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Inledning
Partistyrelsen får härmed till Moderaternas ordinarie partistämma 2019 avlämna 
följande berättelse över partiets verksamhet för åren 2015 – 2018. 

Under den gångna verksamhetsperioden har Moderaterna valt ny partiordförande i 
Anna Kinberg Batra 2015 och Ulf Kristersson 2017. 

Utvecklingen av partiets politik har fortsatt under verksamhetsperioden genom 
bland annat arbete i riksdagen, flera partiinterna reform- och arbetsgrupper och en 
arbetsstämma. På denna grund har partistyrelsen under perioden antagit valmani-
fest inför de allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019

Under den gångna verksamhetsperioden har två val hållits: dels de allmänna valen 
till kommuner, regioner och riksdagen i september 2018, dels valet till Europaparla-
mentet i maj 2019. 

I riksdagsvalet 2018 nådde Moderaterna ett valresultat på 19,8 procent, en 
minskning med 3,5 procentenheter jämfört med valet 2014. Vi befäste samtidigt vår 
position som näst största parti i riksdagen. En långdragen regeringsbildningspro-
cess inleddes efter valet, vilken i januari 2019 resulterade i en fortsatt oppositions-
roll för Moderaterna. I landets kommuner och regioner rönte Moderaterna stora 
valframgångar, vilket resulterade i avsevärt fler moderatledda styren i kommuner 
och regioner än under föregående mandatperiod. Denna lokala och regionala 
valframgång manifesteras också i det maktskifte i Sveriges kommuner och lands-
ting som ägt rum 2019 under moderat ordförandeskap.

I valet till Europaparlamentet 2019 ökade Moderaterna med 3,2 procentenheter till 
16,8 procent och erövrade ett nytt mandat, därmed totalt fyra mandat.

Under 2019 har flera långsiktiga processer startats, bland annat framtagandet av 
ett nytt idéprogram som ska antas på arbetsstämman 2021 och ett omfattande 
utvecklingsarbete i vår partiorganisation.

Om allt detta och mycket annat kan läsas i denna verksamhetsberättelse. När vi nu 
samlas till ordinarie partistämma i Västerås hösten 2019 markerar det starten på en 
ny resa för Moderaterna. Nu tar vi sikte på valet 2022!

Stockholm i september 2019



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

12

Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Moderaterna
Partistyrelsen 2016-01-01 – 2018-12-31

Anna Kinberg Batra  Ulf Kristersson
Ordförande (2016-01-01 – 2017-09-30) Ordförande (2017-10-01 - )

Peter Danielsson  Elisabeth Svantesson
1e vice ordförande  2e vice ordförande 

Martin Andreasson  Beatrice Ask

Lena Asplund  Christofer Fjellner

Jessica Polfjärd  Hans Wallmark

Hanif Bali   Linda Frohm, Kalix
(T.o.m. 2018-03-18)

Christian Gustavsson  Katarina Jonsson

Gunnar Strömmer  Anna Tenje

Rasmus Törnblom, MUF  Benjamin Dousa 
(T.o.m. 2016-10-31)  (Fr.o.m. 2016-11-01)

Fredrik Sawesthål, ÖM

Maria Rydén, MQ  Ulrica Schenström, MQ
(T.o.m. maj 2017)   (Fr.o.m. maj 2017)

Bertil Persson, MSS  Margareta Pålsson, MSS
(T.o.m. maj 2017)   (Fr.o.m. maj 2017)
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Stämmor och råd
Partistämma har under perioden avhållits fyra gånger: den 10 januari 2015 i Stock-
holm (extra stämma), den 15 – 18 oktober 2015 i Karlstad (ordinarie stämma), den 
1 oktober 2017 i Stockholm (extra stämma) och den 12 – 14 oktober 2017 i Örebro 
(arbetsstämma). 

Extra stämma 2015
Vid extra stämman den 10 januari 2015 i Stockholm avtackades Fredrik Reinfeldt 
efter elva år som partiordförande, varav åtta år som statsminister. Anna Kinberg 
Batra valdes enhälligt till ny partiordförande. Till förste vice ordförande valdes Peter 
Danielsson och till andre vice ordförande Elisabeth Svantesson. I samband med 
valet av ny partiordförande utsågs Tomas Tobé till partisekreterare.

Partistämma 2015 
Vid den ordinarie partistämman den 15 – 18 oktober 2015 i Karlstad Congress 
Center beslutades att utöka partistyrelsens ledamöter från 12 till 15 personer. 
Stämman valde följande partistyrelse: 

Presidium 
Ordförande Anna Kinberg Batra, Nacka omval  
Förste vice ordförande Peter Danielsson, Helsingborg omval  
Andre vice ordförande Elisabeth Svantesson, Örebro omval 

Partistyrelsen i övrigt 
Till ledamöter i styrelsen omvaldes 

Martin Andreasson, Ed 
Beatrice Ask, Stockholm 
Lena Asplund, Sollefteå 
Christofer Fjellner, Stockholm 
Jessica Polfjärd, Västerås 
Hans Wallmark, Ängelholm

samt nyvaldes

Hanif Bali, Solna 
Linda Frohm, Kalix 
Christian Gustavsson, Linköping 
Katarina Jonsson, Skövde 
Gunnar Strömmer, Stockholm 
Anna Tenje, Växjö
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I partistyrelsen ingår enligt partiets stadgar som självskrivna ledamöter ordföran-
dena i Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet, Moderata Seniorer samt 
Öppna moderater.  Partisekreteraren är ständigt adjungerad.

Till räkenskapsrevisor nyvaldes Carlos Esterling, Ernst & Young.

