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Handlingar – Moderaterna i Norrköpings kretsårsmöte 2023 

 

Den 14 mars klockan 18:00 (avprickning från 17:00) samlas Moderaterna i 

Norrköping för kretsårsmöte i Förvaltningshuset Rosen på Trädgårdsgatan 21. 

Årsmötestalare är Sophia Jarl och Marie Morell. Du som är medlem i Moderaterna i 

Norrköping har yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt på årsmötet. 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Föredragningslista   s. 2 

 

Verksamhetsberättelse   s. 3 

 

Motioner    s. 15 

 

Valberedningens förslag   s. 20  
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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 två justeringspersoner och tillika rösträknare för årsmötet 

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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Moderaterna i Norrköpings Verksamhetsberättelse 2022 
 

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 sammanhåller valet och tillsammans med föreningarna tar vi fram ett 

gemensamt valprogram där alla medlemmar kan delta i alla aktiviteter. Ett år som 

valåret 2022 har det varit helt tongivande för kretsens arbete. 

 

Norrköpingskretsen leds av en kretsstyrelse: 

 

Ingrid Cassel kretsordförande  

Christer Frey vice kretsordförande 

 

Ledamöter 

Simon Johansson, sekreterare 

Carina Melefors, kassör 

Per Helgesson, ledamot 

Olle Connman Ek, ledamot 

 

Carina Melefors har varit MQ-ansvarig och Ingrid Cassel har varit MSS-ansvarig i 
kretsstyrelsen. 
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Självskrivna ledamöter 

 

Åke Bjerselius ordförande Borgsföreningen  
Criss Hagfeldt ordförande Lindöföreningen  
Sophia Jarl ordförande Vikbolandsföreningen, gruppledare KF 
Marie Morell ordförande Åby-Kolmårdsföreningen  
Joanna Sjölander ordförande Eneby-Svärtinge- föreningen  
Anna Sotkasiira Wik ordförande Stadsföreningen 
Cherlize Ertas ordförande Moderata ungdomsföreningen (t o m 21 jan 2023) 
Truls Karlberg, ordförande Moderata ungdomsföreningen (fr o m 21 jan 2023) 
 
Utöver dessa har MUF:s vice ordförande Jonathan Bergendahl varit ständigt 
inadjungerad till kretsstyrelsens sammanträden. 
 
Valledare 

Simon Johansson har med bravur varit kretsen valledare under juni – sep 2022. 

 

Politisk sekreterare  

Stort tack Viktoria Strömberg vår politiska sekreterare för analys, skrivande och stort  

stöd under hela hela valarbetet. 

 

Förbundet 

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

Jessica Häggroth. 

 

Revisorer  

Ordinarie revisorer har varit Lena Hernqvist och Marcus Fägerstrand.                

Ersättare Jörgen Rundgren. Under året har Anders Magnusson avgått som revisor. 

 

Valberedning 

Criss Hagfeldt (sammankallande), Åke Bjerselius, Anders Boqvist, Mia Landell, 

Pär Morell, Per Tegander och Filip Morell för MUF. 

 

Sammanträden  

Kretsstyrelsen har haft elva sammanträden, utöver årsmöte och konstituerande 

sammanträde. 
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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 året har MUF flyttat upp överst i stora huset. De då lediga lokalerna i nedre 

plan har rustats upp och ny hyresgäst har flyttat in. På plan 1 har mindre reparationer 

skett och lokalen är klar för uthyrning. 

 

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

väljarnas förtroende. 

 

Ordförande Ingrid Cassel har ordet 

Tack för ett historiskt valår 2022. Med förenade krafter från ledande företrädare och 

föreningar, medlemmar och supporters har vi lyckats med att moderaterna utgör 

ledning i såväl Norrköpings kommun, Region Östergötland och Sverige. 

 

Valarbetet har tydligt fokuserat på ledarskap och vår valaffisch innehåll våra tre 

toppnamn Sophia Jarl, Marie Morell och Andreas Norlén. 

