-
ning. Ytterligare stöd till små och nya tillväxtföretag med fokus på affärsutveckling och 
omställning har tagits fram. Utökning av checkarna ingick i paketet som lanserades i juni 
från 10 till 14 Mkr.

Motverka psykisk ohälsa 
Riktade medel om 1 492 000 kr har tilldelats 13 ideella föreningar för att motverka psykisk 
ohälsa pga. rådande pandemi.
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Nationell dialog kring infrastrukturinvesteringar
Under andra halvan av 2020 har frågan om ökade infrastrukturinvesteringar för att åters-
tarta efter covid-19 lyfts i Region Skånes påverkansarbete.

Kommunpaket, lokal kriscoaching
Två och en halv miljon kronor har avsatts till kommunerna för delregionala insatser med 
syfte att ge små och medelstora företag möjlighet att gå stärkta ur krisen. Satsningen har 
fått stor geografisk spridning och är översökt med ca 20 %.

Entrévärdar
För att upprätthålla det besöksförbud som infördes på bland annat Skånes sjukhus så ska-
pade och implementerade Regionservice en ny tjänst: Entrévärdar.  

Enkäter om konsekvenserna av covid-19
Kulturverksamheternas utbud och tillgänglighet utifrån situationen med covid-19 har i 
första hand kunnat följas för verksamheter som haft verksamhetsbidrag eller bidrag för 
pågående utvecklingsprojekt. I april skickades en enkät ut till samtliga dessa verksamheter, 
och en förnyad enkät gick ut i september. Enkätsvaren återgav hur organisationerna beräk-
nat intäktsbortfall och vilka stöd man kunnat få del av. Organisationerna redogjorde vidare 
för inställda arrangemang, åtgärder och anpassningar som vidtagits och vilken verksamhet 
som kunnat bedrivas. Situationen med covid-19 var också en punkt på de ordinarie upp-
följningssamtalen med verksamheterna efter deras redovisning för verksamhetsåret 2019.

Expresstöd och stöd till centrumbildningar
Kulturnämnden kunde under våren, genom en omdisponering av budgeten, skapa utrym-
me för utlysning av två tillfälligt sökbara stöd för kulturlivet. Det ena stödet var särskilt 
riktat till centrumbildningar för en förstärkning av verksamheten. Det andra stödet, så 
kallat expresstöd, kunde sökas för att testa nya idéer och format, för digital omställning 
eller för kompetensutveckling med anledning av den speciella situation kulturlivet befunnit 
sig i. Sammanlagt 450 projektansökningar skickades in, varav många från aktörer som inte 
tidigare sökt bidrag av Region Skåne. Av projekteten beviljades 33 bidrag.

ALLMÄNT 
Pilotprojekt för framtidens landsbygdstrafik
Pilotprojektet syftar till att utveckla ett hållbart koncept för trafiken där ordinarie buss-
trafik kombineras med anropsstyrd trafik och knyts till digitala tjänster för bokning och 
uppföljning av resan. Genom att samordna de olika formerna av trafik är målsättningen 
att kunna erbjuda en dörr till dörr-lösning för hela resan. Först ut att få testa konceptet är 
de skåningar som bor och verkar kring linje 536, som går mellan Osby och Hässleholm via 
Hästveda. 
 
Kartläggning och kunskapsöversikt inför Kraftsamling främja psykisk hälsa hos 
unga i Skåne
Samverkansarbete psykisk hälsa hos unga, inriktning fysisk aktivitet har föregåtts av en 
kartläggning som genomfördes våren 2020 (utifrån Folkhälsoberedningens uppdrag).

Resultat Folkhälsorapporten 2020 
Tjänstemän på Enheten för samhällsanalys har medverkat vid några sammanträden för 
att berätta om folkhälsorapporten gällande vuxna (2020) och pågående folkhälsoenkät för 
unga. Resultaten i Folkhälsorapporten 2020 bygger på Region Skånes folkhälsoenkät som 
gjordes hösten 2019. Enkäten skickades ut till 107 000 personer i åldern 18–84 år

Ny kulturplan
Beslut om en ny Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 har tagits med tre vägledande 
principer och fem utvecklingsområden.
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Stärkt YrkesVux 
Familjen Helsingborg har med finansiering från Region Skåne utvecklat en pilotsida för ut-
budet av YrkesVux utbildningar i berörda kommuner. Sidan vänder sig främst till sökande 
och SYV. Kommuner i fler hörn av Skåne har fattat beslut om att ingå i utbyggnaden av 
plattformen.

Innovation för hållbar vattenanvändning i näringslivet
Regionala utvecklingsnämnden avsatte en miljon kronor för att effektivisera användningen 
av våra gemensamma vattenresurser. ”Den blå miljonen” är en framgång för Liberalerna 
som varit pådrivande för satsningen. Med den svåra torkan 2018 i färskt minne står det 
klart att risken för vattenbrist är högst påtaglig också här i Sverige. Under sommaren 2018 
var det många skånska kommuner som hade stora utmaningar med sin vattenförsörjning.

Effekt – och kapacitetsbrist i Skåne  
I oktober skickade Louise Eklund (L) tillsammans med Anna Jähnke (M) ett öppet brev till 
energiminister Anders Ygeman för att larma om Skånes effekt- och kapacitetsbrist, samt 
dess konsekvenser. Brevet uppmärksammades nationellt och Di följde bland annat upp på 
det. 

Därefter skickades en inbjudan genom Region Skåne till energiföretag, statliga myndig-
heter samt landshövdingen för att diskutera de rådande bekymren på både kort och lång 
sikt avseende den skånska elkapaciteten. En ytterligare dialog har skett för att hitta nya 
gemensamma initiativ för att hitta hållbara lösningar för den skånska elförsörjningen.

Riktade hälsosamtal
Den 19 november 2020 lanserades riktade hälsosamtal runtom i Skåne. Riktade hälsosam-
tal har genomförts på 11 olika vårdcentraler, både offentliga och privata. Inledningsvis 
kallades 40-åringar på de berörda vårdcentralerna. Totalt anslogs 14 miljoner kronor i 
alliansens budget för 2021 för ett breddinförande. Hälsosamtalet kommer hjälpa flera indi-
vider att skapa förutsättningar för en god hälsa. De erbjuds råd och stöd som anpassas till 
din vardag under hälsosamtalet. Oavsett om de känner sig fullt friska eller har en sjukdom 
kan hälsosamtalet vara till nytta för dem.

Utökning av psykiatriambulansens upptagningsområden
Sedan 25 november 2019 har psykiatriambulansen funnits i Malmö, Svedala, Skurup, Vel-
linge och Trelleborg. Med start i oktober-november 2020 ska den nu utökas till att omfatta 
även Lund, Lomma, Burlöv och Staffanstorp. Redan i början av projektet kunde man 
konstatera att mer än en tredjedel av de sökande med psykiatriska problem fick hjälp redan 
på plats av PAP-enheten och behövde inte åka in till den psykiatriska akutmottagningen. 

Organiserad testning för prostatacancer
Från och med första september 2020 har Region Skåne börjat erbjuda skånska män re-
gelbunden testning för prostatacancer genom ett så kallat PSA-test. Under de kommande 
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åren kommer alla skånska män mellan 50 och 74 år stegvis att få ett informationsutskick 
med ett erbjudande om att gå och testa sig för prostatacancer. Testningen leder till ökad 
tillgänglighet, jämlikhet, högre vårdkvalitet och att sjukvårdens resurser används på ett mer 
strukturerat sätt.

Självtest för HPV (Humant papillomvirus)
Region Skåne är först i landet med att införa egenprovtagning för HPV (humant papillom-
virus) som screeningmetod för livmoderhalscancer. Det innebär att kvinnor i åldern 23-70 
år inte längre kommer att få en kallelse till cellprovtagning hos barnmorska. De får i stället 
ett egenprovtagningskit för HPV hemskickat i brevlådan. Beslutet fattades november 
2020, men förändringen sker från och med sensommaren 2021.

Ny policy för att stärka barnrättsarbetet i Region Skåne
Den 4 juni antogs en ny policy i Region Skåne. Syftet med denna policy är att ange in-
riktningen för arbetet med att leva upp till barnkonventionen. Den ska tydliggöra Region 
Skånes ansvar för att attityder mot det enskilda barnet respektive mot barn i grupp samt 
arbetsmetoder har sin grund i barnkonventionen och att beslutsfattande sker i enlighet 
med barnets bästa.

Insatser för ökad tillgänglighet 
Förändringar i regelverk har gjorts för att göra det enklare för våra sjukhus att kunna begä-
ra utökade uppdrag, vilket innebär att sjukhus, utifrån kapacitet, kan begära att få göra fler 
operationer och därmed även få ersättning för detta. Parallellt med detta har flera initiativ 
under hösten 2020 initierats för att se till så att vårdproduktionen kan sättas igång. En 
tillgänglig hälso- och sjukvård är ett fortsatt prioriterat område.