Till verksamhetsrevisorer omvaldes Gunnar Hedberg, Uppsala och Katarina 
Brännström, Växjö. Till suppleanter omvaldes Karin Axelsson, Hässleholm och 
Carl-Fredrik Graf, Halmstad.

Hanif Bali avgick 2018 som ledamot i partistyrelsen. 

Stämmans ställningstaganden
Partistämman 2015 hade att ta ställning till åtta propositioner: ”Ansvar för ekono-
min och fler vägar till första jobbet”, ”En förnyad integrations- och migrationspoli-
tik”, ”Trygg välfärd”, ”Ett modernt arbetsliv, jämställdhet och samhörighet”, ”Säker-
het i en orolig omvärld”, ”Trygghet mot brott”, ”Medlemsavgift för åren 2019-2022” 
samt en proposition angående ändring i partiets stadgar. 

I fråga om medlemsavgiften beslutades att partistyrelsen fick i uppdrag att inför 
arbetsstämman 2017, i dialog med hela organisationen, utreda medlemsavgiftens 
framtida utformning samt att uppdra åt arbetsstämman 2017 att fatta beslut om 
medlemsavgiftens utformning och storlek för åren 2019–2022.

Stämman behandlade också ett antal förslag till ändringar i stadgarna för Moderata 
Samlingspartiet, där även nya nomineringsregler för valet till Europaparlamentet 
samt normalarbetsordning för fullmäktigegrupper för mandatperioden 2018–2022 
ingick. 

Stämman behandlade därutöver nästan 270 motioner från enskilda medlemmar, 
föreningar, förbund och sidoorganisationer.

Partiråd 2016 
Den 21 maj 2016 hölls partiråd i Malmö där bland annat den ekonomiska redovis-
ningen för 2015 behandlades.

Partiråd 2017
Den 19 maj 2017 hölls partiråd i Stockholm där bland annat partistyrelsens förslag 
till nomineringskommitté inför valet till Europaparlamentet 2019 fastställdes. Utöver 
detta behandlades den ekonomiska redovisningen för 2016 samt valplan för de 
allmänna valen 2018. 



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

17

Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Extrastämma 2017
Vid extrastämma den 1 oktober 2017 i Stockholm avtackades Anna Kinberg Batra 
som partiordförande. Ulf Kristersson valdes enhälligt till ny partiordförande. I sam-
band med valet av ny partiordförande utsågs Gunnar Strömmer till partisekreterare.

Arbetsstämma 2017
2017 års arbetsstämma genomfördes den 12-14 oktober i Örebro. Vid stämman 
behandlades bland annat följande propositioner: ”Hela Sverige ska jobba”, 
”Nolltolerans mot dåliga skolor”, ”Trygg vård och omsorg” och ”Trygghet att lita 
på”. Utöver dessa politiska förslag behandlades ett antal organisatoriska frågor, 
inklusive frågan om ianspråktagande av nettokapital från försäljning av fastighet 
(Moderaternas hus i Gamla stan), medlemsavgift för åren 2019 – 2022, rekryte-
rings- och nomineringsregler för nästkommande mandatperiod samt komplettering 
av normalarbetsordning för fullmäktigegrupper.

Inga fyllnadsval till partistyrelsen förrättades. Slutligen valde stämman en ny valbe-
redning med uppgift att förbereda de personval som ska göras vid partistämman 
2019. Valberedningen är vald till och med nästa arbetsstämma 2021.

Partiråd 2018
Den 23 november 2018 hölls partiråd på Arlanda, varvid den ekonomiska redovis-
ningen för 2017 behandlades. I samband med detta partiråd avhölls även nomine-
ringsstämma inför valet till Europaparlamentet i maj 2019 (se nedan).

Nomineringsstämma 2018 inför valet till 
Europaparlamentet 2019 
Inom ramen för ovan nämnda partiråd genomfördes den 23 november 2018 en 
nomineringsstämma inför valet till Europaparlamentet 2019. Vid stämman fastställ-
des följande valsedel:

1 Tomas Tobé Stockholms län 

2 Jessica Polfjärd Västmanlands län

3 Jörgen Warborn Hallands län

4 Arba Kokalari Stockholms stad

5 Gustaf Göthberg Västra Götalands län

6 Micaela Löwenhöök Västerbottens län

7 Hans Wallmark Skåne län

8 Jelena Drenjanin Stockholms län

9 Christian Holm Barenfelt Värmlands län

10 Joanna Sjölander Östergötlands län
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11 Stefan Olsson Uppsala län

12 Lynn Thulin Skåne län

13 Anders Gäfvert Västernorrlands län

14 Elin Landerdahl Kalmar län

15 Carl-Oskar Bohlin Dalarnas län

16 Annicka Engblom Blekinge län

17 Cecilie Tenfjord Toftby Västra Götaland

18 Ewa Thalén Finné Södermanlands län

19 Adam Rydstedt Gävleborgs län

20 Ida Eriksson Kronobergs län

21 Lotta Olsson Örebro län

22 Linus Kimselius Jämtlands län

23 Birgit Meier-Thunborg Norrbottens län

24 Anton Bergström Västerbottens län

25 Henrik Sundström Västra Götalands län

26 Kristina Lutz Stockholms stad

27 Fredrik Saweståhl Stockholms län

28 Lars-Ingvar Ljungman Skåne län

29 Mikael Jensen Stockholms län

30 Måns Linge Kalmar län

31 Malin Olsson Jönköpings län

32 Aydin Akyüz Gotland

Nomineringsarbetet inför valet till Europaparlamentet 2019 
Nomineringsarbetet leddes av en nomineringskommitté som tillsattes av partirådet 
den 19 maj 2017. Denna kommitté bestod av följande personer: 

Ordförande Erik Langby, Stockholms län 
Vice ordförande Katarina Brännström, Kronobergs län

