
Lördagen den 27 mars är alla medlemmar välkomna till årets Sverigemöte. 

Årets möte blir digitalt och kommer att vara fullspäckat med seminarier, partiledartal, 

utfrågningar och mycket annat. Vi kommer att ha både interna och externa gäster 

och tillsammans blicka fram mot höstens arbetsstämma och mot valrörelsen 2022. 

Vi ska gemensamt uppleva vilken kraft vi har att skapa förändring och leda Sverige.

Vi kommer även att uppmärksamma att 2021 års Sverigemöte är 50-årsjubileum för 

detta möte mellan alla kommunala, regionala och nationella politiker. 

Som alltid finns det även möjlighet att besöka våra utställare i pauserna, om än 

digitalt denna gång.

 

Hela programmet och en beskrivning av alla seminarier bifogas. 

Du anmäler dig här, via QR-koden eller genom att gå in på ”Mina sidor” på 

moderaterna.se, där du hittar mötet Sverigemötet under Min profil/ Evenemang 

i vänsterkolumnen. Sista anmälningsdatum är 17 mars.

Deltagaravgiften är 100 kr, anmälan är bindande.

 

Veckan före Sverigemötet kommer du att få en personlig länk skickad till din mail. 

Har du frågor om Sverigemötet? 

Kontakta: Maria Arctaedius

sverigemotet@moderaterna.se, 073-820 58 37. 

Vill du vara utställare? 

Kontakta: Patrik Haggren

utstallare@moderaterna.se, 073-682 81 58. 

Varmt välkommen!

Välkommen till 
Sverigemötet 2021!

https://moderaterna.membersite.se/EventSignup/GotoEvent?idNumber=22 
mailto:sverigemotet%40moderaterna.se?subject=
mailto:utstallare%40moderaterna.se?subject=


Program

 09.30-09.45   Välkommen till Sverigemötet, 
    Gunnar Strömmer, partisekreterare 

 09.45-10.15   Seminariepass 1

 10.15-10.30   Tal av Elisabeth Svantesson, 
    ekonomiskpolitisk talesperson 

 10.30-11.00   Paus

 11.00-11.30   Seminariepass 2

 11.30-12.15   ”Mot toppen”, Renata Chlumska, äventyrare

 12.15-13.00   Lunch

 13.00-13.30   Tal av Ulf Kristersson, partiledare

 13.30-14.00   Seminariepass 3

 14.00-14.30   Paus 

 14.30-15.00   Valrörelse 2022, Martin Borgs, kommunikationschef 

 15.00-16.00   Utfrågning av
    Ulf Kristersson, partiledare
    Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson  
    Johan Forssell, rättspolitisk talesperson    
    Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson
    Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson

 16.00    Avslutning



Seminarier: 
Seminariepass 1, lördag kl. 09.45

1.1 En tydlig arbetslinje för landets kommuner
 Antalet arbetslösa är det högsta på 23 år och ungdomsarbetslösheten är uppe  
 på den högsta nivån sedan 1930-talet. Pandemin spelar förstås roll, men   
 problemet är större än så. Medan regeringen misslyckas med att mota arbets 
 lösheten nationellt, lyckas moderatledda kommuner på lokal nivå genom en  
 tydlig kommunal arbetslinje. Under detta seminarium kommer några företrädare  
 att dela med sig av sina framgångsrecept.

 Medverkande: 
 Oliver Rosengren, kommunalråd, Växjö
 Nina Miskovsky, kommunalråd, Göteborg
 Niklas Borg, KSO, Linköping
 Moderator: Erik Engstrand, 1:e vice förbundsordförande MUF     

1.2 Politiskt ledarskap för klimatet
 Flera moderatledda kommuner hamnar återkommande i toppen när de bästa 
 miljökommunerna i Sverige rankas. Vad kännetecknar ett ambitiöst och fram 
 gångsrikt miljö- och klimatarbete på lokal nivå? Välkommen till ett seminarium  
 där du får inspiration till ett bra miljö- och klimatarbete och goda exempel från  
 några av Sveriges bästa miljökommuner.

 Medverkande: 
 Peter Danielsson, KSO, Helsingborg 
 Anna Tenje, KSO, Växjö
 Svante Axelsson, Nationell samordnare för fossilfritt Sverige
 Moderator: Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson 

1.3  En skola för kunskap
 Varje barn ska få en chans att forma sitt eget liv och inte bara följa i sina 
 föräldrars fotspår. Här har skolan en avgörande roll. Forskning visar att barn  
 med goda skolresultat också klarar sig bättre i livet. Men varje år lämnar över  
 600 skolklasser grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det duger inte.  

Inget förval av seminarier, du väljer seminarium direkt på plats under mötet.



 Sverige behöver en skola som håller hög kvalitet, präglas av studiero och 
 ansträngning och som ger alla barn biljetten till klassresan.  

