
 
 

Moderaterna i Norrköpings Verksamhetsberättelse 2021 
 

Norrköpingskretsen  

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

förtroende. 

 

Partiets verksamhet är samordnad i Norrköpingskretsen som består av de ingående 

föreningarna:  

 

• Borgs Moderatförening 

• Eneby-Svärtinge Moderatförening 

• Lindö Moderatförening 

• Moderata Stadsföreningen 

• Vikbolandets Moderatförening 

• Åby-Kolmården Moderatförening 

• MUF Norrköpingsförening 

 

Här ingår även medlemsnätverken: 

 

• Moderata Seniorer  

• Moderatkvinnorna  

 

Föreningarna är självständiga lokalföreningar och bedriver politiska mötesaktiviteter, 

lokala politiska frågor, kampanjer och medlemsvärvning. Moderata Seniorer och 

Moderatkvinnorna verkar för politiska frågor inom sina intresseområden och anordnar 

aktiviteter och kampanjer.  

 

Norrköpingskretsen leds av en kretsstyrelse: 

 

Ingrid Cassel kretsordförande, senioransvarig  

Christer Frey vice kretsordförande 

Carina Melefors, kassör, moderatkvinnorna 

 

Ledamöter 

Simon Johansson, sekreterare 

Per Helgesson, Ledamot 

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

  



 
 

Självskrivna ledamöter 

 

Åke Bjerselius ordförande Borgs Moderatförening 

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

Under året har vår politiska sekreterare Viktoria Strömberg bistått med värdefullt 

utrednings- och anlaysarbete inför framtagning av valprogram mm. 

 

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

Jessica Häggroth och politisk sekreterare Emilie Taimi. 

 

Revisorer  

Ordinarie revisorer har varit Anders Magnusson och Lena Hernqvist.                

 

Valberedning 

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

föreningarna inklusive MUF. 

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

Åke Bjerselius  Borgsföreningen, Mia Landell Eneby-Svärtinge föreningen, 

Criss Hagfeldt Lindöföreningen, Per Tegander Stadsföreningen,  

Anders Boqvist Vikbolandsföreningen och Olle Connman Ek MUF. 

 

Sammanträden  

Kretsstyrelsen har haft 9 sammanträden, utöver årsmöten och konstituerande 

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

 

Ekonomi  

Kretsens ekonomi har ju sin omfattning i det partistöd utifrån kommunala mandat 

under mandatperioden. Medlemsavgifterna hanteras dock av respektive förening i 

egna ekonomiska redovisningar med undantag för moderatföreningen Åby-

Kolmården och MUF som är inkorporerad med kretsens redovisning.  

 

Förvaltningen av fastigheten ger avkastning liksom värdepappersportföljen som 

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

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

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



 
 

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

våningen. 

 

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

planerats. I december inledes underhållsarbetet med ommålning av väggar, 

snickerier och fönster i längan. 

 

 

Ordförande Ingrid Cassel har ordet 

 

Även 2021 har präglats av pandemin 

och inga fysiska möten har kunnat 

hållas i M-huset. 

 

Föreningarna har med stöd av kretsen 

genomfört en rad kampanjer i form av 

utdelning av material i brevlådor. Det 

har varit imponerande mängder 

kampanjmaterial som utdelats vid flera 

tillfällen i alla delar av kommunen. Ett 

stort tack för alla insatser med att bära 

ut vårt moderata budskap. Det gör 

skillnad och pappersprodukter 

uppskattas i denna digitala tid. 

 

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

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

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

inlämnat remissvar på partiets idéprogram. 

 

Norrköpingskretsen fick av Förbundet motta utmärkelsen bästa kommunikatör 

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

presentation av vår moderata politik i Norrköping kräver enorma insatser. 

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

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

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

information. 

 

Under hösten har kretsen genomfört traditionsenlig kandidatutbildning. Nytt denna 

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

 

 



 
 

30 september Susanne Nordström från partiorganisationen 

Om partiets organisation och politik.  

 

6 oktober Sophia Jarl oppositionsråd i Norrköping kommun 

Om kommunpolitik och utmaningar med att vara förtroendevald i kommunen 

 

11 oktober Marie Morell oppositionsråd region Östergötland 

Om regionpolitik och Moderaternas sjukvårdpolitik 

 

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

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

förbundstyrelsen genomförd opinionsmätning i Östergötland. Här fick vi också 

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

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

mest kända moderatpolitikern i Östergötland. 