Ledamöter 

Malin Sjölander, Kalmar län 
Jesper Skalberg Karlsson, Gotland 
Gustav Nilsson, Blekinge län 
Carl Fredrik Graf, Hallands län 
Lisbeth Boëthius, Västra Götaland län 
Stina Höök, Värmlands län 
Oskar Svärd, Örebro län 
Eva Lohman, Västernorrlands län 
Ulrica Schenström, Moderatkvinnorna 
Benjamin Dousa, Moderata Ungdomsförbundet 
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Suppleanter 
Gunnar Hedberg, Uppsala län 
Cecilia Brinck, Stockholms stad 
Erik Bengtzboe, Södermanlands län 
Jan-Owe Larsson, Östergötlands län 
Ing-Marie Hansen Paulsson, Jönköpings län 
Lars-Ingvar Ljungman, Skåne län 
Ulf Berg, Dalarnas län 
Patrik Stenvard, Gävleborgs län 
Edward Riedl, Västerbottens län 
Anders Josefsson, Norrbottens län 
Saila Quicklund, Jämtlands län 
Maria Rydén, Moderatkvinnorna 
Sofia Fölster, Moderata Ungdomsförbundet

Sekreterare 
Anders Edholm, Riksorganisationen  
Ole-Jörgen Persson, Riksorganisationen 

Nomineringskommittén infordrade kandidatförslag från samtliga förbunds- och 
föreningsstyrelser samt de centrala styrelserna för Moderatkvinnorna, Moderata 
Ungdomsförbundet, Moderata Seniorer och Öppna moderater. Även enskilda 
medlemmar och allmänhet bereddes möjlighet att nominera kandidater. 

Kommittén beslutade i ett tidigt skede att provval inte skulle hållas, utan föreslog, 
efter en bred förankring i partiorganisationen, ett färdigt förslag till valsedel som 
antogs av nomineringsstämman den 23 november 2017. 

Carl-Fredrik Graf, Hallands län, avgick från kommittén under arbetet och ersattes 
då av Mikaela Waltersson, Hallands län.

Valberedningens arbete
Partiets valberedning har haft följande sammansättning:

Valberedning t o m arbetsstämman 2017: 
Ordförande Lars-Ingvar Ljungman, Skåne  
Vice ordförande Elisabeth Unell, Västmanland 

Ledamöter Henry Sténson, Stockholm stad, Ulf Berg, Dalarna, Mattias Karlsson, 
Norrbotten, Stefan Wramner, Skåne, Suzanne Frank, Kronoberg, Jan Owe-Larsson 
Östergötland, Johnny Magnusson, Västra Götaland, Maria Haglund, Örebro, Ulrika 
Simonsson, Värmland, Elisabeth Björnsdotter Rahm Moderatkvinnorna och Ras-
mus Törnblom Moderata Ungdomsförbundet. 
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Ersättare Gunnar Hedberg, Uppsala, Margareta B Kjellin, Gävleborg, Mikael Gäf-
vert, Västernorrland, Gustav Nilsson, Blekinge, Ing-Marie H Paulsson, Jönköping, 
Björn Andersson, Södermanland, Margareta Lövgren, Västra Götaland, Björn Tho-
denius, Västra Götaland, Gunnar Lidell, Västra Götaland, Lisbeth Sundén Anders-
son, Moderatkvinnorna och Caroline Lagergren Moderata ungdomsförbundet. 

Sekreterare Kanslichef HB Ekström, Riksorganisationen, Margareta Wilhelmsson, 
biträdande, Riksorganisationen.

På arbetsstämman 2017 valdes följande valberedning t o m arbetsstämman 
2021: 
Ordförande Lars-Ingvar Ljungman, Skåne 
Vice ordförande Elisabeth Unell, Västmanland

Ledamöter Inger Källgren Sawela, Gävleborg, Jörgen Berglund, Västernorrland, 
Kjell Jansson, Stockholms län, Jessika Roswall, Uppsala, Erik Bengtzboe, Söder-
manland, Ing-Marie Hansen Paulsson, Jönköping, Gustav Nilsson, Blekinge, Mika-
ela Waltersson, Halland, Johnny Magnusson, Västra Götaland, Ewa Thalén Finné, 
Moderatkvinnorna och Benjamin Dousa, Moderata Ungdomsförbundet. 

Ersättare Saila Quicklund, Jämtland, Edward Riedl, Västerbotten, Joakim Larsson, 
Stockholm stad, Ola Karlsson, Örebro, Magnus Gunnarsson, Kronoberg, Marie 
Morell, Östergötland, Malin Sjölander, Kalmar, Pål Jonsson, Värmland, Ulf Berg, 
Dalarna, Alexandra Anstrell, Moderatkvinnorna och Sofia Fölster, Moderata 
Ungdomsförbundet. 

Sekreterare Kanslichef HB Ekström, Riksorganisationen. 

Den 25 augusti 2017 meddelade Anna Kinberg Batra att hon avsåg lämna ordfö-
randeskapet för Moderaterna. Valberedningen infodrade inför den extra stämman 
den 1 oktober 2017 kandidatförslag till ny partiordförande från samtliga förbunds-
styrelser och föreningsstyrelser, samt sidoorganisationernas centrala styrelser. 
Valberedningen beslutade den 21 september 2017 föreslå Ulf Kristersson som ny 
partiordförande. 

Partistyrelse
Partistyrelsen har sammanträtt tolv gånger 2015, fem gånger 2016, fjorton gånger 
2017 samt nio gånger under 2018.

