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Handlingar – Moderaterna i Norrköpings kretsårsmöte 2019 

 

Den 11 mars klockan 18:00 (avprickning från 17:00) samlas Moderaterna i Norrköping för 

kretsårsmöte i Förvaltningshuset Rosen på Trädgårdsgatan 21. Årsmötestalar gör Benjamin 

Dousa, förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Du som är medlem i 

Moderaterna i Norrköping har yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt på årsmötet. 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Föredragningslista   s. 2 

Verksamhetsberättelse  s. 3 

Proposition – Strategi för M-huset  s. 14 

Motioner    s. 16 

Valberedningens förslag  s. 55 

Årsredovisning   Bilaga 
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Föredragningslista 

 

1.  Årsmötet öppnas  

2.  Godkännande av föredragningslistan  

3.  Val av ordförande för årsmötet  

4.    Val av sekreterare för årsmötet  

5.  Val av justeringspersoner och tillika rösträknare 

6.  Godkännande av årsmötets utlysning  

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse  

8.  Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning  

9.  Fråga om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen   

10.  Förslag från kretsstyrelsen – propositioner  

11.  Inkomna övriga förslag från föreningar/medlemmar – motioner 

12.  Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen 

13.  Fastställande av antal ledamöter i styrelsen  

14.  Val av kretsordförande  

15.  Val av vice kretsordförande  

16.  Val av ledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig och en MSS-ansvarig 

17.  Val av två revisorer och ersättare för dem  

18.  Val av valberedning och sammankallande i valberedningen 

19.  Övriga ärenden  

20.  Årsmötet avslutas  
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Nya Moderaterna i Norrköpings Verksamhetsberättelse 2018 

 

Norrköpingskretsen  

Partiets verksamhet är samordnad i Norrköpingskretsen som består av de ingående 

föreningarna:  

• Borgs Moderatförening 

• Eneby-Svärtinge Moderatförening 

• Lindö Moderatförening 

• Moderata Stadsföreningen 

• Vikbolandets Moderatförening 

• Åby-Kolmården Moderatförening 

• MUF Norrköpingsförening 

 

Här ingår även medlemsnätverken: 

• Moderata Seniorer  

• Moderatkvinnorna  

 

Föreningarna är självständiga lokalföreningar och bedriver politiska mötesaktiviteter, 

lokala politiska frågor, kampanjer och medlemsvärvning. Moderata Seniorer och 

Moderatkvinnorna verkar för politiska frågor inom sina intresseområden och anordnar 

aktiviteter och kampanjer. 

Kretsen utger vårt gemensamma vårprogram respektive höstprogram samlat för hela 

kretsen och alla medlemmar är välkomna att delta i alla föreningars aktiviteter. 

Respektive föreningsverksamhetsberättelse bifogas för att vissa på den bredd och 

omfattning som bedrivs inom ramen för Moderaterna i Norrköping. 

 

Norrköpingskretsen leds av en kretsstyrelse: 

Ingrid Cassel kretsordförande  

Christer Frey vice kretsordförande 

Charlotte Swärd, kassör 
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Ledamöter 

Simon Johansson, sekreterare 

Per Jamesson, ledamot 

Per Helgesson, Ledamot 

Självskrivna ledamöter 

Åke Bjerselius ordförande Borgsföreningen  
Stefan Hagfeldt ordförande Lindöföreningen  
Sophia Jarl ordförande Vikbolandsföreningen, gruppledare KF 
Marie Morell ordförande Åby-Kolmårdsföreningen  
Kerstin Nordenberg ordförande Eneby-Svärtinge- föreningen  
Anna Sotkasiira Wik ordförande Stadsföreningen 
Olle Connman Ek ordförande Moderata ungdomsföreningen 
Joanna Sjölander, MQ ansvarig  
Päivi Johansson, MSS ansvarig 
 
Under jan - november har vår politiska sekreterare Simon Johansson varit oss behjälplig 

med hemsida och att kommunicera ut kretsens aktiviteter. 

Vi har också haft stöd av vårt förbundskansli i Linköping genom vår ombudsman 

Susanne Nordström. 

 

Revisorer  

Ordinarie revisorer har varit Tommy Svensson och Lena Hernqvist.                

Ersättare Jörgen Rundgren och Christer Melander. 

 

Valberedning 

Mårten Jarl (sammankallande), Fredrik Björkman och representant för MUF. 

 

Sammanträden  

Kretsstyrelsen har haft 11 sammanträden, utöver årsmöten och konstituerande 

sammanträde. 

 

Ekonomi 

Kretsens ekonomi har ju sin omfattning i det partistöd utifrån kommunala mandat under 

mandatperioden. Medlemsavgifterna hanteras dock av respektive förening i egna 

ekonomiska redovisningar med undantag för moderatföreningen Åby-Kolmården som är 

inkorporerad med kretsens redovisning.  
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Förvaltningen av fastigheten ger avkastning liksom värdepappersportföljen som 

utvecklar sig utifrån index. Kretsen arbetar aktivt för att bibehålla en långsiktig god 

ekonomi. 

Under året har mindre reparationer skett av fastighetens VVS vilket indikerar behov av 

att se över fastighetens totala underhåll. Kretsstyrelsen inlämnar en separat proposition 

om fastighetens framtida behov av underhåll och disposition. 

Kretsens huvudfokus är att bedriva moderat politik och att vinna val genom väljarnas 

förtroende. 

 

Ordförande Ingrid Cassel har ordet 

Tack för ett bra valår 2018. Aktiva föreningar och moderater har gjort ett fantastiskt 

valarbete. Enorma ideela insatser har gjorts av många moderater för att genomföra ett 

imponerande valarbete.  

 

Valårets program i korthet 

19 april Kandidatutbildning 1 – Vår politik och förväntningar på våra kandidater 

17-18 maj Moderat monter på Näringslivsmässan i Norrköping 

24 maj Kandidatutbildning 2 – Vår politik och förväntningar på våra kandidater  

 VALARBETE 

Maj 2018     Valarbetsplan för kampanjer  

9 sep VALVAKA 

27 okt Avtackningsmiddag för avgående KF-ledamöter 

9 dec  Traditionsenligt Luciafirande med Luciatåg, tomteorkester och trevlig 

moderat samvaro. 

 

Val och kampanjarbetet 

Den gemensamma valplanen innefattar kampanjer, dörrknackning och en rad politiska 

debatter där våra förstanamn och våra talespersoner gjort ett fantastiskt arbete. Totalt 9 

debatter M mot S genomfördes där samtliga webbsändes tack vare Vikbolands-

föreningens webbkamera.   
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Kretsens vision för valarbetet 

• 100% Norrköping – vårt valprogram 

• 100 % aktivitet i valarbetet 

• Utsedda talespersoner för viktiga politikområden  

• Politisk debatt M - S 

 

Vårt valprogram 100 % Norrköping har delats ut i nära 40 000 ex och Regionens 

valprogram fick extratyckas till Norrköping. 

Ja aldrig har väl vårt lokala valprogram fått sådan spridning som detta val. Dessutm 

ringde moderatföreningar från Dalarna till Skåne för att ta del av det. Även vid 

förbundets uppföljning av vårt pågående valarbete uttalade vår förbundsordförande 

lovord över detta. 

Under en 20 veckors period gjordes pressutskick i viktiga politiska frågor med stöd av 

våra talespersoner. 

Kretsen inbjöd Socialdemokraterna till politisk debatt och totalt genofördes 9 politiska 

debatter M mot S. 

 

Valsedlar och åter valsedlar 

Totalt 960 000 valsedlar hanterades av Johan Melander och Christer Melander för att vi 

dels fick dem till vår lagerlokal men därefter utlämnade till vallokalerna. Först utlämning 

för förtidsval och sedan till alla vallokaler på valdagen. 

På valdagen såg föreningarna till att valsedlar fanns på plats i samtliga lokaler och att 

det fanns moderata utdelare av våra moderata valsedlar vid vallokalerna.  

 

Valda fullmäktigeledamöter 

Ja så var valresultatet ett faktum och fullmäktigekandidater valda. Avgående 

gruppledare förberedde möte med nya fullmäktigegrupper för val av valberedningar 

enligt gällande arbetsordning. Nytt för detta år var att fullmäktiggrupperna redan tillsattes 

i oktober medan nämnderna ersattes efter 1 jan 2019. Så från och med oktober så leder 

nya gruppledningar sina fullmäktigegrupper utifrån fastställt lokalt politikprogram inom 

ramen för partiets program. 

 

Medlemmar  

Nya Moderaterna i Norrköpings hade 733 medlemmar varav 284 var MUF-medlemmar i 

december 2018.  
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Huset  

Husgruppen har bestått av Christer Frey och Johan Melander. 

 

 

Moderatkvinnorna Norrköping 2018 

Kretsens MQ-ansvarige Joanna Sjölander är tillika Ordförande för Moderatkvinnorna i 

Östergötland. Temat för årets arbete i har varit kampanj.  

I Östergötland avslutade Moderatkvinnorna en gedigen Spetsutbildning i början av året, 

där fyra Norrköpingspolitiker deltog och laddade för valarbete och uppdrag. 

 
Programmet för 2018 har sett ut som följer: 
8 mars: Kampanj som uppmärksammar utsatta kvinnor. 
20 mars: avslutning spetsutbildningen om att nå ut till väljare med Ulrika Schenström 
26 april: kampanj vid invigning av Åhléns Outlet Ingelsta  
17 maj: Vårruset i Norrköping  
23 augusti: studiebesök Räddningstjänsten i Norrköping (RSÖG), räddningsstationen i 
Kvillinge. 
25 augusti: MQ kampanj i Norrköping city på den nationella MQ Dagen  
29 augusti: Återbesök på Portalen i Hageby på temat demokrati och kommande val. 
5 september: MQ slutspurtkampanj i Norrköping 
 

 

Seniorerna Verksamhetsberättelse 2018 Norrköping – Päivi 

Johansson har ordet 
MSS - Moderata seniorer i Östergötland är organisatoriskt ett nätverk bestående av 

senioransvariga i länsförbundet, i de olika kretsar och i föreningar. I Norrköping finns en 

ledningsgrupp bestående av kretsens senioransvariga tillsammans med de olika 

föreningarnas senioransvariga.   

Under valåret 2018 låg fokus på politiska frågor men tidigt på våren hanns det med 

andra aktiviteter. En av dessa var besök på Norrköpings Vatten och Avfall samt besök 

på Vrinnevisjukhuset. På Vrinnevi fick vi ta del av alla utbyggnadsplaner, tyvärr var inte 

den nya akuten tillgänglig för studiebesök. Ett mer opolitiskt arrangemang var bowling 

på Vilbergen. 

Ordförande för moderata seniorer Margaretha Pålsson besökte Norrköping i april. 

Margareta höll ett föredrag om pensionerna för inbjudna seniorer. En fråga som lyftes av 

flera var skatteskillnaden mellan arbete och pension. Vi fick bra press på arrangemanget 

samt på moderaternas seniorpolitik i Norrköping.  
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I slutet av maj anordnades två försommarluncher för seniorerna i M-huset med temat 

”Allt om valet”. En ordentlig genomgång av vilka frågor moderaterna går till val i riksdag, 

region och kommun genomfördes och en del valmaterial delades ut.  

Ett efterlängtat besked kom under sommaren med moderaternas vallöfte till 

pensionärerna att sänka skatten. Information om moderaternas vallöften och 

skattesänkning skickades brevledes till alla m-seniorer i Norrköping tillsammans med 

inbjudan till aktiviteter och valmaterial. Pensionerna och ”skatten” försvann som valfråga.   

Under själva valrörelsen augusti-september hade seniorerna ”Öppet hus” fem gånger 

med start 22 augusti, då förtidsröstningen började. Det var kaffe och information om 

valrörelsen samt om aktuella politiska frågor. Efteråt kampanj på stan.  

Ett varmt tack till alla seniorer som har ställt upp i valrörelsen, samt till alla som ”bara” 

har talat om moderat politik och om moderata värderingar på hemmaplan. Slutligen ett 

tack till föreningarnas senioransvariga. 

 

Gruppledare Kommunfullmäktigegruppen Sophia Jarl har ordet 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN 2018 

Året har präglats av valrörelsen 2018. Kommunfullmäktigegruppen har jobbat nära och 

intensivt med partiorganisationen för att synliggöra både den dagsaktuella samt 

långsiktiga politiska agendan.  

