Moderaterna i Norrköping
Verksamhetsberättelse 2017

Norrköpingskretsen
Nya Moderaternas Norrköpingskrets 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 vår- respektive
höstprogram 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 som
under verksamhetsåret har bestått av:
Ingrid Cassel kretsordförande
Christer Frey vice kretsordförande
Peter Åbrodd kassör
Lars-Göran Ljunggren, sekreterare
Per Jameson, kampanjansvarig
Självskrivna ledamöter
Åke Bjerselius
ordförande Borgsföreningen
Stefan Hagfeldt
ordförande Lindöföreningen
Sophia Jarl 		
ordförande Vikbolands			föreningen, gruppledare KF
Marie Morell 		
ordförande Åby-Kolmårds-		
			föreningen
Kerstin Nordenberg ordförande Eneby-Svärtinge-		
			föreningen
Anna Sotkasiira Wik ordförande Stadsföreningen
Einar Ottesen 		
ordförande Moderata
			Ungdomsförbundet
Joanna Sjölander
MQ-ansvarig
Päivi Johansson
MSS-ansvarig
Under året har vi haft stöd av vår politiska sekreterare
Simon Johansson och av vårt förbundskansli
i Linköping genom vår ombudsman Susanne
Nordström.

Revisorer
Ordinarie revisorer har varit Tommy Svensson och Charlotte Swärd. Ersättare Christer Melander och Jörgen
Rundgren.
Valberedning
Mårten Jarl (sammankallande), Ulla Ternström, Christina Blomqvist och Simon Johansson (MUF).
Sammanträden
Kretsstyrelsen har haft 10 sammanträden, utöver årsmöte.
Ekonomi
Kretsens ekonomi har ju sin omfattning i partistöd utifrån 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.
Förvaltningen av fastigheten ger avkastning och värdepappersportföljen utvecklar sig utifrån index. Kretsen
arbetar aktivt för att bibehålla en långsiktig god ekonomi.
Kretsens huvudfokus är att bedriva moderat politik och att vinna val genom väljarnas förtroende.

Ordförande har ordet
2017 är året före valåret och en konsolidering av det
politiska läget i kommunen och i regionen. Året har
dock påverkats av sviktande opinionssiffror under
årets första del och som genom partiledarbytet gett
stigande opinionssiffror. Våra förtroendevalda och
våra föreningar har gjort ett fantastiskt arbete med
att upprätthålla den moderata politiken i vår kommun
och region.
Det har visat på den styrka som måste finnas och finns
i fullmäktigegrupperna för att klara ett bekymmersamt
opinionsläge och ha kraft att vända det till framgång.
I det politiska arbetet syns tydliga moderata avtryck
genom motioner, interpellationer egna budgetar och
inte minst artiklar och insändare i lokala media.
Under året har en MUF Norrköping gjort en nystart
och fått många nya medlemmar genom kampanjer,
medlemsvärvning och medlemsaktiviteter. Vi glädjer
oss särskilt över detta och att MUF Norrköping av
distriktet blev utsedd som bästa MUF förening 2017.
En förnyad hoppfullhet finns nu i partiets
Norrköpingskrets och vi ser fram mot ett framgångsrikt
valår 2018.

Program kring aktuella politiska frågor
Under våren och hösten har ett antal kretsseminarier
genomförts:
5 april Seminarium kring skola och arbete
10 maj Seminarium kring vård och omsorg
13 sep Moppins som ett stöd i valarbetet med
Gunilla Sjöberg
25 okt Seminarium kring lokala politiska frågor
22 nov Stadsutveckling, infrastruktur och bostäder
Många har besökt seminarierna och gett inspel
till utveckling av den lokala politiken och vårt lokala
valprogram för nästa mandatperiod.
9 dec

Traditionsenligt Luciafirande med Luciatåg,
tomteorkester och trevlig moderat samvaro.