Akutsjukvård i hemmet
Skånes Universitetssjukhus blir nu först ut i landet med att testa nytt pilotprojekt för 
hemsjukvård. Syftet är att vårdsättet ska ge patienten tryggare miljö samt bättre resultat. 
Förhoppningen är att patienterna ska känna sig extra trygga samtidigt som trycket på 
vårdplatser ska minska.

Produktionskök och måltidskoncept
Ett nytt produktionskök som ska försörja sex av regionens sjukhus med patientmåltider 
ska byggas i Kristianstad. Det nya köket i Kristianstad ska, tillsammans med de befintli-
ga köken i Ystad, Hässleholm och Ängelholm, kunna förse regionens alla sjukhus med 
patientmåltider. I det nya köket ska maten tillagas från grunden och därefter kylas ned och 
portionsförpackas innan den levereras till sjukhusen. På sjukhusen ansvarar sedan varje 
vårdavdelning för uppvärmning och servering av maten.

Ett måltidskoncept baserat på kallmatsproduktion och portionsförpackade maträtter 
kommer ge en varierad meny där patienten själv kan välja både vad han eller hon vill äta 
och när maten ska serveras. Det finns också stora miljö- och klimatvinster med att bygga 
ett nytt kök för kallmatsproduktion här i Skåne. Varm mat som serveras i kantiner måste 
ätas direkt medan mat som kyls ned och förpackas kan hålla i flera dagar.

Vårdnära servicemedarbetare 
Under hösten har Servicenämnden och Sjukhusstyrelse Ystad påbörjat ett gemensamt 
pilotprojekt som innebär att de nya Vårdnära servicemedarbetarna träder in på lasarettet. 
Piloten har tagits fram tillsammans med medarbetarna på lasarettet och har stort fokus 
lagts på utbildning, schemaläggning och optimering av flöden. 

Samarbete mellan sjukhus gällande ortopediska ingrepp 
Samarbete mellan Skånes Universitetssjukhus Sus och Lasarettet i Ystad har lett till ett 
pilotprojekt där det ska testas att låta patienter, som skulle fått vård på Sus i Lund eller 
Malmö, i stället får sin vård på Lasarettet i Ystad.
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Familje-BB i Malmö
Det har länge saknats ett familje-BB på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det största 
hindret har varit lokalerna. Men nu har en lösning hittats. Reproduktionsmedicinskt cen-
trum (RMC) som idag delar byggnad med Kvinnokliniken kommer flytta till nya lokaler i 
Dockan i Västra Hamnen och därmed kommer utrymme på Kvinnokliniken öppnas upp 
för ett familje-BB. 

Ung Hälsan blir till pilotprojekt
Liberalerna i Region Skåne gick till val på att införa pilotprojekt ”UngHälsan”. Insatserna 
som UngHälsan ska arbeta med rör allt från dyslexiutredningar (där köerna i vissa kommu-
ner är upp till två år), till att göra bättre anpassade helhetsinsatser för de unga människorna 
som mår väldigt dåligt psykiskt och har en svår social situation. Under hösten 2020 beslu-
tades om att införa pilotprojektet med Kristianstads kommun som utgångspunkt.

En vanlig dag…
  ... föds 40 barn i Skåne
  ... sker 25 500 vårdbesök
  ... görs ca 462 000 resor med Skånetrafikens bussar och tåg
  ... genomförs 76 000 laboratorieanalyser 
  ... städas 800 000 m2 vårdlokaler
  ... blir vi 42 fler skåningar
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Ä14. Fastställande av riktlinjer och tidplan för  

nomineringsarbetet inför valet 2022

RIKTLINJER FÖR SKÅNEFÖRBUNDET
Nomineringsprocessen inför valet 2022 • 2021-03-22

Tidplan för nomineringsarbetet
Liberalerna i Skåne har följande tidplan för år 2021:
• 22 mars: Förbundsmöte väljer nomineringskommitté och fastställer arbetsordning/

riktlinjer.
• 19 april – 21 juni: Nomineringstid för riksdag och region.
• 15 – 30 september: Provval.
• oktober: Nomineringsmöte för riksdags- och regionlistor.

Föreningar äger sin egen nomineringsprocess och förbundet lämnar i dessa riktlinjer för-
slag för tidplan även för en rådgivande provvalsprocess för kommunlistor. Den tidplanen 
har för avsikt att passa de föreningar som önskar använda årsmötet 2022 som nomine-
ringsmöte. Föreningar som önskar separat nomineringsmöte för kommunlistorna anpassar 
sin tidplan efter det. Förbundet är dock tacksamma om det görs i samråd med kansliet för 
att minimera administration kring tekniken. Föreningar som inte önskar delta i rådgivande 
medlemsomröstning planerar sin process efter det. Skåneförbundets starka rekommenda-
tion är att använda det av Skåneförbundet antagna ‘Kandidatkontraktet’ även på lokal nivå.

1. Nomineringskommitté/valberedning
Nomineringskommittén har en strategisk roll att hålla ihop processen. Uppgiften är att 
sätta ihop förslag till det bästa laget att företräda Liberalerna på olika nivåer under kom-
mande mandatperiod.
• Årsmötet utser nomineringskommittén.
• Nomineringskommittén tar fram ett förslag till kandidatlista. 
• Nomineringsmötet beslutar om kandidatlistan. 

2. Nomineringar
Riksdag:  19 april – 21 juni
Region:   19 april – 21 juni
Kommun:  16 augusti – 15 oktober (Förslag)

• Medlemmarna uppmanas att nominera kandidater, inklusive sig själv.
• Nomineringskommittén kontaktar personer som kommittén anser uppfyller kriterier-

na och som kan bidra till att Liberalerna representeras på bästa sätt.
• Samtliga kandidater ska försäkra att de står till förfogande samt är införstådda med 

och accepterar Liberalernas förväntningar. 
• Nomineringskommittén gör även en första kontroll av de nominerade kandidaterna 

för att säkerställa deras lämplighet, omdöme och vandel. 
• Därefter fastställer nomineringskommittén listan över personer som deltar i provvalet. 

3. Provval/rådgivande omröstning
Riksdag:  15 – 30 september, 1 per valkrets
Region:   15 – 30 september, 1 för Skåne
Kommun:  1 – 15 december (Förslag)

• Nominerad person, som önskar delta i den rådgivande omröstningen, måste godkän-
na Kandidatkontraktet samt lägga in en presentation med bild i det digitala verktyget.

• Nominerad person, som önskar delta i den rådgivande omröstningen, måste skicka in 
utdrag från belastningsregistret enligt anvisningar
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• Nomineringskommittén ansvarar för att redovisa resultatet av provvalet både för 
medlemmarna och de som har deltagit i provvalet. 

• Endast personer som har varit medlemmar i minst tre månader får rösta. 
• Medlemmar som inte har tillgång till dator/läsplatta/smartphone skall anmäla detta 

till kansliet så säkerställer personal att medlemmen kan lämna sin röst på ett lämpligt 
sätt.

4. Urval
• Nomineringskommittén ska ta fram ett förslag till valsedel som ger en helhetsbild av 

partiet och dess politik. 
• Nomineringskommittén ska säkerställa att kandidaterna uppfyller högt ställda krav 

och tål offentlig granskning. 
• Nomineringskommittén ska studera och väga in kandidaternas aktivitet, till exempel 

synlighet och deltagande i kampanjer och i sociala medier, under innevarande mandat-
period.

• Nomineringskommittén ska beakta det rådgivande provvalets resultat som ett av flera 
kriterier.

• I de fall en person kandiderar på mer än en valsedel, bör kandidaten i förväg klargöra 
om hen avser att behålla båda mandaten om hen blir invald på flera nivåer. 

• Alla kandidater ska ha undertecknat det av riksorganisationen framtagna Kandidat-
kontraktet som bland annat innebär att kandidaten bekräftar att hen har tagit del av 
Liberalernas etiska riktlinjer och avser att följa dem. 

• För att uppföras som kandidat på en lista ska man vara medlem i Liberalerna.

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

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

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

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

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

5. Beslut om kandidatlista
Nomineringsmöte i oktober 2021 för riks- och regionlistor, 1 lista per valkrets
• Nomineringskommitténs förslag ska skickas ut till respektive mötesdeltagare på för-

hand enligt de tider som anges i stadgarna.
• Nomineringsmötena kan komma att använda det digitala voteringssystemet vilket 

föreningarna bör beakta när de väljer ombud.

”Kandidatkontrakt för Liberalerna Skånes kandidater till kommun, region 
och riksdag • Antagen av Liberalerna Skånes styrelse 2021-02-24 
Det övergripande målet för Liberalerna är att vi ska vinna fler väljares förtroende i valet. Våra  samlade 
insatser ska växla ut i så många röster i såväl kommun-, region- som riksdagsvalen som  möjligt.  