 

TALESPERSONER  

Tidigt under valåret utsågs ett antal talespersoner. Dessa utgjordes av gruppledarna för 

respektive nämnd. Syftet var att profilera många företrädare inom olika sakpolitiska 

områden. Varje talesperson företrädde sitt område i valprogrammet 100 procent 

Norrköping. Jag anser att det här arbetssättet stärker laget och ger möjlighet till 

delaktighet och synlighet för fler än enbart kommunalråden därför vill jag gärna utveckla 

detta arbetssätt under denna mandatperiod.  

 

DEN LOKALA DEBATTEN VALÅRET  

Kommunfullmäktigegruppen har varit aktiva i sitt politiska arbete under hela 

mandatperioden. Över fyrtio moderata motioner har passerat kommunfullmäktige. 

Ambitionsnivån toppades under valåret och nedan följer några profilfrågor;

1/ En skola med relevanta resurser 

Den lokalpolitisk debatten har mestadels handlat om Norrköpings kommunala skolor och 

verksamheternas brist på resurser. Kommunfullmäktigegruppen har försökt synliggöra 
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konsekvenserna av de skolneddragningar som den styrande koalitionen drev igenom. 

Tyvärr har dessa försök alltid avvisats. I dagsläget vet vi att besparingarna fått stora 

negativa konsekvenser för framförallt barn med särskilda behov. Vi kommer, även 

denna mandatperiod, driva på Kvartetten inom skolområdet. 

 

2/ En värdig omsorg 

Alltför många äldre tvingas att gå via domstolar för att få rätt stöd och hjälp från 

Norrköpings kommun. Det är oacceptabelt. Med anledning av det har vi lagt flera förslag 

för att förbättra situationen för våra äldre invånare. Bland annat att kommunen måste 

börja ta hänsyn till människors upplevda trygghet. Kvartetten ville inte bifalla vårt förslag. 

Den här frågan är alltför viktig för att inte fortsätta driva opinion för och därför kommer vi 

att återkomma inom en snar framtid.  

 

3/ Fler i arbete 

Mycket positivt händer i vår stad, jag tänker på ostlänken och på nya bostadsområden 

men vi ser tyvärr klyftorna ökar vilket på sikt hotar välfärden för oss alla. Arbetslöshet är 

fortfarande Norrköpings största problem. Vi strävar efter att alla moderata förslag ska 

leda till fler i arbete. För att fler ska komma till egen försörjning behöver kommunen bli 

mer företagsvänlig. Ett sätt tror vi är att företagare får betygsätta kontakter med 

kommunens tjänstemän - ett sådant förslag har vi lämnat till kommunfullmäktige. 

VALRESULTATET I NORRKÖPING 

Min målsättning var att vi skulle bli största parti här i Norrköping. På grund av olika 

anledningar lyckades vi inte med detta. Lokalt gjorde vi dock ett godkänt valresultat där 

vi behöll en betydligt starkare ställning i kommunen än i riksdagsvalet. Jag vill fortsatt 

hävda att det är ett resultat av att vår politiska agenda; människors vardagsproblem. 

Men jag vill också påstå att det också är ett resultat av att vi i större utsträckning arbetar 

mot samma uppsatta mål där socialdemokraterna utgör vår gemensamma 

huvudmotståndare.  

GRUPPENS MÖTEN ÄR ÖPPNA FÖR DIG 

Kommunfullmäktigegruppen sammanträder varje måndag veckan innan 

Kommunfullmäktige i Norrköping. Under 2018 sammanträdde gruppen vid 10 tillfällen 

samt anordnade kretsen och gruppledningen för kommunfullmäktigegruppen ett internat 

med övernattning. 

Du vet väl om att gruppens möten är öppet för medlemmar i Norrköpingskretsen och alla 

medlemmar har rätt att yttra sig i våra diskussioner.  Varmt välkommen! 
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Gruppledare Regionfullmäktigegruppen Marie Morell har ordet 
 
Regiongruppen 
Region Östergötland har ett samlat ansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och näringslivsutveckling.  

 
För regiongruppen har året givetvis dominerats av valet vad gäller såväl föreberedelser, 
genomförande av valrörelse och formering efter valet. Men året har också dominerats av 
de stora problem som Region Östergötland befinner sig i med ökande vårdköer, 
ekonomiska underskott och ett bristande regionalt ledarskap.  
 
Moderaterna, tillsammans med Kristdemokraterna, har fortsatt att utgöra en aktiv och 
konstruktiv opposition i regionen (vilket även blev fallet efter valet, se mer nedan). I juni 
månad lade våra båda partier fram en gemensam budget till regionfullmäktige. Vi har 
även lagt ett antal motioner och interpellationer under året.  
I samband med regionfullmäktige i november, då det nya styret formerats och finansplan 
skulle antas, fick Moderaterna och Kristdemokraterna igenom nio konkreta förslag – 
med särskilda uppdrag – som alla syftar till att vända den negativa utvecklingen för 
Region Östergötland.  
 
Hälso- och sjukvård  
Likt förra året har även detta år präglats av bekymmer inom vården där en stor mängd 
vårdplatser varit stängda på grund av personalbrist. Det skapar både en dålig 
arbetsmiljö för våra medarbetare och sämre tillgänglighet för patienterna. 
 
Vi moderater, tillsammans med Kristdemokraterna, har fortsatt lagt konkreta förslag för 
att vända vårdkrisen där vi framför allt har fokuserat på personalfrågor, men även 
ledning och styrning.  
 
Personalbristen har även medfört ökade köer i vården. Vi har därför haft ett flertal 
yrkanden för att möta detta, bland annat har vi gång på gång lyft frågan om att införa 
vårdval inom ögonsjukvården.  
 
Den kris som vården genomgår innebär även ekonomiska utmaningar. Vi ser nu att 
underskotten är större än någonsin inom alla delar av vården. Faktum är att Region 
Östergötland går mot ett underskott på ”sista raden” för första gången sedan 2003. Vi 
har tillsammans med KD under lång tid yrkat på åtgärder, särskilda arbetsgrupper och 
extern granskning m.m. utan att få gehör.  
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Kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor 
Moderaterna har aktivt medverkat i arbetet för Östergötlands bästa även vad gäller 
kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor.  
 
Under året fastställde regeringen nationell infrastrukturplan efter flera års 
påverkansarbete inte allra minst genom det storregionala samarbetet i En Bättre Sits. 
Regeringen godkände också vår regionala transportplan (LTP), detta efter ett långvarigt 
och konstruktivt förankringsarbete mellan nämnden och kommunerna. Utfallet i planerna 
blev bra med gehör för viktiga projekt som Ostlänken, förbifart Söderköping och väg- 
och järnvägsstråken från Motala norrut. 
 
Vi har tillsammans med (KD) aktivt deltagit i framtagande av regionens nya 
bredbandsstrategi och skogsnäringsstrategi. 
  
Det nya regionala tågsystemet Mälartåg (Stockholm med omkringliggande län och 
Östergötland) är igångsatt i och med införandet av det gemensamma biljettsystemet 
Movingo. Intresset från resenärer är mycket stort. Beställda nya dubbeldäckare kommer 
om något år börja trafikera hela vår storregion. Vi har aktivt deltagit i processen bl a 
genom representation i MÄLABS:s styrelse (Mälartrafik AB). 
  
Inför valet presenterade Moderaterna i regionen 24 förslag för landsbygden. Bland de 24 
förslagen fanns exempelvis att politiska beslut som gäller skola, äldreomsorg, 
kommunikationer och samhällsservice på landsbygden måste präglas av ett 
helhetsperspektiv med hänsyn till hela bygdens förutsättningar. Ett annat förslag 
handlade om att regionen och kommunerna så långt det är möjligt bör köpa in mat och 
produkter från lokala producenter och leverantörer, till exempel lanthandlare. 
 
Valet 2018 
I valet presenterade moderaterna ett program för att skapa en ännu bättre vård och 

hälsa i Norrköping med konkreta förslag kring bland annat utveckling av hjärtsjukvården 

på Vrinnevisjukhuset.  

Vi presenterade även åtgärder för att stoppa hot och våld mot vårdpersonal. 

Efter valnatten kunde vi konstatera att Moderaterna gjort ett mycket bra val till 

regionfullmäktige med 22,01 %. Trots tappet i riksdagsvalet behöll vi därmed våra 

mandat och ökade antalet röster jämfört med valet 2014. Dessutom blev Alliansen större 

än det rödgröna blocket, vilket gjorde att det fanns hopp om ett nytt styre i Region 

Östergötland. Efter några veckor stod det dock klart att Centerpartiet och Liberalerna 

ändå valde att fortsatt ingå samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vilka då 

bildar styrande minoritet.  
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Moderaterna och Kristdemokraterna fortsätter därmed sitt nära samarbete i opposition 

och har dessutom ingått valteknisk samverkan med Vänsterpartiet, vilket gör att den 

styrande minoriteten inte heller har majoritet i styrelse eller nämnder.  

Moderata regiongruppens sammanträden 
Gamla regiongruppen har sammanträtt 6 gånger under året. Nya gruppen har 
sammanträtt 3 gånger. I december hölls en gemensam middag för både gamla och nya 
gruppen, med avtackning av avgående ledamöter.   
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Kretsstyrelsen bekräftar verksamhetsberättelsen enligt nedanstående 

underskrifter.  

 

 

 

Ingrid Cassel, kretsordförande   Christer Frey, vice ordförande 

 

 

 

Charlotte Swärd, kassör   Per Helgesson, ledamot 

 

 

 

Per Jameson, ledamot   Simon Johansson, ledamot 

 

 

 

Joanna Sjölander, moderatkvinnorna   Päivi Johansson, senioransvarig 

 

 

 

Tommy Svensson, revisor  

 

 

 

 

OBS! Förteckning över förtroendevalda i kommunen kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet. 
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Proposition – Strategi för M-huset 

 
Moderaterna i Norrköping har sedan 1976 haft den stora förmånen att äga kvarteret 
Varvet. Fastigheten är unik och ett av de viktiga kulturarven i Norrköping med sin 
historia, läge och arkitektur. Allt detta ger självklart unika möjligheter, men det innebär 
även ett stort ansvar. 

Kvarteret idag möjlighet både till stora lokaler för Moderaterna, men även till att hyra ut 
lokaler till externa hyresgäster. Moderaterna i Norrköping hade tidigare sina lokaler i det 
”stora huset”. Men sedan en längre tid har partiet haft sina lokaler i den så kallande 
”längan" medan MUF finns i ”stora huset”. 

Detta bland annat beroende på att det stora huset inte har någon entré som är tillgänglig 
för personer med funktionsnedsättning. 

För att bevara värdet kräver en fastighet kontinuerlig omvårdnad. Ett hus av Varvets 
karaktär med sin unika historia kräver lite extra omvårdnad. Det samma gäller också för 
att kunna hålla en tillräcklig nivå på de lokaler som ska hyras ut till externa hyresgäster. 
Idag nyttjar vi en så stor del av huset att vi måste ta ut en marknadsvärderad hyra som 
följs upp i deklarationen. 

Under de senaste åren har det genomförts olika typer av renovering av huset. Många 
gånger har de varit betingade av akuta händelser som gjort att man fått agera utan en 
mer genomgripande plan. Under 2018 har två reparationer skett av VVS-systemet på 
grund av akuta behov. 

Fram till idag har fastighetens utveckling kunnat genomföras utan att det finns några lån. 
Nu står vi dock inför ett val då fastigheten är i behov av större mer genomgripande 
renoveringar. En långsiktig plan för hur Moderaterna i Norrköping bör agera måste tas 
fram. I den planen bör olika handlingsalternativ tas fram för att skapa ett bra och 
genomarbetat beslutsunderlag. 

Då kvarteret Varvet innebär en så betydande del av Moderaterna i Norrköpings 
tillgångar bör det vara kretsårsmötet som ger uppdrag om vilken utveckling man ska 
välja. För att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt bör en fördjupad utredning 
genomföras.  

Kretsstyrelsen bör därför få i uppdrag att ta fram en strategi för lokaler för Moderaterna i 
Norrköping. Strategin kommer att innebära olika vägval för framtiden. 

Strategin bör/ska innehålla följande delar: 

• Vad har Moderaterna för lokalbehov för framtiden? 

• Hur kan vi utveckla kvarteret Varvet för att tillgodose våra lokalbehov och vilka 
alternativ finns? 
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• Om Moderaterna fortsatt ska äga kvarteret Varvet - vilka investeringar är 
nödvändiga för att kunna anpassa huset till de behov som finns? 