Partistyrelsens arbetsuppgifter
Enligt Moderata Samlingspartiets stadgar paragraf 10, moment 5 åligger det 
partistyrelsen: 

att planlägga, leda och inför partistämman ansvara för politik, ekonomi, 
organisation och kampanjverksamhet, 

att hålla kontakt med partiets riksdagsgrupp och förbund, 
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att samverka med Moderatkvinnorna rörande rekrytering och utbildning, 

att bistå Moderata Ungdomsförbundet i deras verksamhet och verka för att 
dessas arbete bedrivs i överensstämmelse med den samhällssyn som 
partiet företräder, 

att i god tid före allmänna val fastställa vilken partibeteckning som skall 
vara partiets officiella på partiets valsedlar, 

att tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet 
med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte 
personen lämnat sitt samtycke. 

Styrelsen svarar för riksorganisationens organisation och förvaltningen av 
riksorganisationens angelägenheter. 

Partistyrelsen skall 

• meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som 
behövs för partistyrelsens bedömning av riksorganisationens ekonomiska 
situation skall samlas in och rapporteras till partistyrelsen; 

• utöva erforderlig kontroll över hur partisekreteraren handhar den löpande 
förvaltningen; 

• årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan 
partistyrelsen och partisekreteraren; 

• årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete; samt 

• om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan 
styrelsens ledamöter fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen 
upprätthålls.

Partistyrelsens sammansättning:

Partistyrelsen den 10 januari – 18 oktober 2015

Anna Kinberg Batra
ordförande

Peter Danielsson  Elisabeth Svantesson
1:e vice ordförande  2:e vice ordförande

Martin Andreasson  Beatrice Ask

Lena Asplund  Christofer Fjellner

Erik Langby   Maria Plass

Jessica Polfjärd  Anja Sonesson

Hans Wallmark

Saila Quicklund  Rasmus Törnblom
MQ   MUF
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Partistyrelsen från den 18 oktober 2015

Anna Kinberg Batra
ordförande

Peter Danielsson  Elisabeth Svantesson
1:e vice ordförande  2:e vice ordförande

Martin Andreasson  Beatrice Ask

Lena Asplund  Hanif Bali
   t o m mars 2018

Christofer Fjellner  Linda Frohm

Christian Gustavsson  Katarina Jonsson

Jessica Polfjärd  Gunnar Strömmer

Anna Tenje   Hans Wallmark

Annicka Engblom  Maria Rydén
MQ t o m 2016   MQ fr om 2016 t o m maj 2017

Ulrika Schentröm
fr om juni 2017

Rasmus Törnblom  Benjamin Dousa
MUF t o m okt 2016  MUF fr o m nov

Fredrik Saweståhl
ÖM

Bertil Persson  Margareta Pålsson
Moderata Seniorer t o m april 2017  Moderata Seniorer fr o m maj 2017

Partistyrelsen fr o m den 1 oktober 2017

Ulf Kristersson
ordförande

Peter Danielsson  Elisabeth Svantesson
1:e vice ordförande  2:e vice ordförande

Martin Andreasson  Beatrice Ask

Lena Asplund  Hanif Bali
   t o m mars 2018

Christofer Fjellner  Linda Frohm

Christian Gustavsson  Katarina Jonsson

Jessica Polfjärd  Gunnar Strömmer

Anna Tenje   Hans Wallmark

Ulrica Schenström  Benjamin Dousa
MQ   MUF

Fredrik Saweståhl  Margareta Pålsson
ÖM   Moderata Seniorer
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Övriga adjungerade 

Övriga adjungerade till partistyrelsen är en representant vardera från följande 
sammanhang:  

Kommunala samrådsgruppen / SKL 

Moderaterna i riksdagen 

Moderaterna i Europaparlamentet 

Ombudsmannaföreningen 

Riksorganisationens personalförening 

Akademikerföreningen 

Unionen

Revisorer

Partisekreterare:

Under perioden har följande personer innehaft uppdraget som partisekreterare:

Tomas Tobe, 2015 – 2017 

Anders Edholm, 2017

Gunnar Strömmer, 2017 –

Arbetsutskott 
Arbetsutskottet har haft sex sammanträden under 2015, fem sammanträden under 
2016, sex sammanträden under 2017 samt tre sammanträden under 2018. 

Arbetsutskottets uppgifter 

Enligt Moderata Samlingspartiets stadgar paragraf 10, moment 2 skall arbets-
utskottet på partistyrelsens ansvar fullgöra av styrelsen anförtrodda uppgifter samt 
avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. 

Arbetsutskottet svarar på delegation från partistyrelsen för riksorganisationens 
organisation och förvaltningen av riksorganisationens angelägenheter. 

Arbetsutskottet skall: 

• se till att riksorganisationens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan 
kontrolleras på ett betryggande sätt; 

• fortlöpande bedöma riksorganisationens ekonomiska situation; 

• på delegation från partistyrelsen fatta beslut om andra brådskande 
ärenden
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Arbetsutskottets sammansättning:

Arbetsutskottet fr o m den 10 januari 2015

Anna Kinberg Batra  Peter Danielsson

Elisabeth Svantesson  Jessica Polfjärd

Hans Wallmark  Rasmus Törnblom

Saila Quicklund  Annicka Engblom
Moderatkvinnorna, t o m april 2015   Moderatkvinnorna, fr o m maj 2015

Arbetsutskottet fr o m den 18 oktober 2015

Anna Kinberg Batra  Peter Danielsson

Elisabeth Svantesson  Jessica Polfjärd

Hans Wallmark

Rasmus Törnblom  Benjamin Dousa
Moderata Ungdomsförbundet t o m september 2017  Moderata Ungdomsförbundet fr o m september 2017

Annicka Engblom  Maria Rydén
Moderatkvinnorna, t o m oktober 2016 Moderatkvinnorna, 
   fr o m november 2016 t o m april 2017

Ulrika Schenström
Moderatkvinnorna, fr o m maj 2017

Arbetsutskottet fr o m den 1 oktober 2017 

Ulf Kristersson  Peter Danielsson

Elisabeth Svantesson  Jessica Polfjärd

Hans Wallmark

Benjamin Dousa  Ulrica Schenström
Moderata Ungdomsförbundet  Moderatkvinnorna

Partisekreteraren är adjungerad och föredragande i arbetsutskottet.

