
 
 
 

 
Handlingar – Moderaterna i Norrköpings kretsårsmöte och 
nomineringsstämma 2022 
 
 
Onsdagen den 9 mars ses Moderaterna i Norrköping i Flygeln för kretsårsmöte och 
nomineringsstämma till kommun- och regionfullmäktige i valet 2022. Årsmötet och 
stämman inleds klockan 18:00 med registrering från 17:00. 
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Föredragningslista

1. Årsmötets och nomineringsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna
3. Val av sekreterare
4. Val av två justerare tillika röstsammanräknare
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Fastställande av röstlängd
7. Fastställande av kretsårsmötets och nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning
8. Genomgång och fastställande av procedurregler för nomineringsstämma
Fastställande av valsedel till Norrköpings kommunfullmäktige
9. Nomineringskommitténs förslag till kommunfullmäktigelista
10. Val av valsedel till kommunfullmäktige
11. Kandidaternas besked om deras placering på valsedeln accepteras
12. Beslut om slutligt antal kandidater på valsedeln till kommunfullmäktige
13. Fastställande av valsedel till kommunfulllmäktige
14. Beslut om vilken information som ska framgå på valsedeln
15. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
Fastställande av valsedel till regionfullmäktige
16. Nomineringskommitténs förslag till regionfullmäktigelista
17. Val av valsedel till regionfullmäktige
18. Kandidaternas besked om deras placering på valsedeln accepteras
19. Beslut om slutligt antal kandidater på valsedeln till regionfullmäktige
20. Fastställande av valsedel till regionfullmäktige
21. Beslut om vilken information som ska framgå på valsedeln
22. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
Kretsårsmöte
23. Styrelsens verksamhetsberättelse
24. Lokalt valprogram 2022-2026
25. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
26. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
27. Förslag från styrelsen – propositioner
28. Förslag från medlemmar – motioner
29. Anteckning om självskrivna medlemmar i kretsstyrelsen *
30. Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen **
31. Val av kretsordförande
32. Val av vice kretsordförande
33. Val av ledamöter
34. Val av två revisorer samt ersättare för dem
35. Val av valberedning
36. Övriga ärenden och årsmötets och nomineringsstämmans avslutande

* Kretsens partiförenings-, moderatkvinnoförenings- och ungdomsföreningsordförande är, med vice ordförande
som ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom kommunfullmäktigegruppens ordförande.
** Kretsens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem ledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig
där kvinnoförening saknas, inklusive ordförande, vice ordförande och de självskrivna ledamöterna.

Kallelse

Ärende:              Kretsårsmöte och nomineringsstämma till kommunfullmäktige och
                           regionfullmäktige i valet 2022 för Moderaterna i Norrköping
Tid:                     Onsdagen den 9 mars 2022 klockan 18:00 (registrering från 17:00)
Plats:                  Flygeln (Louis de Geer), Holmentorget 4, Norrköping



 
 
Moderaterna i Norrköping 
      
    
 
 
PROCEDURREGLER VID NOMINERINGSSTÄMMA 2022-03-09 
 

 
1. Medlem anmäler sitt deltagande före årsmötet/stämmans öppnande. 

Fastställande av röstlängd sker enligt föredragningslista. Röstlängden är 
lika med närvaroförteckning över medlemmarna. 

 
2. Föredragningslistan godkännes av nomineringsstämman/årsmötet. 

 
3. Yttranderätt, förslagsrätt (yrkande) och beslutanderätt har föreningens 

medlemmar. 
 
4. Varje medlem har en röst. Röstning får ej ske med fullmakt eller med 

ombud. 
 

5. Röstning sker öppet utom i personval då valet skall vara slutet. Medlem 
avger en röst för respektive placering och kandidat. Vid sluten omröstning 
skall valsedel för att vara giltig, uppta så många namn som valet avser.  

 
6. Nomineringsgruppen presenterar förslag till lista.  

Rangordningen av namnen på valsedeln sker genom fastställande av lista 
eller val plats för plats. Vid val plats för plats tillämpas sluten omröstning 
om fler än en kandidat föreslagits. Vid lika röstetal avgörs utgången genom 
lottning. 

 
7. När resultatet av omröstningen delgetts stämman tillfrågas varje kandidat 

av stämmans ordförande om han/hon accepterar sin placering på 
valsedeln. Kandidat kan före nomineringsstämman ha lämnat sådant 
besked till nomineringskommittén (d.v.s. alla placeringar accepteras). Om 
kandidat ej accepterar sin placering skall denne ej förekomma på valsedeln. 
Då flyttas efterföljande kandidater upp ett steg. 

 
8. Nomineringsstämman fastställer på förslag av nomineringskommittén 

antalet kandidater på den slutliga valsedeln. 
 
9. Reservation mot beslut ska inlämnas skriftligt innan stämman avslutas. 

 



 
 
Nomineringskommitténs förslag till valsedel –  
Val till kommunfullmäktige 
 

Moderaterna i Norrköping 
 
 

1. Sophia Jarl 
2. Ingrid Cassel 
3. Simon Johansson 
4. Roger Eklund-Åkesson 
5. Anna Sotkasiira Wik 
6. Olle Connman Ek 
7. Said Nison 
8. Joanna Sjölander 
9. Christer Frey 
10. Patrik Palm 
11. Päivi Johansson 
12. Per Helgesson 
13. Stéphanie Jurzysta 
14. Filip Morell 
15. Pär Österlund 
16. Carina Melefors 
17. Jonas Haag 
18. Anders Magnusson 
19. Nedim Demir 
20. Åke Bjerselius 
21. Anders Boqvist 
22. Lena Hernqvist 
23. Charlize Ertas 
24. Inga-Lill Björklund 
25. Conny Passmark 
26. Kerstin Nordenberg 
27. Criss Hagfeldt 
28. Juris Irschs 
29. Sebastian Katsinas 
30. Hannes Sten 
31. Eva-Britt Passmark 
32. Marcus Fägerstrand 
33. Christina Blomqvist 
34. Jeanette Södervall Thorn 
35. Fredrik Björkman 



 
 
Nomineringskommitténs förslag till valsedel –  
Val till kommunfullmäktige 
 

Moderaterna i Norrköping 
 
 

36. Jörgen Olofsson 
37. Björn Sandberg 
38. Ronny Ståhling 
39. Johan Henriksson 
40. Bo-Göran Svensson 
41. Patrik Wik 
42. Thomas Wasteson 
43. Mårten Jarl 
44. Hans Teinmark 
45. Krister Jansson 
46. Magnus Sjöberg 
47. Elisabet Nison 
48. Dan Nordenberg 
49. Goran Panic 
50. Jörgen Rundgren 
51. Stefan Falkhäll 
52. Gunilla Boqvist 
53. Rolf Asplund 
54. Lennart Stenberg 
55. Julieta Avetisyan 
56. Leif Tollin 
57. Fame Demir 
58. Torbjörn Fägersten 
59. Johan Rutfors 
60. Lars Nilsson 
61. Gustav Fredriksson 
62. Tommy Gustafsson 
63. Jörgen Johansson 



