Handlingar – Moderaterna i Norrköpings kretsårsmöte 2021
Den 23 mars klockan 18:00 ses Moderaterna i Norrköping för digitalt kretsårsmöte.
Årsmötestalar gör Riksdagens talman Andreas Norlén. Du som är medlem i Moderaterna i
Norrköping har yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt på årsmötet.
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* Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar.
6. Fastställande av röstlängd. Stadgarna § 3, mom.6: För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten
ska medlem ha varit medlem i föreningen sex veckor före mötet och vara införd i av förbundet
tillhandahållen röstlängd.
7.

Årsmötets utlysning. Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före
årsmötet. Även medlemmar i kvinno- och ungdomsföreningar inom verksamhetsområdet skall kallas.
Kallelsen behöver inte vara personlig.

11. Medlemsavgift för 2022. Tänk på att Riksorganisationen (140kr) och förbundet tar en del av avgifterna.
Hör med ditt förbundskansli om förbundsavgiftens storlek. Nya medlemmar betalar 100 kr första året
och nya som betalar efter 1 september är medlem även året därpå.
12. Förslag från styrelsen (propositioner). Inför valet har nu kommunföreningen att fastställa rekryteringsoch nomineringsregler samt utse rekryteringskommitté. Senast på årsmötet 2020 skall
nomineringsregler antas inför valet 2022, ifall de avviker från det på förbundsstämman/förbundsrådet
antagna nomineringsregler, i annat fall gäller reglerna som bland annat innefattar krav på provval. Se
vidare i regler för Rekrytering och nominering som tillhandahålls av förbundskansliet.
13. Inkomna övriga förslag (motioner). Enligt normalstadgarna skall förslag ha inkommit till föreningens
styrelse senast två veckor före mötet. Senast en vecka före årsmötet skall handlingarna finnas
tillgängliga för medlemmarna. Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut
omedelbart upptas till behandling.
14. Anteckning om självskrivna ledamöter. Utöver den valda styrelsen utser Moderata Ungdomsförbundets
lokala organisation inom partiföreningens verksamhetsområde en ledamot, normalt ordföranden, jämte
ersättare. När partiföreningen omfattar en hel kommun är också kommunfullmäktigegruppens och
moderatkvinnoföreningens ordförande självskrivna ledamöter. Det meddelas under denna punkt vilka
dessa personer är.
15. Styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter varav en
moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet.
21. Val av ombud till förbundsstämma. Antalet ombud till förbundsstämma baseras på medlemsantalet 2020-12-31.
Vid val av ombud och ersättare bör tillses att MUF och Moderatkvinnorna representeras i förhållande till sitt
medlemsantal.
22. Val av rekryteringskommitté. Inför valet har nu förening som omfattar en kommun att fastställa
rekryterings- och nomineringsregler samt utse rekryteringskommitté. MUF och Moderatkvinnorna skall
vara representerade. Se vidare i regler för Rekrytering och nominering som tillhandahålls av
förbundskansliet.
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Moderaterna i Norrköpings Verksamhetsberättelse 2019
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.
Kretsen utger vårt gemensamma vårprogram respektive höstprogram samlat för hela
kretsen och alla medlemmar är välkomna att delta i alla föreningars aktiviteter.
Respektive föreningsverksamhetsberättelse bifogas för att vissa på den bredd och
omfattning som bedrivs inom ramen för Moderaterna i Norrköping.
Norrköpingskretsen leds av en kretsstyrelse:
Ingrid Cassel, kretsordförande, senioransvarig
Christer Frey, vice kretsordförande
Carina Melefors, kassör, moderatkvinnoansvarig
Ledamöter
Simon Johansson, sekreterare
Per Helgesson, ledamot
Sylvia Nilsson, ledamot
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Självskrivna ledamöter
Åke Bjerselius, ordförande Borgsföreningen
Jörgen Olofsson, ordförande Lindöföreningen (fram till och med 2020-02-03, därefter Criss
Hagfeldt)
Sophia Jarl, ordförande Vikbolandsföreningen; gruppledare kommunfullmäktige
Marie Morell, ordförande Åby-Kolmårdsföreningen
Pär Österlund, ordförande Eneby-Svärtingeföreningen (fram till och med 2020-02-25,
därefter Joanna Sjölander)
Anna Sotkasiira Wik, ordförande Stadsföreningen
Emil Steen, ordförande Moderata Ungdomsförbundet
Vi har haft stöd av förbundskansliet i Linköping genom ombudsman Jan Sundström.
Revisorer
Ordinarie revisorer har varit Anders Magnusson och Lena Hernqvist.
Ersättare Christer Melander och Jörgen Rundgren.
Valberedning
Kretsårsmötet 2019 beslutade att valberedningen ska bestå av en ledamot från var och en
av föreningarna inklusive MUF.
Valberedningen har bestått av: Per Tegander, Stadsföreningen (sammankallande); Åke
Bjerselius, Borgsföreningen; Mia Landell Eneby-Svärtingeföreningen; Criss Hagfeldt,
Lindöföreningen; Mårten Jarl, Vikbolandsföreningen; Pär Morell, Åby-Kolmårdenföreningen
och Emil Steen, MUF.
Sammanträden
Kretsstyrelsen har haft åtta (8) sammanträden, utöver årsmöte och konstituerande
sammanträde. Presidiet har haft tio (10) möten och löpande avstämning.
Ekonomi
Kretsens ekonomi har ju sin omfattning i det partistöd utifrån kommunala mandat under
mandatperioden. Medlemsavgifterna hanteras dock av respektive förening i egna
ekonomiska redovisningar med undantag för moderatföreningen Åby-Kolmården som är
inkorporerad med kretsens redovisning.
Förvaltningen av fastigheten ger avkastning liksom värdepappersportföljen som utvecklar
sig utifrån index. Kretsen arbetar aktivt för att bibehålla en långsiktig god ekonomi.
På uppdrag av tidigare kretsårsmöte har kretsstyrelsen sett över behovet av underhåll av
våra fastigheter. Kretsstyrelsens uppfattning är att det yttre underhållet behöver prioriteras
och nuvarande putsfasad har suttit i nästan 50 år. Kretsen har därför hos länsstyrelsen
inlämnat ansökan om bidrag för restaureringsinsatser till kulturhistoriskt värdefulla
kulturmiljöer.
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Ordförande Ingrid Cassel har ordet
Även 2019 blev ett valår genom EU-valet den 26 maj. Samtliga föreningar medverkade i
valarbetet och en gemensam spurtkampanj genomfördes lördagen den 25 maj på många
platser i vår kommun. Som vanligt ombesörjes utskick av valsedlar till vallokaler samt
kontroll under valdagen på tillgång till valsedlar. Tack för ett bra valarbete inför EU-valet.
2019 är annars ett typiskt mellanvalår dår det efter den långa regeringsbildningen gäller att
hålla den moderata politiken högt. Våra förtroendevalda nära 150 i antalet har gjort mycket
bra insatser i såväl kommun som region. De moderata synpunkterna är väl synliga i de
lokala massmedia men även i rikspressen. Inte minst på webben syns och hörs att vi
moderater har goda förslag till lösningar för att skapa ett bättre samhälle och bra
levnadsförhållanden.
MUF i Norrköping har vuxit under senare år och haft gott stöd i skolvalen. De gör ett bra
politikarbete och arbetar tillsammans i kretsen på ett förtjänstfullt sätt.
Kretsen deltog i förbundstämman i 4 maj med flera motioner vilka några gick vidare till
partistämman. På förbundstämman honorerade Östergötaförbundet Stefan Hagfeldt och
Gunnar Bredin med medalj för framgångsrikt politskt arbete.
Under året startade kretsen sina Seniorluncher på torsdagar kl 12 i M-huset.
Seniorluncherna innebär att man över en lättare måltid får möjlighet att prata politik men
även till att ställa frågor till våra ansvariga lokala politker. Välbesökta möten, bra
diskussioner och medskick till våra förtroendevalda. Totalt fem seniorluncher har hittills
genomförts.
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Kretsens vision för mandatperioden
•
•
•

Moderat politik som gör skillnad och engagerar våra medborgare
Politik som kan diskuteras vid ”köksbordet”
Beredskap att ta över ansvaret för och leda kommun respektive region

Vi är många medlemmar men vi önskar att vi kan bli än fler medlemmar och ambassadörer
för moderat politik.
Medlemmar
Moderaterna i Norrköpings kommun hade 713 medlemmar varav 366 var MUF-medlemmar
i december 2019.
Huset
Husgruppen har bestått av Christer Frey och Johan Melander.
Moderatkvinnorna Norrköping 2019
Kretsens MQ-ansvarige Carina Melefors är tillika ledamot i styrelsen för Moderatkvinnorna i
Östergötland.
Moderatkvinnorna har deltagit det gemensamma programmet för Östergötland som bland
annat innehöll ett företagsbesök samt Vårruset i Norrköping.

