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Mediaflödet är stort och tempot högt, varpå vi nu kompletterar våra övriga 

kommunikationskanaler med ett nyhetsbrev av klassiskt snitt. Där jag som 

ordförande återkommande avser summera och reflekterar kring det nyss passerade, 

samt informerar framåt.  

Landsmötet har som bekant nyss avslutats i vad som kan betecknas som en 

välbehövlig triumf för sakfrågorna. Tydlighet i regeringsfrågan är befäst, och med ett 

entusiastiskt fokus på partiets tre prioriterade frågor; skola, integration och klimat, går 

vi nu ett spännande valår till mötes. Förortslyftet, som för övrigt Nyamko och Roko 

samtalade kring redan vid vårt förra årsmöte, är också en genomarbetad och 

långsiktigt viktig bricka i att bygga en ny start för Sverige.  

 
       

 

Bland många skånska motioner och talare, kan 

nämnas det historiska beslutet om att tillsätta en 

bilateral utredning kring en ny fast förbindelse mellan 

Sverige och Danmark.  

Vi gratulerar även stolt vår egen William Hedendahl, 

styrelseledamot i Malmö och ordförande för 

Funktionella Liberaler, för god publicitet kring de allt 

jämt så viktiga LSS frågorna. 

 

Det är självfallet på plats att inleda med en presentation, då jag som 

bekant nyss tillträtt. Jag har varit styrelseledamot och vice ordförande i 

nästan 3 år, och har därigenom nog träffat de flesta av våra aktiva 

medlemmar på ett eller annat sätt. Men känner långt ifrån alla, och för 

några är jag möjligen en ny bekantskap. 

Jag är född och i huvudsak uppvuxen i Malmö. Bodde mina första 4 år i 

Höllviken, och flyttade efter föräldrarnas separation till miljonprogrammet 

Holma. Vid 12 års ålder gick flytten vidare till Skurup på den skånska 

landsbygden, för att under gymnasietiden återvända till Malmö och 

lägenhet på Möllan.  

Flertalet vitt skilda uppväxtmiljöer och kulturer vilka jag i efterhand förstått 

har präglat mig. Att min far var ekonomichef på ett stort företag, och min 

mor lite förenklat, bohem och konstnär, bidrog även det till ytterligare 

spänningsfält mellan ytterligheter. Affärsresor med min far, varvades med 

utställningar och konstnärskurser med min mor i spartanska ateljéer på 

Österlen.  

Ungdomsidolerna var Prince och Bowie. För musiken, men också för att de 

var utmanande och balanserade mellan våra gängse förställningar om 

svart och vitt, man och kvinna...  

 

 

• Michael Sven Högberg 

• 46 år 

• 3 barn och fru 

• Ordförande för Liberalena 

Malmö, vice ordförande HVON. 

• Politikområden: Näringslivs- och 

äldrefrågor, samt arbetet mot 

hedersvåld. 

• Favoritmat: Skaldjur 

• Läser just nu: “Eufori” av Elin 

Cullhed 

• Boktips: “Humankind” av Rutger 

Bregman 

• Musik: Snoh Aalegra, Prince… 

• Fritid: Driver poden Say What? 

https://www.liberalerna.se/funktionella-liberaler
https://www.saywhat.one/
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Ytterligheterna i denna mycket enkla och lite banala form präglade mig likväl till att 

ta olika perspektiv. Jag blev tidigt den som medlade vid konflikter, i skolan eller i 

hemmet. Jag var oftast den, som när vi som tonåringar spelade rollspel, ombads 

agera spelledare, då jag uppskattades för de nyanser jag gav karaktärerna. Min 

fars rika bokhyllor var även det en stor källa till inspiration. Vetenskap lär oss hur ting 

fungerar, skönlitteratur lär oss hur vi upplever och känner. 

Jag var som ung även en flitig skribent på Sydsvenskans ungdomssida Postis. Naiva 

och lillgamla insändare om varför det kunde vara bra att ibland bli arbetslös, så 

man fick möjlighet att göra något annat. Eller om att skattemedel endast skulle gå 

till kultur för unga, då vuxna har råd att själv betala…osv.  