 
 

Nomineringskommitténs förslag till valsedel –  
Val till regionfullmäktige 
 

Moderaterna i Norrköping 
 

1. Marie Morell 
2. Per Jameson 
3. Emil Steen 
4. Eva Hermansson 
5. Jan Owe-Larsson 
6. Jörgen Rundgren 
7. Mia Landell 
8. Lars Ahlm 
9. Johan Rutfors 
10. Lars Nilsson 
11. Päivi Johansson 
12. Anders Boqvist 
13. Charlize Ertas 
14. Fredrik Björkman 
15. Fame Demir 
16. Kerstin Nordenberg 
17. Thomas Wasteson 
18. Juris Irschs 
19. Lina Alm 
20. Jörgen Olofsson 
21. Hannes Sten 
22. Christina Blomqvist 
23. Pär Österlund 
24. Jonas Haag 
25. Inga-Lill Björklund 
26. Roger Eklund-Åkesson 
27. Björn Sandberg 
28. Goran Panic 
29. Torbjörn Fägersten 
30. Krister Jansson 
31. Dan Nordenberg 
32. Bo-Göran Svensson 
33. Anna Sotkasiira Wik 



 
 

Moderaterna i Norrköpings Verksamhetsberättelse 2021 
 

Norrköpingskretsen  

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

förtroende. 

 

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.  

 

Norrköpingskretsen leds av en kretsstyrelse: 

 

Ingrid Cassel kretsordförande, senioransvarig  

Christer Frey vice kretsordförande 

Carina Melefors, kassör, moderatkvinnorna 

 

Ledamöter 

Simon Johansson, sekreterare 

Per Helgesson, Ledamot 

Olle Connman Ek, ledamot och ordförande MUF-föreningen (juli 2021-jan 2022) 

  



 
 

Självskrivna ledamöter 

 

Åke Bjerselius ordförande Borgs Moderatförening 

Joanna Sjölander ordförande Eneby-Svärtinge Moderatförening  
Criss Hagfeldt ordförande Lindö Moderatförening  
Anna Sotkasiira Wik ordförande Stadsföreningen 
Sophia Jarl ordförande Vikbolandets Moderatförening, gruppledare KF 
Marie Morell ordförande Åby-Kolmården Moderatförening  
Gustav Månsson ordförande Moderata ungdomsföreningen (jan-juni) 
 

Under året har vår politiska sekreterare Viktoria Strömberg bistått med värdefullt 

utrednings- och anlaysarbete inför framtagning av valprogram mm. 

 

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

Jessica Häggroth och politisk sekreterare Emilie Taimi. 

 

Revisorer  

Ordinarie revisorer har varit Anders Magnusson och Lena Hernqvist.                

 

Valberedning 

Årmötet beslutade att valberedningen ska bestå av en ledamot från var och en av 

föreningarna inklusive MUF. 

Valberedning: Per Jameson (sammankallande) Åby-Kolmården föreningen,  

Åke Bjerselius  Borgsföreningen, Mia Landell Eneby-Svärtinge föreningen, 

Criss Hagfeldt Lindöföreningen, Per Tegander Stadsföreningen,  

Anders Boqvist Vikbolandsföreningen och Olle Connman Ek MUF. 

 

Sammanträden  

Kretsstyrelsen har haft 9 sammanträden, utöver årsmöten och konstituerande 

sammanträde. Presidiet har haft löpande avstämning minst en gång per vecka. 

 

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 och MUF som är inkorporerad med kretsens redovisning.  

 

Förvaltningen av fastigheten ger avkastning liksom värdepappersportföljen som 

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

ekonomi. Under 2021 har samtliga lokaler varit uthyrda. Byte av hyresgäst har skett 

på nedre botten. Vid åreskiftet avflyttade hyresgäst på våning 2. Den lokalen övertas 



 
 

av MUF efter årsskiftet 2022. Vilket möjliggör uthyrning av andra delen av nedre 

våningen. 

 

Då M-huset varit stängt under året på grund av pandemin har underhåll av längan 

planerats. I december inledes underhållsarbetet med ommålning av väggar, 

snickerier och fönster i längan. 

 

 

Ordförande Ingrid Cassel har ordet 

 

Även 2021 har präglats av pandemin 

och inga fysiska möten har kunnat 

hållas i M-huset. 

 

Föreningarna har med stöd av kretsen 

genomfört en rad kampanjer i form av 

utdelning av material i brevlådor. Det 

har varit imponerande mängder 

kampanjmaterial som utdelats vid flera 

tillfällen i alla delar av kommunen. Ett 

stort tack för alla insatser med att bära 

ut vårt moderata budskap. Det gör 

skillnad och pappersprodukter 

uppskattas i denna digitala tid. 

 

Året har präglats av ett intensivt politiskt arbete i såväl föreningar som i kretsen. 

Under våren har ombud från krets och föreningar deltagit i Förbundstämman 8-9 maj 

som behandlade en rad motioner flera från våra aktiva föreningar. Kretsen har även 

inlämnat remissvar på partiets idéprogram. 

 

Norrköpingskretsen fick av Förbundet motta utmärkelsen bästa kommunikatör 

baserat på Moderatena Norrköpings Facebook- sida. Att upprätthålla en daglig 

presentation av vår moderata politik i Norrköping kräver enorma insatser. 

Ett välförtjänt tack till Sophia Jarl som arbetat med detta. Kretsen är ansvarig  

utgivare för sidan och vi önskar att alla läser denna och delar budskapen.  

På så sätt kan vi alla tillsammans medverka till en bra spridning av moderat 

information. 

 

Under hösten har kretsen genomfört traditionsenlig kandidatutbildning. Nytt denna 

gång var att utbildningen var digital. Utbildningen omfattade följande tre steg: 

 

 



 
 

30 september Susanne Nordström från partiorganisationen 

Om partiets organisation och politik.  

 

6 oktober Sophia Jarl oppositionsråd i Norrköping kommun 

Om kommunpolitik och utmaningar med att vara förtroendevald i kommunen 

 

11 oktober Marie Morell oppositionsråd region Östergötland 

Om regionpolitik och Moderaternas sjukvårdpolitik 

 

Under hösten har presidiet haft möten med föreningarnas styrelser för att inhämta 

underlag inför arbetet med vårt valprogram. Vidare har vi medverkat i en av 

förbundstyrelsen genomförd opinionsmätning i Östergötland. Här fick vi också 

möjlighet att känna av några lokala politska frågor och även hur väl kända våra 

nuvarande politiker är för allmänheten. Sophia Jarl visade sig inte oväntat vara den 

mest kända moderatpolitikern i Östergötland. 

 

Hela kretstyrelsen har aktivt medverkat i att utforma förslag till politiskt program för 

perioden 2022-2026. Valprogrammet fastställs av kretsårsmötet i mars månad. 

Kretsstyrelsen har genomfört två valprograms-seminarier 11 januari och 27 januari. 

Här har viktiga politiska punkter och formuleringar diskuterats som grund för vårt 

valmanifest. 