Kampanjbilder från
Europaparlamentsvalet 2019.
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Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen Sophia Jarl har ordet
Kommunfullmäktigegruppen i Norrköping och
alla våra förtroendevalda som är valda under
denna kan redan efter ett första verksamhetsår,
efter valet 2018, tillsammans stoltsera med en
konstruktiv och aktiv oppositionspolitik. Jag ser
vårt arbete från tre perspektiv. Dels det som vi
gjort med Kvartetten, dels hur vi driver politik
tillsammans med övrig opposition men också de
frågor där vi står upp för en tydlig moderat linje.
Tillsammans med Kvartetten har exempelvis
våra ledamöter i arbetsmarknadsnämnden drivit
fram en ny riktlinje för försörjningsstöd. Här
fullföljer vi rikspolitikens linje kring att minska
bidragsberoende till förmån för sysselsättning
och arbete. Tack vare moderata påtryckningar
har numera Norrköpings kommunen en
stramare hållning för försörjningsstöd.
Vi hittade tillsammans med vänstern tidigt en
väg framåt för att värna äldreomsorgen.
Glädjande dröjde det bara någon vecka efter vi
lagt fram förslag med Vänsterpartiet i Norrköping
tills vi kunde ta del av ett liknande
förhållningssätt från Kristersson på riksnivå. Jag
väljer att tro att rikspolitiken fick inspiration av
det vi gjorde lokalt. Äldrevården kommer att vara
en viktig fråga för alla förtroendevalda moderater
i kommunen att värna framåt och annat kommer
få stå åt sidan för en värdig äldreomsorg.
Moderaterna är i dagsläget ganska ensamma i kampen för ett bättre näringslivsklimat i
Norrköping. Det är många kommunpolitiker, från andra partier, som pratar om förbättrade
villkor men de visar aldrig någon större handlingskraft. Vi kommer att fokusera på lösningar
för att lokala företag ska vilja stanna i Norrköping och att nya ska vilja etablera sig.
Vi har en stark plats som oppositionsparti i Norrköping tack vare ett relativt bra valresultat
2018. Min ambition är givetvis att Kommunfullmäktigegruppen ska stärka sin positioner
under mandatperioden men jag är tillräckligt klarsynt och förstår att rikspolitiken kommer bli
väldigt avgörande vid nästa val. Med det sagt måste hela partiet samlas runt de problem
människor upplever i sin vardag. Vi kan inte ducka för problem som ibland kanske
provocerar vissa väljargrupper men som i det långa loppet är bra för Norrköping och för
Sverige.
Vi måste till syvende och sist ändå vara ense om att politiskt arbete inte kan handla om att
vara alla till lags utan ska ta sin utgångspunkt i att göra vårt samhälle bättre.
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Gruppledare för regionfullmäktigegruppen Marie Morell har ordet
Regiongruppen
Region Östergötland har ett samlat ansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och näringslivsutveckling.
För regiongruppen har året dominerats av de stora problem som Region Östergötland
befinner sig i med ökande vårdköer, ekonomiska underskott och ett bristande regionalt
ledarskap.
Det har under året arbetats intensivt med de särskilda uppdrag som Moderaterna
och Kristdemokraterna fick igenom i samband med beslut om finansplan i november 2018.
Främst har det handlat om beslut och förberedelser för en ny organisation.
Den nya organisationen har en delvis förändrad centrumorganisation, en tydligare
ledningsstruktur för hälso- och sjukvården och ett administrativt stöd som finns närmare
verksamheten.
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.

9

Hälso- och sjukvård
Likt förra året har även detta år präglats av bekymmer inom vården där en stor mängd
vårdplatser, framför allt på US i Linköping, varit stängda på grund av personalbrist.
Personalbristen har även medfört ökade köer i vården. Vi har därför haft ett flertal yrkanden
för att vända på den utvecklingen. Under hösten kunde dock en förbättring märkas –
mycket tack vare kömiljarden – vad gäller tid för första besök, men det råder fortsatt stora
problem vad gäller köerna till operation/behandling.
Den kris som vården genomgår innebär även ekonomiska utmaningar. Vi ser nu att
underskotten är större än någonsin inom alla delar av vården, 2019 var underskottet i de
sjukvårdande verksamheterna rekordstora -744 miljoner. Vi har tillsammans med KD under
lång tid yrkat på åtgärder, särskilda arbetsgrupper och extern granskning m.m. utan att få
gehör.
Kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor
Under året har en Målbild för tågtrafik 2040 tagits fram. Den är nu på remiss runt om i länet.
Arbetet med Regional utvecklingsplan (RUS) har också intensifierats under året.
Där har ett underlag för dialoger med kommuner och andra aktörer utarbetats. Dialogerna
kommer hållas under våren 2020.
Ett ökat fokus har även legat på landsbygdsutveckling, ett arbete som initierats av
Moderaterna och Kristdemokraterna.
Förtroendeuppdrag i regiongruppen
2019 har Marie Morell, Norrköping, varit gruppledare tillika oppositionsråd (100 %) och
Fredrik Sjöstrand, Linköping, vice gruppledare tillika oppositionsråd (100 %). Josefin Leone
har varit politisk sekreterare (100 %).
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.
Moderata regiongruppens sammanträden
Regiongruppen har sammanträtt 11 gånger, varav ett tillfälle var ett lunch till lunch- internat
på Himmelsby Gårdshotell utanför Mantorp. I oktober hölls gruppmötet på
Vrinnevisjukhuset där vi även fick möjlighet att besöka tre nybyggda verksamheter, den nya
dialysavdelningen, nya förlossningen samt den nya dagkirurgiska verksamheten.
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Kretsstyrelsen bekräftar verksamhetsberättelsen enligt nedanstående underskrifter:

Ingrid Cassel
Kretsordförande och senioransvarig

Christer Frey
Vice kretsordförande

Carina Melefors
Kassör och moderatkvinnoansvarig

Simon Johansson
Sekreterare

Per Helgesson
Ledamot

Sylvia Nilsson
Ledamot

OBS! Förteckning över förtroendevalda i kommunen kommer att finnas tillgängligt vid
årsmötet.
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Moderaterna i Norrköpings Verksamhetsberättelse 2020
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, moderatkvinnoansvarig
Ledamöter
Simon Johansson, sekreterare
Per Helgesson, ledamot
Sylvia Nilsson, ledamot
Självskrivna ledamöter
Åke Bjerselius, ordförande Borgsföreningen
Joanna Sjölander, ordförande Eneby-Svärtingeföreningen
Criss Hagfeldt, ordförande Lindöföreningen
Anna Sotkasiira Wik, ordförande Stadsföreningen
Sophia Jarl, ordförande Vikbolandsföreningen; gruppledare kommunfullmäktige
Marie Morell, ordförande Åby-Kolmårdenföreningen
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Emil Steen, ordförande Moderata Ungdomsförbundet (fram till och med 2021-02-12,
därefter Gustav Månsson)
Vi har också haft stöd av vårt förbundskansli i Linköping genom vår partiombudsman
Jessica Häggroth.
Revisorer
Ordinarie revisorer har varit Anders Magnusson och Lena Hernqvist.
Valberedning
Kretsårsmötet 2019 beslutade att valberedningen ska bestå av en ledamot från var och en
av föreningarna inklusive MUF.
Valberedningen har bestått av: Per Tegander, Stadsföreningen (sammankallande); Åke
Bjerselius, Borgsföreningen; Mia Landell Eneby-Svärtingeföreningen; Criss Hagfeldt,
Lindöföreningen; Mårten Jarl, Vikbolandsföreningen; Pär Morell, Åby-Kolmårdenföreningen
och Emil Steen, MUF.
Sammanträden
Kretsstyrelsen har haft sju (7) sammanträden, utöver årsmötet och konstituerande
sammanträde. Presidiet har haft 1-2 möten per månad och löpande avstämning.
Ekonomi
Kretsens ekonomi har ju sin omfattning i det partistöd utifrån kommunala mandat under
mandatperioden. Medlemsavgifterna hanteras dock av respektive förening i egna
ekonomiska redovisningar med undantag för moderatföreningen Åby-Kolmården som är
inkorporerad med kretsens redovisning.
Förvaltningen av fastigheten ger avkastning liksom värdepappersportföljen som utvecklar
sig utifrån index. Kretsen arbetar aktivt för att bibehålla en långsiktig god ekonomi. Under
2020 har samtliga lokaler varit uthyrda.
På uppdrag av tidigare kretsårsmöte har kretsstyrelsen sett över behovet av underhåll av
våra fastigheter. Kretsstyrelsens har beslutat att återkomma med förslag till
underhållsinsats senare med anledning av pandemin.
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Ordförande Ingrid Cassel har ordet
På sedvanligt sätt utgav kretsen ett gemensamt
vårprogram för våren 2020 där alla medlemmar är
välkomna att delta i alla föreningars aktiviteter.
På grund av rådande pandemisituation var vi tyvärr
nödsakade att ställa in inplanerat kretsårsmöte den 16
mars och därefter inbokade krets- och
föreningsaktiviteter.
Under våren har våra föreningsaktviteter avstannat, Mhuset hållits stängt och vi har lärt oss att genomföra
digitala möten. Det har känts naturligt att på alla sätt
medverka i att begränsa smittspridningen men ändå
upprätthålla det politiska arbetet om än i andra former.
Ett stort tack till alla föreningsrordföranden som försökt
upprätthålla god medlemskontakt och synlighet i media.
Sophia Jarl har varit kommunikationsansvarig för Moderaterna i Norrköpings Facebook sida
och föredömligt fört ut moderat politik, aktuella politiska ärenden i kommunen samt
rekrytering av nya medlemmar.
Kretsen har sänt ut två medlemsbrev med information om aktuella kommunala och
regionala ärenden.
Under hösten har vi genomfört tre digitala medlemsmöten:
12 november - Gemensamt digitalt informationsmöte kring aktuella politiska frågor.
Talare: Sophia Jarl och Fredrik Björkman och över 30 deltagare
2 december - Hur kan Östergötland komma på fötter igen!
Talare: Marie Morell och Fredrik Sjöstrand och över 30 deltagare
13 december - Digitalt Lucia fika med ca 30 deltagare. Lucia återkom som film från vårt
luciafirande 2019.
Under hösten har ordförande och vice ordförande genomfört – utvärdering efter halva
madatperioden – med våra kommunala oppositionsråd och politisk sekreterare respektive
regionråd med medarbetare. Många positiva politiska insatser redovisades utifrån aktuellt
politiskt program för mandatperioden.
Kretsen har med stöd av rådhuset analyserat föregående val, tagit del av utvärderingen
efter halva mandattiden och blickat framåt. Kretsen har återkopplat till gruppledarna och
tillsammans sett hur vi kan fokusera på frågor som kretsen anser kommer att vara viktiga i
kommande val. Kretsen har anlitat Simon Johansson som valledare till kommunvalet 2022.
Vidare ser kretsstyrelsen ett behov av driva ett aktivt rekryteringsarbete och
utbildningsprogram inför valet 2022.
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Under hösten har fiber dragits in i stora huset och lokalt nät håller på att dras.
Vidare har golvet i stora sammanträdesrummet slipats. Rummet ska kunna användas för
mixade digitala och fysiska möten för att möjliggöra att fler kan delta i våra aktiviteter.
Vi är många medlemmar men
vi önskar att vi kan bli än fler
medlemmar och
ambassadörer för moderat
politik.
Medlemmar
Moderaterna i Norrköpings
kommun hade 565
medlemmar varav 196 var
MUF-medlemmar den 31
december 2020.
Huset
Husgruppen leds av Christer
Frey.