 Medverkande: 
 Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson
 Sophia Jarl, oppositionsråd Norrköping
 Benjamin Dousa, VD Timbro
 Moderator: Linda Jervik Steen, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli

1.4  Så stärker vi den civila beredskapen      
 Vi var allt annat är förberedda när säkerhetsläget försämrades och när 
 coronapandemin sköljde över Sverige. Det fanns inga beredskapslager och  
 ingen krisledningsförmåga. En stark civil beredskap är inte bara viktig när det  
 gäller effekten i totalförsvaret i händelse av höjd beredskap och krig. Det är  
 även en nödvändig resurs i händelse av kris. Krisledningsförmåga ska vara  
 varje regerings kärnkompetens. Hur ser vi till att Sverige står redo inför nästa  
 kris?

 Medverkande: 
 Pål Jonsson, försvarspolitisk talesperson 
 Axel Josefsson, KSO Göteborg 
 Ida Texell, kommundirektör/VD i Upplands-Bro
 Moderator: Martin Bergman, internationell sekreterare för FMSF

1.5  Så förbereder du din lokala valrörelse       
 Under 2021 ska vi planera för att nästa höst kunna måla hela Sverige blått. 
 Val i kommuner och regioner vinns genom god lokal organisation och hög 
 mobilisering. På det här seminariet får du konkreta tips om hur vi gör detta. 
 Du kommer också att få lyssna på – och ställa frågor till – personer som har 
 färsk erfarenhet av just detta. Norska Høyre har val i höst, och i Västerås 
 genomförs just nu en ambitiös kampanj inför en folkomröstning om ortens  
 flygplats.

 Medverkande: 
 Thoralf Granerød, Marknads- och Kampanjchef, Høyre 
 Elisabeth Unell, Oppositionsråd, Västerås
 Moderator: Martin Borgs, kommunikationschef, Moderaterna



Seminarirepass 2, lördag kl. 11.00

2.1  Lokala reformer för tillväxt och företagande      
 Arbetet för fler jobb och tillväxt är lika centralt i den lokala politiken   
 som i den nationella. Rätt åtgärder för ökad sysselsättning och växande   
 företag blir än viktigare i den ekonomiska återhämtning som Sverige   
 framgent står inför. Men hur lägger man grund för en lokal arbetslinje   
 och ett bättre företagsklimat som gör skillnad? Vad bör prioriteras och   
 göras i den lokala politiken för att nå goda resultat? Under det här   
 seminariet får vi ta del av exempel och erfarenheter kring vilka reformer   
 som är avgörande för framgång.

 Medverkande: 
 Pehr Granfalk, KSO, Solna
 Marith Hesse, KSO, Partille
 Björn Lindgren, avdelningschef Politiker & Lokalt företagsklimat,    
 Svenskt Näringsliv
 Moderator: Anna af Sillén, ordförande Företagarrådet     

2.2  Sjukvårdens lärdomar från pandemin      
 Sverige befinner sig fortfarande mitt uppe i en omfattande pandemi.   
 Det är långt kvar innan fullständig analys och slutsatser kan dras. 
 Detta seminarium har som syfte att beskriva några av dom lärdomar   
 som det trots allt redan går att dra nytta av. Moderaterna ska vara en   
 stark politisk kraft som vill förbättra den svenska hälso- och sjukvården.   
 På det här seminariet lyfter vi fram några exempel som kan bidra i det   
 reformarbetet. 

 Medverkande: 
 Mikael Johansson, RSO, Region Kronoberg
 Emilie Orring, RSO, Region Uppsala
 Sara Lindholm, KS Command Center
 Martin Tegner, KS Command Center
 Moderator: Anna Borgs, kanslichef Moderaternas stadshuskansli    
 Stockholm

2.3  Vinnare genom tillväxt, så kan vi växa intern och externt
 Hur kan Moderaterna växa internt och externt? I en vinnarkultur tänker vi   
 ”tillväxt” – om vi jobbar på rätt sätt, och behandlar varandra väl, kan vi växa,  



 vinna fler väljare och nå ett bättre valresultat. Uppgifterna bli fler och möjligheterna  
 större för alla. Hur ser utvecklingen ut beträffande vad vi påverkas av och vad  
 händer just nu inom ideell sektor och internationellt? Vad kan vi lära av en  
 riktig man i Värmland? Vad är schyst ledarskap? Vad gör vi inom M i syfte  
 att växa genom våra engagerade nätverk?

 Medverkande: 
 Stina Höök, Regionråd, Värmland 
 Patrik Haggren, engagemangsansvarig, Moderaterna
 Moderator: Karin Juhlin, organisationschef, Moderaterna

2.4  En dansk modell mot de kriminella gängen      
 Gängvåldet i Sverige eskalerar och våldsdåden blir allt mer besinningslösa. 
 De senaste tre åren har närmare 180 personer skjutits ihjäl i över 1300 
 skjutningar. Sverige har mycket att lära av det danska systemet där man 
 genomfört ett antal mönsterbrytande åtgärder för att krossa gängen. Vilka  
 lärdomar kan Sverige dra från Danmark för att få bort de gängkriminella från  
 gatorna och stoppa nyrekryteringen av unga gängmedlemmar?