Genom att signera detta dokument intygar jag att jag kommer bidra till Liberalernas  övergripande 
mål med min tid och mitt engagemang. Jag försäkrar även att jag kommer arbeta  efter de regler som 
presenterats i kandidatkontraktet samt Liberalernas etiska riktlinjer för  kandidater, förtroendevalda och 
anställda enligt bilaga.  

När jag accepterar en plats på valsedeln innebär det att jag också kommer att arbeta tillsammans  med 
övriga kandidater för att bidra i valrörelsen i enlighet med partiets valplanering.  Personvalskampanjer 
utformas så att de främjar partiets sammantagna valresultat. 
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Om privata angelägenheter uppkommer som kan komma att påverka Liberalerna negativt  försäkrar 
jag att jag kommer berätta om dessa för Liberalernas ordförande, gruppledare eller  etikansvarig. 

Skulle Liberalerna under valrörelsen eller under därpå följande mandatperiod bedöma att jag på  
grund av exempelvis skatteskulder, misstanke om brottslighet eller misskötsel av förtroendeuppdrag kan 
skada partiet intygar jag härmed att jag kommer lämna min kandidatur  och samtliga förtroendeuppdrag. 

Blir jag efter valet erbjuden ett förtroendeuppdrag och accepterar uppdraget intygar jag att jag  kommer 
att bidra med min tid och mitt engagemang under mandatperioden. Inte bara i mitt  förtroendeuppdrag, 
utan även i Liberalernas interna politiska arbete. I de fall att jag under  mandatperioden skulle lämna 
Liberalerna avsäger jag mig också de förtroendeuppdrag jag valts  till utifrån mitt partipolitiska engage-
mang i Liberalerna. 

Inom Liberalerna har vi högt i tak i de interna diskussionerna. Som förtroendevald, och därmed 
företrädare för Liberalerna externt, har jag ett ansvar att vårda och bidra till en positiv utveckling av den 
liberala rörelsen. 

Detta kontrakt gäller på samma sätt för den som tar ett förtroendeuppdrag för Liberalerna under  en 
mandatperiod utan att ha kandiderat i ett allmänt val.”

Ä16. Motioner och av förbundsstyrelsen framställda 

förslag

Motion 1 – Ang. nämndemännens ekonomiska ersättning m.m.
Liberalerna i Lund

Förslag till årsmötesbeslut
1. Att arvodet för nämndemän höjs till 1000 kr och att detta gäller alla dagar och obe-

roende av tjänstgöringstidens längd. Arvodet för tjänstgöring efter 16.30 (150 kr) och 
arvodet för helgtjänstgöring (500 kr) tas bort.

2. Att i den mån ersättning inte utbetalas för förlorad arbetsförtjänst - arvode utgår för 
förhandling som inställs med kort varsel. Med kort varsel avses dagen innan förhand-
lingen eller senare. Antalet arvoderade timmar bör vara det antal som beräknats av 
rätten då förhandlingen utsatts.

Under de senare åren har statsmakten skjutit till allt större resurser till rättsväsendet och 
mer ser ut att vara på väg. Ingenting av dessa resurser verkar hittills ha kommit nämnde-
mannakåren till del och det ger intrycket av att denna och dess arbete inte värdera särskilt 
högt. Det är sällan som nämndemännens arbetsförhållanden diskuteras i den allmänna 
debatten, trots att rättskipningen i landet inte skulle kunna fungera utan nämndemän.

Uppdraget som nämndeman har länge setts som ett hedersuppdrag och någon brist 
på kandidater har såvitt känt är, har aldrig förelegat. Detta kan vara ett av skälet till att 
ersättningen till nämndemännen sällan eller aldrig förts upp till diskussion i den politiska 
debatten.

Arvodet till en nämndeman uppgår i nuläget normalt till 500 kr för en dags tjänstgöring. 
Understiger tjänstgöringen 3 timmar blir ersättningen 250 kr. Dessa arvoden ha inte juste-
rats sedan 2007, d.v.s. inte under 13 år. Detta torde vara unikt i fråga om politiska arvoden 
och då inte minst jämfört med de kommunala.

Ett annat problem är uteblivet arvode vid en inställd förhandling. För att ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst skall utgå fordras att man tagit ledigt från sitt arbete och därige-
nom fått vidkännas ett löneavdrag. Denna ersättning utbetalas således enbart till personer 
som har en anställning med reglerad arbetstid, medan personer med oreglerad arbetstid 
typ vissa chefer eller den som är egenföretagare är exkluderade.  Lantbrukare, affärsinne-
havare och konsulter kan således normalt inte komma ifråga för denna form av ersättning. 
Samma förhållande gäller för pensionärer. Dessa personer måste ofta rensa och stuva om 
olika uppdrag i sin kalender för att kunna sitta i rätten under en eller flera dagar. Skulle 
förhandlingen nu bli inställd, vilket inte sällan sker och ofta då med kort varsel utgår i nor-
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malfallet ingen ersättning alls. (Undantag:  särskilda skäl) Dessutom sitter man då med en 
eller flera ”blanka” dagar, då man kunde ha haft planerat för mycket annat. Detta förhål-
lande är inte rimligt. Även en nämndemans tid måste anses som dyrbar, oberoende av yrke 
eller anställningsform, och idealiteten har sina gränser.

Styrelsens yttrande
Motionärerna anför att uppdraget som nämndeman har för dålig ersättning. Styrelsen sym-
patiserar med motionens intentioner, men då frågan inte är av regional karaktär ser vi små 
möjligheter att verka för detta från förbundets sida. 
Liberalerna på nationell nivå har under lång tid sagt att villkoren bör förbättras samt att 
nämndemän enbart bör finnas i första instans, men däremot inte i högre instans som kam-
marrätt eller hovrätt. I olika sammanhang har nämnts att de resurser som då frigörs kan 
användas till att höja nämndemannaarvodet. Man har vidare anfört att frågan om nämnde-
mannaarvode bör bedömas i samband med en bredare analys av arvoden för deltagande i 
andra offentliga funktioner, till exempel sammanträdesarvoden för ledamöter i insynsråd 
och statliga kommittéer. Det är inte önskvärt att på förhand binda sig till en viss modell 
för just nämndemannaarvoden.

Förbundsstyrelsen anser att motionen är tillgodosedd genom partiets gällande ställ-
ningstaganden, varför denna motion bör anses besvarad. 

Styrelsen föreslår därmed årsmötet att besluta
1. Att motionen ska anses besvarad

Motion 2 – Namnbyte
Björn Lagerbäck, Malmö

Förslag till årsmötesbeslut
1. Att aktivt verka för partibeteckningen liberaler ändras till beteckningen Socialliberala 

partiet, med ikraftträdande så snart förslaget behandlats och godkänts.
2. Att årsmötet beslutar att inte ingå i något politiskt samarbete, med partier, som avvi-

ker från grundläggande demokratiska/ liberala principer.

Bengt Westerberg har som bekant tidigare föreslagit att liberaler skall framträda under 
beteckningen socialliberaler. Han har dessutom hävdat, att liberaler inte kan ingå i någon 
politisk församling där exempelvis Sverigedemokraterna ingår.  Med beaktande av de 
synpunkter som vår före detta ordförande har framfört, yrkar jag på att årsmötet beslutar 
ovanstående.

Styrelsens yttrande
Under förra mandatperioden gjorde dåvarande Folkpartiet ett stort arbete med profil 
och kommunikation. Arbetet mynnade ut i att partiet på Landsmötet 2015 bytte namn 
till Liberalerna. Då var Liberalerna Skåne tillsammans med en stor majoritet positiva till 
namnbytet. Arbetet med att etablera namn, profil och kommunikation är långsiktigt och 
ett namnbyte skulle ta fokus från en mängd andra viktiga frågor Liberalerna ska driva. Med 
bakgrund av ovan bör den första att satsen avslås.

Då motionären i sin motiverande text resonerar kring hur partiet ska agera på ett 
nationellt plan har styrelsen utgått ifrån att detta gäller båda att-satserna. Det bedrivs ett 
omfattande arbete i partistyrelsen att tillsammans med våra riksdagsledamöter mejsla ut 
den väg som Liberalerna ska välja för framtiden. Liberalerna Skånes styrelse har kontinu-
erliga uppdateringar kring arbetet och alla nitton ledamöter / ersättare har möjlighet att 
inkomma med synpunkter. Femton av Skånes trettiotre kommuner är representerade i 
styrelsearbetet.

Även i partistyrelsen är vi väl representerade av skåningar genom Louise Eklund, Mats 
Persson och Christer Nylander. De två sistnämnda är också representanter i partiledning-
en. Länsförbundets styrelse anser att ett ställningstagande på årsmötet vore att föregripa 
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den process som förs på nationell nivå där Skåne är väl representerade och har en tydlig 
röst.