  

På tal om perspektiv och ytterligheter. Under gymnasietiden hann jag med 

konststycket att ett läsår vara medlem i MUF, för att nästa år iförd palestinasjal och 

nyvunnen vänsterromantik, protestera mot EG och bygget av Öresundsbron        

Det sociala engagemanget fortsatte. När jag 1993 tog studenten från Heleneholms 

teaterlinje, skrev och regisserade jag vår examensföreställning, en skildring av offren 

för det då nyligen avslutade Kuwaitkriget.  

Viljan att förstå i kombination med en fascination för livets polariteter och orättvisor, 

tillsammans med en entreprenörsanda har präglat mitt yrkesliv. Efter några år som 

lärare har jag i huvudsak arbetat som KBT terapeut och HR konsult, både i 

kommunal och privat regi, där jag mött liv och död, sorg och förhoppningar.  

Som konsult har jag senaste åren hjälpt företag, kommuner och grupper att 

genomgå förändringsprocesser. Ofta har jag varvat arbete i ”fina” ledningsgrupper, 

men sociala åtagande såsom att vara jourhem eller arbete med BRÅ eller på HVB 

hem - och inte minst arbete med våld i nära relationer. Som chef för ett projekt kring 

proaktivt hedersvåldsarbete kom jag under 2009-2012 i kontakt med både Juno 

Blom och Nyamko Sabuni.  

 De artikulerade och brann för samma saker som mig. Nyamko vågade på ett friskt 

och ovanligt vis tala om våldet i familjerna, hederskulturen och utanförskapet i 

förorterna, Jag hade då redan röstat på Folkpartiet sedan länge. Primärt för att 

jag vurmat för skolan, och genom mitt arbete med ungdomar i förorten sett vilka 

under och klassresor skolan kan möjliggöra.  

Jag blev nu stödmedlem och dök ibland upp, men som en då tyst åhörare längst 

bak, på medlemsmöten. Fredrik Sjögren var den första som hälsade mig 

välkommen och bjöd mig på en kopp kaffe vid ett evenemang 2010. Jag 

lyssnade med förundran på Allan Widmans självklarhet och kunskap, och 

imponerades storögd av Eva Bertz energi och talförhet. Dock satte karriär och 

familj stop för ett då större engagemang. 

I takt med SD´s framfart växte min frustration. Min fru som är kurd och vars familj 

flytt från hot och förföljelse, samt alla de 100 tals ungdomar och familjer jag 

arbetat med i våra förorter, bar på erfarenheter och perspektiv som inte kändes 

igen i den enfaldiga SD retoriken. När sedan Trump 2016 kom till makten i USA 

kände jag att jag var tvungen att göra något. Den förr så fascinerande och 

närande polariseringen, var nu hotfull, nära och triggade mig till att engagera mig 

ytterligare.  

Jag började under slutet av 2017 att gå på KF- och medlemsmöten, och under 

valet 2018 återfanns jag så ofta jag kunde på kampanjerna. Minns hur förvånat 

rörd jag blev av högtidligheten (även om det inte syntes eller egentligen var 

något märkvärdigt) när Linda Eklund gav mig en blå väst under en av de första 

större kampanjerna. Jag kände att jag var en del av något, att detta var viktigt, 

att det nu var på riktigt! Denna resa kommer inte att vara lätt, det förstod jag.  
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Ytterligheterna till både höger och vänster ljuder alltjämt högre än någonsin, 

och dess vågskvalp skapar som bekant stundtals oväder även i vårt parti. Vi 

är inte det största partiet, men mitt i skärselden har vi det viktigaste 

uppdraget.  

Liberalismen har sedan upplysningen och den vetenskapliga revolutionen 

haft en nära relation till demokratin och en stark betoningen på bildning och 

individens frihet. Vi kontrasterar mot ytterligheterna genom att vi tror att både 

socialismens kollektivistiska förklaringsmodeller samt högerns etnocentriska 

och traditionstyngda syn, begränsar både individen och samhällets 

utveckling. 

Ja, debatten blir lättare och mer högljudd på kanterna, men liksom våra liv 

består av ytterligheter såsom dag och natt, liv och död, man och kvinna, 

ligger den långsiktiga lösningen inte i att exkludera något, utan att inkludera 

och jordade i vetenskap vara länken och den pragmatiska lösningen framåt. 