 

Moderata Seniorer har deltagit i de gemensamma träffarna som förbunder anordnat. 

Vi har också deltagit i Moderata Seniorers nationella stämma som hölls i Linköping i 

oktober 2021. 

 

Stort fokus under året har varit att upprätthålla kontakterna med våra medlemmar och 

rekrytera nya. Arbetet inför valet har tydliggjorts genom att nomineringsgrupperna har 

inbjudit till nomering. Annonsering om medlemsvärvning och nominering har skett 

genom medlemsbrev och via facebook information. 

 

Nomineringsgrupperna under ledning av Elisabeth Törnqvist för kommunlistan och 

Simon Johansson för regionlistan har genomfört ett omfattande arbete. Önskan från 

kretsen har varit att nomineringsgrupperna kan få fram listor som klarar en 

valframgång och hela mandatperioden.  

 

Kretsstyrelsen har aktivt påbörjat sitt valarbete och antagit en tidsplan för valarbetet. 

Till valledare har utsetts Simon Johansson. 

 

Glädjande så har föreningarnas arbete med medlemsvärvning varit framgångsrikt. 

Även om vi har störst antal medlemmar i Östergötland så strävar vi alltid för att bli 

många fler. Det är genom alla våras gemensamma politiska arbete som vi vinner val. 



 
 

Våra förtroendevalda driver vår moderata politik i alla olika beslutsforum. Men det är 

också genom insändare, information via sociala medier och sist men inte minst i 

samtal med våra medborgare som vi förmedelar moderat politik.  

 

Medlemmar  

Moderaterna i Norrköpings kommun hade 558 medlemmar varav 152 var  

MUF-medlemmar i december 2021.  

 

Huset  

Husgruppen leds av Christer Frey med stöd av Emil Steen MUF. 

 

  



 
 
Moderatkvinnorna Norrköping 2021 
Kretsens Moderatkvinnoansvariga Carina Melefors är tillika ledamot i styrelsen för 

Moderatkvinnorna i Östergötland. 

  

I början på året var det fokus på politikutveckling, debattartiklar och motionsskrivning 

inför kommande stämmor. 

 

8 mars, på den internationella kvinnodagen uppmärksammardes som alltid det viktiga 

arbete som kvinnojourerna och skyddade boenden för kvinnor gör i vår stad.  

  

4 maj sprang vi Vårruset!  Utomhus och med lite avstånd, kunde vi trots allt 

genomföra Vårruset även i år, med fin gemenskap och god digital synlighet.   

8–9 maj hölls Förbundsstämma Östergötland. Moderatkvinnorna i Östergötland hade 

skickat in fem motioner: en på temat kvinnors företagande och tre motioner om 

jämställdhet samt en om att skolan ska vara en frizon från allt förtryck. Motionerna 

fick bra stöd av stämman och många att-satser bifölls. 

2 december besökte vi nya Ståhl Collection i Norrköping! En guidad visning av 

konstsamlingen för en stor grupp Norrköpingsmoderater och några tillresta.   

23 december genomfördes traditionsenligt julkampanj Blåljus till de hjältar som 

arbetar inom Räddningstjänst, Polis och Akutsjukvård samt Ambulans i Norrköping 

under de dagar då vi själva fick vara lediga. 

  



 
 

Gruppledare Kommunfullmäktigegruppen 

Sophia Jarl har ordet 

 
Kommunfullmäktigegruppen har nu lämnat 

ännu ett Coronaår bakom sig. De flesta 

sammanträden har genomförts digitalt även 

om några möten under hösten kunde 

förläggas till m-huset. 

  

I det dagliga politiska värvet märks det att 

valdagen kommer närmare. Under 2021 var 

det några stora frågor som 

kommunfullmäktige-gruppen fokuserade på 

och som var viktiga ur ett långsiktigt 

perspektiv. 

 

 

STYRNING OCH LEDNING 

Styrning och ledning är ett område där moderater har högt förtroende bland väljarna. 

Väljarna vet att vi har stor respekt för skattekronan och att det finns ett stabilt politiskt 

ledarskap inom partiet. Detta ska ställas emot nuvarande styre i Norrköpings 

kommun där tjänstemannaorganisationen har en särställning i styrningen. Den 

politiska organisationen förväntas enbart styra på en ytterst övergripande nivå vilket 

med tiden resulterat i att medborgarnas inflytande i form av politisk viljeinriktning 

nästan försvunnit. Det händer alltför ofta att tjänstemannaorganisationen har tagit 

fram beslutsunderlag och ställningstaganden som inte har stöd hos politiken – vare 

sig till höger eller vänster. Det har inneburit att ärenden både i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige har återremitterats vilket försenar nödvändiga beslut och är ett 

slöseri med skatteresurser. Kommunfullmäktigegruppen driver på för en utveckling 

där den politiska viljan ska vara vägledande mycket tidigare i olika beslut. Det finns 

inget tjänstemannaansvar i Sverige och det är viktigt att förtroendevalda företräder 

väljarna även i det dagliga arbetet. 

  

Sakpolitiskt har det varit två frågor som särskilt ska lyftas fram; vindkraftsetableringar 

och flygplatsen. 

 

VINDKRAFT 

Nationellt beslutad energipolitik, starkt präglad av miljöpartiet, driver fram en storm av 

planer på vindkraftsetableringar. Lokalt är det Holmens vindkraftsparker i norra 

delarna av Norrköpings kommun som är mest aktuell. Det är en komplicerad fråga 

där många olika intressen ska vägas samman. När detta skrivs har Holmen lämnat in 



 
 

en ansökan till Länsstyrelsen och det börjar närma sig beslut om det kommunala 

vetot. Kommunfullmäktigegruppen har under året haft dialog med olika intressenter, 

tagit del av de formella handlingar som än så länge finns i ärendet och haft frågan på 

dagordningen ett flertal gånger. Det gör att gruppen står väl rustad för att vara del av 

ett beslut som kommer finnas med i kommunpolitiken under flera år beroende på hur 

processen utvecklar sig. 

 

FLYGPLATSEN 

När det gäller Norrköpings flygplats försökte Kvartetten sälja ut flygplatsbolaget 

genom ett upplägg där extern part skulle driva flygplatsen med kommunalt 

verksamhetsbidrag under tre år och även få köpa hela flygplatsbolaget inklusive olika 

tillstånd kopplat till flygplatsens verksamhet. Från början ville Kvartetten även ge en 

fördelaktig markoption till vinnande leverantör men det lyckades kommun-

fullmäktigegruppen stoppa. Värdefull verksamhetsmark i anslutning till flygplatsen 

ska exploateras på en öppen marknad vilket även Kvartetten insåg. Därmed blev inte 

tänkt upphandling attraktiv på marknaden och den avbröts på grund av uteblivet 

intresse. Moderata fullmäktigegruppen står upp för flygplatsen och anser att det ska 

var en del av den kommunala infrastrukturen. Det finns stora möjligheter i en 

flygbransch som just nu utvecklas i rasande fart och då ska Norrköpings kommun 

kunna erbjuda nödvändig infrastruktur för branschen. 