• Hur kan fastigheten utvecklas, både sett till eget lokalbehov och för att skapa god 
ekonomi? 

En plan bör tas fram för vilka investeringsbehov som finns för fastigheten. En långsiktig 
plan bör tas fram för hur och när dessa kan genomföras. 

• Hur ska eventuella investeringar finansieras? Och hur ska framtida avkastning 
från fastigheten säkras och hanteras? 

 

Idag finns inga lån tagna på fastigheten. Vi vet dock att den har ett relativt högt värde på 
marknaden för fastigheten och att det därmed bör finnas utrymme för att låna till 
investeringar. Idag har vi en relativ låg hyresnivå för våra hyresgäster och hur ser 
framtiden möjligheter ut att finns hyresgäster med en nuvarande eller högre hyresnivå. 

Arbetet med en strategi för M-huset bör starta omgående. Strategin senast bör kunna 
presenteras för ordinarie kretsårsmötet 2020, eller eventuellt ett extrainsatt kretsårsmöte 
under 2019 för beslut. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås kretsårsmötet besluta: 

Att uppdra till kretsstyrelsen att ta fram en ”Strategi för M-huset” 

Att strategin, med förslag till ställningstaganden, presenteras för ordinarie eller extra 
kretsårsmöte senast under våren 2020.  

 
2019-02-11 
 
Kretsstyrelsen för Nya Moderaterna i Norrköping 
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Motioner 

 

Motion 1 – Byggnation på jordbruksmark i Norrköpings kommun              s. 17 

Motion 2 – Från tvingad till valfri representation i Moderatkvinnorna              s. 20 

Motion 3 – För ett MQ i tiden                 s. 23 

Motion 4 – Vision: Hela landet skall leva och verka och utvecklas!              s. 27 

Motion 5 – Lika förutsättningar inom ramen för Lagen om valfrihet, LOV       s. 39 

Motion 6 – Plastens förödande verkan på liv och natur.               s. 41 

Motion 7 – Tandvårdskostnaderna i Sverige.                s. 43 

Motion 8 – Ändring av grundavdraget                s. 46 

Motion 9 – Ökade populationer av vildsvin och dovhjort               s. 49 

Motion 10 – Ökade skador på grödor orsakade av vildfåglar              s. 52 
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Motion till Moderaternas kretsårsmöte 2019 

 

BYGGNATION PÅ JORDBRUKSMARK I NORRKÖPINGS 

KOMMUN. 

 

Debatten om samhällets ianspråktagande av jordbruksmark skapar en konflikt 

mot äganderätten. Jag upplever att kommunen i alltförstor utsträckning gör 

avkall på just äganderätten, hänvisar till samhällets ”behov av mark” och 

därefter helt godtyckligt ”tar” mark i besittning. Det är inte ett moderat 

förhållningssätt. I motsats till detta är det många gånger svårt för enskilda 

markägare att stycka av en tomt eller flera.  

Jag anser att kommunen bör införa en klassning av hur bra den mark som skall 

bebyggas är; kommunen bör ta reda på hur stor avkastning marken ger (med 

utgångspunkt från tex bördighet mm.) Detta ska ställas i relation till den 

bebyggelse som föreslås. Förslaget bör gälla även när kommunen planlägger nya 

områden. 

 

Jag föreslår därför kretsårsmötet beslutar följande: 

-Att M verkar för att Norrköpingskommun tar fram ett förslag på hur man 

klassar jordbruksmark tex genom markkartering. 

-Att M verkar för att underlätta för enskilda markägare att få bygglov utanför 

planlagda områden.  

-Att M aktivt jobbar för att stärka äganderätten. 

-Att kretsårsmötet översänder motionen till kommunfullmäktigegruppen 

 

Per Helgesson 

Moderaterna Vikbolandet  
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Vikbolandsstyrelsens svar på Per Helgessons motion om:   

 

BYGGNATION PÅ JORDBRUKSMARK I NORRKÖPINGS 

KOMMUN. 
 
Frågan om markanvändning är viktig för att den landar ned i hur många jobb som vi kan ge 

förutsättningar till.  
 
Kvartettens syn på hur mark ska nyttjas präglas av en viss lättja. Endast det stora Malmölandet strax 

utanför Norrköping har översiktsplanerats. Vi stödjer planeringen men oroar oss över att Kvartetten 

inte varit mer pådrivande i att hitta fler markområden. Kommunen har i dag en akut brist på 

industrimark samtidigt som arbetsmarknaden är starkt beroende av att fler företag etableras. Parallellt 

med detta måste kommande markexploateringar ta hänsyn till en växande befolkning som ställer krav 

på att mer mat kan produceras samtidigt som kommunen ska ta tillvara kraften inom den gröna 

näringen som skapar arbetstillfällen inom exempelvis turism, jord- och skogsbruk. 

 

Styrelsen ser inga motsättningar i att betydligt mer fokuserat ta fram nya översikts- och detaljplaner 

samtidigt som vi värnar den gröna näringen.  

 

Med anledning av detta föreslår styrelsen årsmötet att:  
 
Bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till Norrköpingsmoderaternas kretsårsmöte 
 

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2019 

 
Vikbolandsmoderaternas årsmöte 2019-02-14 beslutade att följa styrelsen rekommendation och bifalla 

motionen i sin helhet.  

Beslutet var enhälligt.  
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Kretsstyrelsens svar: Motion 1 – Byggnation på jordbruksmark i 

Norrköping kommun 

Kretsstyrelsen anser att motionen uppmärksammar betydelsen av att använda jordbruksmark på bästa 

sätt utifrån ett hållbart samhällsperspektiv. Tillvaratagande av jordbruksmark är en strategisk fråga om 

vår egen självförsörjning vid en krissituation. Tillgången av brukningsbar jordbruksmark är en ändlig 

resurs och det krävs nya ställningstagande för hur vi på bästa sätt tar hand om denna idag och till nästa 

generation.  

Kretsstyrelsen föreslår mot bakgrund av detta kretsårsmötet att besluta  

• att ställa sig bakom motionen i sin helhet. 
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MOTION TILL MODERATERNAS PARTISTÄMMA 2019 

FRÅN TVINGAD TILL VALFRI REPRESENTATION I 

MODERATKVINNORNA 

Moderatkvinnornas nätverk har en särställning gentemot andra av moderaterna sanktionerade 

partinätverk. I dagsläget är det obligatoriskt för varje partiförening att utse en MQ-representant.  

 

Moderaternas stadgar bör värna partiföreningarnas frihet. Det gäller såväl i politiska sakfrågor inom 

partiprogrammet som i hur det arbetet bedrivs. Varje förening har sina utmaningar beroende bland 

annat på hur väljarkåren ser ut i föreningens geografiska område; ålder och områdets socioekonomiska 

tillhörighet är exempel på variationer som förekommer mellan partiföreningar.  

 

Moderatkvinnorna skapades i en tid där kvinnliga företrädare var starkt marginaliserade inom partiet. 

I en sådan tid var det nödvändigt att arbeta för att varje partiförening ökade sin kvinnorepresentation. 

Att det under lång tid, enligt stadgarna, varit obligatoriskt för föreningarna att utse en kvinnoansvarig 

kan tyckas sympatiskt. Men tiderna har förändrats, föreningar arbetar idag med jämställdhetsfrågor 

men inte alltid genom moderatkvinnornas nätverk. Anledningarna till detta kan givetvis vara flera 

men en orsak tror jag kan vara att moderatkvinnornas agenda till mesta del handlar om att föra fram 

kvinnliga medlemmar. Agendan fokuserar inte tydligt på de jämställdhetsfrågor som kräver 

opinionsbildning och samhällsdebatt.  

 

Med det fokus som moderatkvinnornas stadgar idag stipulerar bör det vara frivilligt för föreningarna 

om de vill utse en moderatkvinnoansvarig. Ett sådant förhållningssätt blir då likvärdigt med 

exempelvis moderata seniorers ställning inom partiet.  

 

Moderaterna är ett parti för valfrihet därför är det anmärkningsvärt att partiets stadgar fortfarande 

tvingar föreningar att ingå ett särskilt nätverk men låter övriga vara frivilliga.  

 

Jag föreslår därför kretsårsmötet att besluta :  

 

Att1uppmana partistämman att revidera de stadgar som tvingar föreningar och krets att utse 

representanter till deltagande i moderatkvinnornas nätverk till att vara frivilligt likt andra 

partinätverk.   

Att2 kretsårsmötet översänder motionen till förbundsstämman  

Att3 förbundsstämman översänder motionen till partistämman  
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FÖR NYA MODERATERNA 

Sophia Jarl Vikbolandets moderata förening 

Anna Sotkasiira Wik moderata statsföreningen  

 

 

Svar på motion 

 

FRÅN TVINGAD TILL VALFRI REPRESENTATION I 

MODERATKVINNORNA 

Styrelsen för Vikbolandet svarar motionären Sophia Jarl enligt följande:  

 

Motionen behandlar en viktig grundvärdering för oss moderater, nämligen frågan om valfrihet. 

Styrelsen inser att moderatkvinnornas nuvarande stadgar var viktiga i en tid där kvinnor hade en 

annan ställning inom moderaterna. Det finns fortfarande forum där alltför få kvinnor är 

representerade inom moderaterna men motionen pekar ändå på relevanta argument för att 

föreningarna måste få välja vilka nätverk de ska tillhöra. Vi är partiet som profilerar oss som ett 

valfrihetsparti det bör givetvis genomsyra även vår egen organisation.  

 

Nätverk är en bra organisationsform för olika frågor men det är viktigt att alla nätverk inom 

moderaterna har likvärdiga villkor.  

 

Med anledning av detta föreslår styrelsen årsmötet att; 

 
Bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till Norrköpingsmoderaternas kretsårsmöte 

 

 

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2019 

 
Vikbolandsmoderaternas årsmöte 2019-02-14 beslutade att följa styrelsen rekommendation och bifalla 

motionen i sin helhet.  

Beslutet var enhälligt.  
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Kretsstyrelsens svar: Motion 2 – Från tvingad till valfri representation 

Kretsstyrelsen anser att motionen lyfter fram behovet av att fastställa att jämställdhetsarbetet är 

integrerat i allt moderat politiskt arbete och inte en separat del. Moderatkvinnorna nätverksarbete bör 

därför vila på en frivillig anslutning på samma sätt som Moderata Seniorer.  

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet att besluta: 

• att  ställa sig bakom hela motionen, 

• att vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands länsförbundsstämma, 
• att vidaresända motionen till Moderaternas partistämma. 

Marie Morell reserverar sig mot kretsstyrelsens beslut. Joanna Sjölander och Per Jameson ställer sig bakom 

reservationen. 

Reservation till förmån för avslag på att-sats 1 

Moderatkvinnorna har sin grund i de organisationer som bildades av moderata kvinnor i början av 1900-talet när 

Allmänna valmansförbundet ännu inte tillät kvinnor som medlemmar i partiet.  

1997 omorganiserades Moderata kvinnoförbundet till ett nätverk med namnet Moderatkvinnorna, vilket ger utrymme 
för friare arbetsformer. I varje förbund utses en länskvinnoordförande. Tillsamman utgör de 26 
länskvinnoordförandena det beslutande organet för Moderatkvinnorna.  Lokalt arbetar man i föreningar, nätverk, 
projektgrupper m.m. 

Syftet har hela tiden varit att lyfta fram kvinnliga aspekter på politiska frågor samt att stimulera fler kvinnor till politiskt 
engagemang och öka den kvinnliga representationen på alla politiska nivåer. 

Moderatkvinnorna är idag nätverk inom Moderata Samlingspartiet. Den nya organisationen som ersatt det tidigare 
kvinnoförbundet ger utrymme för friare arbetsformer och organisatoriska lösningar. 

Syftet med arbete i nya former är att stimulera fler kvinnor till aktivt politiskt engagemang och öka den moderata 
kvinnliga representationen. 

Moderatkvinnorna är dock fortfarande en formell organisation inom moderaterna, precis som Moderata 
Ungdomsförbundet men till skillnad från exempelvis Moderata Seniorer och Öppna Moderater som är nätverk inom 
partiet. 

En översyn av partiets stadgar pågår just nu och kommer att behandlas på partistämman. Frågan om olika nätverks 
ställning i partiet har diskuterats länge, det har exempelvis vid fler tillfällen motionerats om att Moderat Seniorer också 
ska ha en obligatorisk representation i partiets styrelser.  