 

Men det är varje knack, varje extra kontakt, och varje politiskt samtal som gör 

skillnad. Aldrig någonsin har vi i Norrköping knackat så många dörrar, fört så många 

samtal eller delat ut så många valprogram och broschyrer.  

 

Tack, tack och åter tack för allas ert arbete. Äntligen kan vi föra ut vårt moderata 

budskap i politisk ledning och det gör skillnad. 

 

Men det förpliktar också att vi ser långsiktigt. Vi tänker och arbetar för att behålla 

makten och kunna ge vår stad Norrköping nya möjligheter. Vi vill ha en fungerande 

kommun och god komumunal service men också en stark arbetsmarknad. 

Vi vill ha en region som klarar av den sjukvård vi behöver och vi vill ha ett tryggt och 

väl fungerande land att leva i. 

 

Nu mer än någonsin gäller det för oss moderater att hålla ihop, stötta varandra och  

kunna samarbeta med våra samarbetspartier. Småstenar i vägen ska vi lyfta upp. 

Men något internt groll har vi aldrig tid med. 

 

Nu se vi framåt mot ett digert moderat arbete som gör skillnad för våra medborgare, 

samhället men också nästa generation. 
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Val- och kampanjarbetet 

Den gemensamma valplanen innefattar kampanjer, dörrknackning och en rad 

politiska debatter där våra första namn har gjort ett fantastiskt arbete.  

I basen för valarbetet ligger dörrknack och utdelning av material i brevlådor.  

Utöver detta har följande kampanjer genomförts. 

 

19 april Start av kampanj dörrknack i Lindö, Gästknackare Gunnar Strömmer 

 19 april – 10 sep genomfördes 27 dörrknackningskvällar 

 Totalt knackades det på över 2500 dörrar  

 

2 maj  Sjukhuskampanj vid Vrinnevisjukhuset 

 

3 - 4 maj Moderat monter på Seniormässan i Borgen 

 

11 maj  MSS lunch 

 

16 maj MQ deltar i Vårruset  

 

20 maj  MUF skolkampanj Ebersteinska gymnasiet 
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25 maj Kampanj med Vikbolandsmoderaterna vid ICA Östra Husby 

 Kampanj med Stadsföreningen i Hörsalsparken 

 

28 maj MUF deltar i Prideparad 

 

1 juni  Valupptakt i M-huset 

 

2 juni Pendlarkampanj vid Resecentrum 

 

4 juni Kampanj med Åby-Kolmården moderatförening på Åbydagen 

 

16 juni Sjukhuskampanj vid Vrinnevisjukhuset 

 

27 juli Kampanj med Vikbolandsmoderaterna i Arkösund 

 

29 juli Kampanj med MUF i centrum och på Hugo Parkfestival 

 

8 aug Valkickoff med Johan Forsell 

 

10-11 aug   Valsedelspackning av MSS och MUF 

 

11 aug  Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening i Ingelsta 

 

12 aug Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening vid ICA Eneby 

 

16 aug Affischeringen startar upp 

 

18 - 20 aug Augustifesten, moderat kampanjstånd i Hörsalen  

18 aug Skoldebatt mellan Ingrid Cassel (M) och Maria Sayeler Behnam (S) 

19 aug Trygghetsdebatt mellan Roger Eklund-Åkesson (M) och Mattias 

Ottosson (S) 

 

18 aug Kampanj med Lindömoderaterna vid Lindöhallen 

 

18 aug  Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening i Ingelsta 

 

19 aug Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening vid ICA Eneby 

 

22 aug Sjukhuskampanj vid Vrinnevisjukhuset 

 

23 aug ”Valstuga” med Lindömoderaterna i Bråvikens Segersällskaps klubblokal 

i Lindö 
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23 aug MSS lunch och packning inför förtidsröstning 

 

24 aug  Vattenutdelning vid M-huset till deltagare i Stadsloppet 

 

25 aug Pendlarkampanj vid Resecentrum 

 

25 -26 aug Kampanj med Borgsmoderaterna i Vilbergens Centrum 

26 aug Omsorgsdebatt mellan Sophia Jarl (M) och Olle Vikmång (S) 

 