Moderaterna i Norrköpings kulturpris gick år 2020 till Stefan Falkhäll. Stefan
Falkhäll har under många år bidragit med ovärderliga insatser för bowlingens
ungdomsverksamhet i Vilbergshallen. Tack Stefan för ditt engagemang!

Moderatkvinnorna
Norrköping 2020
Kretsens MQ-ansvarige Carina Melefors är tillika ledamot i styrelsen för Moderatkvinnorna i
Östergötland.
Årets tema för Moderatkvinnorna har varit "kvinnligt företagande" och har främst
genomförts digitalt.
Den 8 mars uppmärksammades den Internationella Kvinnodagen. Christina Blomqvist samt
Carina Melefors besökte som vanligt kvinnojourerna i Norrköping med block, kritor,
blommor & choklad och delade ut dessa på ett för året corona säkert sätt.
Tisdagen 12 maj i Norrköping var det dags för vårruset och istället för att springa
gemensamt skapades ett onlinerus med inspirerat föredrag av Frida Södermark. Frida gav
oss även en uppvärmning på distans.
23 december genomförde vi som vanligt kampanj blåljus för att uppmärksamma alla som
jobbar helgdagarna med budskap kring trygghet. i år har vi varit mer tacksamma än
någonsin för deras insatser! Vi utökade också mottagarlistan med Räddningstationer,
Polisen, Akuten och Ambulansen med IVA i Norrköping.
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Gruppledare Kommunfullmäktigegruppen Sophia Jarl har ordet
Nu kan kommunfullmäktigegruppen lägga ännu ett år till handlingarna. 2020 har varit
speciellt - vem av oss kunde ana att ett virus som först rapporterades lamslå en stad i Kina
skulle få så stor påverkan på det politiska arbetet i Norrköping?
I takt med ökad smittspridning och strängare restriktioner fick den stora gruppen på nästan
30 personer gå ifrån fysiska möten i M-huset till digitala träffar. Det har varit en stor
omställning att klara av att ställa om det interna partiarbete och det formella politiska
hantverket till att i princip bara ske digitalt. När det här skrivs i mars 2021 sker allting på
distans och idag vet ingen när vi återigen tillåts mötas i fysiska
sammanträdesrum. Dessutom har ju den politiska agenda starkt präglats av Coronavirusets effekter.
Initialt handlade mycket om kommunens omedelbara krisarbete. Det var brist på
skyddsutrustning inom kommunal vård- och omsorg samtidigt som det förekom
smittspridning inom exempelvis särskilda boenden och hemtjänst. M och S leder
kommunens krisledning och arbetet där har fungerat i det stora hela bra när det gäller
själva hanteringen av smittan.
Det har dock med tiden utvecklats en politisk skiljelinje mellan oss och Kvartetten när det
gäller hanteringen av de mer långtgående effekterna av Corona-viruset. Kvartetten har haft
en något avig inställning till att stödja det lokala näringslivet medan vi gång på gång
föreslagit olika åtgärder för att underlätta för företag under krisen och också stimulera till en
nystart när vi väl är på andra sidan pandemin. Det har också varit tydligt att Norrköpings
kommun genom socialdemokraternas långvariga maktinnehav har byggt upp en
organisation där väldigt mycket bedrivs i kommunal regi. Det gör att de lokala företagen inte
kan ta del av den säkra intäkt som ett uppdrag åt kommunen är när resten av omvärlden
hamnar i en lågkonjunktur.
Nu närmar vi oss en valrörelse och den moderata kommunfullmäktigegruppen kommer
kraftsamla kring arbete och företagande. Vi ser en ökande arbetslöshet även i Norrköping
som en följd av lågkonjunktur och lägg till det ett av Sverige absolut sämsta
näringslivsklimat. Kommunalskatten är skadligt hög och det kommer krävas tydliga politiska
prioriteringar för att klara välfärden de kommande åren. Vi kommer fokusera på att fortsätta
föreslår reformer som gör det enklare och mera attraktivt att driva företag i Norrköping. Det
finns mycket en kommun kan göra i form av bemötande, service och upphandlingar. Det är
viktigt att medborgarna förstår var våra gemensamma resurser kommer ifrån - företag och
arbete - samtidigt som varje skattekrona ska användas effektivt.
Avslutningsvis - jag är glad att vara gruppledare för en fullmäktigegrupp som är så
engagerade och visar att de vill ta makten 2022. Det är en bra grund inför kommande
politiska arbete.
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Gruppledare Regionfullmäktigegruppen Marie Morell har ordet
Regiongruppen
Region Östergötland har ett samlat ansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och näringslivsutveckling.
För regiongruppen har året dominerats av de stora problem som Region Östergötland
befinner sig i med ökande vårdköer, ekonomiska underskott och ett bristande regionalt
ledarskap.
Det har under året arbetats intensivt med de särskilda uppdrag som Moderaterna och
Kristdemokraterna fick igenom i samband med beslut om finansplan i november 2018.
Främst har det handlat om beslut och förberedelser för en ny organisation. Den nya
organisationen har en delvis förändrad centrumorganisation, en tydligare ledningsstruktur
för hälso- och sjukvården och ett administrativt stöd som finns närmare verksamheten.
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.
Hälso- och sjukvård
Likt förra året har även detta år präglats av bekymmer inom vården där en stor mängd
vårdplatser, framför allt på US i Linköping, varit stängda på grund av personalbrist.
Personalbristen har även medfört ökade köer i vården. Vi har därför haft ett flertal yrkanden
för att vända på den utvecklingen. Under hösten kunde dock en förbättring märkas mycket tack vare kömiljarden – vad gäller tid för första besök, men det råder fortsatt stora
problem vad gäller köerna till operation/behandling.
Den kris som vården genomgår innebär även ekonomiska utmaningar. Vi ser nu att
underskotten är större än någonsin inom alla delar av vården, 2019 var underskottet i de
sjukvårdande verksamheterna rekordstora -744 miljoner. Vi har tillsammans med KD under
lång tid yrkat på åtgärder, särskilda arbetsgrupper och extern granskning m.m. utan att få
gehör.
Kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor
Under året har en Målbild för tågtrafik 2040 tagits fram. Den är nu på remiss runt om i länet.
Arbetet med Regional utvecklingsplan (RUS) har också intensifierats under året. Där har ett
underlag för dialoger med kommuner och andra aktörer utarbetats. Dialogerna kommer
hållas under våren 2020.
Ett ökat fokus har även legat på landsbygdsutveckling, ett arbete som initierats av
Moderaterna och Kristdemokraterna.
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Kretsstyrelsen bekräftar verksamhetsberättelsen enligt nedanstående underskrifter:

Ingrid Cassel
Kretsordförande och senioransvarig

Christer Frey
Vice kretsordförande

Carina Melefors
Kassör och moderatkvinnoansvarig

Simon Johansson
Sekreterare

Per Helgesson
Ledamot

Sylvia Nilsson
Ledamot

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

19
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Proposition – Moderaterna i Norrköpings uppförandekod
för förtroendevalda
Förtroendevald för Moderaterna i Norrköping innebär att man representerar Moderata
Samlingspartiets värderingar och ideologi samt aktivt medverkar i kretsens och
föreningarnas kampanj- och rekryteringsarbete.
Som förtroendevald är man en moderat representant i ett fortlöpande
demokratiarbete där beslut bereds, diskuteras och fastställs utifrån Moderata
Samlingspartiets värderingar och ideologi.
Som förtroendevald för Moderaterna i Norrköping är man representant för partiet, alla
dygnets timmar under aktuell mandattid.
Som förtroendevald har man respekt för fattade beslut i partiets forum liksom i de
kommunala och regionala forum där man valts in. Det är här vi som förtroendevalda
har möjlighet att aktivt arbete för att få in våra moderata värderingar i beslut och
ställningstaganden samt göra skillnad.
Som förtroendevald är vi lyssnande till våra väljares synpunkter och idéer och för
fram dem i relevanta forum efter förankring i den egna kommunfullmäktigerespektive regionfullmäktigegruppen.
Som förtroendevald är vi en i det moderata laget och talar alltid väl om vårt parti, våra
värderingar och ideologi samt våra moderata partikamrater.

Kretsstyrelsen föreslår kretsårsmötet besluta:
Att

anta Moderaterna i Norrköpings uppförandekod att tillämpas som ett
komplement till kandidatförsäkran.

Att

vidaresända propositionen vidare till Östergötlands förbundsstämma i
syfte att föreslå att uppförandekoden tillämpas för hela förbundet.