Så länge Moderatkvinnorna är en formell organisation inom partiet anser vi att det bör finnas minst en MQ-ansvarig i 
varje förening. Det är ju upp till föreningarna att arbeta på det sätt man själv anser bäst med den representanten. 
Varje förening har ju utöver detta sin fulla rätt att utse ansvarig för vilka områden man själv anser angelägna utifrån 
sina behov.  

Dessutom är frågor som rör kvinnor och jämställdhet är en angelägenhet för hela partiet, inte bara för kvinnorna - att 

alla kommer till sin rätt är ju grunden i moderat politik. 

Då frågan om stadgar kommer att behandlas på partistämman och ett arbete genomförs just nu så bifaller vi dock att-
att 2 och 3 för att lyfta debatten vidare.  
Marie Morell, Joanna Sjölander och Per Jameson 
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MOTION TILL MODERATERNAS PARTISTÄMMA 2019 

FÖR ETT MQ I TIDEN  

Moderatkvinnornas ändamål formulerades i en annan tid. I en tid där det var ovanligt med kvinnliga 

politiker och ledare inom moderaterna. Det fanns ett behov av att stödja framväxten av ett mer jämställt 

parti gällande representation i olika politiska forum. Nu är vi ett parti där kvinnoorganisationen 

behöver fokusera på, för den här tiden, andra mer angelägna frågor för jämställdhet.  

 

Sverige är i dag ett av världens mest jämställda länder. Men trots det utmanas svensk jämställdhet av 

politik, religion och kultur. Lagar ger kvinnor samma rättigheter som män men ibland inte samma 

möjligheter. Olika religioner och kulturer innehåller inslag som förtrycker och begränsar kvinnor. 

Några exempel på detta är att;  

 

1/ Kvinnor utsätts fortfarande för mäns våld i nära relationer,  

2/ Alltfler unga flickor växer upp i Sverige med begränsningar sprungna ur traditioner och religion. 

Hedersbrott och förtryck är vanliga inslag i vår vardag,  

3/ Kvinnor har lägre löner, otryggare anställningar och kvinnodominerade yrken värderas ofta lägre, 

 

Moderatkvinnorna är idag ett nätverk vars syfte är att stärka den kvinnliga representationen inom 

partiet. Det syftet har till viss del spelat ut sin roll och behöver åtminstone breddas.  

 

För att nätverket ska behålla sin legitimitet bör nätverket verka för att de  samhällsproblem som 

upprätthåller ojämställda förhållanden mellan män och kvinnor, pojkar och flickor motverkas.  

 

Syftet med de olika organisationer Moderaterna som parti sanktionerar bör vara likartad och därför är 

det rimligt att MQ:s syfte ändras för att bättre överensstämma med MUF:s och Moderata seniorer 

exempelvis. 

 

Vi föreslår därför kretsårsmötet att besluta :  

Att1uppmana partistämman att revidera moderatkvinnornas stadgar och riktlinjer så att nätverkets 

främsta uppgift är att bidra till opinionsbildning och samhällsdebatt i angelägna jämställdhetsfrågor 

mot exempelvis hedersvåld, mäns våld mot kvinnor och lika villkor på arbetsmarknaden.   

Att2 kretsårsmötet översänder motionen till förbundsstämman  

Att3 förbundsstämman översänder motionen till partistämman  
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FÖR NYA MODERATERNA 

Sophia Jarl Vikbolandets moderata förening 

Anna Sotkasiira Wik moderata statsföreningen  

 

 

Svar på motion 

 

FÖR ETT MQ I TIDEN  

Styrelsen för Vikbolandet svarar motionären Sophia Jarl enligt följande:  

 

Så länge moderaternas stadgar kräver att varje förening och krets utser en MQ-ansvarig anser 

styrelsen att MQ:s fokus ska användas till att driva jämställdhetsfrågor som går i takt med tiden. I 

dagsläget saknas tydliga skrivningar i stadgar och riktlinjer om viktiga jämställdhetsfrågor.  

 

Det må vara svåra frågor att lyfta eftersom partiet inte kommit så långt i detta arbete men då blir det 

desto viktigare att kvinnoföreningen använder sin röst att driva dessa i samhällsdebatten. Kvinnor i 

dagens Sverige dör inte för att de har svårt att komma med i ett politiskt parti eller saknar kunskap om 

hur de kan bli politiskt aktiva, kvinnor dör av mäns våld.  

 

Med anledning av detta föreslår styrelsen årsmötet att; 

 
Bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till Norrköpingsmoderaternas kretsårsmöte 

 

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2019 

 
Vikbolandsmoderaternas årsmöte 2019-02-14 beslutade att följa styrelsen rekommendation och bifalla 

motionen i sin helhet.  

Beslutet var enhälligt.  
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Kretsstyrelsens svar: Motion 3 – För ett MQ i tiden 

Kretsstyrelsen har tolkat motionärens intention med motionen är att utveckla partiet 

jämställdhetsarbete genom att se över Moderatkvinnornas stadgar och riktlinjer. Kretsstyrelsen erinrar 

dock om att Moderatkvinnorna är ett eget förbund med egen förbundsstämma där beslut om inriktning 

av Moderatkvinnornas politik fastställs. Kretsstyrelsen anser att frågan bör behandlas av partistämman 

som en del i utvecklingen av partiets jämställdhetsarbete.  

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet att besluta: 

• att ställa sig bakom hela motionen, 

• att vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands länsförbundsstämma, 

• att vidaresända motionen till Moderaternas partistämma. 

Marie Morell reserverar sig mot kretsstyrelsens beslut. Joanna Sjölander, Per Jameson och Simon 

Johansson ställer sig bakom reservationen. 

RESERVATION TILL FÖRMÅN FÖR AVSLAG PÅ ATT-SATS 1 

Motionären lyfter i brödtexten frågan om att Moderatkvinnornas syfte är förlegat och bör revideras så att de är mer 
samstämmiga med de syften som MUF och Moderata Seniorer har i sina stadgar.  

I att-satsen anges dock att stadgan för Moderatkvinnorna ska revideras så att organisationens främsta uppgift är att 
bidra till opinionsbildning och samhällsdebatt i angelägna frågor, där hedersvåld, mäns våld mot kvinnor och lika 
villkor på arbetsmarknaden nämns som exempel. 

Enligt Moderatkvinnornas stadgar som antogs 2007 så är ändamålet att: 

Moderatkvinnorna har till syfte att fördjupa moderata kvinnors politiska kunnande, att skapa förutsättningar för ökade 
insatser i partiorganisationen och ökad kvinnorepresentation på alla nivåer. Arbetet skall koncentreras på utbildning 
och rekrytering av kvin- nor samt att lyfta fram kvinnliga aspekter på politiska frågor. 

Motionären hänvisar till Moderata Ungdomsförbundet och Moderata Seniorers ”syften”.  Enligt Moderata 
Ungdomsförbundet och Moderat Seniorers stadgar är deras syfte att: 

Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata 
Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets 
uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom att 
bygga långsiktiga relationer ska vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna. 

Moderata Seniorer ska: 

• Målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer med särskild inriktning för frågor som rör 
seniorer 

• Skapa och utveckla ett rikstäckande nätverk av seniorföreträdare på riks-, förbunds-, och föreningsnivå. 

• Verka för ökade insatser i partiarbetet för seniormedlemmar och för att dessa aktivt ska delta i den 
allmänna debatten och där särskilt inrikta sig på frågor som är viktiga för de äldre medborgarna. 
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• Verka för ökad representation av och för seniorer på alla nivåer. 

• Företräda Moderaterna i samarbetet i den Europeiska Seniorunionen (ESU). 

Det kan vara så att Moderatkvinnornas stadgar kan ha behov av att revideras för att mer likna exempelvis de 
skrivningar som finns för MUF och Moderata Seniorer.  Men det som i sådana fall bör lyftas fram är väl att vinna 
väljare för moderaterna. Men att göra det på det sätt som motionären föreslår är inte rätt väg att gå.  

Moderatkvinnornas organisation bygger på en struktur som underlättar nationell samverkan och därmed 

god förankring i hela landet. Nivån av engagemang är fullkomligt frivillig.  

Alla goda initiativ som vitaliserar partiet samt främjar vår synlighet och politikutveckling bör uppmuntras, 

inte motarbetas. Moderata Seniorer borde också få stöd i stadgan för ett starkare nätverk. 

Vi ser dock att det kan finnas ett behov för en vidare diskussion i frågan varför vi bifaller övriga att-satser om att sända 
motionen vidare. 

Marie Morell, Joanna Sjölander, Per Jameson och Simon Johansson 
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Vision: Hela landet skall leva och verka och utvecklas! 

 

Inget av våra partier verkar ha någon egentlig vision vilket Sverige man vill se i 

framtiden. 

Alla talar om ett antal miljoner eller procent för lösa olika problem som man 

upplever eller tycker sig se. Ingen talar om vart man vill komma för att möta 

framtiden på ett begripligt sätt. Framtiden beskrivs över huvud taget väldigt lite 

om och hur den skall mötas! Alla talar om hur bra det går för Sverige!? Ingen vill 

eller vågar berätta att produktivitet/capita ligger på ca 1,0 % eller att vår valuta 

försvagats ca 10% under de två sista åren. Går det verkligen så bra!? Det är en hel 

del som talar för att vi förlorat konkurrenskraft. Risken med den försvagade 

valutan är också att ännu fler företag kommer att säljas till utländskt ägande med 

allt vad det innebär i form av ökad risk för färre jobb och framtid i Sverige. 

Sossarna verkar vilja leva på drömmen om det gamla folkhemmet men (Löven) 

nämner ibland att hela landet skall leva och försöker göra det troligt genom att 

flytta ut vissa statliga verk! Det fungerar säkert till viss del för berörda orter. Tänk 

på vad Norrköping hade varit utan de statliga verken!? 

Centern försöker lansera det gröna samhället och har nu även infört i retoriken att 

hela landet skall leva samt en humanare integration som inkluderar 

familjeåterförening. Appellerar säkert en del men vad i övrigt?  

Vi moderater verkar ha fastnat i att vi vet bäst!? E x v, Löven skall avsättas, så och 

så många procent till försvaret och polisen etc. Dessutom verkar vi ha börjat tävla 

med SD om vem som är mest restriktiv i invandringspolitiken. Dvs vi som i 

allmänhetens ögon anses ansvariga för massinvandringen går från ena 

ytterligheten till den andra. Vi som på Fredriks tid angav att försvaret var ett 

särintresse. Vi fortsätter nu att lansera frågan om sänkt skatt med nya Jobb 

skatteavdrag! Oavsett om detta är rätt eller inte så tror jag att det är risk att vi 

förlorat visionen i allmänhetens ögon.  
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 Visionen från Fredriks tid blev ARBETE ÅT ALLA i allmänhetens ögon vilket 

förankrades genom Jobb skatteavdrag, ROT och RUT etc. Dvs det blev trovärdigt i 

allmänhetens ögon! Idag kanske det inte är lika självklart eftersom vi fortfarande 

har hög arbetslöshet oavsett delvis av andra skäl. Detta mitt i en högkonjunktur 

med viss arbetskraftbrist samtidigt. Fredriks regering började dock tala om hur 

möta framtiden med ökad automation, it samhället, frågan om artificiell 

intelligens, klimathot etc. Bland annat frågan om minskat eller ändrat behov av 

arbetskraft på grund av ökad automation där det krävs kontinuerlig fortbildning 

som en del av vardagen. Visionen var livslångt lärande. Visionen för It blev tillgång 

till fiber i hela landet. Samarbetet inom alliansen gav bla Kö miljard till 

sjukvården. Frågan om upprustning av järnvägen lanserades med 

höghastighetståg mm. Dvs vi var på gång men det tog ett slut med den plötsliga 

ökningen av immigranter. 