  

Under året har arbetet med den så kallade tekniska roteln (Samhällsplanerings-

nämnd, teknisk nämnd, byggnad- och miljöskyddsnämnd samt Nodra) utvecklats. 

Norrköping växer och det byggs som aldrig förr. Därför är det viktigt att vi diskuterar 

och fattar beslut i viktiga strategiska frågor för stadsutvecklingen. Tekniska roteln 

fungerar som ett beredande organ för kommunfullmäktigegruppen och möjliggör att 

moderaterna kan uppträda samlat i långsiktigt viktiga frågor. Det har varit ett 

värdefullt arbete för att dra de stora penseldragen för olika utvecklingsområden.  

  

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka för 2021. Ett år där vi inte fått träffats så som 

jag önskat men ändå har vi lyckats upprätthålla en hög takt i vårt politiska arbete. Nu 

spurtar vi fram till valdagen och ett välbehövligt maktskifte i Norrköping. Vi är väldigt 

nära nu att göra något som vi inte lyckats med på 25 år. Det kräver givetvis en 

relevant sakpolitik men också att vi på alla plan visar att vi är ett samlingsparti som 

både kan samla ihop oss själva och andra. 
  



 
 

Gruppledare Regionfullmäktige-

gruppen Marie Morell har ordet 

 

Region Östergötland har ett samlat 
ansvar för frågor som rör hälso- och 
sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, 
kultur och näringslivsutveckling.  
 

Moderaterna, tillsammans med 
Kristdemokraterna, har fortsatt att 
utgöra en aktiv och konstruktiv 
opposition i regionen. I juni månad 
lade våra båda partier fram en 
gemensam budget till 
regionfullmäktige. Vi har även lagt ett 
antal motioner och interpellationer 
under året samt väckt en mängd 
förslag i styrelsen och nämnder.  

 
Regiongruppen har till största del haft digitala gruppmöten via Zoom, men kunde ses 
fysiskt ett par gånger under hösten då pandemiläget tillät det. Ett av dessa tillfällen 
var vid ett internat som hölls i november på Söderköpings Brunn och där huvudfokus 
låg på de politiska arbetsgrupperna inför valet, som länsförbundet håller i.  
 
Hälso- och sjukvård 
Situationen i sjukvården har även under 2021 präglats av Coronapandemin. I januari 
2021 nådes piken i andra vågen och under våren innebar även den tredje vågen en 
stor belastning på hälso- och sjukvården med upp till 140 inneliggande patienter i 
länet.  
 
Region Östergötland har varit särklass sämst i landet av alla regioner på att testa sin 
befolkning för covid-19 under hela pandemin, vilket också har kritiserats av 
Moderaterna. Däremot har vaccinationsprogrammet genomförts tämligen smidigt och 
effektivt med bland annat en stor vaccinationscentral i Mässhallen i Norrköping.  
 
Trycket på sjukvården har varit hårt hela året, både på grund av pandemin, men även 
på grund av RS-virus som främst drabbar små barn samt ett utbrott av resistenta 
VRE-bakterier på Vrinnevisjukhuset som påverkat vården.  
 
Region Östergötland hade sedan tidigare byggt upp långa köer inom hälso- och 
sjukvården, vilket ytterligare har förvärrats under pandemin. I slutet av september 
väntade t ex 9 500 östgötar på en operation  eller behandling i specialiserad vård, var 
av 55% hade väntat mer än 60 dagar. Att återgå den tillgänglighet som Östergötland 
hade 2014 kommer kräva ett långsiktigt och uthålligt arbete under flera år. 
Moderaterna har lagt förslag om en generalplan för förbättrad tillgänglighet.  



 
 
 
Under 2021 har Region Östergötland infört ett vårdval inom specialiserad 
ögonsjukvård, något som Moderaterna har drivit under lång tid tillsammans med 
Kristdemokraterna. Ögonsjukvården står för en stor del av de köer som finns inom 
den specialiserade sjukvården i Östergötland. Förhoppningsvis kommer ett vårdval 
att bidra till köerna nu kan kortats. Bland annat har en privat ögonklinik öppnats i 
Norrköping. 
 
Den pågående pandemin har inneburit enorm påfrestning på många av regionens 
medarbetare Moderaterna har därför tillsammans med Kristdemokraterna tagit 
initiativ till en tydlig strategi för hur medarbetarna i vården ska kunna få återhämtning 
samt arbeta med både vårdskuld, forskningsskuld med mera. 
 
Kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor 
 
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden  
 
I det Regionala trafikförsörjningsprogrammet, som antogs 2021, fick vi med en 
strategi som innebär att sprida resandet över dagen (dvs få bort den höga 
belastningen i så kallad peak-tid). Detta har lett till ett beslut i nämnden om att införa 
tidsdifferentierade priser, dvs lite dyrare att åka i rusningstid och billigare övriga tider. 
Vi har också sett till att det ligger ett uppdrag om att titta på dynamiska priser, dvs att 
kunna förändra priser lite efter olika situationer och tider/dagar. 
 
Vi har under flera år drivit på frågor kring skolresor. I nämndens årsplan för 2022, 
som beslutades hösten 2021, finns det två uppdrag som vi ligger bakom, nämligen 
kunskapsunderlag kring gymnasieelevers skolresor och förbättring av process kring 
nya trafikupplägg där inte allra minst den regionala och lokala politiken fått en större 
och mer kontinuerlig roll.  
 
Andra sakområden Moderaterna och Kristdemokraterna i nämnden varit 
medverkande till i besluten är trafikutredningar, Mälardalstrafik, En Bättre Sits, 
regionala prioriteringar kring bredbandsstöd, samordning av trafik samt processen 
med framtagande av den nya Länstransportplane (LTP). 
 
2019 la vi moderater ett nämndinitiativ angående landsbygdens utveckling och ett 
landsbygdernas utvecklingscentrum. Efter en lång, men engagerad process bland 
både politiker och tjänstemän, tog nämnden 2020 ett beslut som landat i dokumentet 
”Platsutveckling för Östergötland med fokus på landsbygder”. Dokumentet innehåller 
ett antal åtgärdsförslag som vi kommer bevaka. Det är nu dags 2022 att i nämnden, 
vilket är inbokat, få en återkoppling av genomförda insatser och den vidare 
processen. 
 
 
 



 
 
Regionutvecklingsnämnden 
 
Regionutvecklingsnämnden ansvarar för den regionala utvecklingen inom 
näringslivet, innovation, kultur, natur, kompetensförsörjning, folkhälsa samt 
internationella frågor som rör dessa områden. Nämnden är också skolstyrelse för 
Naturbruksgymnasiet och styrelse för Lunnevad Folkhögskola. 
 
Under året har det tagits många beslut som Moderaterna och Kristdemokraterna varit 
delaktiga i. För att nämna några som är viktiga för regionens utveckling inom både 
näringsliv och besöksnäring: Agtech2030, InGenious Almi East Sweden, Internet of 
Things World, Hållbar internationalisering, Team Östergötland, Östgötaleden som 
vandringsdestination och många fler. 
 