Reaktionerna på Simon Chrisanders yrkande och höstmötets beslut, positiva 

såväl som kritiska, är självfallet något som vi i styrelsen hörsammar och 

pragmatiskt kommer att diskutera.  

Inga svåra frågor har lätta svar, och rätt är inte alltid lätt, men med vårt nya 

KPH (Kommunalpolitiska Handlingsprogram), som inom kort presenteras, visar 

vi att det är fullt möjligt! Genom 100 talet punkter bygger vi tillsammans ett 

starkare Malmö – en möjligheternas stad! 

Vill också tacka mina företrädare Linda Eklund och Roko Kursar vars stora 

kunskaper både genererar beundran samt viss svindel och stress. Jag är 

oerhört stolt över att tillsammans med AU ordförande och mentorn Anneli 

Bojesson, vice ordförande Narcis Spahovic samt övriga styrelsen, 

medlemmarna och våra fenomenala kommunalråd, driva Malmö 

föreningens arbete i en än mer liberal riktning med angelägna svar på 

medborgarnas frågor och behov.  

 

• Corona har som bekant begränsat vår förmåga till 

fysiska aktiviteter, men under sensommaren och 

hösten har vi åter börjat med diverse evenemang. Vi 

rivstartade genom att närvara vid Pridefestivalen.  

• Vi intensifierade våra liberala forum, och har haft en 

bred variation av gäster och ämnen. Anders Castor 

om aktiv dödshjälp till Sam Ho om gängkriminalitet 

samt snart även vår egen Barbro Westerholm (25/11). 

• Vi har därtill åter kunnat kampanja fysiskt, på 

Triangeln, Hyllie och centralen. Många och 

uppskattade samtal om skola, trygghet och inte minst 

el-scootrar. 

• Vi har även bedrivit brevlådekampanjer samt via 

Svensk Direktreklam i samband med skolstart såväl 

som kring vårt trygghetsarbete.   

• Vi har även haft ett massivt utskick av ett höstbrev 

från Roko, vilket röjt stor uppskattning. 

• Därutöver har vi under två dagar haft helsidor i 

Kvällsposten kring Möjligheternas Stad. 

• Även återaktiverat vår YouTube kanal, och adderat 

tidigare filmer. Mer på gång inom kort. 

https://www.youtube.com/channel/UCepcmkwcsdHBWWXCn_cVbUw
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 • I oktober arrangerade vi dessutom två stycken 

näringslivsdagar, med 20 talet företagsrepresentanter för ett 

runda bords samtal kring hur vi kan bli än bättre. 

• Arbetet med KPH har fortsatte efter det att vårens arbete i de 

olika arbetsgrupperna avslutats, och klubbades som bekant 

den 14/11.  

• Vi har även ökat aktiviteten med vårt Instagramkonto. Hälsa 

gärna på oss: www.instagram.com/liberalernamalmo/ 

• Vi har även haft ett blixtbesök av Nyamko Sabuni där vi 

samtalade om energiförsörjning. 

• Hösten har även rymt ett nomineringsmöte, där vi satt listorna 

för kommun, region och riks. Återigen grattis till Louise Eklund 

och Fredrik Sjögren…m.fl. 

• Linnea Bjärum har slutat, för jobb som pressekreterare hos 

Karin Karslbo, varpå Mladen Radojkovic tillträtt som ny 

ombudsman. 

• Lokalen på Tessins väg har med hjälp av Mladen försetts med 

en helt ny och modern konferens utrustning, för att underlätta 

Teams och Zoommöten.  

• Vi har satt ihop och tryckt upp 25 000 exemplar av en 4-sidig 

”Möjligheternas stad” folder.  

• Vi har även beslutat att knyta till oss en extern media resurs, 

som under nästa år ska bistå oss med film och 

mediaproduktion.  

• ”Lappalådor” kampanj där vi invigde våra personliga 

tilldelade områden med flygbladet om Elbristen. 

• Landsmötet föregicks av Minilandsmötet här i Malmö, till vilket 

partisekreterare Juno Blom besökte oss. 

• Lyckosamma budgetdagar resulterade i goda Liberala 

framsteg för Malmöborna. 

 

 

http://www.instagram.com/liberalernamalmo/
http://www.instagram.com/liberalernamalmo/