25 aug  Kampanj med Lindömoderaterna vid Lindöhallen 

 

25 aug  Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening i Ingelsta 

 

26 aug  Kampanj med Lindömoderaterna vid Lindöhallen 

 

26 aug Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening vid ICA Eneby 

 

26 aug Kampanj med Vikbolandets moderatförening vid Coop Risängen 

 

29 aug  Pendlarkampanj med Moderata Stadsföreningen vid Resecentrum 

 

30 aug Temadag om valet på Komvux 

 

30 aug  ”Valstuga” med Lindömoderaterna i Bråvikens Segersällskaps klubblokal 

i Lindö 

 

1 sep  Kampanj med Lindömoderaterna vid Lindöhallen 

 

1 sep  Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening i Ingelsta 

 

2 sep Arbetsmarknadsdebatt vid Universitetet mellan Simon Johansson (M) 

och Senad Mutic (S) 

 

2 sep Kampanj med Lindömoderaterna vid Lindöhallen 

 

2 sep Kampanj med Åby-Kolmården moderatförening vid Åby Centrum 

 

2 sep  Kampanj med Eneby Svärtinge moderatförening vid ICA Eneby 

 

3 sep Paneldebatt i Knäppingsborg mellan alla partier med Sophia Jarl (M)  
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3 sep Valfest med världens mammor 

 Said Nison talare från M 

 

4 sep Bussturné Östgötadagarna 

 

5 sep Kampanj med Åby-Kolmården moderatförening vid Coop och ICA Krokek 

 

5 sep Kampanj med Vikbolandsmoderaterna vid Platinum Cars Arena 

 

6 sep  Pendlarkampanj vid Resecentrum 

 

6-8 sep Frukost i M-huset 

 

6 sep  ”Valstuga” med Lindömoderaterna i Bråvikens Segersällskaps klubblokal 

i Lindö 

 

7 sep Moderat monter på Seniorgalan i Borgen 

 

8 sep  Sjukhuskampanj vid Vrinnevisjukhuset 

 

8 sep  Pendlarkampanj med Moderata Stadsföreningen vid Resecentrum 

 

8 sep  Kampanj med Moderata Stadsföreningen vid Skvallertorget 

 

8 sep Kampanj med Lindömoderaterna vid Lindöhallen 

 

8 sep Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening i Ingelsta 

 

9 sep Slutdebatt i Knäppingsborg mellan Sophia Jarl (M) och Olle Vikmång (S) 

 

9 sep  Kampanj med Vikbolandsmoderaterna vid Ica Östra Husby 

 

9 sep  Kampanj med Lindömoderaterna vid Lindöhallen 

 

9 sep Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening vid ICA Eneby 

 

10 sep Turné med förbundets buss 

 

10 sep  Kampanj Åby-Kolmården moderatförening i Ingelsta 

 

10 sep Kampanj med Moderata Stadsföreningen vid Skvallertorget 
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10 sep Kampanj med Borgsmoderaterna i Vilbergens Centrum 

 

10 sep Kampanj med Lindömoderaterna vid Lindöhallen 

 

10 sep  Kampanj med Eneby-Svärtinge moderatförening vid ICA Eneby 

 

11 sep Bemanning av vallokaler  

 

11 sep  Valvaka  

 

12 sep Nedtagning av valaffischer  

 

 

Kretsens vision för valarbetet 

 

• Valframgång i Norrköping och att vi får en moderat KSO 

• Valframgång i region och att vi får en moderat RSO 

• Valframgång nationellt och att vi får en moderat statsminister 

 

Vårt valprogram Ett attraktivt Norrköping har delats ut i 30 000 ex och  

Regionens valprogram o ca 10 000 ex. 

 

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

vår politiska sekreterare. 

 

Kretsen inbjöd Socialdemokraterna till politisk debatt och totalt genofördes sex 

politiska debatter M mot S. 

 

Valsedlar och åter valsedlar 

Totalt 960 000 valsedlar hämtades av Per Helgesson med medhjälpare till M-huset. 

Alla dess valsedlar packades av MSS och MUF för att kunna utlämnas av oss 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.  