Från vår sommarfest för förtroendevalda

Kampanjarbetet
Under Per Jamesons ledning har kampanjarbetet samordnats där föreningar stått för det praktiska
genomförandet ute i sina respektive områden. Arbete har också nedlagts kring vår profilering samt behovet
av kampanjmaterial.

Nomineringsarbetet
Nomineringsgruppen för kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige startade upp sitt arbete under
hösten. Möjligheten har funnits att anmäla eget intresse för kandidatur eller att nominera andra. Under 18 dec
– 10 januari skedde provval till kommun- respektive regionlista. Ett glädjande högre valdeltagande i provvalet
konstateras. Resultatet av provvalet presenterades och ett idogt arbete vidtog i nomineringsgrupperna
med intervjuer mm.
Nytt för denna nomineringsprocess är dock att de som placeras på de 10 första platserna på regionlistan
inte kan stå på plats 1-30 på kommunlistan. Det innebar att ett antal personer med beaktande av
provvalsresultatet fick välja vilken lista de ville stå högt på.
Nominieringsgruppernas förslag till lista till kommunfullmäktige respektive region-fullmäktige presenterades
den 15 februari. Slutlig lista fastställs på nominerings-stämma 13 mars 2018.

Kandidatförsäkran +
För att uppnå resultat måste vi moderater ha en vi-anda och en förmåga att arbeta tillsammans och öppna
dörren för att fler vill vara med oss. Tillsammans kan vi göra mer och vi måste kunna fungera som en
gemensam moderat kör som driver en aktiv politik som fler vi ansluta sig till. Vi har försångare men inga
solister för det är först när vi alla utifrån vår gemensamma moderata grund kan vara mogna att också ta
ledningen för vår kommun och region.
Kretsstyrelsen har därför sett över och vidareutvecklat vår Kandidatförsäkran i syfte att klara ut att tillsammans
kan vi göra mycket och att man tar aktivt ställning att vara medlem av ett gemensamt moderat team för att
vinna val i syfte att leda kommun och region.

Kommunfullmäktigegruppen på internat på Husby säteri, september 2017

Lokalt valprogram 2018–2022
100% Nkpg
Kretsen har utifrån genomförda seminariet och i
samverkan våra gruppledare utarbetat ett lokalt
valprogram för mandatperioden 2018–2022
som fått namnet 100% Nkpg.
Med detta vill vi vissa vilken skillnad vi kan göra
genom att vara en del av den politiska ledningen
för kommunen rspektive regionen. Moderaterna
kraftsamlar nu inför valet 2018 tillsammans med
föreningarna och utsedda talespersoner.

Medlemmar
Nya Moderaterna i Norrköping hade vid
årsskiftet 2017-18 drygt 600 medlemmar varav
238 var MUF-medlemmar.

Huset
Husgruppen har bestått av Christer Frey, Peter
Åbrodd och Johan Melander.
Vid årsskiftet påbörjades iordningsställande av
den norra salongen i M-huset. Nygamla möbler
inköptes och salongen kunde åter tas i bruk. På
så sätt skapas ett mötesrum för samtal i mindre
grupper. Samtliga lokaler utöver våra egna har
varit uthyrda.

Moderatkvinnorna Norrköping 2017
Kretsens MQ-ansvarige är Joanna Sjölander och temat för årets arbete har varit engagemang.
I Östergötland har Moderatkvinnorna lagt stor kraft på en spetsutbildning där fyra Norrköpingspolitiker deltar
i en utbildning med totalt 16 engagerade kvinnor som får stöd på vägen fram till en framgångsrik valkampanj
och framtida ansvarsfulla roller inom politiken.
21 feb		
Möte med fd ordf för Moderatkvinnorna, Annicka Engblom och besök på Bråvalla 		
		
Flygutställning i Norrköping
8 mars
Besök hos Kvinnojouren med choklad och blomster
5 maj		
Vårruset i Norrköping – deltog med två grupper
9 okt		
Återbesök på Portalen i Norrköping på temat trygghet
22-23 dec Kampanj Blåljus med chokladaskar till Norrköpings Räddningstjänst, Polis och Akutvård
		samt ambulanstjänst