 SD ökade kraftigt i opinionen delvis baserat på den ökande invandringen där det 

saknades information och beredskap att hantera mottagandet. SD gavs av övriga 

partier stämpeln att vara ett rasistparti. Detta verkade inte fungera eftersom 

sympatierna för SD växte mer och mer. Alla fick kalla fötter vilket ledde till 

December överenskommelsen som skulle hålla SD utanför makten. Resultatet 

blev i praktiken att de problem som SD pekade på fick hanteras av regeringen 

S/MP till stora delar i SDs anda. Ingen ville eller vågade tala om de positiva sidorna 

av invandring. Resultatet blev att SD växte i opinionen!                                                                                                            

I nuläget har vi fått en ny regering S/MP baserad på Januari överenskommelsen 

som motiveras med syftet att hålla SD utan inflytande. Detta uppfattas sannolikt 

av allmänheten som en odemokratisk behandling av SD.  Dvs SD kommer sannolikt 

att öka ytterligare i opinionen!? Över huvud taget verkar vi ha fått en S/MP 

regering baserad på olika särintressen som får svårt att orka med att hantera de 

långsiktiga frågorna på ett balanserat sätt. Detta trots att 60 % har röstat för en 

borgerlig inriktning! Nu har vi fått en regering som decimerar arbetsförmedlingen 

utan att veta vad man skall göra istället!? Problemet var ju att arbetsförmedlingen 

behövde reformeras för att behandla nutidens problem där omvandlingen av 
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arbetsmarknaden förändras i all snabbare takt (automation AI etc). Därutöver 

stoppdatum för fossila bilar 2030? etc 

Var står nu vi Moderater i denna verklighet? Kommer vi fortsätta vara ett 20 % 

parti baserat på konservativa värderingar med vissa liberala inslag!? Eller kommer 

vi förlora delar av våra väljare till SD som den ledande konservativa kraften!? Kan 

eller ska vi behålla inriktningen på en Alliansregering? Eller skall vi välja ny väg? 

Men hur? 

När jag lyssnat på retoriken från ledande nivå har vi angett en vilja att bli ett 

statsbärande parti! Men jag har inte hört mycket om vad det skulle innebära 

eller vad som krävs! Ulf nämnde dock vid vårt senaste Seniormöte att vi har 

utvecklats från ett rent konservativt parti till ett parti med konservativ grund och 

liberala värderingar. Vidare noterade Ulf att vi har mycket att lära av KD när det 

gäller sjukvård och omhändertagande. Noterade också från mötet att vi verkar ha 

ett embryo till praktisk klimat politik. Exv. forskning och utveckling för att ta fram 

nya drivmedel baserat på skogsråvara, viss förståelse att vi troligen behöver satsa 

på ny kärnkraft för att klara behovet av ökad baskraft för att kunna möta den 

ökande elbehovet vid övergång till elbilar, koldioxid lagring mm. Vidare nämndes 

den forskning och utveckling som pågår hos LKAB att använda Väte istället för kol 

vid förbränningen i masugnarna. Dvs vi börjar äntligen fokusera på att bidra till att 

ta fram teknik som lösa en del av de klimatutmaningar som världen stor inför 

samtidigt som det bör ger Sverige nya möjligheter på exportmarknaden. Exv. 

Lyckas vi med att ta fram biodiesel i stor skala kan vi minska påverkan på klimatet 

samt undvika kapitalförstörelse genom att befintliga dieselbilar går att köra på 

biodiesel från skogsråvara. Det är bara att önska vår talesperson Maria lycka till i 

att göra vårt klimatarbete synligt i debatten.      

Detta är ju bra men det krävs nog en hel del mera om vi skall lyckas få svenska 

folkets förtroende!? Vi måste hitta ett sätt att beskriva verkligheten som den är på 

alla nivåer inte bara hur det är i storstäderna utan i hela landet samt beskriva de 

förändringar och utmaningar som pågår och kommer att ske både i och utanför 

Sverige. Bla. Klimatförändringar, terrorism, försvars hot, ökad automation, it, 
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Artificiell intelligens, ökande befolkning, ökande antal Seniorer, behov av 

utbildning, koncentrationen av människor till storstäder, glesbygdskommuner 

med en kommunalskatt 30 % över riksgenomsnittet, behov av framtidstro och 

investeringar etc. 

Vad är Sverige idag? Vad lever vi av? Var bor vi? 

Vi är ett land som har stort beroende av export främst baserat på skog, stål, 

tekniklösningar och tjänster. Merparten (>50%) av innevånarna bor i städer och 

tätorter. Därvid kan dock noteras att storstädernas förorters sociala situation 

närmast kan jämföras med glesbygdsorternas situation, men av olika orsaker. 

Glesbygd med för få innevånare och brist på arbete, åldrande befolkning, 

bristande infrastruktur, i vissa fall tomma bostäder, höga kommunalskatter, 

minskande eller försvunnen offentlig närvaro inklusive banker, sjukvård och annan 

service. Förorterna med trångboddhet och brist på arbete och sysselsättning och i 

många fall i extremt urban miljö där offentlig närvaro är begränsad eller helt 

saknas. I dessa områden hamnar dessutom ofta nya flyktingar och invandrare. 

 Arbete och sysselsättning är oftast koncentrerat till tätorter och detta gäller 

Speciellt Stockholm där den statliga byråkratin i form statliga verk främst är 

lokaliserad. Vissa verk är utlokaliserade men huvudparten finns fortvarande i 

Stockholm. 

Tillverkningsindustrin har ett minskande behov av arbetskraft bla. beroende av 

ökande automatisering och digitalisering. 

Det kan även noteras att trenden att söka jobb i större tätorter fortfarande verkar 

vara dominerande trots att digitaliseringen borde göra det möjligt att arbeta var 

som helst i landet eller i hemmet. 

Minskande andel svenskt ägande av våra företag. Hela branscher är mer eller 

mindre utlandsägda exv. Pharmaceuticals, Bofors etc. 

Vår militära förmåga förefaller mycket begränsad. Uppbyggnad har påbörjats men 

det verkar vara en lång väg att vandra med brist på resurser och material med 

stora kostnader som följd. En prioritering borde härvid vara att nyttja det som är 
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kvar av den svenska industrin för teknikutveckling, arbete och sysselsättning. 

Värnplikten har i praktiken varit avskaffad under många år men har ny åter börjat 

tas i anspråk i begränsad omfattning. Värnpliktens betydelse att fostra ungdomar 

och för att bygga upp en bas med mänskliga resurser för totalförsvaret verkar helt 

ha förbisetts!?  

 Totalförsvaret verkar i stort sett vara nedlagt!? Exv. Skyddsrum finns till viss del 

men många är nedlagda eller i oanvändbart skick, Beredskapslager för olja är 

tömda och sprängda eller omvandlade till datacentraler. Beredskapslager för mat 

har helt avvecklats. Transportfordon inom hemvärnet har till stora delar 

avvecklats, Sjöfartsverkets helikoptrar lär inte vara byggda för brandbekämpning 

etc.  

Beslut har tagits att åter bygga upp totalförsvaret men det verkar ske i mycket 

långsam takt och med begränsade resurser. Skogsbränderna det senaste året har 

visat att vi bla behöver anskaffa egna brandflygplan. 

Självförsörjningsgraden i ett läge med avspärrning anges till <50%. Borde vi inte 

överväga att sätta ett mål!? Noteras att exv. Finland har 80%. Ett mål avseende 

egenförsörjningen av mat skulle sannolikt även innebära ett uppsving för den 

svenska landsbygden i form av arbete och sysselsättning. Många städers iver att 

expandera husbyggnation över Jordbruksmark kanske skulle begränsas. 

Polisen Verksamhet centraliserades för några år sedan med motiveringen att 

minska revirstriderna vid områdesgränserna och troligen för att bygga upp den 

militära styrkan, ”Insatsstyrkan,” för att kunna bekämpa den organiserade 

brottsligheten. Resultatet blev att merparten av resurserna drogs in på central 

nivå och man kom längre från medborgarna! Nu efter många turer verkar det som 

att mer resurser fördelas ut på lokalpolisområdena!? Exemplet med en polisbil för 

hela Lappland talar för att vi har en bit att gå. Kan även noteras att många orter 

har fått skaffa lokala väktare på kommunens bekostnad för det saknas lokala 

poliser. Jag tror vi behöver återgå till att bekämpa vardagsbrott som exv. Stölder, 

misshandel, våldtäkt, bedrägeri och inbrott för att kunna återskapa tryggheten i 

samhället. Dvs polis och andra offentliga verksamheter måste finnas etablerade 
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permanent nära medborgarna. Exv. I de så kallade utanförskaps områdena 

inklusive glesbygd måste det offentliga finnas permanent närvarande inklusive 

lokala polisstationer. 

Utbildningsystemet verkar svikta. Exv verkar många gå ur gymnasiet utan 

godkända betyg i alla ämnen. Det talas om segregerade skolor pga. många 

invandrare vilket säkert är en del av orsaken men ger troligen inte hela bilden. En 

bakomliggande orsak är sannolikt att många föräldrar saknar högre utbildning för 

att kunna stötta sina ungdomar.  För utrikes födda kan det även vara att deras 

föräldrar saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket. Ibland så illa att 

föräldrarna inte kan följa med i svensk TV och tidningar utan är hänvisade till 

medier på det egna språket. Yrkesutbildningarna verkar fragmenterade!? Ingen 

enhetlig utbildning som finns tillgänglig över hela landet! Dvs därav följer att 

utbildningen ofta har låg status. Detta i en tid då utvecklingen går snabbare än 

någonsin och behovet av snabb omställning ökar mer och mer. Exv. 

automatisering av industrin med fler och fler industrirobotar.  

AI med sina algoritmer kommer att förändra många branscher som Banker, 

transporter etc. Självkörande bilar kommer att förändra e taxibranschen, 

busstransporter mm. Det innebär bla. att många jobb försvinner eller ändras. Nya 

jobb kommer sannolikt till men är troligen kunskapskrävande inom nya områden. 

Dvs vi har behov av att ett mer framtidsinriktat och flexibelt skolsystem. Dvs 

Fredriks vision om Livslångt lärande är något som vi borde fundera över hur det 

skall gå till. Troligen måste vi skapa möjligheter för lärande för alla från vaggan till 

graven. Frågan är bara hur!? 

Förslag finns att förstaliga utbildningssystemet med motiveringen att resurser 

saknas ute i kommunerna. Att resurser saknas är säkert delvis sant men frågan är 

om det bara är detta som är orsaken till bristande resultat. Det finns många 

rapporter om bristande motivation, disciplin och störningar i klassrummen! Dvs 

återskapande av ordning och reda i klassrummen bör vara första prioritet! Lärarna 

behöver stöd för att återta auktoriteten i klassrummet. Exv. bör mobiltelefoner 

förbjudas i klassrummen. Alla elever måste göras synliga med klara och tydliga 
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mål! Lärarnas kompetens måste sannolikt fortlöpande uppgraderas för att följa 

med i den tekniska utvecklingen såväl som samhället i övrigt. Betyg bör införas så 

tidigt som möjligt och senast från klass fyra för att möjliggöra en stringent dialog 

med elev och föräldrar. Förstatligande av skolan kan vara ett alternativ att tillföra 

resurser men det kan lika gärna tillföras resurser till kommunerna baserat på att vi 

vet hur vi vill att utbildningssystemet skall vara utformat och vilka mål som skall 

ställas. Ett förstatligande av skolan får inte innebära att vi lägger alla resurser på 

skolor i storstäderna. Vi bör också fundera över hur vi skapar förutsättningar för 

livslångt lärande inom och utom befintligt skolsystem.     

Sjukvården kännetecknas av att vi har universitetssjukhus som i många fall ligger i 

framkant även ur internationell synpunkt. Detta samtidigt som vi har långa köer 

till specialistsjukvården. Exv långa köer till hjärta och canceroperationer, Brister i 

uppföljning efter specialistbehandling, brist på vårdplatser och personal mm. 

Tillgängligheten i primärvården brister på många områden.   Lokalsjukhus och 

vårdcentraler läggs ned i allt ökande omfattning speciellt på landsbygden. Detta 

innebär minskad omvårdnad och säkerhet för berörd del av befolkningen. 

Systemet med hyrläkare och hyrsköterskor medför att många patienter får träffa 

nya personer varje gång man kommer i kontakt med sjukvården med allt vad det 

innebär som brister i kontinuitet etc. Sjukvården kännetecknas i stora stycken av 

en enorm byråkrati med remisser hit och dit om man skulle behöva specialistvård, 

röntgen etc. Tre månaders kötid verkar vara standard för alla remisser vilket 

sannolikt medför merarbete och stress i alla led. Dvs patienten kommer helt i 

andra hand. 