 

Valresultat och sedan förhandling 

Utifrån valresultat vidtog förhandling som sköttes av Sophia Jarl och Ingrid Cassel 

med stöd av Viktoria Strömberg. Det blev många och långa möten för först klara ut 

den gemensamma politiken och sedan fördelning av platser i kommunstyrelse, 

nämnder och bolag.  
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Borgerlig samverkan den nya kommunala politiska ledningen 

Borgerlig samverkan bygger på en valteknisk samverkan mellan M, KD och L och  

Frihet och ansvar – borgerlig samverkan i Norrköping politiska program för 2022-

2026. 

 

Valda fullmäktigeledamöter  

Den 15 oktober tog de nyvalda fullmäktigeledamöterna plats i kommunfullmäktige. 

Till Kommunfullmäktiges ordförande valdes Anna Sotkasiira Wik och till  

vice ordförande i Kommunfullmäktige valdes Simon Johansson. 

 

Vid kommunfullmäktiges första sammanträde valdes också den nya politiska 

ledningen. Då valdes Sophia Jarl till Kommunstyrelsens ordförande liksom övriga i 

kommunstyrelsen. Vidare valdes Patrik Palm till kommunalråd. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 december valdes ordföranden, vice 

orföranden, ledamöter och ersättare i nämnder och bolag. 

 

Medlemmar  

Moderaterna i Norrköpings kommun hade 723 medlemmar varav 310 var MUF-

medlemmar vid årsskiftet 2022-23.  

 

Huset  

Husgruppen har bestått av Christer Frey och Emil Steen. 

 

Moderatkvinnorna Norrköping  
Kretsens MQ-ansvarige är Carina Melefors är tillika ledamot i styrelsen för 
Moderatkvinnorna i Östergötland.  
 
 

Gruppledare Kommunfullmäktigegruppen Sophia Jarl har ordet 
Arbetsamt men framgångsrikt – så beskrev jag 2022 för Vikbolandets medlemmar 
och så vill jag sammanfatta året till er alla medlemmar som gruppledare för 
Kommunfullmäktigegruppen i Norrköping också.  
 
Vi är många som bidragit till att bryta ett cementerat maktinnehav av 
socialdemokraterna i Norrköpings kommun. 
Det har vi gjort genom hårt arbete, i olika forum, varje dag under många år. Den 
tidigare kommunfullmäktigegruppen tillsammans med kretsen la tidigt en strategisk 
plan (som förkastats av några men som vi var tillräckligt många att hålla fast i) som 
resulterade i valseger i september. Låt mig påminna att man aldrig vinner ett val 
valåret - det gör man med en genomtänkt långsiktig planering som håller över tid. Det 
är den yttersta framgångsfaktor för att bygga långsiktigt förtroende hos 
Norrköpingsborna.  
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Tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna har vi utformat ett för 
Norrköping genuint politiskt program ’Ansvar och frihet’. Du som läst programmet ser 
att det genomsyras av många, sedan tidigare, föreslagna politiska reformer och 
förslag från tidigare skuggbudgetar, motioner och nämndinitiativ i kommunens 
nämnder och bolag. Det är med andra ord med stor stolthet som jag ser hur 
kommunfullmäktigegruppens tidigare förslag i opposition nu är en del av en 
majoritetspolitik som styr Norrköping.  
 
Det är såklart en stor omställning för Kommunfullmäktigegruppen att leda i majoritet. 
Det innebär bland annat att våra ordinarie månadsmöten har förändrats till mer 
avstämningsmöten inför besluten i kommunfullmäktige än diskussioner om hur vi ska 
förhålla oss till kommunfullmäktiges förslag. Sådant arbete börjar nu mycket tidigare 
ute i våra nämnder och bolag och det är också därför väldigt viktigt att vi har aktiva 
förtroendevalda som arbetar strategiskt på dessa positioner. När förslagen väl är i 
fullmäktige ska vi vara förhandlade och klara.  
 