Organisation och medlemmar 
Moderaterna har under perioden 2015–2018 varit organiserade i 22 förbund. Med-
lemsantalet har under första halvan av perioden varit vikande, men stabiliserat sig 
under de senaste åren. För 2018 kunde Moderaterna för första gången på flera år 
notera en tillökning av medlemmar på 2 603 medlemmar. Medlemsutvecklingen har 
under perioden sett ungefär likadan ut i samtliga förbund. Noterbart är att Mode-
rata ungdomsförbundet haft en mycket positiv utveckling och stärkt sin ställning 
som Sveriges största politiska ungdomsförbund. Under perioden har några av våra 
mindre föreningar gått samman och i ytterligare några kommuner har kommunkret-
sar ersatts med kommunföreningar. Moderaterna hade vid utgången av 2018 cirka 
460 partiföreningar över hela landet. 
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Det finns många medlemmar och föreningar runt om i landet som gjort stora 
insatser för att rekrytera medlemmar till partiet. De som målmedvetet arbetat med 
medlemsrekrytering och medlemsvård har kunnat visa på goda resultat.
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Årsstatistik 2015
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Stockholms stad 3424 -451 1571 0 1549 86 4973 -365

Stockholms län 5450 -861 2199 0 2543 377 7993 -484

Uppsala län 1165 -59 468 0 425 38 1590 -21

Södermanlands län 1270 -97 548 0 294 32 1564 -65

Östergötlands län 1586 -194 662 46 899 50 2485 -144

Jönköpings län 1628 -187 676 0 438 56 2066 -131

Kronobergs län 678 -89 266 0 261 6 939 -83

Kalmar län 911 -107 418 0 234 -23 1145 -130

Gotlands län 234 -18 94 0 83 -23 317 -41

Blekinge län 651 -230 271 0 202 21 853 -209

Skåne län 4666 -763 1958 15 2077 -231 6743 -994

Hallands län 1355 -67 566 0 459 -50 1814 -117

Göteborgs stad** 1306 -189 554 0 780 0 2086 -189

Bohuslän** 1268 -149 478 0 416 -22 1684 -171

Norra Älvsborg** 956 -138 381 12 380 101 1336 -37

Södra Älvsborg** 700 -119 290 0 288 -59 988 -178

Skaraborg** 1356 -92 526 0 263 -93 1619 -185

Värmlands län 951 -127 395 0 265 -7 1216 -134

Örebro län 844 -46 402 68 329 91 1173 45

Västmanlands län 726 -56 306 34 236 -38 962 -94

Dalarna län 813 -128 340 0 221 -30 1034 -158

Gävleborgs län 665 -32 289 0 242 -29 907 -61

Västernorrlands län 468 -49 170 0 138 -3 606 -52

Jämtlands län 413 -30 175 0 75 -27 488 -57

Västerbottens län 556 -66 222 0 140 12 696 -54

Norrbottens län 593 -97 230 0 103 -10 696 -107

Utl fören / Direktanslutn 79 9 14 0 1 0 80 9

Totalt 34712 -4432 14469 175 13341 225 48053 -4207

*Enbart anslutna direkt 
till MQ

** MVG from 1/1 2016 5586 -687 2229 12 2127 -73 7713 -760
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Årsstatistik 2016
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Stockholms stad 3159 -265 1422 0 1361 -188 4520 -453

Stockholms län 5074 -376 2052 0 2420 -123 7494 -499

Uppsala län 1152 -13 454 0 354 -71 1506 -84

Södermanlands län 1227 -43 533 0 250 -44 1477 -87

Östergötlands län 1547 -39 636 0 1121 222 2668 183

Jönköpings län 1527 -101 622 0 415 -23 1942 -124

Kronobergs län 664 -14 254 0 223 -38 887 -52

Kalmar län 859 -52 379 0 222 -12 1081 -64

Gotlands län 224 -10 89 0 77 -6 301 -16

Blekinge län 602 -49 247 0 157 -45 759 -94

Skåne län 4541 -125 1929 14 1680 -397 6221 -522

Hallands län 1292 -63 533 0 539 80 1831 17

Västra Götaland 5170 -416 2046 10 2022 -105 7192 -521

Värmlands län 850 -101 349 0 297 32 1147 -69

Örebro län 826 -18 391 68 335 6 1161 -12

Västmanlands län 760 34 312 33 197 -39 957 -5

Dalarna län 768 -45 320 0 137 -84 905 -129

Gävleborgs län 652 -13 289 0 308 66 960 53

Västernorrlands län 492 24 181 0 155 17 647 41

Jämtlands län 391 -22 171 0 64 -11 455 -33

Västerbottens län 553 -3 213 0 185 45 738 42

Norrbottens län 594 1 228 0 165 62 759 63

Utl fören / Direktanslutn 168 89 46 0 0 -1 168 88

Totalt 33092 -1620 13696 125 12684 -657 45776 -2277

*Enbart anslutna direkt 
till MQ
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Årsstatistik 2017
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Stockholms stad 3221 62 1405 0 1183 -178 4404 -116