 Medverkande: 
 Johan Forssell, rättspolitisk talesperson
 Fredrik Kärrholm, polis och kriminolog. Författare till böckerna Gangstervåld  
 och Polishandboken
 Paulina Brandberg, åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad  
 brottslighet       
 Moderator: Jenny Sonesson, Socionom med förflutet bl. a. som ledarskribent  
 för GP och DI

2.5  Så gick vi från opposition till valvinst        
 Välkommen att ta del av tre berättelser, som handlar om ett målmedvetet och  
 gediget fotarbete för att profilera vår politik, ett socialdemokratiskt fall och en  
 kanske oväntad seger för alla utom väljarna. Hur gjorde de? Vilka var de 
 viktigaste faktorerna som andra kan ta lärdom av?

 Medverkande: 
 Tony Ring, KSO, Karlskoga 
 Caroline Dieker, KSO, Askersund  
 Olov Holst, KSO, Sigtuna
 Moderator: Parisa Liljestrand, KSO, Vallentuna 



Seminariepass 3, lördag kl. 13.30

3.1  Framtidens äldreomsorg i ljuset av pandemin      
 Sverige har haft en högre dödlighet bland äldre personer kopplat till pandemin  
 än andra länder, och dödligheten på särskilda boenden sticker ut särskilt.  
 Coronakommissionens första delbetänkande gällde äldreomsorgen, och den  
 pekade ut den stora smittspridningen som huvudorsak till de höga dödstalen.    
 2014 tillsatte Alliansen en utredning om äldreomsorgen, som den rödgröna  
 regeringen dock valde att begrava i ett bergrum. Under seminariet tittar vi  
 närmre på de undangömda utredningsförslagen och vad äldreomsorgen  
 kräver  idag.

 Medverkande: 
 Ellen Hausel Heldah, särskild utredare, 2014 års Äldreutredning
 Mats Gerdau, KSO Nacka
 Mats Svegfors, publicist
 Moderator: Camilla Waltersson Grönwall, socialpolitisk talesperson

3.2  Frihet och ansvar – förslaget till nytt moderat idéprogram
 I november presenterades förslaget till nytt moderat idéprogram ”Frihet och  
 ansvar”. Förslaget är nu ute på remiss och programmet ska antas på höstens  
 arbetsstämma. Uppdraget till idégruppen som tagit fram förslaget var tydligt:  
 formulera Moderaternas eviga idéer, men för vår egen tid. Missa inte chansen  
 att diskutera innehållet med en kvalificerad panel. Den 31 maj löper remisstiden  
 ut.

 Medverkande: 
 Tove Lifvendahl, författare och politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet
 Christopher Fjellner, ordförande idéprogramsgruppen och tidigare 
 europaparlamentariker
 Widar Andersson, politisk redaktör Folkbladet och tidigare riksdagsledamot (S)
 Moderator: Alexandra Ivanov, talskrivare, Moderaternas riksdagskansli

3.3  Stram migration – framgångsrik integration      
 I sommar får Sverige ny en migrationslagstiftning. Vad kommer den att 
 innebära? Vilka förslag står Moderaterna bakom – och vilka förändringar vill  
 vi se? Och hur påverkas kommunernas möjligheter att klara integrationen, 
 som är en ödesfråga för Sverige? På seminariet diskuterar vi hur migrationen  



 och integrationen hänger ihop och vad som bör göras omedelbart och på  
 längre sikt.

 Medverkande: 
 Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson 
 Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd, Malmö 
 Alicja Kapica, oppositionsråd, Sundsvall 
 Moderator: Hanna Strömberg, pressekreterare, Moderaterna

3.4  Politik för trygga medborgare    
 Otryggheten i samhället har fortsatt att öka de senaste åren. Bland annat har  
 utsattheten för brott, i synnerhet våldsbrott i offentlig miljö, ökat kraftigt. 
 Tryggheten är på många sätt vår tids stora frihetsfråga. Fler poliser samt fler  
 ordningsvakter som kan avlasta polisen kan bidra till ökad trygghet för 
 medborgarna. Men hur uppnår vi detta och vilka ytterligare reformer behövs  
 för att vända utvecklingen i samhället?

 Medverkande: 
 Louise Meijer, riksdagsledamot, Skåne
 Anna König Jerlmyr, KSO, Stockholm
 Anders Ågren, oppositionsråd, Umeå
 Moderator: Daniel Bergström, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli

3.5  Så här kan Moderaterna växa i opinionen      
 Fyra av tio svenskar kan tänka sig att rösta på Moderaterna. Vilka är de, 
 och hur kan vi vinna deras förtroende? Under seminariet kommer du att få  
 kunskap om Moderaternas prioriterade målgrupper. Vi kommer också att 
 tala om hur vi blir störst bland de unga väljarna, och vad som krävs för att  
 Moderaterna kan vara ett brett och öppet parti.

 Medverkande: 
 Matilda Ekeblad, ordförande Moderata Ungdomsförbundet
 Tove Jarl, VD Axiom
 Per Schlingmann, författare
 Moderator: Martin Borgs, kommunikationschef, Moderaterna