Vår absolut största utmaning nu framåt är att bli återvalda av väljarna 2026. Det 
arbetet har redan påbörjats och jag tror det bästa sättet att fortsätt styra efter nästa 
val är ett vi genomför många välbehövliga reformer och berättar om det för väljarna. 
Där hoppas jag på fortsatt stor hjälp av er medlemmar – båda att föra ut allt bra vi gör 
och att lyssna på vad som medborgarna vill att vi ska arbeta för. 
  
Återigen – tack för allt stöd och allas insatser under 2022. 
 

 

Gruppledare Regionfullmäktigegruppen Marie Morell har ordet 
 
Verksamhetsberättelse regiongruppen 2022 
Region Östergötland har ett samlat ansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och näringslivsutveckling.  
 
År 2022 har självklart präglats av valet, både av planering och genomförande av 
valrörelse. Efter valet, under hösten, skedde förhandlingar som genererade att 
Moderaterna numera ingår i Region Östergötlands politiska ledning i samarbete med 
Kristdemokraterna och Liberalerna och går under namnet Östgötsamverkan. 
Östgötasamverkan samverkar med Sverigedemokraterna och har därmed majoritet i 
regionfullmäktige.  
 
Moderata regiongruppen totalt tappade ett mandat i valet och består nu av 22 
ordinarie ledamöter i fullmäktige. I länet backade vi från 22.01 (2018) till 21.39 (2022) 
procent, medan vi gick fram något från 23,25 (2018) till 23,49 (2022) i Norrköping.  
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Ny regionstyrelse tillträdde den 1 november och Marie Morell valdes till 
regionstyrelsens ordförande.  
 
Situationen inom hälso- sjukvården i Region Östergötland är extremt ansträngd, 
vilket har präglat året och det politiska fokuset, såväl innan valet som efter valet. 
 
Moderaterna var innan valet drivande för att driva på med förslag på åtgärder för att 
vända vårdkrisen, en viktig del i detta handlar om att behålla och rekrytera 
medarbetare. Men vi la också fram förslag om att ta fram en uthållig plan, med tydliga 
delmål, för att kunna arbeta ifatt de besök, operationer och åtgärder som har ställts in 
under pandemin och de köer som har tillåtits växa under perioden 2015 – 2019. 
 
När maktskiftet väl stod klart lades stort fokus i Östgötasamverkans första framlagda 
budget kring vårdens mycket ansträngda situation. Ett av de första besluten som 
fattades av den nytillträdda regionstyrelsen var att utöka OB-tillägget för 
sjuksköterskor då det främst råder sjuksköterskebrist inom 24sju-verksamheten.  
 
Moderaterna har även i år aktivt medverkat i frågor kring regional utveckling och 
kollektivtrafik. Vi har drivit frågor för Östergötlands bästa och kunnat påverka tagna 
beslut. Detta gäller exempelvis busslinjerna förbi Getå och från Skärblacka till 
Norrköping.  
 
Moderata regiongruppens sammanträden 
Regiongruppen har totalt sammanträtt 11 gånger, i olika konstellationer av gamla och 
nya gruppen enligt arbetsordningen.  
 
En kandidatutbildning anordnades i maj månad, där toppkandidater från varje 
valkrets bjöds in och där tillfälle för kandidatfotografering också gavs.  
 
I slutet av november hölls en gemensam middag för både gamla och nya gruppen, 
med avtackning av avgående ledamöter.   
 
Förtroendeuppdrag i regiongruppen 
Under 2021 har Marie Morell, Norrköping, varit gruppledare tillika oppositionsråd (100 
%) och Fredrik Sjöstrand, Linköping, vice gruppledare tillika oppositionsråd (100 %). 
Josefin Leone och Artur Hulu har varit politisk sekreterare (100 % vardera). 
 
Gruppordförande har under året varit Jan Owe-Larsson, Norrköping, och vice 
gruppordförande Maria Almesåker, Linköping. Utöver detta har gruppen en 
gruppstyrelse som består av gruppresidiet, gruppledarna samt ytterligare tre 
ledamöter.  
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Kretsstyrelsen bekräftar verksamhetsberättelsen enligt nedanstående 

underskrifter.  