Sjukvården borde vara organiserad efter patientens behov och inte 

eftersjukvårdsorganisationens byråkrati. Patientens behov borde gälla först i alla 

lägen! Dvs fast läkarkontakt i primärvården som har den direkta kontakten med 

patienten och goda kontakter inom specialistsjukvården som kan remittera 

patenten direkt för vidare undersökning eller vård genom direkta kontakter med 

specialistsjukvården för bokning av för undersökning. Läkaren i primärvården 

svarar hela tiden för kontakten med patienten och läkaren i specialistsjukvården. I 

de fall specialistbehandling erfordras som exempelvis operation skall 
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primärvårdsläkaren hållas fortlöpande informerad och ta över den direkta 

kontakten med patienten efter avslutad specialistbehandling. Behov av eftervård i 

hemmet eller på speciell klinik skall förmedlas och styras via läkarkontakten i 

primärvården. Dvs det behövs en obruten behandlingskedja där patenten har 

ansvarig läkare i primärvården som huvudkontakt i alla lägen. Detta skulle 

sannolikt minska byråkratin med patienten i centrum.  

Eller som en av mina läkare utryckte när man planerade för ombyggnad och 

modernisering av Vrinnevisjukhuset sa: ” Jag behöver ett Specialistsjukhus 

dit jag kan sända mina patienter omedelbart innan problemet skadan 

blir förvärrad eller permanent.” Det kan noteras sjukvården i region 

Östergötland verkar vara på väg att satsa mer på primärvården för att avlasta 

specialistsjukvårdens akutmottagningar där även frågan om 24 timmars 

tillgänglighet i primärvården diskuteras. Vidare noteras att specialistsjukvården 

sprids ut på olika lokala sjukhus. Dvs allt är inte koncentrerat till 

universitetssjukhuset I Linköping. Detta upplägg kan kanske vara en modell som 

kunde gälla som riktlinje för hela landet!? 

Dagens debatt karakteriseras av fokus på problem som måste lösas och alla 

kommer med förslag relaterat till särintressen men ingen som tar tag i helheten. 

Dvs det är dags att någon tar ett helhetsgrepp för att beskriva vad vi vill och vart vi 

är på väg för att minska dagens polarisering i samhället och skapa framtidstro och 

deltagande. Föreslagen vision skulle därvid kunna verka övergripande som 

ledstjärna för vår utveckling i hela landet. Några funderingar hur vi skulle kunna 

utforma detta enligt följande. exv 

-Klimatfrågan 

Ta ledningen i debatten (Världen) och redovisa praktiska åtgärder som utveckling 

av biobränsle baserat på skogsråvara, utveckling av Vänteprocessen för våra 

masugnar etc. med mera som redan finns i vårt program. Ta debatten om att 

utveckla kärnkraften för att säkerställa att vi har tillräckligt med baskraft när 

elanvändningen bla. på grund av övergång till elbilar. Stöd forskningen för 
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omhändertagande av koldioxid från diverse utsläppskällor. Ny forskning pågår för 

metoder att separera kol och syre. Överväg att investera i maskiner som suger 

koldioxid ur luften för lagring i berggrunden. Det i sin tur borde succesivt skapa av 

nya produkter och nya företag som kan sysselsättning och arbete. Vi borde därvid 

kunna exportera produkter och kunskap. 

-Försvaret  

Uppbyggnaden av försvaret inklusive total försvaret torde kunna skapa nya 

arbetstillfällen baserat att vi fortfarande har en inhemsk försvarsindustri. Viss 

politisk styrning kanske dock behövs för att nyttja vår egen industri i största 

möjliga mån. 

Ta ledningen i debatten om uppbyggnaden totalförsvaret. Sätt mål för 

Självförsörjning av både bränsle och matförsörjning. Rätt utfört borde det kunna 

bli ett uppsving för verksamhet och arbete i jordbrukssektorn. 

 

-Industri 

Verka för att nya företagsetableringar och utveckling sker i Sverige.  

-Utbildning   

 Utveckla en strategi för vi kan skapa en struktur för livslångt lärande. Kanske 

detta är något som kan ske delvis med hjälp av föreningslivet och 

arbetsmarknadens parter. Glöm inte bort att även Seniorer behöver fortbildning. 

-Immigration och integration 

Verka för en strikt och begränsad immigration men inför humana villkor för de 

som får stanna. Skapa en distinkt skillnad mot SDs sätt att argumentera! 

-Polisen 

Ange att polisens första uppgift är skapa trygghet både på kort och lång sikt 

genom att beivra vardagsbrott. Se till polisen finns närvarande på plats lokalt 

genom lokala polisstationer i förstäder såväl som på landsbygden.  
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 -Infrastruktur. 

Se till att det finns vägar, järnvägar, fibernät etc i hela landet. Satsa på 

höghastighetsjärnväg när vi bygger nya stambanor som byggs så stabilt att 

säkerheten maximeras och underhållet minimeras. (gärna upphöjt) 

Investeringarna torde dessutom skapa arbete under många år. Dock bör vi se till 

att så mycket arbete som möjligt utförs av lokala verksamheter. Sannolikt behövs 

här en översyn av lagen för offentlig upphandling. 

Motioner  

-Att vi Moderater verkar för att ta ledningen i klimat debatten baserat på vårt 

klimatprogram. 

- Att vi sätter mål för självförsörjningen av mat och bränsle! 

-Att vi verkar för nya stambanor för höghastighetståg upp till 320 km. 

-Att verka för att polisen får till uppgift att verka prioriterat för att beivra 

vardagsbrott. 

-Att verka för att ta fram ett utbildningssystemsystem för livslångt lärande! 

-Att verka för en strikt invandringspolitik med humanism för de som får beslut 

att stanna! 

-Att se över lagen för offentlig upphandling så att lokala verksamheter får 

möjlighet att konkurrera på lika villkor. 

-Att verka för att brandflygplan upphandlas till totalförsvaret. 

-Att utarbeta en vision för hur vi vill att landet skall leva och utvecklas. 

-Att utreda inverkan av Artificiell intelligens och dess risker och möjligheter.  

 

Göte Sjöholm 
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Kretsstyrelsens svar: Motion 4 – Hela landet skall leva och verka och utvecklas 

Motionären Göte Sjöholm lyfter i sin motion viktiga frågor om behovet av politisk vision för 

Moderaterna. 

I sin genomgång av svensk ekonomi och nuläget för politiken pekar han på en visionslöshet och en 

parlamentarisk situation som ytterligare tunnar ur visionerna och de ideologiska linjerna i rikspolitiken. 

Motionären ställer en serie frågor som rimligtvis varje parti med statsbärande ambition bör fundera 

kring. Texten pekar även på paradoxer i den svenska sjukvården, utmaningar i klimatfrågorna, 

nödvändigheter för utveckling och samhällsbyggnad samt förslag till förhållningssätt i politiskt viktiga 

frågor som immigration och integration. Motionens 10 att-satser liknar faktiskt delar av ett ambitiöst 

partiprogram. 

Det planeras ett ämnespolitiskt arbete inom partiet och ett idépolitisk program väntas till partistämman 

2021. De punkter motionären tar upp finns idag i Moderaternas politiska program men kommer var och 

en med all sannolikhet att ingå i det kommande arbetet. 

Med tanke på ovanstående väljer Kretsstyrelsen att besvara motionen samt att föreslå att motionen 

skickas vidare till förbundsårsstämman för en bred debatt kring den viktiga frågan om vision för partiet. 

Kretsstyrelsen föreslår kretsårsmötet att besluta  

Att anse attsats 1 besvarad 

Att anse attsats 2 besvarad 

Att anse attsats 3 besvarad 

Att anse attsats 4 besvarad 

Att anse attsats 5 besvarad 

Att anse attsats 6 besvarad 

Att anse attsats 7 besvarad 

Att anse attsats 8 besvarad 

Att anse attsats 9 besvarad 

Att anse attsats 10 besvarad samt 

 

Att sända motionen vidare till Länsförbundsstämma 

 

 



   
 

38 
 

 

Simon Johansson reserverar sig mot kretsstyrelsens beslut  

Jag instämmer med kretsstyrelsens motionssvar och särskilt med den del som handlar om att de 
frågor som lyfts i motionens att-satser dels redan finns i nuvarande program och också kommer 
att ingå i kommande revideringar av politiskt- och idéprogram. Därför anser jag att motionärens 
att-satser bör besvaras och att kretsårsmötet inte bör lyfta in en egen att-sats om att sända 
motionen vidare till länsförbundsstämman. Frågorna har och kommer redan debatteras på flera 
nivåer i partiet och det är min åsikt att det är besluten som ska stå i främsta fokus väl på ett 
årsmöte eller en stämma, inte debatten. Därför ser jag det inte som meningsfullt att 
vidaresända en motion vars förslag vi inte vill bifalla. 

Med anledning av ovanstående reserverar jag mig till förmån för avslag på kretsstyrelsens 
tilläggsattsats. 
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MOTION TILL MODERATERNAS PARTISTÄMMA 2019 

LIKA FÖRUTSÄTTNINGAR INOM RAMEN FÖR LAGEN OM 

VALFRIHET, LOV 

 
Lagen om valfrihet stiftades 2008 och infördes året efter. Det är ett alternativt sätt till LOU att 

konkurrensutsätta verksamheter inom sjukvård, omsorg och socialtjänster. 

Ersättningen för beslutad insats är bestämd i förväg och olika huvudmän konkurrerar enbart 

med den kvalitet man erbjuder.  

Det finns likheter med hur olika huvudmän inom skolverksamhet ersätts för erbjudna 

tjänster, och hur lagen stipulerar att det ska vara lika ekonomiska förutsättningar.  

Till skillnad från friskolor saknar LOV-företagare möjligheten att i efterhand kompenseras för 

en för låg ersättning. Att kommunala utförare av verksamheter kan underbudgetera sin egen 

verksamhet och samtidigt ersätta konkurrerande verksamhet med ett lägre belopp än den 

faktiska kostnaden ger väldigt olika förutsättningar. Det strider också mot intentionen med 

lagens införande. 

 

Jag föreslår därför kretsårsmötet att besluta:  

Att Moderaterna ska verka för att lagen om valfrihet kompletteras med ett regelverk kring 

hur andra aktörer inom valfrihetssystemet kompenseras när kommunens verksamhet i egen 

regi gör ett underskott. 

 

FÖR NYA MODERATERNA 

Roger Eklund-Åkesson, medlem Moderata Stadsföreningen Norrköping 
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Svar på motionen 

LIKA FÖRUTSÄTTNINGAR INOM RAMEN FÖR LAGEN OM 

VALFRIHET, LOV 

Moderata Stadsföreningens styrelsens svarar motionären Eklund-Åkesson enligt följande: 

Motionen behandlar en fråga som är viktig ur ett företagar- och konkurrensperspektiv men 

även ur ett medborgarperspektiv. Styrelsen inser dock att det finns många aspekter gällande 

ersättningar och kostnader som styrelsen har svårt att ta ställning till men ställer sig bakom 

motionärens att-sats för att detta kan anses vara en principfråga som Moderaterna behöver ta 

ställning till. Konkurrens på lika villkor oavsett vem som är huvudman såsom inom 

skolväsendet torde vara en självklarhet även för oss moderater inom vård- och omsorg. 

 

Med anledning av detta föreslår styrelsen årsmötet att; 

Bifalla motion i sin helhet 

 

 

 

 

 

Kretsstyrelsens svar: Motion 5 – Lika förutsättningar inom ramen för 

lagen om valfrihet, LOV 

Kretsen har tagit del av motionen och instämmer i Stadsföreningens argumentation.  

Kretsstyrelsen föreslår mot bakgrund av detta kretsårsmötet att besluta: 

• att  ställa sig bakom motionen i sin helhet, 

• att vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands länsförbundsstämma, 

• att vidaresända motionen till Moderaternas partistämma. 
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                                                                        Norrköping 20 19 01 17. 

Plastens förödande verkan på liv och natur. 

Dagligen läser vi i tidningar, böcker, TV och övriga nyhetsmedier om de problem som 

engångsplasten ställer till med efter, att den har använts av oss människor på vår kära jord. 

Nu senast har nedskräpningen i havet uppmärksamas, av hur de djur och fiskar som lever i havet 

dör av förgiftning av den plast som de äter inte minst sugrör av plast och därigenom får i sig i 

matsmältningsorganen, som leder till att de dör. Dessa sugrör av plast tillverkas i dag i 

milliontals.  De som drabbas värst är mindre fiskar sköldpaddor, men även valar när det rör sig 

om större plastavfall. Detta bör vi som medmänniskor och tillhörande nya Moderaterna, i 

fortsättningen kallade M, bemöta och bekämpa i sann demokratisk anda. 

Jag vill och anser följande. 

Att: M medverkar till och driver på, att ett förbud införs mot tillvekning av sugrör i plast. 