Mot bakgrund av ovanstående bör även andra att-satsen avslås.

Styrelsen föreslår därmed årsmötet att besluta
1. Att motionen ska avslås.

Motion 3 – Erbjud alla föderskor gratis och rutinmässig sjukgymnastbe-
dömning i Region Skåne 
Alexander Werne, Malmö

Förslag till årsmötesbeslut
1. Att Liberalerna Skåne verkar för att erbjuda alla föderskor gratis och rutinmässig sjuk-

gymnastbedömning inom Region Skåne.

Efter att man som kvinna genomgått en förlossning inom Region Skåne erbjuds man en 
rutinmässig efterkontroll hos barnmorska. Denna kontroll sker cirka åtta till tio veckor 
efter förlossningen. Den innefattar primärt samtal kring upplevelsen av förlossningen, 
ett erbjudande om gynekologisk undersökning för att kontrollera läkning av potentiella 
bristningar och bedömning avseende knipförmåga samt eventuell förekomst av påverkad 
bäckenbottenmuskulatur. 

Graviditet och förlossning är för många individer den största fysiska påfrestning 
kroppen går igenom. Man brukar säga att det tar cirka ett år för en kvinna att återanpassa 
kroppen. Det finns således självfallet många andra aspekter av rehabilitering utöver dem 
som adresseras på ovanstående efterkontroll hos barnmorska. Exempelvis separeras buk-
muskulaturen under graviditet för att göra plats för den växande magen. Även kroppens 
tyngdpunkt förändras under graviditet, vilket medfört en annorlunda hållning och belast-
ning. Inte sällan får kvinnor efter genomgången graviditet och förlossning problem med 
smärtor såväl från rygg, höfter och bäcken. Utöver detta förekommer specifika aspekter av 
rehabilitering efter exempelvis kejsarsnitt, förlossningar som förlöpt med komplikationer 
med mera.   

I dagsläget får man ofta en kort, översiktlig och generell skriftlig information om allmän 
rehabilitering från förlossningsavdelningen/BB. Utöver det söker säkerligen många kom-
pletterande information på exempelvis nätet, i appar och dylikt – vilket inte alltid är det 
lättaste att förstå och applicera på sig själv. 

Alla kvinnor är inte stöpta i samma form, och den enas behov behöver inte vara den 
andras likt. Därför anser jag att det är befogat att - utöver den kostnadsfria, rutinmässiga 
bedömning hos barnmorska som erbjuds idag - även erbjuda varje föderska inom Region 
Skåne gratis sjukgymnastbedömning för att bejaka kompletterande och individanpassade 
aspekter på återhämtning efter förlossning. 

Styrelsens yttrande
Idag utförs eftervårdsbesök efter en förlossning på barnmorskemottagning enligt ”Bas-
program för graviditet och eftervård i Region Skåne”. Besöket syftar till att följa upp den 
födandes graviditets- och förlossningsupplevelse och konstatera eventuella behov inför 
en eventuell framtida graviditet. Det ingår att samtala om förlossningsupplevelse, identi-
fiera fysiska komplikationer och eventuella negativa upplevelser. Allmän information om 
träning efter förlossning relaterat till förlossningssätt och komplikationer såsom infektion, 
blödning, smärttillstånd, bröstproblem, urininkontinens och bäckenbottenträning ska tas 
upp under samtalet. Den barnmorska som utför efterkontrollen gör en individuell bedöm-
ning om remittering till sjukgymnast, bäckenbottenmottagning eller liknande är aktuellt. 
Bedömer barnmorskan att det är aktuellt remitteras patienten till sjukgymnast eller fysio-
terapeut och då det är det avgiftsfritt. Utan remiss är det vanlig patientavgift, det vill säga 
200 kronor. Högkostnadskort gäller.

Det är med andra ord redan idag möjligt att efter förlossning få avgiftsfri tillgång till 
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fysioterapeut eller sjukgymnast. Däremot är det inte något som erbjuds rutinmässigt utan 
behöver efterfrågas av patienten själv eller föreskrivas av barnmorska.

Kvinnors hälsa är en prioriterad fråga för Liberalerna i Region Skåne. Vad gäller gra-
viditet och förlossningsvård är ambitionen att skapa en sammanhållen vårdkedja för den 
födande kvinnan. Detta innefattar möjligheten till kvalitativ eftervård där vården enklare 
ska kunna fånga upp de föderskor som lider av fysiska och psykiska problem efter en 
förlossning.

Motionärens förslag om rutinmässig tillgång till sjukgymnast efter förlossning skulle 
innebära en förbättring av förlossningsvården i Skåne. En adekvat eftervård skulle få po-
sitiva konsekvenser inte bara för den enskilda utan långsiktigt även för sjukvården i stort. 
Det är därmed något Liberalerna bör driva. Huruvida besöken ska vara kostnadsfria eller 
omfattas av högkostnadsskyddet bör utredas.
 
Styrelsen föreslår därmed årsmötet att besluta
1. Att motionen ska bifallas
2. Kontakt kommer att tas med Liberalerna i Region Skåne

Motion 4 – Inkludering av personer med funktionsnedsättning i den de-
mokratiska processen
Charlotte Hedendahl, William Hedendahl, Roko Kursar, Christer Jönsson, Ulla Herbert, Bo 

Lindström (samtliga Malmö)

Följande personer har i förväg skickat in att de ställer sig bakom motionen: Charlotte  

Söderlund, Susanne Bäckman, David Zander, Elisabet Radeklev (samtliga Bromölla)

Förslag till årsmötesbeslut
1. Att Liberalerna Skåne ska verka för att den demokratiska processen i Region Skåne 

ska bli fullständigt tillgänglig för landstingsmedlemmar med funktionsnedsättning.
2. Att Liberalerna Skåne ska verka för att det skall vara obligatoriskt för alla partier inval-

da i Skåne regionfullmäktige att tillgänglighetsanpassa information, stöd och samtliga 
lokaler som partierna använder sig av.

3. Att Liberalerna Skåne ska verka för att det regionala partistödet i Region Skåne även 
ska omfatta ett särskilt bidrag som säkerställer obligatorisk tillgänglighetsanpassning 
av information, stöd och samtliga lokaler som partierna använder sig av.

4. Att Liberalerna Skåne gör motionen till sin egen och ställer sig bakom följande yrk-
ande till landsmötet 2021;

Att Liberalerna ska verka för att den demokratiska processen i Sverige ska bli 
fullständigt tillgänglig för medborgare med funktionsnedsättning.
Att Liberalerna ska verka för att det skall vara obligatoriskt för alla partier invalda 
i riksdagen att tillgänglighetsanpassa information, stöd och samtliga lokaler som 
partierna använder sig av.
Att Liberalerna ska verka för att alla partier invalda i riksdagen skall få ett statligt 
bidrag för att tillgänglighetsanpassa information, stöd och samtliga lokaler som 
partierna använder sig av.

Hur många personer har en funktionsnedsättning i Sverige? WHO uppskattar att 10-15 
procent av världens befolkning har en funktionsnedsättning. En svensk urvalsundersök-
ning visar på siffran 10-30 procent. 20 procent av befolkningen är över 65 år. 515 000 
personer över 16 år har en rörelsenedsättning, hälften är över 75 år. 150 000 personer 
använder rullstol och cirka 250 000 personer använder rollator. 25 procent av den vuxna 
befolkningen har svårt att läsa och 5-8 procent har dyslexi. 0,5 procent av befolkningen 
i Sverige har diagnosen Intellektuell funktionsnedsättning och 14 procent av befolkning-
en har svag begåvning. 30 000 har grav synnedsättning eller är helt blinda och 1300 läser 
punktskrift. 1,5 miljoner har nedsatt hörsel och 700 000 personer uppskattas behöva 
hörapparat men knappt 500 000 har det. 15 000 personer är gravt hörselskadade eller har 
blivit döva i vuxen ålder. 10 000 är barndomsdöva. 30 000 personer behöver teckenspråk 
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men många fler behöver tecken som stöd. Cirka 25 000 personer har dysartri och 100 000 
personer stammar. Cirka 0,7 procent av alla skolelever har en grav språkstörning och cirka 
5 procent av alla barn och 2,5 procent uppskattas ha ADHD. 1-2 procent av befolkningen 
i Sverige har en autismspektrumdiagnos.