 

 

Ingrid Cassel, kretsordförande  

 

 

Christer Frey, vice ordförande  

 

 

Simon Johansson, sekreterare 

 

 

Carina Melefors, kassör 

 

 

Per Helgesson, ledamot 

 

 

Olle Connman Ek, ledamot 

 

 

Lena Hernqvist, revisor  
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Motion: Uthållig Krisberedskap 

Johan Rutfors, Moderaterna Eneby-Svärtinge, Norrköping 

 

 

Lärdomar från Rysslands anfallskrig i Ukraina visar att vår uthållighet i 

krisberedskapen måste förlängas. En av de mest kritiska resurserna är 

drivmedel. Vi behöver lager av drivmedel som kan försörja våra behov av att 

hålla samhällsviktiga funktioner tillgängliga under mer eller mindre utdragna 

krisförlopp eller perioder av oregelbunden tillgång.  

Bakgrund 

Världen och Europa befinner sig i en orolig tid. Vladimir Putin och Rysslands 

anfallskrig i Ukraina har krossat alla drömmar om långvaraktig fred i Europa och i 

skrivande stund kämpar Ukrainas tappra befolkning för sin frihet och överlevnad. 

Ryssland har visat prov på en grymhet och hänsynslöshet som vi trodde var 

förpassad till historien. Allt eftersom Ukraina tar tillbaka ockuperat territorium så 

påträffas massgravar, tortyrinrättningar och även levande och döda människor som 

ger vittnesmål av Rysslands grymheter.  

 

Det är tydligt att Ryssland inte respekterar människliga rättigheter eller internationella 

lagar och konventioner. Detta bör vara en ögon öppnare för oss i Sverige. I en 

händelse av att en antagonist skulle utföra våldsverkan mot Sverige som land eller 

dess befolkning så kan vi inte räkna med att människliga rättigheter eller 

internationella lagar och konventioner kommer respekteras. Detta måste vara en 

grundförutsättning i vår kris-planläggning och i riskanalyser på samtliga politiska 

nivåer.      

 

Lärdomar från Rysslands anfallskrig i Ukraina  

 

Under hösten 2022 när Ryssland hade förlorat initiativet på slagfältet och Ukraina 

började ta tillbaka ockuperad mark från Ryssland så påbörjade Ryssland en 

omfattande kampanj av bombningar av civilinfrastruktur. Vårdinrättningar som 

sjukhus, vårdcentraler och barnavårdscentraler verkade vara prioriterade mål, men 

även infrastruktur kopplat till el och värme-nätet var viktiga mål att slå ut. Syftet 

tycktes vara att slå ut den viktiga civila infrastrukturen så Ukrainas befolkning skulle 

lida så mycket som möjligt under vintern och till slut ge upp.  

 

Konsekvenserna av Rysslands bombningar var förutom alla civila dödsoffer att el och 

vattenförsörjningen förstördes med konsekvensen av rullande blackout och att 
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reservkraften fick vara bärande för hela det ukrainska elsystemet. I skrivande stund 

har denna kampanj av ryska bombningar av civilinfrastruktur pågått i tre månader. 

Civilsamhällets behov av uthållighet och anpassningsförmåga har blivit helt 

krigsavgörande. Det är inte bara Ukrainas militär som måste upprätthålla ett 

motstånd mot Rysslands anfall, även civilbefolkningen och det civila samhällets 

motstånd är vitalt för att Ukraina till slut ska kunna segra.    

Problemformulering 

Behovet av uthållighet i samhällsviktiga funktioner 

 

Rysslands anfallskrig i Ukraina bör markant öka riskerna i samtliga riskanalyser i 

Sverige på samtliga politiska nivåer. Behovet av uthållighet och robusthet i 

civilsamhället bör därigenom öka kraftigt. Det är därför naturligt att behovet av lager 

av drivmedel för reservkraft och transporter för samhällsservice bör öka kraftigt. Detta 

är något som kommuner och Regioner rent praktiskt kan göra för att öka sin 

uthållighet i händelse av kris eller krig.   