Kretsstyrelsen Moderaterna i Norrköping
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Motioner insända till kretsårsmötet 2020
Motion 1 – Matjord ska INTE ses som naturtillgångar likt
sten och grus vid vägbyggen

s. 23

Motion 2 – Begränsningar i gödselspridning

s. 25

Motion 3 – Från Lindöföreningen

s. 27

Motion 4 – En ljusare framtid för Norrköpings kommun

s. 28

Motioner insända till kretsårsmötet 2021
Motion 5 – Bygg upp frivilligverksamheten i kommunen

s. 32

Motion 6 – Mät ”intäktskvoten” i Norrköpings kommun

s. 35

Motion 7 – Stärkt kollektivtrafik på landsbygden

s. 38

Motion 8 – Stärkt äganderätt

s. 42
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Motion 1 – Matjord ska INTE ses som naturtillgångar likt
sten och grus vid vägbyggen.
Vid exploatering av åkermark jämställs matjord med andra naturtillgångar såsom
berg, grus och sand, och enligt expropriationslagen tillfaller dessa tillgångar
Trafikverket då vägplanen vunnit laga kraft. Ersättning kan man med nuvarande
lagstiftning endast få om man redan har täkttillstånd inom vägområdet, och
täkttillstånd är omöjligt att få så länge det handlar om brukningsvärd åkermark naturligtvis.
Då vägplanen vunnit laga kraft behövs inget täkttillstånd, varför det är väldigt
frustrerande att se hur matjord till mycket stora värden skrapas ihop utan att
markägaren behöver ersättas. Detta gör också att det alltid kommer att vara väldigt
lönsamt att ta åkermark i anspråk för olika ändamål, då ju bara matjorden är värd
mycket mer än vad man behöver betala för marken.
Som jag ser det måste man inse att man inte kan jämställa matjord med
naturtillgångar, för det är; till skillnad mot grus och sten; människors odlarmödor i
generationer som skapat matjorden. Det som i dag kopplar ihop dessa olika tillgångar
är att det i samtliga fall krävs täkttillstånd - inget annat!
Vi måste stå upp för äganderätten och om vi verkligen vill se ett bättre skydd för
åkermark, då måste det också kosta mer att ta den i anspråk.

Jag vill därför att moderaterna arbetar för att:
-

-

matjord INTE skall ses som naturtillgångar likt sten och grus
matjorden vid expropriation alltid skall erbjudas till tidigare markägare
täktverksamhet inte ska krävas när marken tas i anspråk för byggnation
av väg.
föreningens årsmöte sänder motionen vidare till kretsens årsmöte
föreningens årsmöte översänder motionen i sin helhet till moderaternas
riksdagsledamöter i jordbruksutskottet

Vikbolandet 2020-02-02
Per Helgesson
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Styrelsen för moderaterna Vikbolandet svarar motionären enligt:
En grundbult i den moderata ideologin är äganderätten. Motionären belyser att det
blir en ersättningskonflikt avseende matjord vid exploatering av åkermark. Markägare
som tvingas avstå mark för vägbyggen eller liknande ersätts inte för värdefull
matjords rätta värde. Styrelsen anser att det är fullt rimligt att såsom motionären
beskriver differentiera ersättningen på matjord i förhållande till sten och grus. En
sådan differentiering blir också del av att skydda värdefull odlingsmark och stå upp
för äganderätten fullt ut.
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen i sin helhet.
Årsmötet på Vikbolandet beslutade att bifalla motionen i sin helhet och sända
den vidare till kretsens årsmöte.

Kretsstyrelsens svar
Kretsstyrelsen föreslår kretsårsmötet besluta:
Att

bifalla motionens samtliga att-satser,

Att

vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands förbundsstämma
2021.
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Motion 2 – Begränsningar i gödselspridning
Svenskts jordbruk upplever idag en prispress på en internationell marknad.
Det är därför viktigt att vi ger Svenskt jordbruk möjligheten att få konkurrera på lika
villkor och att vi ser över våra regelverk nationellt så vi får ett livskraftigt jordbruk i
landet.
En sådan begränsning är bland annat att vi idag begränsar företagens möjlighet till
vilka dagar som man kan sprida gödsel. Och att sedan Länsstyrelserna i Sverige
tolkar förskrifterna olika gör det hela än mer angeläget att se över bestämmelserna.
Jag anser att allmänna råd till 2 kap. 3§ miljöbalken samt till 23a, 23b, 26c och 28d
§§ föreskrifterna är en direkt inskränkning i företagens verksamhet och bör därför
omedelbart ändras så företagen får möjlighet att utföra spridning av gödsel för och
under helger.
Jag föreslår därför att:
-

vi bör arbeta för generella lättnader i regelverket gällande spridning av
organisk gödsel.
vi får till en ändring så spridning av organisk gödsel får göras före och
under helger i hela landet.
föreningens årsmöte sänder motionen vidare till kretsens årsmöte
föreningens årsmöte översänder motionen i sin helhet till moderaternas
riksdagsledamöter i jordbruksutskottet

Vikbolandet 2020-02-01
Per Helgesson
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Styrelsen för moderaterna Vikbolandet svarar motionären enligt:
Moderaterna ska verka för att förbättra villkoren för företag i alla branscher. Gröna
näringar med dess allt viktigare lokala livsmedelproduktion utgör en avgörande del i
en regions utveckling. Styrelsen är därför positiv för förslag som kan främja svenskt
lantbrukets konkurrenskraft på den nationella marknaden.
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen i sin helhet.
Årsmötet på Vikbolandet beslutade att bifalla motionen i sin helhet och sända
den vidare till kretsens årsmöte.

Kretsstyrelsens svar
Kretsstyrelsen föreslår kretsårsmötet besluta:
Att

bifalla motionens samtliga att-satser,

Att

vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands förbundsstämma
2021.
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Motion 3 – Motion till Moderaternas kretsårsmöte 16/3 2020
Lindöföreningen Moderaterna valde på sitt årsmöte den 3/2 2020, att enhälligt ställa
sig bakom denna motion.
Motionen innebär att kretsen återgår till ett fast antal röstberättiga vid kretsens
årsmöte.
Antalet röstberättigade per förening avgörs beroende på antalet medlemmar i sin
lokala förening
Alla medlemmar ska fortsatt ha närvarorätt och yttranderätt.
Att

kretsårsmötet föreslås beslut att varje förening får fyra fasta ombud,
samt ännu ett ombud per var 25:e medlem.

Lindö den 5/3 2020
Criss Hagfeldt
Ordförande Lindömoderaterna

Kretsstyrelsens svar
Kretsstyrelsens majoritet anser inte att ett ombudssystem är önskvärt eftersom vi vill
att samtliga medlemmar i kretsen ska kunna vara lika delaktiga och ha samma
incitament att delta vid våra kretsårsmöten. Dessutom är motionens förslag till
ombudssystem inte förenligt med stadgarnas bestämmelser om detsamma, varför
förslaget skulle kräva en stadgeändring. Ett genomarbetat förslag till sådan ändring
finns inte att ta ställning till.

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet besluta:
Att

avslå motionen.

Criss Hagfeldt reserverade sig till förmån för bifall till motionen.
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Motion 4 – En ljusare framtid för Norrköpings kommun
Emil Steen, Ordförande MUF Norrköping
Valet 2018 fick vi återigen se en styrande majoritet med Socialdemokraterna i
spetsen ta plats. I en tid där utmaningarna är som tydligast sitter Lars Stjernqvist
säkert på sin tron. Moderaterna skall alltid vara partiet som löser problem och inte
många ställen i landet än här blir den uppgiften tydligare. Skolresultat som försätter
barn i permanent utanförskap, växande kriminalitet och otrygghet. Nedskärningar i de
verksamheter som betyder mest för samhället och s.k. satsningar för att samtidigt
försöka framkalla en bild av att allting är bättre än aldrig förr. Ni vet, klassisk
Socialdemokratisk politik.
Eftermälet av Socialdemokratiskt styre sedan 1994 kommer länge plåga Norrköpings
kommun. Vill man se vidare bevis på detta är det bara att läsa genom den
kommunala budgeten. Kommunens utgifter är nästan i paritet med det av Linköping
med den stora skillnaden i att Vi tar emot två miljarder årligen i kommunal utjämning
från kommuner med vettiga styrande politiker. Samtidigt bibehåller kommunstyrelsen
vid sin enorma investeringsbudget på 354 miljoner. Dessa investeringar borde inte
ens få kallas vid det ordet, utan snarare vid ”ökade utgifter”. Dyra projekt ingen
efterfrågade och kulturevenemang inte ens i närheten av att gå med vinst prioriteras
högre än ungdomars framtider, och därav även kommunens framtid. I desperation
bygger man nya bostadsområden och parker för att locka folk och företag, men
verkar bortse från att Norrköpings kommun har bland landets sämsta företagsklimat
till stor del på grund av kommunens inställning till just företagande.
Gällande just specifikt utbildning; att 69% av eleverna i grundskolan som går vidare
med gymnasiebehörighet är inget litet problem, det är en katastrof. När man vidare
granskar andelen elever med utländsk bakgrund som klarar grundskolan
(kommunala skolor) ligger andelen på 56,75%. Skamfullt är det enda ordet som
borde användas för att beskriva andelen. Alla människor har enorm potential givet de
rätta förutsättningarna; och att hävda att Norrköpings kommunala skolor inte
presterar hemskt dåligt vore att ljuga eller helt enkelt inte vara insatt nog.
Det är hög tid att de första stegen tas för att hindra kommunens undergång.
Nedskärningar måste göras, givet på rätt poster. Att se ytterligare besparingar på
utbildning för att kunna finansiera projekt utfärdade i desperation om att ge
kommunen en ljusare framtid är toppen av kontraproduktivitet.
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Av ovanstående anledningar föreslår jag Kretsårsmötet besluta

Att1

Moderaterna Norrköping verkar för att inte minska anslagen till
Utbildningsnämnden avsedda för dess verksamhet.

Att2

Moderaterna Norrköping verkar för att främja vidare etablering av
friskolor i kommunen.

Att3

Moderaterna Norrköping verkar för att prioritera kommunens
kärnverksamhet över den övriga verksamheten i framtida budgetar.

Att4

Moderaterna Norrköping verkar för att fokusera ekonomiska medel på de
lagstadgade tjänsterna som kommunen förväntas tillhandahålla.