Att: M informerar och stöder forskningen av alternativa nedbrytningsbara sugrör. 

Att: M på sikt påverkar EU om ett förbud av plastsugrör genom våra EU parlamentarier. 

Att: M genom ett aktivt arbete mot onödig användning av engångsplast. Detta bidrar också till, 

att väljarna uppmärsamma att vi i M är aktiva i miljödebatten och inte bara C och Mp. 

Lars-Göran Ljunggren 

Borgsmoderaterna i Norrköping  
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Kretsstyrelsens svar: Motion 6 – Plastens förödande verkan på liv och natur 

Motionärer lyfter ett stort problem inom miljöområdet, nämligen nedskräpning av 

plastprodukter och dess följder för djur och natur. Fåglar och havets djur och fiskar fastnar i 

plastskräp samt skadas av eller dör av svält eftersom de får i sig nedbruten plast, i form av 

plastbitar och mikroplast, i matsmältningsorganen. 

Nedbrytning av engångsmaterial som plastflaskor, plastpåsar och sugrör av plast sker långsamt. 

Olika plastmaterial bryts ned olika fort. Plastpåsar av polyeten bryts ned efter 10 - 20 år i 

naturen och för PET-flaskor tar det ett par hundra år. Nedskräpning av engångsförpackningar i 

plast har ökat i de årliga skräpmätningar som organisationen Håll Sverige rent gör (1). Även 

plasten längs stränderna har ökat. Både nationellt och internationellt har plastens galopperande 

spridning i världshaven uppmärksammats. 

I Sverige har vi kommit långt med avfallshierarkin; förebyggande, återanvändning, 

materialåtervinning, energiåtervinning och deponi. För att öka återvinningen används både 

skatter och pantsystem. Detta har räckt långt men det finns engångsplast som inte ingår i 

pantsystemet. Även nya mer naturvänliga material är på gång och bör användas i större 

utsträckning. Motionären lyfter fram platssugrör i sin motion och det finns många fler produkter 

som bör ingå i ett åtgärdsprogram för att minska plastskräpet och dess nedbrytningsprodukter 

på land och hav för att få en hållbar värld. Plaster är också alltför betydelsefulla material i vår 

moderna värld för att slösas bort, och de olika plastmaterialen ska användas på rätt sätt. 

Under hösten 2018 tog EU parlamentet beslut om förbud för försäljning av en mängd 

plastprodukter för engångsbruk från och med 2021 (2). Det berör bland annat tallrikar, bestick, 

sugrör, tops och ballongpinnar. Syftet med regleringen är att minska plastavfallet och 

framförallt nedskräpningen i haven. 

Europaparlamentet uppmanar dessutom de medlemsländerna att ta fram nationella strategier 

för att minska engångsplast och öka återvinning till 90% senast 2025 som ska bekostas av 

producenterna. Dessutom ställs krav på åtgärder cigarettfilter och förlorad fiskeutrustning. 

Kretsstyrelsen föreslår att kretsårsmötet beslutar därför 

 
att besvara motionen i sin helhet 

 

Referenser: 

1. Håll Sverige rent, Skräprapporten 2018 

2. http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20181018IPR16524/forbjud-slit-och-slangplast-

europaparlamentet-rostar-ja-till-lagforslag2 (24-10-2018) 
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                                                     Norrköping 20 19 02 17. 

Tandvårdskostnaderna i Sverige. 

Jag har under de senaste fyra valrörelserna och genom mina samtal med väljarna, 

sett hur tandvården i Sverige har blivit sämre och alltmer en klass- fråga. Det är 

tragiskt och vi borde skämmas hur vi tillåter, att de allra svagaste och äldre i 

samhället får allt sämre tänder, på grund av att deras svaga ekonomi inte medger 

ett tandläkarbesök, ellerbesök hos en tandhygienist. Jag är väl medveten om att 

tandvården inte är någon typisk fråga för nya Moderaterna, M men, med idag 

enbart ca.17 % av väljarkåren vore det inte värt att profilera sig i nya viktiga 

områden? Jag tror att det skulle uppmärksammas av, inte minst våra 

fattigpensionärer som efter ett långt arbetsliv får uppleva hur tandhälsan 

försämras på grund av orättvisa tandvårdsbidrag. Därför tycker jag: 

Att: M medverkar till en översyn av nuvarande tandvårdsbidrag. 

Att: M i möjligaste mån ta reda på vad sjukdomsvården kostar, som förorsakats av 

bristfällig tandvård. Detta är ett stort problem. 

Att: M medverkar till att användandet av läkemedel som försämra tänderna hos 

framförallt äldre personer utreds och begränsas. Det är vi skyldiga dem.  

Lars-Göran Ljunggren 

Borgsmoderaterna i Norrköping.  
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Kretsstyrelsens svar: Motion 7 – Tandvårdskostnaderna i Sverige 

Motionären lyfter ett angeläget område. Vi vet att en dålig tandhälsa ökar risken för andra 

sjukdomar och bidrar också till en lägre livskvalitet. Statens subvention av tandvården omfattar 

idag ca 6,7 miljarder per år. 

Moderaterna och Alliansregeringen införde under sin regeringstid ett högkostnadsskydd som 
gynnar de som behöver dyrare tandvård. Det innebär att staten betalar 50 procent av all 
tandvårdskostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent av alla kostnader som 
överstiger 15 000 kronor.  Det särskilda tandvårdsbidraget, STB, är ett tandvårdsstöd till 
personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad 
tandhälsa.  

Moderaterna och Alliansen har även infört en tandvårdscheck på 300 kronor vartannat år, samt 
dubblat beloppet till de som är 20–29 år eller över 75 år. Den årliga tandpengen som betalas ut 
gör att det blir billigare att gå på en årlig undersökning i förebyggande syfte. På så sätt kan man 
hålla sina tänder friska och slipper därmed tandvårdsåtgärder och höga kostnader. Under den 
förra mandatperioden utökades den fria tandvården till och med 24 år. 

De moderata representanterna i Socialutskottet har i en motion till riksdagen 2018 föreslagit att 
man ska utvärdera tandvårsstöden i syfte att se över stödet till de grupper som har störst 
behov, så som de mest sjuka äldre, multisjuka kroniker och funktionshindrade. Man har även 
föreslagit att man ska utveckla en nationell kunsksapsstyrning för äldres munhälsa och 
tandvård, samt se över och utveckla en gemensam klagomålsahantering inom tandvården. Man 
vill även se över och utveckla en nationell utvärdering av tandvården och tandvårsstöden, samt 
utöka tillsyn och uppföljning av fusk inom tandvårdsstöden.  

Många av de förslag som Moderaterna lyft i riksdagen går i linje med motionärens förslag. Vi 
anser dock att frågan om tandvårdsstöd är av stor vikt och att motionären lyft områden som 
inte tidigare belysts.  

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet BESLUTA: 

att bifalla motionen i sin helhet, 
att vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands länsförbundsstämma, 
att vidaresända motionen till Moderaternas partistämma, 
att  vidaresända motionen till den moderata regiongruppen i Östergötland för
 kännedom. 
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Simon Johansson reserverar sig mot kretsstyrelsens beslut. 

Motionären belyser ett viktigt men relativt sällan diskuterat ämne och jag instämmer med 
kretsstyrelsen om att det finns delar i motionen som är bra. Såsom motionen är formulerad kan 
jag dock inte stå bakom att den ska bifallas. Jag anser att att-sats två och tre är felaktigt 
formulerade; en att-sats bör inte innehålla en värdering utan endast beskriva vad som konkret 
föreslås. Jag är också kritisk till förslaget att kretsårsmötet ska bifalla motionen i sin helhet. Jag 
anser att kretsårsmötet bör ta ställning till inkomna motioners att-satser, inte deras brödtexter. 
Ska det dock göras tycker jag inte att brödtexten till denna motion är tillräckligt välformulerad 
för att kretsårsmötet ska kunna ställa sig bakom den. Av dessa skäl anser jag inte heller att 
motionen bör vidaresändas. 

Med anledning av ovanstående reserverar jag mig till förmån för avslag på att-satserna 2 och 3 
samt kretsstyrelsens tilläggsattsatser.  

Simon Johansson 
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Motion  

ÄNDRING AV GRUNDAVDRAGET 

Jag vill  

• att nya moderaterna arbetar för att ändra grundavdraget för pensionärer och andra 

lågavlönade 

• att för en bruttolön på högst 20000 kr/mån som pensionär eller annan löntagare så skall 

grundavdraget vara 100 000 kr 

 

Förslaget innebär att en stor orättvisa tas bort ur skattesystemet för låginkomsttagare.  

Årets skattetabell (2019 tabell 34) visar att för årsinkomsten 100 000 kr är grundavdraget 64 300 kr 

och 85 500 kr för 200 000 kr.  

Det visar att den med lägre lön straffas orättvist. Många av våra så kallade  “fattigpensionärer” har en 

inkomst på högst 100 000 kr. 

Om Sverige vill ha någorlunda nöjda pensionärer så är det inte orimligt att en inkomst på 11 000 

kr/mån är skattefri. Sedan kan skatten öka proportionellt. 

Mitt förslag kommer också leda till att antalet behovsprövade bidrag minskar. 

Beskattningsbar inkomst 

Per år mån Grundavdrag Skatt 

Skatt 34 / 

2019 

Netto 

34/2019 

Netto enl 

förslag Skillnad 

100 

000 8333 100000 0 1064 7269 8333 1064 

120000 10000 100000 0 1478 8522 10000 1478 

140000 11666 100000 0 1887 9779 11666 1887 

160000 13333 100000 180 2342 10991 13153 2162 

180000 15000 100000 621 2829 12171 14379 2208 

200000 16666 100000 1064 3348 13318 15602 2284 

220000 18333 100000 1478 3971 14362 16855 2493 

240000 20000 100000 1887 4591 15409 18113 2704 
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Jag föreslår med anledning av detta:  

- Att1 M verkar för att höja grundavdraget för pensionärer och andra lågavlönade så att fler kan gå från 

bidragsberoende 

- Att2 M verkar för att en bruttolön på högst 20 000 kr/mån för pensionär eller annan löntagare skall 

grundavdraget vara 100 000 kr 

 

Sören Färnlöf 

Moderaterna Vikbolandet 

 

Vikbolandsstyrelsens svar på Sören Färnlöfs motion angående ändring av 

grundavdraget 
Att låta människor behålla mer av sin inkomst och därmed minska bidragsberoende är ett viktigt 

ställningstagande för de som arbetar och för de som uppbär pension. Framtidens pensionärer kommer 

med stor sannolikhet att få en lägre andel av sin lön i pension från det allmänna pensionssystemet. Då 

bör moderaterna verka för en reform där exempelvis människor med lägre pension får behålla mer 

genom lägre skatt, exempelvis högre grundavdrag. Moderaterna borde föra en skattepolitik som går i 

linje med motionens intension. 

Hur angivna nivåer påverkar statsfinanserna och kan finansieras genom minskade kostnader för 

bidrag är svårt för föreningsstyrelsen att överblicka.  

 

Med anledning av detta föreslår styrelsen att:  
1/ Bifalla att-sats1 och skicka den vidare till kretsårsmötet i Norrköping 
samt att  
2/ Skicka att-sats2  vidare till de östgötska riksdagsledamöterna för bedömning av nivåer 

 

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2019 

Vikbolandsmoderaternas årsmöte 2019-02-14 beslutade att följa styrelsen rekommendation och bifalla 

att-sats1  

samt  

skicka vidare exemplet i att-sats2  till de östgötska riksdagsledamöterna för bedömning av nivåer 

Beslutet var enhälligt.  
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Kretsstyrelsens svar: Motion 8 – Ändring av grundavdraget 

Kretsen har tagit del av motionen och instämmer i Vikbolandsstyrelsens yttrande över motionen.  

Kretsstyrelsen föreslår mot bakgrund av detta kretsårsmötet att besluta: 

• att bifalla att-sats 1, 

• att avslå att-sats 2, 

• att vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands länsförbundsstämma, 

• att vidaresända motionen till Moderaternas partistämma. 
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Motion angående; 

ÖKADE POPULATIONER AV VILDSVIN OCH DOVHJORT 

Stammarna av dovhjort samt av Vildsvin växer idag lavinartat. Jägarkåren har 

tappat greppet om förvaltningen. Dessa arters skador på skog och jordbruk är 

omfattande och även antalet viltolyckor ökar som följd av de ökade 

viltstammarna. Risken för att exempelvis TBC och svinpest börjar spridas är 

dessutom överhängande. 