 

Feleffektsanalys av situationen 

 

Ifall man utgår från ett systematiskt analysarbete som en Feleffektsanalys (FMEA) så 

kan så bör man kunna göra antagandet att både sannolikheten för riskutfall 

(Probability of Occurrence) samt konsekvensen av riskutfall (Severity) har öka. Det 

ger en kvadratisk ökning av riskvärdet för den givna situationen i förhållande till läget 

som rådde innan Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Detta innebär i sin tur att 

åtgärderna för att möte respektive risk måste öka i betydande omfattning för att den 

generella riskprofilen ska hålla på samma nivå som innan 24 februari 2022.   

Sverige behöver ett strategisk lager av drivmedel som kan försörja Sveriges behov 

för att hålla samhällsviktiga funktioner tillgängliga under mer eller mindre utdragna 

krisförlopp eller perioder av oregelbunden tillgång. Dessa lager måste vara direkt 

greppbara lokalt då många reservsystem endast har drivmedels reserver för dygns 

drift. Utöver strategisk lagerhållning måste en plan samt utrustning för distribution av 

strategiska reserver finnas på plats, liksom en plan för prioriteringen av behoven 

mellan behövande parter.  
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Med hänvisning till ovanstående föreslår vi årsmötet att besluta: 

Att1 Moderaterna ska verka för att Norrköpings kommun skall i sin kris-
planläggning dubbla mängden lagerhållet reservbränsle för att 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i händelse av kriser.  

Att2             Moderaterna ska verka för att kommunerna i Östergötland skall i sin kris-
planläggning dubbla mängden lagerhållet reservbränsle för att 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i händelse av kriser.    

Att3 Vidaresända motionen med att-sats 1 till Norrköpings Kretsårsmöte  
 
Att4 Vidaresända motionen med att-sats 2 till Förbundsstämma 
 

Kretsstyrelsens förslag till beslut 

Kretsstyrelsen föreslår kretsårsmötet att avslå motionen i sin helhet. Motionen utgår 

inte från kända volymer av reservbränsle – på goda grunder eftersom det är 

sekretesskyddad information – och kretsstyrelsen anser det därför vara omöjligt att 

bedöma huruvida mängden lagerhållet reservbränsle behöver fördubblas. 
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Motion: Frivillig Resursgrupp i Norrköping 

Johan Rutfors och Joanna Sjölander, Moderaterna Eneby-Svärtinge, Norrköping 

 

Kriminalitet, pandemi, olyckor och krig i närområdet har under senare år 

orsakat stora ansträngningar på både individer och samhälle. Många 

extraordinära händelser har tydliggjort behovet av att utöka kommunens 

kapacitet och uthållighet i kris. Detta kan göras genom att etablera en Frivillig 

Resursgrupp (FRG) för att dra nytta av kraften och kompetensen i 

frivilligorganisationer och enskilda frivilliga.  

Bakgrund 

Kommunens uthållighet i kriser 

Som ur askan i elden gick vi ur en pandemi in i ett krig i Europa. Därtill en extremt 

oroande kriminalitet med våldsdåd nära oss på gator och torg. Ur det perspektivet 

kan pandemin kanske betraktas som en lättare samhällskris i jämförelse med andra 

tänkbara krisscenarion.  

 

Att kommunen har förmåga till att fortsätta leverera tjänster och service även i kriser 

är viktigt för invånarnas förtroende för politiker och robustheten i hela samhället. 

Extra resurser för att kunna upprätthålla uthålligheten i verksamheten även vid kriser 

är viktigt. Att kommunen har tillgång till en resurspool av kontinuerligt aktiva frivilliga 

som kan hjälpa till vid behov är ett resurseffektivt sätt att skapa en uthållighet i kriser.  
 

 

Frivilliga Resursgruppen 

Frivilliga resursgruppens huvuduppgift är att ”Att finnas till hands för kommunen när 

de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov”. Vid 

nedmonteringen av det civila försvaret fick kommunerna utökat ansvar och FRG är till 

viss del ett svar på detta.  