Stockholms län 5366 292 2106 0 1915 -505 7281 -213

Uppsala län 1082 -70 413 0 391 37 1473 -33

Södermanlands län 1204 -23 508 0 290 40 1494 17

Östergötlands län 1555 8 644 0 1166 45 2721 53

Jönköpings län 1423 -104 578 0 368 -47 1791 -151

Kronobergs län 689 25 269 0 200 -23 889 2

Kalmar län 889 30 376 0 215 -7 1104 23

Gotlands län 193 -31 73 0 72 -5 265 -36

Blekinge län 559 -43 235 0 114 -43 673 -86

Skåne län 4750 209 1962 11 1708 28 6458 237

Hallands län 1267 -25 504 0 357 -182 1624 -207

Västra Götaland 5314 144 2065 0 2044 22 7358 166

Värmlands län 834 -16 331 0 380 83 1214 67

Örebro län 817 -9 374 59 337 2 1154 -7

Västmanlands län 737 -23 302 31 173 -24 910 -47

Dalarna län 810 42 336 0 155 18 965 60

Gävleborgs län 587 -65 253 0 313 5 900 -60

Västernorrlands län 494 2 184 0 156 1 650 3

Jämtlands län 387 -4 160 0 77 13 464 9

Västerbottens län 541 -12 208 0 237 52 778 40

Norrbottens län 586 -8 231 0 262 97 848 89

Utl fören / Direktanslutn 114 -54 40 0 3 3 117 -51

Totalt 33419 327 13557 101 12116 -568 45535 -241

*Enbart anslutna direkt 
till MQ
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Årsstatistik 2018 

M
+
M

Q

(+
/-

)

d
ä
ra

v 
k
vi

n
n

o
r

d
ä
ra

v 
M

Q
*

M
U

F
/

M
S

U

(+
/-

)

To
ta

lt

(+
/-

)

Stockholms stad 3270 49 1382 0 1237 54 4507 103

Stockholms län 5365 -1 2093 0 2205 290 7570 289

Uppsala län 1112 30 423 0 463 72 1575 102

Södermanlands län 1251 47 523 0 339 49 1590 96

Östergötlands län 1584 29 647 0 1238 72 2822 101

Jönköpings län 1456 33 578 0 482 114 1938 147

Kronobergs län 713 24 255 0 262 62 975 86

Kalmar län 935 46 385 0 208 -7 1143 39

Gotlands län 201 8 73 0 60 -12 261 -4

Blekinge län 595 36 248 0 167 53 762 89

Skåne län 4899 149 1964 11 1795 87 6694 236

Hallands län 1295 28 513 0 461 104 1756 132

Västra Götaland 5464 150 2090 0 2364 320 7828 470

Värmlands län 880 46 355 0 454 74 1334 120

Örebro län 917 100 396 53 303 -34 1220 66

Västmanlands län 751 14 300 28 211 38 962 52

Dalarna län 872 62 355 0 262 107 1134 169

Gävleborgs län 621 34 250 0 241 -72 862 -38

Västernorrlands län 490 -4 178 0 181 25 671 21

Jämtlands län 452 65 184 0 118 41 570 106

Västerbottens län 590 49 222 0 216 -21 806 28

Norrbottens län 643 57 257 0 317 55 960 112

Utl fören / Direktanslutn 198 84 63 0 0 -3 198 81

Totalt 34554 1135 13734 92 13584 1468 48138 2603

*Enbart anslutna direkt 
till MQ
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Råd, stiftelser och fonder 
Under perioden har följande kommittéer, nämnder och stiftelser verkat: 

EU-samrådsgruppen 

Anna Kinberg Batra   Tobias Billström
(ordf t o m 2014-11-27)  (ordf fr o m 2014-11-27)

Gunnar Hökmark   Anna Maria Corazza Bildt 

Christofer Fjellner  Jessica Polfjärd
   (fr o m 2015-01-13)

Tomas Tobé   Kent Persson
(fr o m 2015-01-10)  (t o m 2015-01-10)

Hans Wallmark  Ulrika Karlsson
(fr o m 2012-09-21)  (fr o m 2012-12-03 t o m 2018-09-24)

Karin Enström  Maria Plass
(fr o m 2017-12-19 t o m 2019-02-14) (fr o m 2014-10-07 t o m 2018-09-24)

Johan Hultberg  Fredrik Schulte
(fr o m 2014-10-07 t o m 2019-02-14) (fr o m 2015-01-27 t o m 2017-12-19)

Niklas Wykman
(fr o m 2014-10-07 t o m 2015-01-27)

Bertil af Ugglas minnesfond 

Margaretha af Ugglas
ordf 

Per Westerberg  Benjamin Dousa

Gösta Bohmans fond för idédebatt 

Hans Wallmark  Peter Egardt

Odd Eiken   Hans Birger Ekström

Johan Forssell

Arvid Lindman AB, Celeritas Reklam AB 

Hans Wallmark  Hans Birger Ekström

Anders Edholm

Högerns Förlagsstiftelse, Svenska Medialen AB 

Hans Wallmark  Hans Birger Ekström
ordförande

Staffan Anders  Martin Tunström

Bennie Ohlsson  Ing-Marie Hansen Paulsson 
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Högerns Förvaltnings AB

Hans Wallmark

Jarl Hjalmarson Stiftelsen 

Peter Egardt
ordförande

Jonas Hafström  Walburga Habsburg Douglas 

Christian Holm Barenfeld  Pär Henriksson 

Tobias Billström  Ewa Björling

Stiftelsen Arvid Lindmans 60-årsfond 

Hans Wallmark  Hans Birger Ekström

Fredrik Johansson  Elisabeth Precht

Partiledningen

Resor
Under 2015–2017 var skola och utbildning ett huvudtema för partiordförande Anna 
Kinberg Batras resor. Hon genomförde bland annat en mängd verksamhetsbesök 
som en del av reformarbetet inom ramen för Moderaternas Skolinitiativ. 