Seniorerna
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
senioransvarig Päivi Johansson och de olika föreningarnas senioransvariga.
Under 2017 anordnades 8 seniorluncher. Ett populärt tema för året var seniorboende med besök på Nya
Vrinnevihus, Hyresbostäder och Bovieran. Övriga arrangemang har varit studiebesök på NT, visning av
Konstmuséet, besök på Portalen som är Hyresbostäders integrationsverksamhet.
Tillsammans med Linköping genomfördes en kunskapsdag om rättssamhället bland annat med riksdagsman
Andreas Norlén i Linköping samt bussresa till moderata seniorernas politikerdag i Stockholm.

Gruppledare Kommunfullmäktigegruppen Sophia Jarl har ordet
Vår moderata kommunfullmäktigegruppen har under 2017 fortsatt utmana socialdemokraterna som det
ledande partiet. Det har vi gjort genom att enträget driva på i de avgörande frågorna kring arbete och
utbildning. När vi nu går in i slutskedet av mandatperioden konstaterar jag att de över 35 motioner som
gruppen lämnat till fullmäktige till huvuddel innehåller stora reformer och förslag i samma kategori. Det är
mycket glädjande för mig som gruppledare att det är de stora strukturella problemen som berör många
människor som gruppen ägnat sin tid till. Det rustar oss givetvis väl för att dels kunna få stort mandat
att regera och att kunna regera på ett kraftfullt sätt efter höstens val. Dessa förslag har också fått en
framträdande roll i framtagandet av det valprogram som moderaterna i Norrköping presenterar under våren.
Vi står för en politisk agenda där vi vågar göra nödvändiga prioriteringar för att bryta strukturell arbetslöshet,
ständigt vikande skolresultat och en ökad otrygghet för äldre som bor hemma. Bland annat vill vi genomföra
reformer som syftar till att det blir fler händer i välfärden, att fler enklare jobb skapas i Norrköping och att
lärarlönerna höjs till en nivå som kan konkurrera med omkringliggande kommuner. Förutom detta finns
förslag på en reform som framförallt angriper utanförskapet på ett långsiktigt sätt där utgångspunkten är att
alla ska göra rätt för sig efter förmåga.
Socialdemokraterna vill ofta framställa Norrköpings ekonomi som väldigt stabil men det är en
verklighetsbeskrivning som allt oftare kan motbevisas av de resultat, både ekonomiska och
verksamhetsrelaterade, som vi kan redovisa. Bland annat tänker jag på hur utbildningsnämndens underskott,
2017, på femtio miljoner kronor uppkommit i en tid där även elevresultaten är lägre än på många år.
Kommunfullmäktigegruppen har ett stort ansvar att axla även det sista året i mandatperioden. Vi är nu
tydligt det enda borgerliga partiet. Det har vi visat genom ett strukturerat och aktivt oppositionsarbete.
Kommunfullmäktigegruppen ska genomföra en valrörelse där vi hela tiden fokuserar på vårt gemensamma
mål; att vinna makten i Norrköping. Som jag ser det har varje person som vill vara en del av ett moderat
Norrköpingslag ett ansvar för sitt agerande både internt och externt.
När nomineringsstämman har fastställt listor till region- och kommunfullmäktige sluter vi alla upp
bakom det lag som stämman i demokratisk ordning beslutat om tillsammans med den nu sittande
kommunfullmäktigegruppen.
Kommunfullmäktigegruppen känns idag fokuserad och målinriktad och tillsammans säkerställer vi ett valår
med fortsatt fokus på att driva moderat, borgerlig politik som många kan identifiera sig med. Tillsammans
ser vi fram emot ett valår.
Sophia Jarl
Gruppledare
Kommunfullmäktige