Att5

Moderaterna Norrköping verkar för att Norrköpings kommun skall ha som
målsättning att på sikt försörja sig själv utan bidrag från det kommunala
utjämningssystemet.

Att6

Moderaterna Norrköping verkar för att minimera anslagen avsedda för
Kommunstyrelsens investeringsbudget.

Att7

Moderaterna Norrköping verkar för att Norrköpings Kommun inte
arrangerar egenfinansierade kulturevenemang.

Att8

motionen vidaresänds till Moderaterna Norrköpings ledamöter i
kommunfullmäktige.
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Kretsstyrelsens svar
Motionären lyfter en fråga som är väldigt relevant för Moderaternas politiska inriktning
i kommunpolitiken. Norrköpings kommun är dessvärre starkt präglad av extremt
långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav och det kommer krävas ett omfattande
reformprogram för att förändra styrningen i grunden.
Moderaterna i Norrköping kan redan nu uppvisa en agenda som går i linje med
motionens intention. Utbildningsnämndens resurser har varit prioriterade under
många år och framför allt innehåller Moderaternas kommunbudget tydliga uppdrag
att fördela mer pengar till skolorna på bekostnad av central överbyggnad. Det är en
linje som kommer fullföljas trots stora besparingskrav de kommande åren.
Moderaterna i utbildningsnämnden har konsekvent varit positiva till alla
friskoleetableringar de närmaste åren och vill även se ett utökat samarbete med de
etablerade friskolorna.
Motionären vill även se en tydlig prioritering av kommunal kärnverksamhet och de
som tagit del av Moderaternas budgetförslag de senaste åren kan se att
kommunfullmäktigegruppen har valt att föreslå tydliga politiska prioriteringar.
Moderaterna värnar skola, vård och omsorg och lägger inte ut generella sparbeting
utan pekar tydligt ut hur nödvändiga besparingar ska göras. Flera förslag har också
tagits fram som syftar till att ta fram kostnader för vad som är kommunens
lagstadgade verksamheter vilket är särskilt viktigt för äldreomsorgen. Demografin
förändras och det kommer vara fler äldre som har mer eller mindre omfattande
omsorgsbehov. En god omsorg för den äldre delen av befolkning är en
grundläggande uppgift för en kommun men det är viktigt att definiera vad politiken
förväntar sig av kommunal omsorg och vilka resurser som krävs.
Motionären vill även se att Norrköpings kommun har en självständig ekonomi som
inte är beroende av det kommunala skatteutjämningssystemet. Det är en god
moderat tanke som dock kompliceras av att syftet med systemet är relevant att
beakta; att säkerställa en viss jämlikhet i förutsättningar för alla kommuner att
leverera kommunal service. Moderaterna i Norrköping hävdar att kommunen ska
sträva efter att klara den mest grundläggande verksamheten utifrån egna
skatteintäkter och att kommunen inte ska investera i verksamhet som ligger utanför
kärnverksamheten.
Norrköping är en kommun som växer och det ökar behoven av t ex lokaler och
infrastruktur. Norrköpings kommun har en modell där de investeringarna görs inom
förvaltningen – olikt Linköping som en större utsträckning låter bolagskoncernen
investera i t ex nya skollokaler. Moderaternas linje är att kommunen ska investera i
sådant som tillhör kärnverksamheten medan andra mer kommersiella investeringar
får hanteras av den öppna marknaden. Moderaterna vill även att del av expansionen
inom skolor och omsorgsverksamhet ska ske genom samarbeten med t ex friskolor
och privata omsorgsföretag.
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Kulturlivet har en stark ställning i Norrköping och utbudet bidrar till Norrköpings
ställning som besöksmål. Dock belyser motionären en viktig synpunkt när det gäller
finansieringen. Moderaterna har hävdat att externa aktörer ska ta ett större ansvar
när det gäller olika arrangemang och kommer även fortsättningsvis hävda att
sponsring ska vara ett självklart inslag när kommunen är medarrangör.

Utifrån den politiska agenda som Moderaterna i Norrköping driver och som
beskrivs i svaret ovan föreslår Kretsstyrelsen kretsårsmötet:
Att

anse motionen besvarad.
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Motion 5 – Bygga upp frivilligverksamheten i kommunen
Johan Rutfors och Joanna Sjölander, Moderaterna Eneby-Svärtinge, Norrköping
Den pågående pandemin har skapat stora ansträngningar på både individer
och samhället. Krisen har tydliggjort behovet av att utöka kommunens
uthållighet i kriser, vilket kan göras genom Frivilliga resursgrupper (FRG) för
att dra nytta av kraften och kompetensen i frivilligorganisationer och enskilda
frivilliga. Det finns en mängd kompetensers som kan bidra till kommunens
uthållighet i kriser samtidigt som frivilligverksamheten skapar möjlighet till
integration i samhället.
Kommunens uthållighet i kriser
Den pågående pandemin har skapat stora ansträngningar på både individer och
samhället i stort. Personal inom vård och omsorg sliter för att utföra sina
arbetsuppgifter under svåra förutsättningar med begränsade resurser. Det är inte
bara det ökade vårdbehovet som ställer stora krav på personalen. Även mängden
tillgängliga resurser är mindre på grund av pandemin när personalen inte är
tillgänglig på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom.
Ändå bör den rådande pandemin 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 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.
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
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
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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.

Av dessa anledningar uppmanar jag Årsmötet att besluta:
Att1

Moderaterna ska verka för att Norrköpings Kommun ska prioritera upp
arbetet med att etablera en FRG i kommunen

Att2

Moderaterna ska verka för att Norrköpings Kommun i uppstarten av
verksamheten hjälpa till med uppbyggnad och samordning, samt
säkerställer långsiktig hållbarhet
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Kretsstyrelsens svar
Kretsstyrelsen vill tacka motionärerna för en välskriven motion. Motionärerna lyfter
upp betydelsen av att kunna ta hjälp av frivilliga resurser vid en krissituation.
Kretsstyrelsen anser att motionärerna lyfter en viktig fråga, nämligen att ta tillvara
frivilligverksamheters möjligheter att underlätta i en krissituation. Men kretsstyrelsen
konstaterar också att det redan idag finns etablerade samarbeten mellan kommunen
och frivilligorganisationer, företag och föreningar. Motionen tar inte upp hur detta ska
tas tillvara, utvecklas eller kompletteras genom den Frivilliga Resursgruppen.
Eftersom frågan helt och hållet är en kommunal angelägenhet anser kretsstyrelsen
att motionen bör överlämnas till den moderata kommunfullmäktigegruppen för vidare
behandling.

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet besluta:
Att
Att

anse motionens att-satser besvarade,
överlämna motionen till kommunfullmäktigegruppen för vidare
behandling.

Reservation – Bygga upp frivilligverksamheten i kommunen
Joanna Sjölander
Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en vedertagen modell för kommuner som samlar
frivilliga kompetenser på lokal nivå. Uppgiften är att finnas till hands för kommunen
när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.
Man utbildas och avtalas långsiktigt och blir ett hållbart nav för de 18 frivilliga
försvarsorganisationerna och andra frivilligkrafter.
Vid nedmonteringen av det civila försvaret fick kommunerna ett utökat
ansvarsområde och FRG är till viss del ett svar på detta. Att etablera en FRG finns
redan i Norrköpings kommuns planering, men prioriteras ständigt ner, vilket gör att
vår uthållighet inte når sin fulla potential. Linköpings FRG har kunnat användas vid
oroligheter i bostadsområden tex. Precis det behov av vuxna trygga människor som
vi Moderater har framhållit även i Norrköping.
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Motion 6 – Mät ”Intäktskvoten” i Norrköpings Kommun
Johan Rutfors, Moderaterna Eneby-Svärtinge, Norrköping
Förord
Den moderata politiken om arbetslinjen kan vara en av de just nu viktigaste samtida
politiska inriktningarna. Att människor ska arbeta och bidra till samhället är viktigt
både för samhället idag men även för framtida generationer. Utöver bidraget till
samhället och individen personliga utveckling är arbete viktigt för skatteinkomster
som går till att finansiera den gemensamma välfärden. Sverige är ett land med en
kraftigt utbyggd offentlig sektor. Det gör att de personer som arbetar inom det privata
näringslivet, vars lön inte finansieras av offentliga medel måste bära många personer
och verksamheters kostnader. För att veta hur robust och hållbar en kommuns
ekonomi är så är det intressant att veta kvoten mellan intäktsbringande medborgare
och den totala befolkningen i kommunen, Intäktskvoten.
Intäktslivscykeln
Under en persons livstid har han eller hon ett kontinuerligt utbyte med den offentligt
finansierade verksamheten. Från den första tiden på BB, genom livets alla faser fram
till de sista andetagen i hemmet eller på någon vårdinrättning. En medborgare
använder under olika delar av sin livstid olika delar av den offentligt finansierade
välfärden. I unga år är kontakten främst förskoleverksamhet, sjukvården och skolan.
Senare i livet minskar förhoppningsvis användningen av välfärden fram till att
användningen i livets slutskede återigen ökar. Den offentligt finansierade välfärden är
inte gratis, den finansieras genom skatten som medborgare och företag betalar in.
Detta innebär att fram till medborgaren skaffar sig ett arbete och börjar betala
inkomstskatt så är kostnaden för den individen större än intäkterna. Detta är i sig
inget problem utan den första tiden i livet bör betraktas som en investering av tidigare
generationers arbete i personen. När väl medborgaren börjar arbeta bör intäkterna till
den skattefinansierade välfärden vara större än kostnaden för individen och ett
överskott skapas som kan investeras i framtida generationer. Att det finns en balans
mellan medborgare som ger ett positivt täckningsbidrag och de medborgare som
befinner sig i en del av livet där man kostar mer än de intäkter man producerar är
viktigt för en kommuns långsiktiga ekonomiska stabilitet. Ifall det inte skulle finnas en
balans i detta förhållande leder det i slutänden till att finansiella medel att investera i
framtida generationer inte finns.
Offentlig finansierat arbete
De medborgare som arbetar inom den offentliga förvaltningen och som utför service
och tjänster till medborgarna är i grunden finansierade av medborgarna själva.
Kommunalt-, regionalt- eller statligt anställdas löner finansieras av privat anställdas
inkomstskatter eller skatter från privata företag. De personer som är anställda av
offentliga inrättningarna betalar också inkomstskatt men den totala kostanden för
deras löner överstiger bidraget till den offentliga verksamheten i for av skatt.
Arbetsmässigt bidrar dessa medborgare till samhället på samma sätt som
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privatanställda medborgare, men ekonomiskt så måste deras arbete finansieras av
privata företag eller privatanställda medborgare. Detta innebär att för en kommun
ekonomi måste det finnas en balans mellan andelen invånare som arbetar privat och
andelen invånare som arbetar inom den offentliga sektorn eller som befinner sig inom
en ”investeringsfas i livet”.
Key performance indicators (KPI)
Key performance indicators eller nyckeltal är ett sätt att mät och följ upp ifall en
verksamhet rör sig i rätt riktning mot ett för verksamheten givet mål. Att arbeta aktivt
med KPIer är vanligt förekommande inom de flesta verksamheter. Valet av KPIer är
ett strategiskt viktigt val för många verksamheter och valet är nära kopplat till valet av
målbild. Med det moderata fokuset på arbetslinjen bör intäktskvot för en kommun
vara ett naturligt viktigt mått för att följa upp en kommuns ekonomiska välmående och
hållbarhet.
Intäktskvoten
Begreppet ”Intäktskvot” för en kommun är ” den andel av medborgarna som ger ett
positivt täckningsbidrag till en kommun i form av skatteintäkter i förhållande till den
totala mängden invånare som använder den offentligfinansierade välfärden i
kommunen”. Att kontinuerligt följa ”Intäktskvoten” kan ge en förståelse för hur
hållbara en kommuns ekonomi är långsiktigt. Det är ytterst viktigt i denna beräkning
att medborgare vars lön finansieras av skatteintäkter INTE räknas in som en
medborgare som ger ett positivt täckningsbidrag. Dessa medborgare gör en stor
insats för samhället men ur ett ekonomiskt perspektiv så är det viktigt att kunna se
hur stor andel av medborgarna i en kommun som ger ett nettobidrag finansieringen
av den offentliga verksamheten.