Ulf Kristersson valdes till partiordförande i oktober 2017. Under återstoden av 2017 
och valåret 2018 besökte Kristersson över 50 orter från norr till söder. 

Under inledningen av 2018 genomförde Ulf Kristersson, tillsammans med delar av 
partiledningen och andra partiföreträdare, en Sverigeturné med öppna så kallade 
Town Hall Meetings i Göteborg, Karlstad, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå. 

I samband med valrörelsen 2018 reste nationella företrädare intensivt i hela landet.

Almedalen

2015
Under Almedalsveckan 2015 arrangerade Moderaterna bland annat ett eko-
nomiskt-politiskt seminarium med temat ”social rörlighet” under ledning av Ulf 
Kristersson, som då var finanspolitisk talesperson för Moderaterna. 

Partiordförande Anna Kinberg Batra höll tal i Almedalsparken. I talet lade hon stor 
vikt vid reformer för att bryta det nya utanförskapet och ett samlat reformpaket 
med fokus på arbete presenterades. Reformerna fokuserade på tre delar: att det 
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ska löna sig bättre att ta det första jobbet, att rusta människor för det första jobbet 
och att anstränga sig för det första jobbet.

2016
Under Almedalsveckan 2016 arrangerade Moderaterna bland annat ett ekono-
miskt-politiskt seminarium med temat ”bidragstak för stärkt arbetslinje” under 
ledning av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson.

Partiordförande Anna Kinberg Batra höll tal i Almedalsparken. Talet utgick ifrån 
devisen ”Plan för ett starkare Sverige” och innehöll bland annat förslag för att 
bryta utanförskapet genom bättre integration samt reformer för att ta krafttag mot 
sexuella ofredanden. 

2017
Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Moderaterna bland annat ett ekono-
miskt-politiskt seminarium med temat ”integration och internationalisering” under 
ledning av Ulf Kristersson.

Partiledare Anna Kinberg Batra höll tal i Almedalsparken. Talet la stor vikt vid 
åtgärder för att bryta utanförskapet, till exempel införandet av ett bidragstak, 
nolltollerans mot dåliga skolor och fler poliser med högre löner.

2018
Under Almedalsveckan 2018 arrangerade Moderaterna ett ekonomiskt-politiskt 
seminarium med temat ”ny ekonomisk reformagenda” under ledning av Elisabeth 
Svantesson, då ny finanspolitisk talesperson.

Partiordförande Ulf Kristersson höll tal i Almedalsparken. Talet fokuserade bland 
annat på ett nytt moderat förslag om att förbjuda deltagande i våldsbejakande 
organisationer. I talet lyfte Ulf Kristersson även ”Rivstart för Sverige”, ett program 
med omedelbara reformer som en ny regering skulle kunna genomföra redan 
hösten efter valet. 

Under hela veckan hade Moderaterna också ett eget tält på plats, där ytterligare 
seminarier och live-sändningar med ledande företrädare genomfördes.

Sommartal 

2015
Den 6 juni 2015 sommartalade Anna Kinberg Batra på Mosebacketerrasen i Stock-
holm. Talet handlade om hur Sverige kan fortsätta att växa med fler jobb, fler vägar 
in på arbetsmarknaden och fler chanser till bättre utbildning. Anna Kinberg Batra 
presenterade nya förslag för att stärka förskolan och göra den tillgänglig för fler. 
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2016
Den 6 juni 2016 sommartalade Anna Kinberg Batra på Mosebacketerrasen i Stock-
holm. Talet handlade bland annat om de värderingar som byggt Sverige starkt och 
som fortsatt måste ligga till grund för ett Sverige som håller ihop. Anna Kinberg 
Batra presenterade även flera förslag för att stärka skolan.

2017
Den 6 juni 2017 sommartalade Anna Kinberg Batra på Mosebacketerrasen i Stock-
holm. Talet identifierade tre huvudutmaningar som Moderaterna prioriterar att lösa: 
att klara integrationen, att ge förutsättningar för nya jobb och att säkra vår trygghet 
genom lag och ordning.

2018
Den 9 juni 2018 sommartalade Ulf Kristersson i Ugglans Park i Strängnäs. I talet 
föreslogs stora skattesänkningar för pensionärer: skatteskillnad mellan lön och 
pension ska tas bort. Ytterligare ett fokusområde i talet var vikten av en politik som 
ser hela landet.

Jultal

2015
Den 16 december 2015 jultalade Anna Kinberg Batra på YBC gymnasieskola i 
Nacka. I talet presenterades flera nya reformer för att lyfta svensk skola. 

2016
Den 19 december 2016 jultalade Anna Kinberg Batra på Skeppsholmen i Stock-
holm. Fokus i talet var trygghet att lita på och att ansträngningar alltid ska löna sig.

2017
Den 15 december 2017 jultalade Ulf Kristersson på Kulturhuset i Stockholm. Talet 
handlade bland annat om hur den sociala rörligheten i Sverige ska öka. Barn ska 
inte behöva ärva sina föräldrars problem, utan få en verklig chans att forma sina 
egna liv. 

2018
Den 18 december 2018 jultalade Ulf Kristersson på Haymarket i Stockholm. Talet 
handlade dels om de mer akuta problem och utmaningar som Sverige står inför 
och som en ny, reforminriktad regering behöver ta tag i, dels de långa linjerna i 
svensk politik och om de liberalkonservativa svaren på en rad olika framtidsfrågor. 
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Konferenser

Sverigemöten

Under perioden har Moderaterna arrangerat Sverigemöten vid följande tidpunkter 
och platser:

2015
Den 7 mars 2015 hölls Sverigedagen i Stockholm med drygt 1 000 deltagare från 
hela landet. Ett stort antal seminarier och workshops genomfördes. Partiordförande 
Anna Kinberg Batra presenterade förslag för förstärkt arbete mot terrorism och 
radikalisering och bättre förutsättningar för omställning och ett livslångt lärande. 