Personer med funktionsnedsättning befinner sig i ett demokratiskt utanförskap. De 
flesta röstar inte och har små möjligheter att påverka politiska beslut. Att säga att personer 
med funktionsnedsättning har tillgång till den demokratiska processen med hänvisning till 
att man kommer in till vallokalen är en sanning med modifikation. Alla som engagerar sig 
politiskt vet hur viktigt det är att engagera sig politiskt även mellan valen. Chansen att göra 
detta är betydligt mindre för personer med funktionsnedsättning. Lokalerna som partier 
använder sig av är sällan tillgänglighetsanpassade, vilket i sin tur leder till att funktionshin-
drade inte får en chans att sitta med i styrelser och påverka politiska och demokratiska be-
slut i kommuner, regioner och riksdag. Det är många personer med funktionsnedsättning 
som inte kan vara aktiva i partipolitiken. Dels har det med den fysiska tillgängligheten och 
dels finns det grupper som måste få mycket mer stöd och verktyg för att förstå vad politik 
är och dels stöd för att aktivt kunna delta. Exempel på verktyg är bildstöd, blindskrift, 
teckentolkning, ledsagning eller text utskriven i god tid för att den som har dyslexi behöver 
få gott om tid att läsa igenom materialet. 1989 upphävdes lagen om omyndighetsförklaring 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Fortfarande är det allt för få funk-
tionshindrade personer som röstar trots att man har rätt till detta.. Fler måste få verktyg 
för att kunna rösta. Alla medborgare måste ha samma rätt att kunna påverka den demo-
kratiska processen. När funktionshindrade lämnas utanför förlorar de sina möjligheter att 
påverka den politik som beslutar om deras vardag. Kommunmedlemmar och medborgare 
med funktionsnedsättning måste tillförsäkras fullt tillträde till de demokratiska processerna 
i samhället och det kan enbart ske om det politiska systemet anpassas till att även inkludera 
dem.

Styrelsens yttrande
Motionärerna lyfter fram viktiga punkter som rör den regionala såväl som den nationel-
la nivån. Att kunna delta i möten samt demokratiska sammanhang och processer är en 
mänsklig rättighet. Styrelsen ser därför positivt på motionens andemening att förbättra 
samt förenkla möjligheterna för individer med funktionsvariationer att delta i demokratis-
ka processer.

I Region Skåne finns sedan en tid tillbaka ett funktionshinderråd. Region Skånes funk-
tionshinderråd är ett samrådsorgan under regionstyrelsen som är sammansatt av represen-
tanter för Region Skåne och funktionshindersorganisationer. I funktionshinderrådet ska 
Region Skåne tillsammans med samverkande parter vara initiativtagare, förslagsställare och 
rådgivare till Region Skåne för att bidra till utvecklingen av Region Skånes verksamheter. 
Region Skåne har genom funktionshinderrådet möjlighet att få funktionshinderorganisa-
tionernas synpunkter i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser.

Region Skånes roll i funktionshinderrådet är även att informera om sin verksamhet, 
planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för 
personer med funktionsvariationer. Därmed sker det ett löpande arbete i att förbättra den 
demokratiska processen för individer med funktionsvariation i Region Skåne. Arbetet kan 
alltid utvecklas ytterligare, vilket är något Liberalerna Skåne bör ha med sig i kommande 
översyn av den politiska organisationen. Tillgänglighet är en nyckelfråga för att alla ska ha 
lika möjligheter att forma sina egna liv. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning stipulerar att 
konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättig-
heter och möjlighet att åtnjuta dem på samma villkor som andra. Konventionen tar dels 
upp perspektivet att alla på ett rättssäkert sätt kunna delta i val samt att ges möjlighet att 
uttrycka sin åsikt som väljare. Men konventionen berör även att man aktivt ska främja en 
miljö där personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i bland 
annat enskilda organisationer och sammanslutningar som är verksamma i landets offentli-
ga och politiska liv och i politiska partiers verksamhet och förvaltning.
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Styrelsen vill dock belysa den problematik som eventuellt kan komma att uppstå genom 
att göra det obligatoriskt. Det kan på sikt leda till att Liberalerna i Skåne inte kan medver-
ka i politiska möten, debatter et cetera som erbjuds i lokaler som inte är tillgänglighets-
anpassade. Det är därför styrelsens rekommendation att ordet obligatoriskt stryks i dessa 
att-satser.

Det har kommit till vår kännedom att Liberalerna Malmö har beslutat sända in denna 
motion till Landsmötet med justeringarna ovan. Vi menar att det inte är en fördel att sända 
in två identiska motioner, utan föreslår att Skåneförbundet ställer sig bakom Liberalerna 
Malmös motion redan vid detta årsmöte istället för som brukligt i samband med höstens 
Skåneråd.
 
Styrelsen föreslår därmed årsmötet att besluta
Att motionens yrkande:
1. ska bifallas 
2. ska bifallas under förutsättning att att-satserna justeras till: 

“Att Liberalerna Skåne ska verka för att alla partier invalda i Skånes regionfullmäktige 
tillgänglighetsanpassar information, stöd och samtliga lokaler som partierna använder 
sig av.”

3. ska bifallas under förutsättning att att-satserna justeras till: 
“Att Liberalerna Skåne ska verka för att det regionala partistödet i Region Skåne även 
ska omfatta ett särskilt bidrag som säkerställer tillgänglighetsanpassning av informa-
tion, stöd och samtliga lokaler som partierna använder sig av.”

4. ska anses besvarat med hänvisning till ovanstående, samt att Liberalerna Skåne ställer 
sig bakom motionen.

Motion 5 – Bättre pensioner för alla som har arbetat
Mats Werne, Helsingborg

Förslag till årsmötesbeslut
1. Att en halva av löneavgiften på 11, 62 procent som ingår i arbetsgivaravgiften ska 

omfördelas till ålderspensionsavgiften.

Detta innebär att ålderspensionsavgiften efter omfördelningen uppgår till 16,02 procent.

Så här ser fördelningen av arbetsgivaravgiften för de olika avgifterna ut för år 2020:
Benämning    Före (%)  Efter (%) Förändring (%)
Sjukförsäkringsavgift   3,55  3,55
Föräldraförsäkringsavgift   2,6  2,6
Ålderspensionsavgift   10,21  16,02  5,81
Efterlevandepensionsavgift  0,6  0,6
Arbetsmarknadsavgift   2,64  2,64
Arbetsskadeavgift   0,2  0,2
Allmän löneavgift   11,62  5,81  -5,81
Summa arbetsgivaravgift  31,42   31,42 

Jag vill att alla liberaler aktivt arbetar för att denna omfördelning kommer till stånd och 
att Liberalernas riksdagsgrupp tar fram ett underlag och lägger fram en motion i Sveriges 
Riksdag.

Det är välkänt att dagens pensionssystem resulterar i att många medborgare som har 
varit verksamma under ett helt yrkesliv erhåller en väldigt låg pension. Det här drabbar 
bl.a. många kvinnor som har varit yrkesverksamma inom offentlig sektor. Många arbetsta-
gare får en chock när de går i pension och inser hur lite de får i pension efter ett långt och 
troget arbetsliv. Det är t.o.m. så illa att de blir fattigpensionärer.

Ett exempel från 2019: Undersköterska, en yrkesgrupp som vi nu i dessa pandemitider 
så väl behöver. Hur blir det när hen går i pension? Efter ett helt yrkesliv där hen har arbe-
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tat från hen var 25 år fram till pensionen då hen är 65 år, erhåller hen 56,8% av slutlönen i 
pension. Det blir c:a 13 800:- efter skatt.

Vilka vill utbilda sig till undersköterskor under dessa förutsättningar?
Det finns statistik som visar att den genomsnittliga pensionsåldern idag inte är 65 år. 

Personer utan gymnasieutbildning arbetar till 61,7 år. Inom LO kollektivet t.ex. inom 
byggnads är pensionsålder inte ens 60 år. Inom kommunal arbetar bara 1 av 10 efter 65 år.

Arbetsmarknaden i Sverige förändras. Teknikskiften, digitalisering och artificiell intelli-
gens utmanar många yrken i olika branscher, liksom globaliseringen.

Att lösningen på de låga pensionerna är att arbetskraften ska orka arbeta tills man är 70 
år är inte realistiskt. Lägg därtill att personer som är 50+ som av olika anledningarna blivit 
av med sitt arbete, t.ex. p.g.a. strukturomvandlingar, har mycket svårt att få en ny anställ-
ning.

Vi Liberaler kan ta en position här.
Liberalerna är det parti som ska värna de välfärdsgrundande systemen i samhället. Alla 

de som dagligen och strävsamt går till sitt arbete år ut och år in, ska erhålla samhällets 
aktning och belöning för att de är en del i att bygga ett starkt välfärdssamhälle.

Vi Liberaler ska kämpa för att de som yrkesarbetar och bidrar till de välfärdsgrundande 
systemen ska få trygga och rimliga pensionsvillkor.

Styrelsens yttrande
Motionären vill att hälften av den allmänna löneskatten i arbetsgivaravgiften ska avsättas 
till pensionssystemet som helhet. Bakgrunden är att motionären ser ett behov av att öka 
finansieringen till pensionssystemet.