Av dessa anledningar uppmanar jag Årsmötet att besluta:
Att1

Verkar för att Norrköpings kommun inför ”intäktskvoten” som ett KPI som
kommunen följer upp kontinuerligt.
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Kretsstyrelsens svar
Motionären lyfter i sin motion vikten av att kunna bedöma kommunens ekonomiska
situation utifrån en intäktkvot. Förslag om intäktkvot kan ge en förståelse för hur
hållbar en kommuns ekonomi är långsiktigt.
Kretsstyrelsen anser att motionärens förslag redan kan anses uppfyllda genom att
kommunen sedan många år i sin ekonomiska uppföljning mäter försörjningskvoten.
Försörjningskvoten visar hur många av den totala befolkningen som försörjs av de
som är i arbetsför ålder (mellan 20–64). Motionären förklarar inte varför intäktskvoten
behövs som ett komplement till försörjningskvoten eller hur intäktskvoten skulle
kunna bidra till kommunens policyutveckling. Kretsstyrelsen föreslår därför avslag av
motionens att-sats.

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet besluta:
Att

avslå motionens att-sats.
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Motion 7 – Stärkt kollektivtrafik på landsbygden
BAKGRUND
Kollektivtrafik är en viktig del av en hållbar kommun. Det handlar om att möjliggöra
resor till arbete och studier oavsett var i kommunen du är bosatt. Det finns givetvis en
gräns för vilken nivå av service en medborgare kan förvänta sig men de senaste
årens utveckling för kollektivtrafiken i Östergötland är inte värdigt ett land med ett av
världens högsta skattetryck.
Utifrån redan fattade beslut kommer en stor del av Vikbolandet, delar av Krokek, hela
Simonstorp och Vånga bli utan linjelagd trafik. Detta är orter där Norrköpings
kommun ser utvecklingspotential och som pekas ut i den politiskt beslutade
översiktsplanen.
Nu tvingas familjer som bosatt sig och etablerat sig på landsbygden ändra sin vardag
då den kollektivtrafik som erbjuds i stället, så kallad närtrafik, inte är anpassad efter
det resebehov som de flesta som arbetar eller studerar har.
PROBLEMSTÄLLNING
Alla som arbetar och betalar skatt måste kunna förvänta sig en viss nivå av
grundläggande service - även på landsbygden. Detta för att upprätthålla förtroendet
för våra välfärds- och transfereringssystem och för att vissa grundläggande behov
ska kunna tillgodoses.
Att kunna resa till jobb och studier på ett rimligt sätt är en del i ett välfungerande
samhälle. Den utveckling som skett inom den östgötska kollektivtrafiken där
landsbygden helt avvecklas från tidtabellen gör det onödigt svårt att leva på
landsbygden.
FÖRSLAG
Moderaterna ska verka för att kollektivtrafik på landsbygden ska ingå som en
komponent i en fungerande samhällsservice även utanför olika tätorter. Det kan ske
genom organiserad samfinansiering med exempelvis kommuner gällande andra
samhällsbetalda resor men kollektivtrafikmyndigheten ska ta större ansvar än idag för
att arbets- och studiependling ska vara möjlig i hela regionen.

Jag föreslår föreningsårsmötet att besluta om:
Att1 bifalla motionen i sin helhet
Att2 sända motionen vidare till förbundsstämman med syfte att stämman ska bifalla
motionen och sända den vidare till regionfullmäktigegruppen i Östergötland.
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Svar på motion
Styrelsen för Vikbolandet svarar motionären Sophia Jarl enligt följande:
Styrelsen delar motionärens bild av den negativa utvecklingen av kollektivtrafiken på
stora delar av Vikbolandet. Samma utveckling berör även andra landsbygdsdelar i
Östergötland. Därför är motionen angelägen.
Moderaterna profilerar sig som ett landsbygdsparti både regionalt och nationellt. Då
är det högst relevant att tillse att även kollektivtrafik för arbete- och studier finns
tillgängligt på landsbygden. Med anledning av detta föreslår styrelsen att årsmötet;
Bifaller motionen i sin helhet och skicka den vidare till förbundsstämman 2021

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2021
Vikbolandsmoderaternas årsmöte 2021-02-16 beslutade att bifalla motionen i
sin helhet samt skickar den vidare till förbundsstämman via kretsens årsmöte.

Kretsstyrelsens svar
Kretsstyrelsen delar motionärens intention om kollektivtrafikens betydelse för att
möjliggöra boende i hela vår kommun. Betydelsen av att kunna nå arbetsmarknad
och samhällsservice för alla våra kommuninvånare ställer krav på vår kollektivtrafik.
De ekonomiska mått som tillämpas för stadstrafiken är inte tillämpbara för
landsbygden utan kräver utveckling och politiska ställningstagande för att
upprätthålla en levande landsbygd.
Då Östgötatrafiken AB ansvarar för kollektivtrafiken i hela Östergötland och att frågan
om en levande landsbygd berör hela länet bör motionen skickas för behandling på
Moderaterna i Östergötlands förbundsstämma.

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet besluta:
Att

vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands
länsförbundsstämma
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Reservation – Stärkt kollektivtrafik på landsbygden
Simon Johansson, Marie Morell
Vi vill tacka motionären för en aktuell motion i ett ämne som förtjänar en djupare
diskussion i politiken i allmänhet, och Moderaterna i synnerhet, i vårt län.

Motionären nämner att kollektivtrafik på landsbygden kan förbättras genom
exempelvis organiserad samfinansiering med kommuner gällande andra
samhällsbetalda resor. Vi delar uppfattningen att kollektivtrafiken bör kunna förbättras
genom olika typer av samordningsinsatser mellan aktörer och typer av resor, och
arbetar för att Region Östergötland ska titta närmare på detta.
Det finns dock delar av motionen som vi inte kan ställa oss bakom. Till exempel
håller vi inte med om att fattade beslut endast innebär försämringar av
kollektivtrafiken på Östergötlands landsbygd. Det är sant som motionären påpekar att
vissa landsbygdslinjer planerar att läggas ned. Det är dock också sant att andra
landsbygdslinjer kommer att stärkas, med tätare avgångar och kortare restider
mellan målpunkter.
Målet för kollektivtrafiken i Östergötland är att den till hälften ska vara finansierad via
biljettintäkter och till hälften skattefinansierad. Det är ett mål som vi vill hålla fast vid.
2019 var skattefinansieringen 56 %, vilket är en förbättring från 2014 då
skattefinansieringen låg på drygt 60 %. För den som vill uppfylla fördelningsmålet är
linjernas kostnadstäckningsgrad – kvoten av linjens totala intäkter och kostnader – ett
relevant nyckeltal. Låt oss börja med Vikbolandet eftersom det är därifrån motionen
kommer. 2018 var den totala kostnadstäckningsgraden för de tre landsbygdslinjer
som trafikerar Vikbolandet 24 %. Linje 440 (Norrköpings resecentrum – Ljunga –
Östra Husby – Arkösund) hade en kostnadstäckningsgrad på 30 %. Linje 441
(Norrköpings resecentrum – Agetomta – Tåby – Kuddby – Östra Husby centrum)
hade en kostnadstäckningsgrad på 14 %. Linje 444 (Norrköpings resecentrum –
Ljunga – Djurön) hade en kostnadstäckningsgrad på 9 %. Vidare hade linje 440 en
snittpåstigning per vardag på 420 passagerare, linje 441 hade en snittpåstigning per
vardag på 81 passagerare och linje 444 hade en snittpåstigning per vardag på 57
passagerare.
Sedan dessa siffror togs fram har beslut fattats om att linje 441 ska läggas ned när
nya trafikavtal börjar gälla i juni 2022. Linje 440 blir kvar. Det blir även linje 444, trots
att den är utpekad som lågeffektiv, med anledning av kommunens byggnationsplaner
längs sträckningen. Turutbudet i stråket kommer att öka med cirka fem procent.
Några hållplatser kommer att utgå av olika anledningar: lågt resande, låg
trafiksäkerhet eller att linjen får ändrad sträckning. Två hållplatser kommer att läggas
till, varav den ena kommer att trafikeras av båda de kvarvarande linjerna.