Moderaterna bör arbeta aktivt för åtgärder som minskar stammarna av dovhjort 

och vildsvin. 

 

Jag förslår därför att: 

Att: M verkar för att handläggningen av skyddsjaktärenden hanteras snabbt och 

utan onödig byråkrati. 

Att: M verkar för att utöka möjligheter till skyddsjakt på nämnda arter. 

Att: M verkar för att jakttiden på nämnda arter utökas. 

Att: M verkar för att trikintest blir avgiftsfritt. 

Att: M verkar för att viltkött skall få säljas skattefritt. 

Att: M verkar för att mer jakt med hjälpmedel samt med fällor tillåts. 

Att: kretsårsmötet översänder motionen till förbundsstämman.  

Att: förbundsstämman översänder motionen till partistämman.  

Att: översända motionen till riksdagsgruppen.   

 

Per Helgesson  

Moderaterna Vikbolandet 
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Vikbolandsstyrelsens svar på Per Helgessons motion:   

ÖKADE POPULATIONER AV VILDSVIN OCH DOVHJORT 

Det finns sannolikt en underskattning av viltskador på grödor som har flera orsaker. Många 

lantbrukare uppger till jordbruksverket att det finns en del vilt i grödorna men anser 

förmodligen att en viss mängd viltskador kan tolereras och uppfattas som normalt även om 

skadorna blivit alltmer omfattande. Dessutom har väderleken stor påverkan på andelen 

viltskador. När skördeförhållandena är bra och skördarna tidiga begränsas viltskadorna. Men 

när skörden blir sen ökar påverkan av vilt markerna. Eftersom väderleken varierar upplever 

lantbrukare också omfattningen på viltskador från år till år.  

Många lantbrukare lägger ner stora, egna och kostsamma resurser på att skydda grödorna mot 

viltskador. Det kan handla om allt ifrån att sätta elstängsel runt grödorna, jobba med 

skrämselanordningar, gaskanoner, egna jaktinsatser, bekosta andra jägare, lägga fält nära 

skogskanterna i träda, senarelagd sådd, med mera. Utan dessa åtgärder hade viltskadorna varit 

betydligt större. 

Lantbrukare uppger till jordbruksverket att den begränsade ersättningen för skador av vilt gör 

att vissa grödor väljs bort.  

Styrelsen för moderaterna på Vikbolandet inser att det är svårt för enskilda lantbrukare att 

hantera de skador som vilt gör på både skog- och jordbruksmark. Både jakttider och 

ersättningsnivåer för skador behöver ses över.  

Med anledning av detta föreslår styrelsen årsmötet att:  

Bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till Norrköpingsmoderaternas kretsårsmöte 

 

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2019 

Vikbolandsmoderaternas årsmöte 2019-02-14 beslutade att följa styrelsen rekommendation och bifalla 

motionen i sin helhet. Beslutet var enhälligt.  
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Kretsstyrelsens svar: Motion 9 – Ökade populationer av vildsvin och dovhjort 

Kretsstyrelsen anser att motionen uppmärksammar en viktig natur och jordbruksfråga nämligen att 

ökningen av viltskadorna nu fått sådan omfattning att de är att anse som en samhällsfråga. Ökade 

insatser behövs för att uppnå en balanserad population av vildsvin och dovhjort samt att endast 

samverkande insatser kan ge avsedd effekt. 

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet att besluta: 

• att  ställa sig bakom hela motionen, 

• att vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands länsförbundsstämma, 

• att vidaresända motionen till Moderaternas partistämma. 

Mot kretsstyrelsens beslut reserverar sig Per Jameson och Simon Johansson med var sin reservation. 
 
Reservation till förmån för att förklara motionen besvarad i sin helhet 
 

Regeringen har tagit beslut om omfattande ändringar i jaktförordningen för att det ska bli 
enklare och effektivare att jaga såväl vildsvin som kron- och dovhjort. Vildsvin har dessutom 
omfattande jakttid. De förändringar som föreslås är så pass omfattande att både LRF och 
Jägareförbundet har invändningar. Det är rimligt att dessa nya regler får prövas innan nya 
förändringar krävs. 
 

De subventioner som motionären efterfrågar är inte bedömda ur ekonomisk synvinkel och kan 
svårligen bedömas. 
 
Med hänsyn till ovanstående anser jag att motionen i sin helhet bör besvaras. 
 

Per Jameson 

 

För mig är politikens syfte att måla med breda penseldrag och forma generella lagar och regler, inte 

smådutta och detaljreglera. Att öppna för att momsbefria en viss vara kommer otvivelaktigt skapa 

gränsdragningsproblem – vilka varor är viktiga nog att skattebefria? Hur ska den bedömningen göras? 

Varför ska just viltkött få en särställning och inga andra livsmedel? Dessutom skapar alla avsteg från 

generella bestämmelser mer byråkrati. 

Jag anser också att att-sats två och tre är felaktigt formulerade och därför bör ändras eller annars 

avslås. En att-sats ska kunna stå för sig själv och bör inte hänvisa till något som står utanför att-satsen. 

Jag reserverar mig därför till förmån för avslag på att-satserna 2, 3 och 5.  

Simon Johansson 
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Motion  

ÖKADE SKADOR PÅ GRÖDOR ORSAKADE AV VILDFÅGLAR 

Gäss och tranor blir allt fler. De flesta av dessa arter ökar stort i antal och med 

växande populationer så ökar även konflikterna mellan olika samhällsintressen 

och människor. De skador som dessa fåglar orsakar för jordbruket i Sverige idag 

omfattar mångmiljonbelopp varje dag.  

Det är inte bara direkta skador som skördebortfall utan även ökad risk för 

smittspridning av exempelvis salmonella, fågelinfluensa samt campylobakter 

som är ett hot mot dagens jordbruk och i förlängningen även ett hot mot 

människors hälsa. 

Man forskar även på om andra sjukdomar sprids med dessa fåglar. Sjukdomar 

som till exempel orsakas av antibiotikaresistenta bakterier. 

När gässen samlas i tusental under flykten söder ut så belastar de även våra 

vatten och åkrar med stora mängder fosfor som är övergödande. 

Jag föreslår med anledning av denna problematik:  

Att: M verkar för att det ge utökade möjligheter till skyddsjakt på vildfågel. 

Att. M verkar för att längre jakttider utreds och implementeras. 

Att: M verkar för att framta en nationell strategi om förvaltning av dessa fåglar. 

Att: M verkar för att Sverige aktivt arbetar inom EU för att begränsa 

utbredningen av dessa fåglar. 

Att: M verkar för att kraftigt höja ersättningen till de lantbrukare som drabbas 

av skador av vildfågel. 

Att: kretsårsmötet översänder motionen till förbundsstämman  

Att: förbundsstämman översänder motionen till partistämman  

Att: översända motionen till riksdagsgruppen   

 

Per Helgesson, Moderaterna Vikbolandet 
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Vikbolandsstyrelsens svar på Per Helgessons motion om:   

SKADOR PÅ GRÖDOR ORSAKADE AV VILDFÅGEL 

Det finns sannolikt en underskattning av viltskador på grödor som har flera orsaker. Många 

lantbrukare uppger till jordbruksverket att det finns en del vilt i grödorna men anser 

förmodligen att en viss mängd viltskador kan tolereras och uppfattas som normalt även om 

skadorna blivit alltmer omfattande. Dessutom har väderleken stor påverkan på andelen 

viltskador. När skördeförhållandena är bra och skördarna tidiga begränsas viltskadorna. Men 

när skörden blir sen ökar påverkan av vilt markerna. Eftersom väderleken varierar upplever 

lantbrukare också omfattningen på viltskador från år till år.  

Många lantbrukare lägger ner stora, egna och kostsamma resurser på att skydda grödorna mot 

viltskador. Det kan handla om allt ifrån att sätta elstängsel runt grödorna, jobba med 

skrämselanordningar, gaskanoner, egna jaktinsatser, bekosta andra jägare, lägga fält nära 

skogskanterna i träda, senarelagd sådd, med mera. Utan dessa åtgärder hade viltskadorna varit 

betydligt större. 

Lantbrukare uppger till jordbruksverket att den begränsade ersättningen för skador av vilt gör 

att vissa grödor väljs bort.  

Styrelsen för moderaterna på Vikbolandet inser att det är svårt för enskilda lantbrukare att 

hantera de skador som vilt gör på både skog- och jordbruksmark. Både jakttider och 

ersättningsnivåer för skador behöver ses över.  

Med anledning av detta föreslår styrelsen årsmötet att:  

Bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till Norrköpingsmoderaternas kretsårsmöte. 

 

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2019 

Vikbolandsmoderaternas årsmöte 2019-02-14 beslutade att följa styrelsen rekommendation och 

bifalla motionen i sin helhet. Beslutet var enhälligt.  
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Kretsstyrelsens svar: Motion 10 – Ökade skador på grödor orsakade av vildfåglar 

Kretsstyrelsen anser att motionen uppmärksammar att viltskador på grödor inte kan bäras av enskilda 

lantbrukare utan måste ses som en samhällsfråga. De nya miljöbetingelser som finns våra fåglar innebär 

behov av att se över hur vi kan få en balanserad population av vildfågel.  

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet att besluta: 

• att  ställa sig bakom hela motionen, 

• att vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands länsförbundsstämma, 

• att vidaresända motionen till Moderaternas partistämma. 

Mot kretsstyrelsens beslut reserverar sig Per Jameson och Simon Johansson med var sin reservation. 

Reservation till förmån för avslag på att-sats 1-2 samt 4-8 och bifall på att-sats 3 
 

Med ökade fågelstammar och stora flockar flyttfågel ökar såklart de skador som dessa orsakar. 
Motionären lägger ett flertal förslag i åtta att-satser. En av dessa, "att M verkar för att framta en 
nationell strategi om förvaltning av dessa fåglar”, sammanfattar dock övriga sju. 
 
Med hänsyn till ovan bör att-sats 1-2 samt 4-8 avslås samt att-sats 3 bifallas. 

Per Jameson 

 

 

Jag instämmer med motionären i sakfrågorna och vill på de grunderna se att-satserna bifallna. 
Jag anser dock att att-sats tre och fyra är felaktigt formulerade och kan därför inte ställa mig 
bakom dem i deras nuvarande former. En att-sats bör kunna stå för sig själv utan att hänvisa till 
något utanför att-satsen. 

Jag reserverar mig därför till förmån för avslag på att-satserna 3 och 4. 

Simon Johansson 
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Valberedningens motivering till ny kretsstyrelse för tiden 2019-2020 

Valberedningens arbete har utgått ifrån de formella krav som partiets stadgar fastställer gällande 

vilka val som är obligatoriska för en av partiet utsedd kretsstyrelse. Valberedningen har tagit 

hänsyn till partiets ambition att stärka sin ställning lokalt. Vidare har valberedningen strävat efter 

att de olika föreningarna ska vara representerade i kretsens styrelse eftersom det är just 

föreningarna som utgör kretsen. Det är då rimligt att så många som möjligt har representation i 

någon eller några av de olika funktionerna. Det har också gjorts en proportionell avvägning 

utifrån de olika föreningarnas medlemsantal.  

Valberedningen bedömer att förslaget som helhet har ett brett stöd hos partiets medlemmar och 

att den föreslagna styrelsen kommer vara ett framgångsrikt lag och en viktig part i arbetet 

tillsammans med kommunfullmäktigegruppen för en moderatstyrd kommun.   

 

Med anledning av ovanstående föreslår därför en enig valberedning följande:   

Ordförande: Ingrid Cassel (Borgsföreningen)  

Vice ordförande: Christer Frey (Vikbolandsföreningen)  

Ledamot samt Moderatkvinnoansvarig: Carina Melefors (Borgsföreningen)  

Ledamot: Simon Johansson (Eneby/svärtingeföreningen)  

Ledamot: Per Helgesson (Vikbolandsföreningen)  

Ledamot: Sylvia Nilsson (Stadsföreningen)  

Revisor: Anders Magnusson (Stadsföreningen)   

Revisor: Lena Hernqvist (Borgsföreningen)  

Ersättare Revisor: Christer Melander (Stadsföreningen)  

Ersättare Revisor: Jörgen Rundgren (Borgsföreningen)  

   

För valberedningen  

   

Mårten Jarl (sammankallande) 

Fredrik Björkman   

Emil Steen, MUF  