Styrelsen delar motionärens syn om vikten av en god pension för alla. Styrelsen vill i 
detta sammanhang betona att dagens pensionssystem bygger på livsinkomstprincipen. 
Vidare vill styrelsen bejaka att det egna ansvarstagandet, en liberal hörnsten, är en viktig 
del i dagens pensionssystem.

Eftersom den allmänna pensionen baseras på livsinkomst - och därmed beror på hur 
länge man arbetar och vilken inkomst man har haft - är det viktigt att människor arbetar 
längre upp i åldrarna. Den så kallade utträdesåldern, genomsnittsåldern då de förvärvs-
arbetande lämnar arbetslivet, har de senaste åren stagnerat och uppgick 2018 till ca 64 år. 
Medan medelvärdet i stort är oförändrat ökar spridningen av pensionåldern mer. Bland de 
som föddes 1938 tog nästan 80 procent ut sin pension vid 65 års ålder, medan i gruppen 
födda 1953 är det drygt 40 procent. Pensionsmyndigheten har tittat på fyra ensamstående 
typfall i gruppen pensionärer. Man konstaterar att garantipensionären och den genomsnitt-
lige kvinnliga pensionären under åren 2010 till 2019 haft högre ökning av sin inkomst än 
den genomsnittlige manlige dito. Detta delvis som en följd av ökande bostadstillägg och 
stärkt grundavdrag för äldre med låga inkomster.

I takt med att medellivslängden ökar är det angeläget att fler arbetar ännu längre upp i 
åldrarna, ty annars blir den ekonomiska bördan alltför stor på framtida generationer och 
pensionerna för låga. Liberalerna driver därför på för att genomföra förändringar som ger 
människor rätt att arbeta längre upp i åldrarna och att åldern för att ta ut allmän pension 
höjs. En viktig del i detta är också att öka den ekonomiska drivkraften att arbeta längre 
upp i åldrarna, exempelvis genom den skatterabatt som Liberalerna föreslår ska omfatta 
personer från 63 års ålder och uppåt.

I den allmänna debatten ges ibland intrycket att alla i framtiden kommer att få låg pen-
sion. Det är en felaktig bild, som ofta har sin grund i att man enbart tittar på den allmänna 
pensionen. Räknar man däremot samman den allmänna pensionen, tjänstepensionen (det 
som arbetsgivaren avsätter i pension) och det privata sparandet erhåller många arbetstagare 
en väsentligt mycket högre pension än vad den mediala bilden ibland ger intrycket av.

Samtidigt ser vi att det finns människor som har låg pension. Frågan om ”fattigpensio-
närer” har en tydlig jämställdhetsprofil. Kvinnor har betydligt lägre pension än män, myck-
et beroende på lägre löner under arbetslivet och att kvinnor i högre utsträckning arbetat 
deltid under småbarnsåren. Detta blir särskilt tydligt för de kvinnor, födda på 1950-talet, 
som arbetat stora delar under det tidigare pensionssystemet, men nu får pension i dagens 
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system.
I pensionsöverenskommelsen från 2017 ingår en översyn av avgiften till pensionssyste-

met. Liberalernas ingång i detta arbete är att eventuella höjningar av pensionsavgiften inte 
får innebära att beskattningen av företagare ökar. Med andra ord delar Liberalerna motio-
närens syn att det i så fall inte får ske genom höjningar av arbetsgivaravgiften. Eventuella 
ökade avsättningar till pensionssystemet måste därmed hanteras genom omfördelningar 
inom statsbudgeten. Givet de stora behov som finns i välfärden måste detta värderas noga.

Styrelsen välkomnar motionen. Arbetet med översynen av pensionsavgiften pågår i 
pensionsgruppen och styrelsen vill inte föregripa detta arbete.  

Styrelsen föreslår därmed årsmötet att besluta
1. Att motionen ska anses besvarad
 
Motion 6 – Bredband till alla!
Camilla Neptune, Maria Brolin Glennow, Per Sköld, Fredrik Folkesson (samtliga Lund)

Förslag till årsmötesbeslut
1. Att Liberalerna agerar och verkar för bredbandsutbyggnad enligt intentionerna i ovan-

stående.

I dagens samhälle så bygger många av våra gemensamma samhällstjänster på att vi kan nå 
information och kommunicera med varandra digitalt. Kommuner investerar mycket i digi-
tal teknik för sina samhällstjänster men staten fungerar som bromskloss om de inte infriar 
sina mål om bredbandsutbyggnad. Bredband är därför en förutsättning för framtidens 
välfärd. Bredband är också en fråga för en levande landsbygd, ett modernt digitalt ledande 
Sverige, en framtida välfärd med hög kvalitet och att allt detta finns till för alla är en själv-
klarhet, då måste även bredband finnas tillgängligt för alla. Tyvärr är det fortfarande så att 
många hushåll och individer exkluderas då de inte har tillgång till fiberanslutning.

Det finns nationella mål, regionala mål och kommunala mål om att utbyggnad av 
bredband ska ske. Många har också fått erbjudande om anslutning men det har som regel 
stannat vid det. Det finns fördelar med att marknaden ska ordna utbyggnaden men det 
finns fortfarande ett stort antal hushåll och företag som inte är tillräckligt attraktiva för 
marknadens aktörer.

Då bredbandsuppkoppling är mycket av en demokratifråga och lika grundläggande som 
att befintliga vägar och gator finns i vårt samhälle, så behöver vi nu ta bredbandsutbygg-
naden ett steg längre. Om marknaden inte klarar av att förse de sista procenten av våra 
medborgare med bredband så behöver staten agera. Den kritiska massa som marknaden 
många gånger kräver för att åtgärda nås inte överallt alltså behövs mer offensivt agerande 
från statens sida! Detta kan till exempel ske genom att staten blir mer offensiv och vill-
korar sin finansiering till privata bolag så att för varje utbyggt hushåll i ett lönsamt område 
är det krav på att de måste bygga ut bredband till ett hushåll i ett olönsamt område. 

Vi kan inte ha elever och företagare som (vilket blivit än mer påtagligt under pandemin) 
arbetar hemifrån med dålig till usel uppkoppling. Bredbandsutbyggnaden är även viktig del 
i vår miljöomställning för att exempelvis kunna minska pendlandet och resor till möten 
m.m.

Kommuner och regioner försöker ställa krav på marknaden att även ta på sig utbyggnad 
där det egentligen inte är lönsamt, men når ändå inte ända fram. 

Nu krävs det handling och mer offensivt agerande från statens sida och att bredband 
bör ses som en del av vår övriga infrastruktur!

Styrelsens yttrande
Bredband och digital uppkoppling är en grundläggande infrastruktur i ett modernt sam-
hälle. Inte minst den pågående pandemin har understrukit vikten av detta. Sverige behöver 
bra mobila och digitala kommunikationer med god geografisk täckning.

Många som bor i lands- och glesbygd har dock fortfarande sämre tillgång till bredband 
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och digital uppkoppling än de som bor i städerna. Precis som motionärerna skriver är 
detta både ett demokrati- och näringslivsproblem. Möjligheterna att arbeta hemifrån, att 
kunna utföra skolarbete eller bedriva näringsverksamhet utanför urbana center är helt 
avhängigt av den digitala tekniken. Att de kvarvarande vita digitala fläckarna byggs bort är 
en viktig uppgift framöver. Lands- och glesbygden måste få bättre it-kapacitet.

Liberalernas inställning är redan nu att staten vid behov ska kunna vara med och fi-
nansiera kostnaden för bredbandsutbyggnad utanför städerna och i glesbygd. Det behövs 
dock en snabbare utbyggnad av bredband och medlen för detta behöver ökats rejält. Detta 
är ett budskap som behöver föras fram till rikspolitiken.

Styrelsen föreslår därmed årsmötet att besluta
1. Att motionen ska anses besvarad

Motion 7 – Ny politik för informationsteknologi och digitalisering
Malin Henriksson, Simrishamn

Förslag till årsmötesbeslut
1. Att årsmötet motionerar i ämnet till Liberalernas Landsmöte 2021.
2. Att Liberalerna tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram en sammanhängande politik 

för sociala medier, “big data”, digitalisering och informationssäkerhet.
3. Att arbetsgruppen särskilt tittar på förhållandet mellan individnivå och systemnivå.
4. Att arbetsgruppen särskilt tittar på risker för det demokratiska systemet.

De senaste decenniernas tekniska framsteg har varit omvälvande. Världen har blivit 
öppnare och mer sammankopplad. Information är tillgänglig i överflöd. Till stora delar är 
detta en positiv utveckling som skapat nya företag och livschanser. Men som i alla tekniskt 
omvälvande tider så finns det effekter som är mindre positiva. Liberalerna bör som ett 
framstegsoptimistiskt parti bejaka de tekniska framstegen men också agera för att säker-
ställa att utvecklingen inte får oönskade effekter på vårt samhälle. Det finns ett stort antal 
frågor som väcks i och med den nya tekniken.