Under året har också beslut tagits för en uppdatering av Smart 
Specialiseringsstrategin och Besöksnäringsstrategin, vilket ska göras under 2022. 
 
I nämndens ansvarsområden ingår också kulturinstitutionerna i Östergötland och 
under 2021 har en utredning gjorts för ett samgående av Östgötamusiken och 
Scenkonst Öst, vilket Moderaterna och Kristdemokraterna arbetat för. Alla 
inblandade parter är positiva till ett samgående och beslut tas i regionfullmäktige 
under 2022. 
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ETT ATTRAKTIVT NORRKÖPING ATT BO OCH LEVA I 
 
Lokalt valprogram för mandatperioden 2022-2026 – Moderaterna i Norrköping 
 

 
 
Moderaternas vision utgår från Norrköpingsbornas bästa och fokuserar på det som 
är viktigt för oss idag och i framtiden. 

I Norrköping möts alla, boende och besökare, av god samhällsservice och varje 
skattekrona används effektivt utifrån tydliga politiska prioriteringar.  

Våra valda politiker arbetar för att uppnå en god samhällsservice för varje 
skattekrona. Tillsammans med företag, föreningar och enskilda individer verkar vi för 
att Norrköping ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. 

Norrköping är en plats där alla kan vara möjliggörare för det som leder människor 
framåt. Arbete och egen försörjning är en grundläggande förutsättning för ett fritt 
och självständigt liv. I Norrköping välkomnar vi alla företag och alla arbetstillfällen.  

Det är vi som bor i Norrköping som tillsammans skapar en attraktiv miljö att bo och 
leva i. Kommunen kan göra mycket för vårt Norrköping men det är vi medborgare 
som skapar framtidstro och en attraktiv stad. 

Moderaterna sätter individens valfrihet framför kollektivet. Det är individens strävan 
efter en bättre vardag som leder till framtidstro, utveckling och trygghet.  

Moderaterna värnar om låga skatter och avgifter. Tillsammans investerar vi våra 
kommunala skattekronor i våra barns utbildning, ett socialt skyddsnät och omsorg 
om våra äldre. Men varje skattekrona ska prioriteras och användas ansvarsfullt.  
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Lokalt valprogram 
Det du nu håller i din hand är vårt lokala valprogram med viktiga frågor som behöver 
lösas. Det handlar om ett ledarskap där varje invånare har inflytande genom 
förtroendevalda och där tjänstemannaorganisationen är lyhörd och arbetar på 
uppdrag av medborgarna. Det innebär också ett ledarskap där den kommunala 
ekonomin hanteras transparent och öppet. 
 
Vårt lokala valprogram utgår från vår moderata ideologi, vårt idéprogram och 
medborgarnas vardagsproblem.  
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LEDNING OCH STYRNING 
 
Hur skapas resurser till det som vi vill göra gemensamt? 
Vad som gör att alla barn kan gå i skola, att det finns omsorg för de som behöver 
och att vägar som vi använder tillsammans är farbara. Det blir möjligt när människor 
betalar skatt. Och allting börjar hos företagen. Norrköping är ett resultat av många 
sekler av entreprenörskap. 
 
Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i 
Sverige arbetar i ett småföretag. Det visar hur viktigt det är att vi ger goda 
förutsättningar för småföretag att växa, eftersom det är där den största potentialen 
finns för att skapa jobb och tillväxt som kommer hela Norrköping till del. Med rätt 
insatser kan vi stärka det lokala företagsklimatet. Minska den kommunala 
konkurrensen, upphandla fler tjänster från lokala entreprenörer och uppgradera den 
kommunala servicen till företag. Det är moderat företagspolitik. Det visar att vi inte 
bara i ord, utan också i handling, är företagarnas och samhällsutvecklingens parti.  
  
Vi har alla ett ansvar  
Ett ansvar för oss själva och vår framtid. Ett ansvar för våra medmänniskor och ett 
ansvar för vårt samhälle. Alla som bor i Norrköping har ett ansvar att försörja sig 
själva i så stor utsträckning som möjligt. Det är så vi skapar resurser till vår 
gemensamma välfärd. Ansvar innebär också att följa de lagar och regler som finns 
och på så sätt skapa ett tryggt Norrköping för alla. 
 
Sänkt kommunalskatt som kan öka allas frihet 
Skattemedel är en gemensam tillgång som ska hanteras ansvarsfullt så att du får 
valuta för dina skattepengar. Norrköpingsborna ska inte betala mer än nödvändigt i 
kommunalskatt. Egna pengar i plånboken ger frihet. Hög kommunalskatt slår alltid 
hårdast mot de som tjänar minst. 
 
Vi tar ansvar för bra skolor, god omsorg om äldre och en ren och trygg stad när vi 
fördelar gemensamma skatteresurser. Fler som arbetar gör att vi på sikt kan sänka 
skatten och samtidigt värna vår gemensamma välfärd.   
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UTBILDNING FÖR ATT ARBETA 
 
Satsning på barn och unga som inte bor i utanförskapsområden 
Nuläge: Idag är den grundläggande ersättningen per elev för låg. Det medför att 
skolor utan extra särskilda stöd missgynnas. Elever i områden som till exempel 
Lindö, Svärtinge, Vikbolandet och Åby har en betydligt lägre ersättning totalt än 
elever i till exempel Navestad och Hageby.  
Möjlighet: Vi ska fördela medlen rättvist så att alla skolor har en tillräckligt hög 
elevpeng för att möta upp elever i alla bostadsområden.  
 
Resursskolor för de elever som har det svårast 
Nuläge: Idag förväntas alla skolor klara av alla elever. Det kan låta sympatiskt men 
det finns barn och ungdomar som behöver en annan miljö för att klara skolan. Det 
finns en tendens att barn med stora inlärningssvårigheter har fått det ännu svårare. 
Möjlighet: Vi vill införa en eller flera resursskolor i Norrköping. Det ska vara en skola 
för de barn och ungdomar som har komplexa diagnoser.   
 
Högre löner för att locka behöriga lärare 
Nuläge: Norrköpings kommun har för få behöriga lärare som undervisar på rätt 
stadie och i de ämnen som de är behöriga för. Läraren är den viktigaste resursen för 
att elever ska klara uppsatta mål.  
Möjlighet: Vi vill höja lärarnas löner. Norrköpings kommun behöver kunna 
konkurrera med grannkommuner. Vi behöver duktiga lärare för att höja 
elevresultaten och ge ungdomar en bra grund för arbete och fortsatt utbildning. 
 
En arbetsmarknad för alla – alla företag är välkomna 
Nuläge: Alltför många norrköpingsbor har inte ett arbete att gå till. Samtidigt finns 
det branscher som inte hittar arbetskraft med rätt kompetens.  
Möjlighet: Vi välkomnar alla företag till Norrköping och vi välkomnar alla idéer från 
medborgare som kan skapa arbetstillfällen. Kommunen har en viktig uppgift i att 
arbeta för att det finns kompetent personal när företag vill rekrytera.  
 