Övriga områden som nämns i motionen är delar av Krokek, Simonstorp och Vånga. I
Krokek är det sträckan Kolmårdens djurpark – Kvarsebo som inte längre kommer att
trafikeras. Kostnadstäckningsgraden för sträckan är beräknad till 12 %. Strandvägen
mellan Åby och Krokek kommer inte heller att trafikeras, dels beroende på att vägen
är smal vilket skapar svårigheter för tung trafik att mötas och dels för att resandet är
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lågt. Sträckan Åby – Simonstorp har en beräknad kostnadstäckningsgrad på 5 % och
trafiken når inte upp till tio resenärer per tur. Sträckan Ljusfors – Vånga har en
beräknad kostnadstäckningsgrad på 14 %.
Samtidigt som den linjelagda kollektivtrafiken dras in i delar av dessa områden stärks
den på sträckor i närheten genom ökat turutbud. I stråket Norrköping – Krokek
beräknas turutbudet öka med cirka 20 procent och gå från 30-minuters- till 15minuterstrafik. För Simonstorps del kommer stråket Åby – Norrköping att övergå i
stadstrafik, vilket innebär en kraftig utökning av turutbud och turtäthet. I stråket
Skärblacka – Norrköping beräknas turutbudet öka med cirka 60 procent.
Boende i de områden som berörs av indragen linjetrafik hänvisas istället till
närtrafiken, vars upptagningsområde ökar i och med besluten. Närtrafik kan beställas
till och från alla adresser som har mer än två kilometer till närmaste hållplats. Ska
man till exempel in till Norrköping är tanken att den första delen av resan sker med
närtrafiken. På den andra delen av resan åtnjuter resenären i alla berörda områden
ökat turutbud och turtäthet.
Som med all offentlig verksamhet måste kostnader alltid vägas mot varandra och
utgifter prioriteras. Skulle Östgötatrafiken fortsätta att köra linjer med en
kostnadstäckningsgrad på 14 % är det den som förordar detta som blir svaret skyldig
var pengarna ska tas ifrån. I annat fall behöver finansieringsmålet överges, med
följden att kostnaderna istället måste hämtas från sjukvården eller genom höjd skatt
för alla östgötar.

Med detta sagt finns det givetvis förbättringspotential i regionens och
Östgötatrafikens kollektivtrafikarbete. Ett uppenbart förbättringsområde är dialogen
mellan kollektivtrafikmyndighet och kommun i etableringen av nya, och utvecklingen
av befintliga, bostadsområden utanför tätort. Kollektivtrafikmyndigheten behöver ta
hänsyn till kommunernas utvecklingsplaner när linjedragning och turutbud bestäms
och inte dra undan mattan för nya bostadsområden genom att dra in kollektivtrafiken.
Kommunerna behöver i sin planering av nya områden bygga infrastruktur som ger
förutsättningar för linjelagd kollektivtrafik att köras där.
Motionens ämne är icke desto mindre så pass viktigt att motionen förtjänar att
skickas vidare till förbundsstämman. Det är dessutom ett lämpligare forum för ett
skarpt beslut i frågan eftersom den berör hela länet.

Vi reserverar oss därför till förmån för:
Att
anse att-sats 1 och 2 besvarade,
Att
vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands
länsförbundsstämma 2021.
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Motion 8 – Stärkt äganderätt
BAKGRUND
Sverige har ofta beskrivits som ett glesbefolkat land där just den fysiska ytan inte är
någon bristvara. Det är förvisso sant men även den svenska geografin innebär
målkonflikter när det kommer till hur mark ska användas.
Sverige växer och många kommuner planerar för befolkningsökningar. Norrköping är
inget undantag utan här är målet satt till 175 000 invånare 2035. Detta kommer kräva
nya bostäder. Det har hittills handlat mycket om att förtäta befintliga bostadsområden
men det kan vara en strategi som inte räcker för att nå uppsatt mål. Förtätningar
skapar i sig problem i form av brist på grönområden, brist på parkering och en
stadsbild som består mest av stora huskroppar. Samtidigt kräver en växande
befolkning fler arbetstillfällen och det kräver god tillgång på verksamhetsmark.
Den mark som ofta blir aktuell för företagsetableringar är jordbruksmark vilket då
leder till frågan om livsmedelsförsörjning och krisberedskap. De senaste åren har vi
blivit mer medvetna om hur sårbara vi är i en kris och vi ser en ökande insikt om
vikten av att vara mer självförsörjande inom vissa områden. Dessutom utgör
lantbruket en viktig kugge i utvecklingen av biobränslen bland annat så det finns
många anledningar att värna brukningsvärd jordbruksmark.
PROBLEMSTÄLLNING
Mark är en bristvara i många växande kommuner - inklusive Norrköping. Till viss del
har Norrköpings kommun egen mark som kan användas men de mer långsiktiga
behoven måste mötas genom användning av privatägd mark. I Norrköping har
socialdemokrater återkommande använd hotet/möjligheten att expropriera mark. De
har fört en argumentation att t ex jordbruksmark måste köpas in från privata
markägare för att säljas vidare som verksamhetsmark för att just den
företagsetableringen är helt avgörande för kommunens framtid.
Nuvarande lagstiftning ger utrymme att föra sådan argumentation vilket skapar stor
oro och press på privata markägare. Det hörs ofta från socialdemokrater att man
egentligen inte vill tvångsinlösa mark men att det är lättare att sätta ett högre pris om
förvärvet sker via expropriering.
Moderaterna står upp för äganderätten och det är tydligt att det krävs en strategi för
att hantera målkonflikter inom markanvändning där äganderätten stärks.
FÖRSLAG
Nuvarande lagstiftning för expropriering ska utredas med syfte att stärka
äganderätten och begränsa kommunernas möjligheter att använda expropriering som
instrument för att möta den växande kommunens behov av mark till olika ändamål.
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Jag föreslår föreningsårsmötet att besluta om:
Att1 M verkar för en stärkt äganderätt i enlighet med motionens intention samtidigt
som man möjliggör en strategi för att kommuner ska kunna växa.
Att2 Vikbolandets föreningsårsmöte översänder motionen till förbundsstämman 2021
Att3 motionen sänds vidare till nästa arbets- /partistämma där motionsrätt finnes

Svar på motion
Styrelsen för Vikbolandet svarar motionären Sophia Jarl enligt följande:
Äganderätten är en angelägen och aktuell fråga. Dels utifrån perspektivet att kunna
skydda enskild ägd mark men givetvis också utifrån hur kommuner ska kunna växa
och hur nya företag ska kunna etableras. Dessutom finns
självförsörjningsperspektivet också som en del i att bevara mark .
Vi ser gång på gång uttalanden och ageranden från politiker på olika nivåer som
hotar äganderätten och som ställer företag mot företag.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen årsmötet att:
Bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till förbundsstämman 2021

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2021
Vikbolandsmoderaternas årsmöte 2021-02-16 beslutade att bifalla motionen i
sin helhet och skicka den till förbundsstämman 2021 via kretsens årsmöte.
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Kretsstyrelsens svar
Kretsstyrelsen vill tacka motionären för en aktuell motion i ett viktigt ämne.
Motionären pekar på betydelsen av att värna äganderätten för att kunna förverkliga
en fortsatt positiv utveckling av Norrköpings kommuns befolkning. Huvuddelen av de
bostäder som byggs i Norrköping är byggda av privata fastighetsägare och möjliggör
en utveckling av Norrköping. Vidare krävs tillgång till byggbar verksamhetsmark för
att möjliggöra industriell utveckling i Norrköping samt inflyttning av nya entreprenörer
till kommunen. Som motionären påpekar är den mark som ofta blir aktuell för
företagsetableringar idag jordbruksmark. Detta skapar målkonflikter mellan
verksamhetsmark samt jordbruksmark och äganderätt som Norrköpings kommun
måste hantera.
Kretsstyrelsen ser äganderätten som en förutsättning för en fortsatt hållbar
samhällsutveckling för kommunen och dess invånare. Äganderätten är en grundbult i
Moderaternas ideologi som vårt parti alltid ska stå upp för – och driva på för
förstärkningar av, när andra kommunpolitiker alltför lättvindigt hemfaller åt
exproprieringsmöjligheten av privatägd mark.