 

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

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

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

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

valmanifest. 

 

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

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

oktober 2021. 

 

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

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

inbjudit till nomering. Annonsering om medlemsvärvning och nominering har skett 

genom medlemsbrev och via facebook information. 

 

Nomineringsgrupperna under ledning av Elisabeth Törnqvist för kommunlistan och 

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

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

valframgång och hela mandatperioden.  

 

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

Till valledare har utsetts Simon Johansson. 

 

Glädjande så har föreningarnas arbete med medlemsvärvning varit framgångsrikt. 

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

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



 
 

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

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

samtal med våra medborgare som vi förmedelar moderat politik.  

 

Medlemmar  

Moderaterna i Norrköpings kommun hade 558 medlemmar varav 152 var  

MUF-medlemmar i december 2021.  

 

Huset  

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

 

  



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

Moderatkvinnorna i Östergötland. 

  

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

inför kommande stämmor. 

 

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

konstsamlingen för en stor grupp Norrköpingsmoderater och några tillresta.   

23 december genomfördes traditionsenligt julkampanj Blåljus till de hjältar som 

arbetar inom Räddningstjänst, Polis och Akutsjukvård samt Ambulans i Norrköping 

under de dagar då vi själva fick vara lediga. 

  



 
 

Gruppledare Kommunfullmäktigegruppen 

Sophia Jarl har ordet 

 
Kommunfullmäktigegruppen har nu lämnat 

ännu ett Coronaår bakom sig. De flesta 

sammanträden har genomförts digitalt även 

om några möten under hösten kunde 

förläggas till m-huset. 

  

I det dagliga politiska värvet märks det att 

valdagen kommer närmare. Under 2021 var 

det några stora frågor som 

kommunfullmäktige-gruppen fokuserade på 

och som var viktiga ur ett långsiktigt 

perspektiv. 

 

 

STYRNING OCH LEDNING 

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

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

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

kommun där tjänstemannaorganisationen har en särställning i styrningen. Den 

politiska organisationen förväntas enbart styra på en ytterst övergripande nivå vilket 

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

nästan försvunnit. Det händer alltför ofta att tjänstemannaorganisationen har tagit 

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

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

kommunfullmäktige har återremitterats vilket försenar nödvändiga beslut och är ett 

slöseri med skatteresurser. Kommunfullmäktigegruppen driver på för en utveckling 

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

inget tjänstemannaansvar i Sverige och det är viktigt att förtroendevalda företräder 

väljarna även i det dagliga arbetet. 

  

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

och flygplatsen. 

 

VINDKRAFT 

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

planer på vindkraftsetableringar. Lokalt är det Holmens vindkraftsparker i norra 

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

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



 
 

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

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

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

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

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

processen utvecklar sig. 

 

FLYGPLATSEN 

När det gäller Norrköpings flygplats försökte Kvartetten sälja ut flygplatsbolaget 

genom ett upplägg där extern part skulle driva flygplatsen med kommunalt 

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

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

fördelaktig markoption till vinnande leverantör men det lyckades kommun-

fullmäktigegruppen stoppa. Värdefull verksamhetsmark i anslutning till flygplatsen 

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

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

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

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

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

kunna erbjuda nödvändig infrastruktur för branschen. 

  

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

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

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

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

fungerar som ett beredande organ för kommunfullmäktigegruppen och möjliggör att 

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

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

  

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

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

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

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

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

både kan samla ihop oss själva och andra. 
  



 
 

Gruppledare Regionfullmäktige-

gruppen Marie Morell har ordet 

 

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

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

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



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



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



 
 
 
Kretsstyrelsen bekräftar verksamhetsberättelsen enligt nedanstående 

underskrifter.  

 

 

Ingrid Cassel, kretsordförande och senioransvarig 

 

 

Christer Frey, vice ordförande  

 

 

Carina Melefors, kassör och moderatkvinnorna  

 

 

Simon Johansson, sekreterare 

 

 

Per Helgesson, ledamot 

 

 

Olle Connman Ek, ledamot 

 

 

Anders Magnusson, revisor  

 

 

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

årsmötet. 