De sk tech-jättarna har idag en nästan monopolliknande ställning. Den information som 
läggs på plattformarna samlas och analyseras för att användas för att på olika sätt tjäna 
pengar. Sökhistorik, hälsouppgifter, rörelsemönster och ekonomiska transaktioner är bara 
några av de uppgifter som samlas. Den personliga integriteten och rätten till privatliv hotas 
när stora mängder information samkörs. Möjligheterna för ekonomisk vinning är stora 
för tex försäkringsbolag. Även anonymiserad information går att koppla till individer med 
tillräckligt material tillgängligt. Har en vanlig användare möjlighet att förstå vad det är för 
information som samlas in och hur den används?

Algoritmer som styr informationsflödet i sociala medier är optimerade för att få oss att 
stanna längre på plattformen. Detta uppnås genom att skapa starka reaktioner vilket leder 
till att det ofta är det kontroversiella och extrema som syns mest. Hur påverkar detta det 
offentliga samtalet?

Istället för ett tydligt ramverk består lagstiftningen idag av en mängd detaljregleringar. 
Det saknas en förståelse och överblick över problematiken. GDPR gäller inte metadata 
eller platsdata. Användaravtalen fungerar som en friskrivning för att informationen kan 
användas på sätt som är mycket svårt för användare att överblicka. Är det rimligt att anse 
att användaravtalen ingås mellan jämbördiga parter? En fri marknad förutsätter konkur-
rens och att användaren förstår konsekvenserna av sina beslut.

Detta är bara några av de frågeställningar som den nya tekniken aktualiserar. 

Styrelsens yttrande
Informationsteknologin har förändrat levnadsvillkoren över hela världen i en grad som 
var svår att förutse för bara ett decennium sedan. Det senaste årets globala pandemi har 
ytterligare påskyndat den digitala utvecklingen.

Motionären tar i motionen upp ett antal högst väsentliga problem och reser flera viktiga 
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frågor, inte minst ur ett liberalt perspektiv.
Företag och jobb har skapats genom digitaliseringen. Nytänkande och innovationer 

har fått större utrymme. Den individuella friheten har ökat genom lättillgänglig informa-
tion och kunskap. Det demokratiska samtalet har givits ett öppnare utrymme. Slutna och 
auktoritära regimer har fått det svårare att undanhålla sina medborgare viktig information. 
Ett gränslöst globalt samhälle med informationsutbyte i realtid har blivit möjligt för en 
betydligt bredare grupp av människor jämfört med tidigare. Information, dialog, filmer, 
näthandel mm används av miljarder människor varje minut, varje dygn.

Allt detta välkomnas av oss liberaler.
Men precis som motionären skriver inrymmer den digitala utvecklingen nya och svåra 

avvägningar. De världsledande, globala, amerikanska teknologiföretagen inom kommu-
nikationsinfrastruktur, som Google, Facebook, Twitter, Youtube och Instagram, har en 
enorm potentiell makt, som skulle kunna missbrukas. De stora tech-jättarna har därtill en 
monopolliknande ställning, som motionären påpekar. All den personliga information som 
vi lämnar ifrån oss ger dessa företag möjlighet att utnyttja denna kunskap på ett för indivi-
den oacceptabelt sätt. Den privata sfären träds förnär. Snart sagt all information kan, om 
fel använt utan transparens, göra det möjligt att kartlägga en individs, eller särskild grupps, 
politiska, religiösa, sexuella, ekonomiska, hälsomässiga mm preferenser. Vi har sett flera 
exempel på detta, bland annat i det amerikanska valet 2016.

I både Sverige och EU förs diskussioner för att komma till rätta med medborgarnas frå-
gor och oro. GDPR (EU:s dataskyddsförordning) var ett viktigt steg för större öppenhet 
och skydd för användarna/konsumenterna.

EU-kommissionen har nu gått vidare och nyligen presenterat två omfattande lagförslag 
i syfte att stärka konkurrensen på den digitala marknaden och öka öppenheten.

Det införs ett antal nya, harmoniserade EU-omfattande skyldigheter, som graderas nog-
grant på grundval av tjänsternas storlek och inverkan. Det omfattar bland annat följande 
skydd för användarna:
• Regler för avlägsnandet av olagliga varor och tjänster och olagligt innehåll på nätet.
• Skyddsmekanismer för användare vars innehåll felaktigt raderats av plattformar.
• Nya skyldigheter som innebär att mycket stora plattformar ska vidta riskbaserade 

åtgärder för att förhindra att deras system missbrukas.
• Omfattande åtgärder för att säkra öppenhet, bland annat när det gäller online reklam 

och algoritmer som används för att rekommendera innehåll till användare.
• Nya befogenheter att granska hur plattformarna fungerar, däribland genom att under-

lätta för forskare att få tillgång till viktiga data från plattformarna.
• Nya bestämmelser om spårbarhet för företagsanvändare på onlinemarknadsplatser, så 

att det blir möjligt att spåra säljare av olagliga varor eller tjänster.
• En innovativ samarbetsprocess mellan myndigheter för att säkerställa ett effektivt 

genomförande på hela den inre marknaden.

Plattformar som når mer än 10 procent av EU:s befolkning (45 miljoner användare) anses 
vara systemviktiga och omfattas inte bara av särskilda skyldigheter att kontrollera de egna 
riskerna, utan också av en ny tillsynsstruktur. Denna nya ram för ansvarsskyldighet kom-
mer att bestå av en styrelse av nationella samordnare för digitala tjänster, och EU-
kommissionen ges särskilda befogenheter när det gäller tillsynen över väldigt stora platt-
formar och får möjlighet att direkt vidta sanktionsåtgärder mot dem.

Åtgärder föreslås också för att motverka de negativa konsekvenserna av att plattformar 
fungerar som digitala ”grindvakter” på den inre marknaden. Det rör sig om plattformar 
som har en betydande inverkan på den inre marknaden och som fungerar som en viktig 
ingång för företagsanvändare att nå sina kunder och som åtnjuter, eller sannolikt kommer 
att åtnjuta, en fast förankrad och varaktig ställning. Detta kan ge dem makt att agera som 
privata beslutsfattare och fungera som flaskhalsar mellan företag och konsumenter. Ibland 
har sådana företag kontroll över hela ekosystem av plattformar. Några exempel på sådana 
metoder är otillbörlig användning av data från företag som är verksamma på plattformar-
na, eller situationer där  användare låses till en viss tjänst och har begränsade möjligheter 
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att byta till en annan.

Konkreta regler för en bättre fungerande digital marknad:
• Endast tillämpas på stora leverantörer av sådana centrala plattformstjänster som är 

mer benägna att använda otillbörliga metoder, såsom sökmotorer, sociala nätverk eller 
onlinebaserade förmedlingstjänster, som uppfyller de objektiva rättsliga kriterierna för 
att betecknas som grindvakter.

• Fastställa kvantitativa tröskelvärden som grund för att identifiera förmodade grind-
vakter. EU-kommissionen kommer också att ha befogenhet att beteckna företag som 
grindvakter efter att en marknadsundersökning har gjorts.

• Förbjuda ett antal metoder som är uppenbart orättvisa, såsom att hindra användare 
från att avinstallera någon förinstallerad programvara eller appar.

• Ålägga grindvakterna att aktivt införa vissa åtgärder, såsom att se till att tredje parters 
programvara kan fungera korrekt och användas tillsammans med deras egna tjänster.

• Införa sanktioner för bristande efterlevnad, som kan innefatta böter på upp till 10 % 
av grindvakternas globala omsättning, för att säkerställa att de nya bestämmelserna 
blir verkningsfulla. För upprepade överträdelser kan dessa sanktioner också omfatta 
en skyldighet att vidta strukturella åtgärder, eventuellt även avyttring av vissa företag, 
om det inte finns några andra lika effektiva alternativa åtgärder för att säkerställa att 
reglerna efterlevs.

• Ge kommissionen möjlighet att utföra riktade marknadsundersökningar för att bedö-
ma om nya grindvaktsmetoder eller grindvaktstjänster behöver läggas till, så att de nya 
grindvaktsbestämmelserna kan hålla jämna steg med den snabba utvecklingen på de 
digitala marknaderna.

EU menar alltså att tydliga regleringar är nödvändiga för att såväl skydda den enskilde som 
skapa en bättre och rättvisare digital marknad. Med rätta förs en diskussion om statliga, 
överstatliga regleringar är den enda vägen att gå. Garanteras yttrandefriheten bättre på 
nationell nivå i länder som Ryssland och andra totalitära regimer? Eller är det en fördel 
att detta fortsatt i första hand är en fråga för de privata aktörerna och deras plattformar? 
Svaren är inte i alla sammanhang givna.