Moderatbänkarna i kommunfullmäktige

Gruppledare Regionsfullmäktigegruppen Marie Morell har ordet
Regiongruppen
Region Östergötland har ett samlat ansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur,
kultur och näringslivsutveckling. Året har dominerats av förberedelser för att valvinst 2018 ska bli verklighet,
där bland annat ett förslag på regionalpolitiskt valprogram har tagits fram och i slutet av året skickats ut på
remiss.
För sjukvården har 2017 varit ett bekymmersamt år, där en stor mängd vårdplatser, framför allt på US
i Linköping, varit stängda på grund av personalbrist. Detta har påverkat vården i hela länet även om
Vrinnevisjukhuset klarat sig något bättre. Personalbristen har även medfört ökade köer i vården. Vi har
därför haft ett flertal yrkanden för att möta detta, bland annat har vi motionerat om att införa vårdval inom
ögonsjukvården.
Den kris som vården genomgår innebär också ekonomiska utmaningar. Underskottet för sjukvården är
på rekordnivå, -372 miljoner kronor för 2017 i hela länet. Vi ser med oro på utvecklingen inom hälso- och
sjukvården. Vi ser att det behövs ett tydligt ledarskap för att få ordning på vården igen.
Vi moderater, tillsammans med Kristdemokraterna, lade i juni fram ett samlat förslag för att möta vårdkrisen
i Östergötland som vi kallade #24förslag. Det var 24 konkreta förslag till åtgärder för att komma tillrätta med
vårdkrisen, framför allt fokuserat kring personalpolitik och leding och styrning.
Moderaterna har aktivt medverkat i arbetet för Östergötlands bästa och även i opposition kunnat påverka
viktiga beslut. Mycket fokus under året har varit på processerna med nationell och regional transportplan
(LTP). Tillsammans med (KD) har vi aktivt drivit frågan om samordning av skolresor och annat resande
i regionen. Vi har även motionerat om att införa elbussar i Norrköping på försök samt att säkerställa
bredbandstäckning i hela länet.
Moderata regiongruppen besökte under våren Vrinnevisjukhuset och genomförde flera studiebesök. Det har
också arrangerats kampanjer med sjukvårdstema vid Vrinnevisjukhuset och järnvägsstationen i Norrköping.
I november arrangerade regiongruppen för första gången Regiondagen, där alla medlemmar bjöds in till en
seminariedag med fokus på frågor som regionen arbetar med.
Förtroendeuppdrag i regiongruppen
Under 2017 har Marie Morell, Norrköping, varit gruppledare tillika oppositionsråd (100 %) och Fredrik
Sjöstrand, Linköping, vice gruppledare tillika oppositionsråd (100 %). Politiska sekreterare har Josefin
Leone (100 %) och Sebastian Hellqvist (50 %) varit (Sebastian till och med september månad). I november
tillträdde Markus Konow tjänsten som politisk sekreterare (50 %).
Gruppordförande under året har varit Jan OweLarsson, Norrköping, och vice gruppordförande
Hanna Österman, Linköping. Utöver detta har
gruppen haft en gruppstyrelse som består av
gruppresidiet, gruppledarna samt ytterligare tre
ledamöter.
Moderata regiongruppens sammanträden
Moderata regiongruppen har sammanträtt 11
gånger.
Marie Morell
Gruppledare Regionfullmäktige

Kretsen och regionen kampanjar på Seniorgalan 2018

Kretsstyrelsen bekräftar verksamhetsberättelsen
enligt nedanstående underskrifter.

Ingrid Cassel, kretsordförande

_______________________________________________

Christer Frey, vice ordförande

_______________________________________________

Peter Åbrodd, kassör

_______________________________________________

Per Jameson, val- och kampanj
_______________________________________________

Joanna Sjölander, moderatkvinnorna
_______________________________________________

Päivi Johansson, senioransvarig

_______________________________________________

Einar Ottesen, MUF
_______________________________________________

Tommy Svensson, revisor

_______________________________________________

OBS! Förteckning över förtroendevalda i kommunen kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