Krav på motprestation 
Nuläge: Idag är det alltför många norrköpingsbor som under lång tid levt på bidrag. 
Det är dåligt för både individen och Norrköping som kommun. De behöver medverka 
i samhället och komma i arbete.  
Möjlighet: Vi vill införa ett strikt krav på motprestation för att få försörjningsstöd. Det 
kan handla om att utföra enklare arbetsuppgifter för att underlätta i vården, städa 
gator eller studera.  
 
Yrkesutbildningar ska leda till arbete 
Nuläge: Idag finns det alltför många utbildningar som inte möter upp arbetsgivarnas 
behov. Det är skatteslöseri. Dessutom saknas det utbildningar inom bristyrken. 
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Möjlighet: Vi vill öka antalet utbildningar tillsammans med lokala arbetsgivare och vi 
ska se till att kommunen snabbt kan ställa om till att utbilda personal när det uppstår 
nya behov på arbetsmarknaden.  
 
 
OMSORG OCH SJUKVÅRD  
 
En hemtjänst som levererar mer tid till äldre  
Nuläge: Den kommunala hemtjänsten utför endast 75 procent av de äldres rätt till 
beslutad hemtjänst. Äldre och anhöriga upplever att tiden för beslutade insatser inte 
räcker till och att äldre lämnas ensamma eller att äldres rätt till daglig omsorg inte 
tillgodoses.  
Möjlighet: Vi ska ha ett hemtjänstsystem i Norrköping där vi kan följa upp 
personalens arbete och säkerställa att de äldre får 100 procent av biståndsbeslutet 
som omsorgen grundar sig på. 
 
Fast läkarkontakt till alla äldre inom kommunens äldreomsorg 
Nuläge: Under pandemin har det blivit uppenbart att äldre inom kommunens 
särskilda boenden och inom hemtjänsten behöver en betydligt mer strukturerad och 
välordnad medicinsk kompetens än vad som erbjuds idag.  
Möjlighet: Genom att utveckla både primärvården och stärka geriatriken på 
Vrinnevisjukhuset kan vi se till att de mest sjuka och sköra kan erbjudas en fast 
läkare och ett vårdteam som samordnar vården. 
 
Varm mat till äldre från lokala entreprenörer  
Nuläge: Idag levereras kalla matlådor till äldre med biståndsbeslut. De äldre kan 
bara välja mat från en leverantör. Många äldre är samtidigt undernärda vilket 
påverkar deras hälsa och livskvalitet.  
Möjlighet: Vi vill införa ett valfrihetssystem där lokala restauranger och andra som 
lagar mat kan leverera varm och kall mat till kommunens äldre. Det skapar arbeten 
och ger de äldre ett brett utbud som kan höja livskvaliteten.  
 
Språkkrav i vård och omsorgen 
Nuläge: Bristande språkkompetens är ett stort problem inom vård och omsorg. Det 
drabbar främst äldre inom äldreomsorg men även inom andra delar av vården möts 
medborgare av personal som inte pratar tillräckligt bra svenska. Det leder till risker 
för patienten eller den äldre. Det skapar också en ansträngd arbetssituation för 
svensktalande kollegor som förväntas ta ansvar för att kommunikationen ändå 
fungerar. 
Möjlighet: Vi vill ställa krav på att personal inom vård och äldreomsorg ska 
behärska begriplig svenska. Alla anställda ska kunna prata så att andra kan förstå. 
Dessutom ska alla kunna skriva och formulera sig på svenska i den utsträckning 
som krävs för att värna patientsäkerheten. 
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God vård och omsorg när du behöver det som bäst 
Nuläge: Många som lever med en allvarlig sjukdom, som exempelvis cancer, 
tvingas ofta besöka akutmottagningen för att få hjälp med sin sjukdom. Unga 
cancerpatienter i livets slutskede måste ibland bo på äldreboenden om man inte kan 
få sin vård i hemmet eller på sjukhuset.  
Möjlighet: Vi vill utveckla snabbspår så att cancerpatienter enklare får hjälp utan att 
passera akutmottagningen. Vi vill satsa på att utveckla den palliativa kompetensen i 
hela vården och omsorgen samt utreda möjligheterna att inrätta ett Hospice för vård 
i livets slutskede. 
 
Vård när du behöver – utan köer 
Nuläge: Vårdcentralen är ofta den första kontakten med vården. Tyvärr upplever 
många medborgare att det fortfarande är krångligt och tidsödande att komma fram 
till sin vårdcentral. Allt för många får även vänta på att få träffa en läkare eller få sin 
operation och fastnar i långa vårdköer, så kan vi inte ha det. 
Möjlighet: Vi vill satsa på vårdcentralerna genom att avsätta en större andel av 
hälso- och sjukvårdens resurser till just vårdcentralerna. Det möjliggör en utveckling 
där vårdcentralen, oavsett om man väljer ett digitalt eller fysiskt möte, blir tillgänglig 
på ett helt annat sätt än idag och därmed får vi en primärvård som blir ett effektivt 
nav inom hälso- och sjukvården. 
 
 
ATTRAKTIV KOMMUN MED GOD SAMHÄLLSSERVICE  
 
Färre vägföreningar och mer för skattepengen i kommunens ytterområden 
Nuläge: Vissa skattebetalare i Norrköping förväntas ta ansvar för drift och underhåll 
av vägar, lekplatser och cykelbanor, trots att de bor i stadsnära områden eller större 
tätorter. Kommun ett förlegat vägföreningssystem som är otidsenligt utifrån 
Norrköpings geografiska utveckling. 
Möjlighet: Vi vill reformera det gamla vägföreningssystemet och införa ett system 
där det blir tydligt för medborgarna vilken kommunal infrastruktur som ska bekostas 
av skattekollektivet. 
 
En hel och ren stad  
Nuläge: Norrköpings innerstad präglas av skräp, klotter och oklippta gräsmattor. 
Det ger inget gott intryck av Norrköping varken för oss som bor här eller för 
besökare.  
Möjlighet: Vi ska prioritera pengar till tekniska nämnden för att upphandla mer 
skötsel och underhåll vilket blir allt viktigare för att skapa trivsamma boendemiljöer 
och för företagares möjlighet till affärer.  
 
Normen för antal parkeringsplatser i city ska förändras 
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Nuläge: Idag utgår allt planeringsarbete för stadsutveckling från att antalet bilar ska 
minska. Samtidigt ser vi en motsatt utveckling i medborgarens vardag. Elfordon har 
blivit ett realistiskt alternativ för allt fler och bilarna i city måste få en mer prioriterad 
plats. 
Möjlighet: Vi vill stärka bilen och bilistens plats i Norrköping. Det ska finnas 
parkering för boende och besökande och det ska finnas ett vägsystem som minskar 
köer och krångel.  
 