Kretsstyrelsen föreslår därför kretsårsmötet besluta:
Att
Att

bifalla motionens att-satser,
vidaresända motionen till Moderaterna i Östergötlands
länsförbundsstämma.
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Valberedningens förslag till kretsstyrelse för
verksamhetsåret 2021-2022
Ordförande samt MSS-ansvarig: Ingrid Cassel, omval
Vice ordförande: Christer Frey, omval
Ledamot samt moderatkvinnoansvarig: Carina Melefors, omval
Ledamot: Simon Johansson, omval
Ledamot: Per Helgesson, omval
Ledamot: Olle Connman Ek, nyval

Revisorer: Anders Magnusson (omval) och Lena Hernqvist (omval)
Ersättare för dessa: Pär-Marcus Fagerstrand (nyval) och Jörgen Rundgren (omval)

Valberedning har bestått av:
Per Tegander, Stadsföreningen (sammankallande)
Åke Bjerselius, Borgsföreningen
Mia Landell Eneby-Svärtingeföreningen
Criss Hagfeldt, Lindöföreningen
Mårten Jarl, Vikbolandsföreningen
Pär Morell, Åby-Kolmårdenföreningen
Emil Steen, MUF
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Moderaterna i Norrköpings rekryterings- och
nomineringsregler för kommun- och regionvalet 2022
Inför valet 2022 är det viktigt att aktivt rekrytera och nominera kandidater till de
allmänna valen.
Inom Moderaterna i Norrköping tillämpar vi principen att man är välkommen att
nominera sig själv eller andra till kommunlista respektive regionlista.
Nomineringsarbetet syftar till att kunna upprätta en kommunlista som speglar
väljarkåren i Norrköpings kommun i stort respektive en regionslista som speglar
valkretsen Norrköping.
Målsättningen är att kunna skapa en fullmäktigegrupp som kan ta ansvar för att leda
kommunen respektive regionen.
Nomineringsförfarandet bygger på ett tydligt regelverk för hur nomineringar ska ske
steg för steg fram till fastställande av valsedel.
Viktiga styrdokument är:
•

Nomineringsregler för Moderaterna i Östergötlands län kommunvalet 2022,
fastställda av förbundsstämman 4 maj 2019.

•

Nomineringsregler för Moderaterna i Östergötlands län regionvalet 2022,
fastställda av förbundsstämman 4 maj 2019.

•

Rekommenderade tillämpningsregler för genomförande av nominering till
riksdag, region och kommun, antagna av partistyrelsen 27 november 2020.

Kommunvalsedel för val av kommunfullmäktige i Norrköpings antas av
nomineringsstämma som hålls av Moderaterna i Norrköping 2022.
Regionvalsedel för valkretsen Norrköping för val av regionfullmäktige i Östergötland
antas av nomineringsstämma som hålls av Moderaterna i Norrköping 2022.
Olika hänsyn måste balanseras i rekryterings- och nomineringsarbetet. Främst bland
kvalifikationerna ska följande tas i beaktande:
1. Den politiska förmågan och förutsättningarna att var en bra företrädare för partiet
och väljarna.
2. Att kandidaterna bör avspegla väljarkåren i förhållande till kön, etnisk bakgrund,
ålder och regional förankring mm.
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Kretsstyrelsen föreslår kretsårsmötet besluta att godkänna följande
förtydliganden till förbundsstyrelsens nomineringsregler:

Att1

kretsårsmötet 2021 väljer två nomineringskommittéer, en för
regionfullmäktigelistan och en för kommunfullmäktigelistan. Ledamöterna
i respektive kommittéer ska inte kandidera till den lista som kommittén
har ansvar att föreslå.

Att2

nomineringstiderna fastställs av nomineringskommittéerna för respektive
lista efter samråd mellan kommittéerna samt med kretsstyrelsen och
länsförbundet.

Att3

nomineringskommitttéerna ska föreslå nominerade kandidater som
uppfyller kraven enligt förbundets nominerings- och rekryteringsregler
om det inte är helt uppenbart att kandidaten inte kommer att följa sin
kandidatförsäkring.

Att4

nomineringskommittéerna ska stämma av placering på förslag till
kommunfullmäktigelista respektive regionfullmäktigelista efter principen
att försöka undvika att ingen ska kunna ingå som ordinarie eller ersättare
i båda grupperna vid mandatperiodens start.

Att5

nomineringskommittéen för kommunfullmäktigelistan ska lämna förslag
till en lista som gäller för valkretsen Norrköpings kommun.

Att6

nomineringskommittéen för regionfullmäktigelistan ska lämna förslag till
en lista som gäller för valkretsen Norrköpings kommun.

Att7

samtliga medlemmar, i de i kretsen ingående föreningarna och som är
skrivna i Norrköpings kommun, ska ha yttrande-, förslags- och rösträtt på
nomineringsstämman.
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Nomineringskommittéer inför kommunfullmäktige- och
regionfullmäktigevalet 2022
Inför valet 2022 ser kretsstyrelsen ett stort behov av att driva ett aktivt rekryteringsoch nomineringsarbete för att bemanna det stora antal förtroendeposter som vi
uppbär i kommun respektive region (cirka 150-180 förtroendeuppdrag).
Kretsstyrelsen ser rekryteringsarbetet av såväl nya medlemmar som nya
förtroendevalda som ett arbete för föreningarna och kretsen.
Kretsstyrelsen ser utifrån den pandemin som fortfarande pågår ett stort behov av att
kraftsamla för att uppnå en god bemanning av de listor som vi går till val på och alla
de förtroendeuppdrag som ska tillsättas. Kretsstyrelsen vill öppna för att bredda
antalet aktiva förtroendevalda och välkomnar att nya ansluter sig till oss.
Tidigare har vi begränsat plats 1-30 på kommunlistan respektive plats 1-10 på
regionlistan på vilka platser man inte får stå på båda listorna. På tidigare listor man
haft principen att plats 31- på kommunfullmäktigelistan och plats 11- på
regionfullmäktigelistan toppats av personer som önskat stå på båda listorna. Det har i
sin tur inneburit att det varit svårt att knyta nya personer till oss för
förtroendeuppdrag. Kretsstyrelsen ser gärna att vi delar ut förtroendeuppdragen på
fler personer och ger fler personer möjlighet att stå på våra listor.
Vi ser att arbetet inför valet kan indelas i tre steg:
1. Rekrytering
Aktiv rekrytering av nya medlemmar och aktivering av tidigare medlemmar i att ta
förtroendemannauppdrag. Detta sker främst via aktiviteter i de lokala
föreningarna.
2. Kandidatutbildning
Kretsen erbjuder ett utbildningsprogram för att fördjupa kunskapen i moderat
ideologi och partiprogram, arbetet som förtroendevald, kommunikation mm.
3. Nomineringsprocessen
Nomineringsprocessen leds och genomförs av en nomineringsgrupp för
framtagning av förslag till kommunfullmäktigelistan och en nomineringsgrupp för
framtagning av förslag till regionfullmäktigelistan. Båda nomineringsgrupperna ska
enligt gällande partiregelverk tillsättas vid Norrköpings kretsårsmöte 2021.
Kretsstyrelsen förordar därför att vi tillsätter nomineringsgrupper som kan följa
arbetet under fas 1 och 2 samt därefter tar ett självständigt ansvar för
nomineringsprocessen utifrån styr- och riktlinjerna i partiets arbetsordning för
nomineringsgrupp (2020-11-27) och av förbundsstämman (2019-05-04) fastställda
nomineringsregler för kommunval och regionval för Moderaterna i Östergötland.
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Vi föreslår att respektive nomineringsgrupp har en total omfattning av fem personer
med tre valda ledamöter av kretsårsmötet 2021 samt en representant utsedd av MUF
respektive av Moderatkvinnorna.
Nomineringsarbetet ska ske transparent under en fastställd nomineringsprocess med
angivande av sista tidpunkt för nominering i samråd med kretsstyrelsen. Nominering
kan valbar person göra själv eller så nomineras man av någon annan person. Antal
nomineringar per person är inte avgörande, endast att personen är nominerad.
Nomineringarna tillställs sammankallande i nomineringskommittén som också
ansvarar för nomineringskommitténs handlingar och hanterande.
Nomineringskommittén verkar under sekretess.
Nomineringskommittén för kommunfullmäktigelistan respektive
nomineringskommittén för regionfullmäktigelistan samverkar för att inte en person
finns på mer än en listas valbara plats vid mandatperiodens inledning. För valet 2022
gör kretsstyrelsen följande bedömning avseende valbar plats: plats 1-35 på
kommunlistan och 1-10 på regionlistan.
Nomineringskommittén för kommunfullmäktige lämnar förslag till lista till
kommunfullmäktige och nomineringskommittén för regionfullmäktige lämnar förslag
till lista till regionfullmäktige. Förlagen till kommunfullmäktigelista respektive
regionfullmäktigelista behandlas vid nomineringstämma som hålls senast 15 mars
valåret 2022 alternativt senast det datum förbundsstyrelsen fastställt. Kretsstyrelsen
har till årsmötet tagit fram ett förslag till namn till respektive kommitté. Hänsyn har
tagits till att alla föreningar ska vara representerade i minst en av kommittéerna.
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Kretsstyrelsen föreslår:
Att

till nomineringsgrupp kommun för framtagande av förslag till kommunfullmäktigelista inför nomineringstämma 2022 består av 3 ledamöter
utöver de ledamöter som utses av MUF respektive Moderatkvinnorna.

Att

till nomineringsgrupp region för framtagande av förslag till
regionfullmäktigelista inför nomineringstämma 2022 består av 3
ledamöter utöver de ledamöter som utses av MUF respektive
Moderatkvinnorna.

Att

till nomineringsgrupp kommun för framtagande av förslag till
kommunfullmäktigelista inför nomineringstämma 2022 utse:
Elisabeth Törnquist, medlem i Moderata Borgsföreningen
(sammankallande),
Marie Morell, medlem i Åby-Kolmården Moderatförening,
Michael Pääbo, medlem i Lindö Moderatförening,
Eva Hermansson, Moderatkvinnorna,
MUF-representant.

Att

till nomineringsgrupp kommun för framtagande av förslag till
regionfullmäktigelista inför nomineringstämma 2022 utse:
Simon Johansson, medlem i Eneby-Svärtinge Moderatförening
(sammankallande),
Sophia Jarl, medlem i Moderata Vikbolandsföreningen,
Anna Sotkasiira Wik, medlem i Moderata Stadsföreningen,
Joanna Sjölander, Moderatkvinnorna,
MUF-representant.
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