 

Idag finns endast ett hundratal aktiva inom FRG verksamheten i hela Östergötland 

och dessa är knutna till Linköpings Kommun. Det är alldeles för få resurser för att 

täcka behovet vid större kriser. Potentialen är emellertid stor, dock tarvar den en 

tydlig samordning och draghjälp från Norrköping Kommuns sida. 

Problemformulering 

Kontinuerlig frivillig verksamhet 

Utöver uppgiften som stöd för att förlänga kommunens uthållighet i kriser, kan FRG 

användas som resurs för andra aktiviteter i kommunen för att främja säkerhet och 
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trygghet. I Linköping används FRG gruppen aktivt i trygghetsskapande aktiviteter i 

visa stadsdelar som komplement till den polisiära och socialtjänstorienterade 

verksamheten.   

 

Denna form av möjlighet att engagera de frivilliga skapar en möjlighet både för 

kommunen, och för frivilligorganisationen att aktivera sina medlemmar och visa på 

behovet av medlemmarnas engagemang. Att en kommun kan visa på ett behov för 

frivilligverksamhet är ytterst viktigt för att kunna rekrytera frivilliga och skapa ett 

engagemang.  

 

Arbete med rekrytering till frivilligverksamheten 

 

För att skapa en robust frivilligverksamhet krävs resurser för att bedriva uthållig 

verksamhet. Det finns ett egenintresse från kommunen att dessa resurser finns 

kopplade till Frivilligverksamheten. Därför bör kommunen aktivt stötta med rekrytering 

till frivilligorganisationen för att möjliggöra att en adekvat resurspool kan byggas upp.  

 

Att kommunen hjälper till i rekryteringsarbetet är framför allt viktigt i början när 

frivilligverksamheten är begränsad i kommunen. Man kan med fördel inrikta sitt 

rekryteringsstöd till personer som särskilt skulle gynnas av att komma in i ett 

sammanhang där man kan integreras in i samhället tillsammans med andra 

medborgare. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi årsmötet att besluta: 

Att1 Moderaterna ska verka för att Norrköpings Kommun ska prioritera upp 
arbetet med att etablera en FRG i kommunen med minst 80 personer 
som på sikt kan krigsplaceras i sin befattning i FRG gruppen. 

Att2             Moderaterna ska verka för att Norrköpings Kommun i uppstarten av 

verksamheten hjälpa till med uppbyggnad och samordning, samt 

säkerställer långsiktig hållbarhet av verksamheten 

 

Att3 Vidaresända motionen till Norrköpings Kretsårsmöte 
 
 

Kretsstyrelsens förslag till beslut 

Kretsstyrelsen föreslår kretsårsmötet att bifalla motionen i sin helhet. 
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Valberedningens förslag 
 

 

Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

Valberedningen föreslår att kretsstyrelsen utökas till sju ledamöter, inklusive 

ordförande och vice ordförande, utöver de självskrivna ledamöterna. 

 

Val av ordförande och vice ordförande i kretsstyrelsen 

Ordförande: Ingrid Cassel (Borgsföreningen) 

Vice ordförande: Päivi Johansson (Lindöföreningen) 

 

Val av styrelseledamöter 

Carina Melefors (Borgsföreningen) 

Olle Connman Ek (Stadsföreningen) 

Emil Steen (Eneby-Svärtingeföreningen) 

Hans Teinmark (Vikbolandsföreningen) 

Patrik Palm (Eneby-Svärtingeföreningen) 

 

MQ-ansvarig: Carina Melefors 

MSS-ansvarig: Ingrid Cassel 

 

Val av två revisorer med ersättare 

Revisorer: 

Lena Hernqvist 

Anders Magnusson 

 

Revisorsersättare: 

Marcus Fägerstrand 

Jörgen Rundgren 

 

 

Valberedningen har bestått av: 

Criss Hagfeldt, Lindöföreningen (sammankallande) 

Mia Landell, Eneby-Svärtingeföreningen 

Pär Morell, Åby-Kolmårdenföreningen 

Anders Boqvist, Vikbolandsföreningen 

Åke Bjerselius, Borgsföreningen 

Per Tegander, Stadsföreningen 

Filip Morell, MUF 

 