Stärkt kollektivtrafik i ytterområden 
Nuläge: Region Östergötland har under ett antal år försämrat kollektivtrafiken i flera 
ytterområden och på landsbygden. I Ljunga går bussen exempelvis förbi stället för 
igenom och Strandvägen i Krokek blir helt utan kollektivtrafik. Det försvårar avsevärt 
för gymnasieelever att ta sig till skolan och för grundskoleelever som vill välja 
friskolor i staden. 
Möjlighet: Vi arbetar för att Region Östergötland ser till att kollektivtrafiken är en 
samhällsservice för arbete och studier även för de som bor på landsbygden. Större 
hänsyn ska tas till att kollektivtrafiken är en samhällsservice när man ändrar 
kollektivtrafiken.     
 
Fler etableringsmöjligheter för företag  
Nuläge: Idag råder det fortfarande en stor brist på detaljplanerad mark för att 
företag ska kunna utvecklas eller nyetableras. Bristen på industrimark är ett hinder 
för att utveckla den lokala arbetsmarknaden.  
Möjlighet: Vi ska ha byggklar verksamhetsmark i Norrköpings kommun. Det ska 
finnas en markgaranti för alla förfrågningar som leder till fler arbetstillfällen.  
 
Mer isyta ger möjlighet till rekreation och idrottande 
Nuläge: Under många år har det förts fram att det finns för lite isyta i Norrköping. 
Det har drabbat föreningslivet hårt och även begränsat skolor, familjer och andra 
åksugna. I spåren av pandemin har intresset för olika friluftsaktiviteter ökat vilket gör 
att trycket på nuvarande isyta ökat ytterligare. En stor andel av den isyta som finns 
idag är väderberoende – det vill säga att det måste vara tillräckligt kallt under en 
längre tid för att det ska var ekonomiskt försvarbart att öppna anläggningen.  
Möjlighet: Vi vill öka tillgången till isyta genom att omvandla befintlig utomhusis vid 
Himmelstalundshallen till en arena som kan nyttjas året om. Där kan det bedrivas 
året runt-aktiviteter både för boende och besökare. 
 
 
ETT TRYGGT NORRKÖPING DYGNET RUNT 
 
Mer kamerabevakning ökar tryggheten på våra gator 
Nuläge: Den otrygghet som idag präglar delar av Norrköping har sin grogrund i 
bland annat osäkra gator, torg och parker. De senaste åren har kamerabevakning 
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allt oftare förts fram som en åtgärd som både hjälper till att lösa brott och förebygga 
kriminalitet. Lagstiftning gör kamerabevakning möjlig utan allt för stort intrång i den 
personliga integriteten.  
Möjlighet: Vi vill införa fler kameror i delar av Norrköping. Syftet är att säkerställa 
trygghet, beivra brott, klara upp brott och minska skadegörelse.  
 
Elever och personal ska kunna vara säkra i skolan  
Nuläge: Norrköpings skolor blir alltmer utsatta för det som händer i övriga 
samhället. Det förekommer droghandel på skolorna och obehöriga har lätt att ta sig 
in på olåsta skolor. Ett tuffare samhällsklimat ställer högre krav på en god säkerhet i 
Norrköpings skolor. 
Möjlighet: Vi vill genomföra upprustningar av kommunens skolor så att de går att 
låsa dagtid för elevernas och personalens säkerhet. Genom ett fungerande 
skalskydd kan vi skapa förutsättningar att anpassa öppettider i skolorna. Det skapar 
också en möjlighet att stänga skolor vid särskilda förhållanden och i krissituationer. 
 
Alla brott i skolan ska polisanmälas  
Nuläge: Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är skolan den vanligaste 
brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för elever i årskurs nio. 
Bland pojkar är stöld det vanligaste brottet men bland flickor handlar det om i 
huvudsak sexuella kränkningar. Skolan är elevernas och personalens arbetsplats 
och brott på en arbetsplats kan aldrig accepteras. 
Möjlighet: Vi ska införa en regel att alla brottsliga handlingar i skolorna ska anmälas. 
Ungdomar och föräldrar ska kunna känna sig trygga med att skolan alltid agerar vid 
misstanke om brott. 
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BEREDSKAP  
 
Norrköpings självförsörjning av mat och bränsle ska säkras 
Nuläge: Den gröna näringen är stor i Norrköping men potentialen är ännu större. 
Kommunen måste säkerställa att brukningsvärd jordbruksmark inte ianspråktags till 
annat utan att annan mark först utreds. Det är viktigt att säkra den alltmer påtagligt 
behövda självförsörjningsgraden av livsmedel och bränsle. 
Möjlighet: Vi vill börja använda markkartering för att klassa mark som har högt 
värde för att producera mat och bränsle.  
 
Kommunen ska kunna upprätthålla nödvändiga funktioner vid en kris  
Nuläge: Norrköpings kommun saknar idag både material och krisplaner för att klara 
invånarnas behov i 30 dagar under en krissituation. Kommunen är exempelvis helt 
beroende av att elen fungerar och att handeln kan förse oss med livsmedel. 
Kommunen är helt beroende av andra aktörer för att klara en kris.  
Möjlighet: Vi vill skapa ett robust Norrköping som har tillgång till material, 
drivmedel, lokalproducerade livsmedel och omsorg när ett krisläge uppstår.  
 
Kommunala och civila insatser krävs för att klara en kris 
Nuläge: När en kris uppstår har kommunen skyldighet att klara av att ha en 
fungerande omsorg, utbildning och service. Det är Norrköpings kommun inte rustad 
för. Planer och avtal för att klara en krissituation tillsammans med företagare och 
frivilliga saknas. 
Möjlighet: Vi vill skapa en plan för att tillsammans med företag och frivilliga klara att 
upprätthålla kommunal service även i en krissituation.  
 
KULTUR  
 
Kulturinstitutionerna ska locka fler och öka sin självförsörjningsgrad 
Nuläge: Norrköpingsborna delfinansierar kulturinstitutioner såsom konstmuseet, 
symfoniorkestern och Östgötateatern genom skatten. Kulturens betydelse för 
Norrköpings attraktionskraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnande 
och för en socialt hållbar utveckling är stor. Men det är samtidigt viktigt att 
uppdragen till institutionerna är glasklara så att våra skattepengar används på rätt 
sätt.  
Möjlighet: Vi vill förtydliga uppdragen till kulturinstitutionerna. Institutionernas 
främsta uppgift måste vara att vidga och öka deltagandet till de människor, framför 
allt barn och ungdomar, som sällan kommer i kontakt med kulturlivet. Samtidigt 
ställer vi krav på en ökad självfinansieringsgrad. På så sätt kan vi frigöra resurser till 
mer kultur för fler.  
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Ett lokalt kulturråd som säkerställer användningen av skattepengar 
Nuläge: Norrköpings kommun delar årligen ut skattemedel som olika typer av 
stipendier till kulturutövare. Detta görs för att uppmuntra den kunskap, kompetens 
och det engagemang som Norrköpings kulturliv står för. Det är viktigt att 
skattemedlen fördelas på ett professionellt sätt där det finns tydliga krav och tydliga 
mål för att få ta del av skattepengarna.  
Möjlighet: Vi vill skapa ett lokalt kulturråd med en grupp sakkunniga som är 
kopplade till ansökningar av olika stipendier eller bidrag för kultur. Rådets uppgift 
ska vara att göra kvalitetsbedömningar av ansökningar. Rådet ska bestå av 
sakkunniga från det lokala kulturlivet, näringslivet och förtroendevalda. 
 