Styrelsen föreslår därmed årsmötet att besluta
1. Att motionen ska bifallas, det vill säga:

att förbundet utarbetar en motion till landsmötet om informationsteknologi och digi-
talisering.
att föreslå att Liberalerna centralt tillsätter en arbetsgrupp i linje med motionens inten-
tioner.

Motion 8 – Tandvårdsreform en fråga om jämställdhet
Liberalerna Malmö 

Förslag till årsmötesbeslut
1. Att Liberalerna Skåne verkar för att de pensionärer som enligt EU räknas som fattig-

pensionärer får tillgång till avgiftsfria besök hos tandhygienist 2 gånger varje år.

Det behövs en tandvårdsreform för att alla ska kunna ha tillgång till tandläkare. I Sverige 
räknar vi med att det finns 2,3 miljoner pensionärer, 15 procent av dessa är fattigpensio-
närer. De saknar ekonomiskt utrymme för tandläkarbesök. I väntan på en större tand-
vårdsreform tror vi att regelbundna besök hos tandhygienist skulle skapa möjligheter att 
förhindra sjukdomar i tänder och kroppen genom att förbättra tandhälsan samt upptäcka 
när tandvård måste åtgärdas för patientens bästa.

Styrelsens yttrande
Liberalerna i Malmö har i en motion föreslagit att de pensionärer som enligt EU räknas 
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som fattigpensionärer får tillgång till avgiftsfria besök hos tandhygienist 2 gånger varje år. 
Motionen är i sin ambition angelägen. Det finns redan i Liberalernas politiska program 
förslag på åtgärder som riktar sig mot årsrika generellt, där Liberalerna i sitt program arbe-
tar för att vi inom hemtjänst och på äldreboenden behöver stärka kunskaper och resurser 
för att hjälpa äldre med munhygien. Detta förslag är inte inriktat mot de äldre med särskilt 
låg inkomst utan en generell inriktning för alla. 

Liberalernas övriga tandvårdspolitik tar inte heller fasta på de äldre med låg inkomst, 
utan snarare på att utjämna de skillnader som uppkommer på grund av olika stort behov 
av tandvård. Liberalerna vill utjämna förutsättningarna mellan personer med god tandhäl-
sa och personer med dålig tandhälsa och som är i behov av särskilt omfattande tandvård. 
Detta ska ske genom nya beloppsgränser i tandvårdsförsäkringen. Det är mycket angeläget 
att arbeta för att en sådan reform genomförs. 

När det gäller olikheter mellan inkomster så har Liberalerna ett helt annat angreppsätt 
för att utjämna skillnader i livsmöjligheter för de personer som har särskilt låg inkomst. 
Detta bygger på att utjämna skatten mellan förvärvsarbetare och pensionärer så att skillna-
den helt försvinner, men också samtidigt om att stärka ekonomin genom att kraftigt höja 
både ersättningsbelopp och tak i bostadstillägget. Det är mer angeläget att lägga politisk 
och ekonomisk kraft på denna reform.

Sammantaget ger också dessa inriktningar tillsammans ett bättre resultat då man stärker 
fattigpensionärernas ekonomi via bostadstillägget, minskar kostnaderna för personer med 
särskilt stort tandvårdsbehov och särskilt stärker resurserna för de äldre som på olika sätt 
är i samhällets omvårdnad. Dessa åtgärder ger större valfrihet för våra äldre att välja vad 
de vill använda sin starkare köpkraft till i stället för att styra till besök hos tandhygienist, 
samtidigt som personer som på grund av stort vårdbehov, ges extra stöd då deras valfrihet 
är begränsad på grund av deras tandhälsa. 

Styrelsen föreslår därmed årsmötet att besluta
1. Att motionen ska anses besvarad

Ä17. Fastställande av antal vice ordförande, övriga  

ordinarie ledamöter, ersättare samt valberedning

Ä18. Nominering och val intill nästa årsmöte 
förbundsordförande  Torkild Strandberg, Landskrona
1:e vice ordförande  Louise Eklund, Malmö
2:e vice ordförande  Inger Tolsved Rosenkvist, Lund

Ledamöter
Torbjörn Ekelund, Svalöv  Per-Olof  Lind, Ystad
Camilla Mårtensen, Kävlinge Karl Philip Nilsson, Landskrona
Sandra Pilemalm, Lomma  Charlotte Ramel-Andersson, Sjöbo
Olle Schmidt, Malmö  Henrik Silfverstolpe, Trelleborg
Christer Sörliden, Helsingborg Daniél Tejera, Kristianstad

Ersättare
1. Roko Kursar, Malmö  2. Agneta Olsson Enochsson, Hässleholm
3. Kristoffer Daag, Burlöv  4. Louise Stjernquist, Höganäs
5. Mats Lundberg, Båstad  6. Cecilia Haldén, Eslöv

Revisorer
Urban Fasth, Ystad  Karl Branzén, Lund
Ersättare: Sofie Andersson, Åstorp
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Landsmötesombud   Landsmötesersättare
Daag, Kristoffer - Burlöv   1. Kursar, Roko - Malmö
Ekelund, Torbjörn - Svalöv  2. Månsson, Pierre - Kristianstad
Eklund, Louise - Malmö   3. Silverstolpe, Henrik - Trelleborg
Enochsson, Agneta O - Hässleholm 4. Weimarck, Måns - Vellinge 
Hammar, Sarah - Lund   5. Barnes, Robert - Lund
Henriksson, Malin - Simrishamn  6. Åkesson, Helene - Kristianstad
Lind, Per-Olof  - Ystad   7. Sörliden, Christer - Helsingborg
Lundberg, Mats - Båstad   8. Schmidt, Olle - Malmö
Mårtensen, Camilla - Kävlinge  9. Kulevska, Emilia - Helsingborg
Nelson, Hans - Helsingborg  10. Halldén, Cecilia - Eslöv
Nettrup, Niklas - Staffanstorp  11. Cardell, Susanne - Landskrona
Nilsson, KP - Landskrona   12. Werne, Alexander - Malmö
Persson, Mats - Lund   13. Grill, Magnus - Helsingborg
Pilemalm, Sandra - Lomma  14. Bendz, Mikael - Höganäs
Ramel Andersson, Charlotte - Sjöbo 15. Tillberg, Henny - Kristianstad
Rosenquist, Inger T - Lund  16. Wettergren, Sara - Malmö
Sandberg, Philip - Lund   17. Zoric Persson, Christina - Lund
Eklund, Linda - Malmö   18. Chrisander, Simon - Malmö
Stjernqvist, Louise - Höganäs  19. Hegardt, Martin - Landskrona
Strandberg, Torkild - Landskrona  20. Glad, Cristina - Malmö
Tejera, Daniél - Kristianstad  21. Fredriksson, Anders - Kristianstad
Thorsell, Henrik - Vellinge  22. Jörgensen, Jörgen - Lund
Tribo, Gilbert - Kristianstad  23. Hedendahl, Charlotte - Malmö
Widman, Allan - Malmö   24. Andersson, Åsa - Höganäs
     25. Sampath Nilsson, Martin - Malmö
     26. Nylander, Christer - Kristianstad

I det fall ersättare saknas delegeras till presidiet att besluta om att utse kompletterande 
ombud.

Partiråd     Ersättare, partirådet
Eklund, Louise (Malmö)   1. Kursar, Roko (Malmö)
Månsson, Pierre (Kristianstad)  2. Ekelund, Torbjörn (Svalöv)
Mårtensen, Camilla (Kävlinge)  3. Tejera, Daniél (Kristianstad)
Persson, Mats (Lund)   4. Wettergren, Sara (Malmö)
Rosenquist, Inger T - Lund  5. Lind, Per-Olof  (Ystad)
Sandberg, Philip (Lund)   6. Pilemalm, Sandra (Lomma)
Strandberg, Torkild (Landskrona)  7. Daag, Kristoffer (Burlöv)
Tribo, Gilbert (Kristianstad)  8. Chrisander, Simon (Malmö)
Widman, Allan (Malmö)

I det fall ersättare saknas delegeras till presidiet att besluta om att utse kompletterande 
ombud.

Etikkommitté: Marie Wahlgren (sammankallande), Olle Schmidt
Granskningsman för redovisning av partistödet från Region Skåne: Urban Fasth, 
Ystad
Ombud vid Studieförbundet Vuxenskolans regionstämma: Delegeras till styrelsen för 
beslut
Liberala företagare: Delegeras till styrelsen för beslut
Liberala seniorer: Utses av Liberala Seniorer Skånes styrelse

Val som eventuellt uppkommer under året delegeras till styrelsen för beslut.
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