LANDSBYGD 
 
Kommunen behöver ökad kunskap om skogs- och jordbruket  
Nuläge: Dagens lantbruk är komplext. Mycket på grund av krångliga regelverk men 
också för att den tekniska utvecklingen och odlingstekniken går fort. Det blir nästan 
omöjligt för en enskild kommunal tjänsteman, som inte besitter särskild kunskap om 
lantbrukets komplexa frågor, att fatta relevanta beslut eller att bereda underlag som 
skall ligga till grund för politiska beslut. 
Möjlighet: Vi vill inrätta en tjänst som handlägger, beslutar och bereder 
lantbruksfrågor till politiken. 

 
Skolorna på landsbygden behöver sitt glesbygdstillägg 
Nuläge: Norrköping har en väl utbyggd grundskole- och barnomsorgsverksamhet i 
hela kommunen. För några år sedan slopades dock glesbyggdstillägget. Färre barn i 
årskullarna, samma lönesättning som i innerstaden och problem att rekrytera 
deltidstjänster har gjort att barnen i glesbygdsskolorna inte alltid kan erbjudas en 
likvärdig utbildning som barnen inne i staden. 
Möjlighet: Vi vill återinföra glesbygdstillägget för skolor på landsbygden så att 
skolorna kan rekrytera mer behörig personal men också så att barnen på landet kan 
få ta del av aktiviteter inne i staden. De ska kunna åka buss för att få samma utbud 
som elever i staden kan erbjudas.  
 
Människor ska kunna förverkliga boendedrömmar på landsbygden 
Nuläge: Kommunen har riktat in sig starkt på att byggande på landsbygden ska 
hållas till de så kallade ”stråken”. Det är en åtgärd för att samla boenden nära 
varandra för att underlätta för kommunen att förlägga kommunal service till dessa 
stråk. Men den åtgärden gör det svårare att få bygglov utanför stråken.  
Möjlighet: Vi vill ha en kommun där var och en själv får bestämma var den ska 
bosätta sig. Markägare ska kunna stycka av och bebygga sin mark med stöd av 
äganderätten och kommunen ska då tillhandahålla god och ändamålsenlig service 
när det exempelvis gäller bygglovsprocesser på samma sätt som görs när mark 
exploateras inom stråk på landsbygden.  
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Föreningen bedriver politisk verksamhet.

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 8 267 470
Årets resultat 847 757

kronor 9 115 227

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 9 115 227

kronor 9 115 227

Förändring av eget kapital

Balanserat
resultat Årets resultat

Summa
eget

kapital
Eget kapital 2021-01-01 7 593 741 673 729 8 267 470
Disposition enligt beslut av årsstämman 673 729 -673 729 -
Årets resultat - 847 757 847 757

Eget kapital 2021-12-31 8 267 470 847 757 9 115 227
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Resultaträkning Not 2021 2020

Nettoomsättning 884 895 864 129
Övriga rörelseintäkter/hyresintäkter 787 340 875 164

1 672 235 1 739 293

Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader -316 656 -287 179
Fastighetskostnader -739 177 -730 537
Övriga externa kostnader -265 794 -129 141
Personalkostnader -31 228 -240 617
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -10 750 -10 750

Summa rörelsens kostnader -1 363 605 -1 398 224

Rörelseresultat 308 630 341 069

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 559 366 332 782
Räntekostnader och liknande resultatposter -21 -122

Summa resultat från finansiella poster 559 345 332 660

Resultat efter finansiella poster 867 975 673 729

Skatt på årets resultat -20 218 -

Årets vinst 847 757 673 729
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Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 1 210 750 1 221 500

Summa anläggningstillgångar 1 210 750 1 221 500

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43 475 44 334

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 5 897 105 5 418 504

Kassa och bank 2 026 395 1 720 957

Summa omsättningstillgångar 7 966 975 7 183 795

Summa tillgångar 9 177 725 8 405 295
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Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 8 267 470 7 593 741
Årets vinst 847 757 673 729

9 115 227 8 267 470

Summa eget kapital 9 115 227 8 267 470

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 470 -
Övriga kortfristiga skulder - 54 670
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 61 028 83 155

Summa kortfristiga skulder 62 498 137 825

Summa eget kapital och skulder 9 177 725 8 405 295
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsbokslut har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.

Intäkter

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tillhandahållande av tjänster till kunden, 
i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande
Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning
Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Fastigheten är bokförd till anskaffningsvärde. Taxeringsvärdet uppgår till 6 445 tkr. Avskrivningar 
har ej gjorts i redovisningen och heller inte i taxeringen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt. 

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar har värderats till marknadsvärde per balansdagen

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2021 2020

Utdelningar och ränteintäkter 24 574 26 756
Realisationsresultat vid försäljningar och orealiserad
värdeförändring 534 793 306 026

Summa 559 367 332 782
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Norrköping 2022-02-

Ingrid Cassel Christer Frey

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-02-

Anders Magnusson Lena Hernqvist



Förslag till förtroendeuppdrag för Moderaterna i Norrköping 2022 
Valberedning 

• Per Jameson, Åby Kolmården, Sammankallande 
• Åke Bjerselius, Borgsmoderaterna 
• Mia Landell, Eneby-Svärtinge Moderatförening 
• Criss Hagfeldt, Lindö moderatförening 
• Per Tegander Stadsföreningen  
• Anders Boqvist, Vikbolandsföreningen 
• Avgått: Olle Connman E, Muf 
Valberedning till kretsårsmöte 2023 enligt Kretsårsmöte 2021 
• Princip en från varje förening, stafettpinnen går vidare enligt tidigare stämmobeslut 

Kretsstyrelse 2022 - förslag 
Direktvalda ledamöter 6 platser 

• Ingrid Cassel Ordförande 
• Christer Frey vice Ordförande 
• Simon Johansson ledamot 
• Carina Melefors ledamot 
• Per Helgesson ledamot 
• Olle Connman ledamot 

Fasta poster för ordförande i respektive förening, 7 platser 
• Borgs Moderaterna 
• Eneby-Svärtinge Moderatförening 
• Lindö Moderatförening 
• MUF 
• Stadsföreningen 
• Vikbolandsföreningen 
• Åby-Kolmårdens Moderatförening 

Roller förslag 
• MSS ansvarig Ingrid Cassel 
• MQ Carina Melefors 

Revisorer - förslag 
Ordinarie 

• Anders Magnusson 
• Lena Hernqvist 

Ersättare, revisorssuppleant 
• Marcus Fägerstrand 
• Jörgen Rundgren 

2022-02-26 
För valberedningen, enhälligt 
Per Jameson 
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