2016
Den 20 – 21 maj 2016 hölls Sverigemötet i Malmö med närmare 1 700 deltagare 
från hela landet. Huvudtema var ”Så bryter vi det nya utanförskapet”. I fokus var 
lokal politikutveckling och ett stort antal seminarier och workshops genomfördes. 
Anna Kinberg Batra presenterade ”Plan för ett starkare Sverige” och fem prio-
riterade reformområden: ansvar för ekonomi med minskade bidragskostnader, 
nolltolerans mot dåliga skolor, arbete och ansträngning ska alltid löna sig, tillväxt i 
hela Sverige och trygghet att lita på.

2017
Den 24 – 25 mars 2017 hölls Sverigemötet i Karlstad med närmare 1 700 deltagare 
från hela landet. Huvudtemat var ”Hela Sverige ska jobba”. Förtroendevalda, 
experter och medarbetare genomförde ett stort antal seminarier och workshops. 
Anna Kinberg Batra presenterade två mål för de svenska jobben: jobbklyftan 
(skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikesfödda) ska halveras och 
förbättrade förutsättningar för att 500 000 nya jobb ska kunna skapas till år 2025.

2018
Den 11-12 maj 2018 hölls Sverigemötet i Göteborg i form av ett valkonvent med 
över 2 500 deltagare. Arrangemanget under valåret 2018 var således betydligt 
större än under ett mellanvalsår. Bland annat anordnades ett valkonvent, och 
majoriteten av de drygt 50 seminarierna hade sina tyngdpunkter på valstrategins 
fyra prioriterade politikområden eller valkampanjens olika delar.

Under mötets första dag redovisades det vilket fokus Moderaternas valkampanj 
skulle ha. Det handlade om värderingar, hoppfullhet och ett vuxet samtal samt 
under temat ”Rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla”. Valaffischer och 
en kampanjfilm med samma budskap lanserades. 

”Rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla” var också det bärande temat 
i Ulf Kristerssons tal under Sverigemötet och ett omfattande integrationspolitiskt 
program presenterades. 
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Förbundsordförandekonferenser

Riksorganisationen har årligen anordnat förbundsordförandekonferenser där 
samtliga förbundsordförande bjudits in.

Rådskonferenser

Riksorganisationen har vid flera tillfällen arrangerat Rådskonferenser för kommunal-
råd/gruppledare i såväl majoritet som opposition. Två träffar arrangerades under 
2016, en under 2017 och en 2018.

Till detta kommer regelbundna träffar med moderata kommun- och 
regionstyrelseordförande.

Partiombudsmannakonferenser

Riksorganisationen har arrangerat flera partiombudsmannakonferenser. 

Chefsombudsmannakonferenser har hållits en gång 2015, sju gånger 2016, fyra 
gånger 2017 och tre gånger 2018.  

Partiombudsmannakonferenser har hållits en gång 2015, fyra gånger 2016, fyra 
gånger 2017 och tre gånger 2018.

Valutbildningar

I samband med de allmänna valen 2018 arrangerades en toppkandidatutbildning 
för riksdagskandidater den 9 mars 2018 i riksdagens lokaler. Alla ”valbara” kandi-
dater från samtliga riksdagskretsar bjöds in. 

Den 2-3 februari 2018 arrangerades Valfokus i Västerås. Konferens vände sig till 
valledare i alla partiföreningar, förbundsordföranden, partiombudsmän samt för-
bundsanställd valpersonal. Konferensen hade drygt 450 deltagare och programmet 
innehöll bland annat genomgång av valstrategi, valplan, valkampanjens olika delar, 
opinion, samt internkommunikation och press.

Den 12 juni 2018 arrangerades en valkonferens i Stockholm för partiombudsmän 
och förbundsordförande.

Arbetsgrupper
Under perioden har ett antal reform- och arbetsgrupper tillsatts för att utveckla 
Moderaternas politik. Gruppernas politikområden och sammansättning har varit 
som följer:
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Sverige kan mer - Sveriges framtidsutmaningar och 
Nya Moderaternas prioriterade politikområden (2015)
Partistyrelsen tillsatte sex arbetsgrupper med uppgiften att ta fram utmanings-
rapporter i syfte att kartlägga de viktigaste politiska prioriteringarna på respektive 
område inför valet 2018. Utvecklingsarbetet kom sedermera att lega som grund för 
ett antal propositioner till partistämman 2015. 

Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag

Ordförande:
Ulf Kristersson 

Reformgruppens deltagare:
Lars Hjälmered   Rasmus Törnblom
Ewa Thalén Finné   Linda Frohm
Ulf Berg    Torbjörn Tegnhammar
Anna Tenje   Cecilia Löfgreen
Elisabeth Unell   Jessica Rosencrantz
Benjamin Dousa   Susanne Henning Aihonen
Hans Lindberg

Stärkt integration i ett öppet Sverige

Ordförande:
Elisabeth Svantesson

Reformgruppens deltagare:
Gunnar Strömmer   Johan Forssell
Patric Åberg   Tina Ghasemi
Bo Frank   Åsa Wackelin
Mikael Cederbratt   Johanna Sjö
Noria Manouchi   Edward Riedl
Inger Källgren-Sawela  Hanif Bali

En trygg välfärd – i hela landet

Ordförande:
Peter Danielsson 

Reformgruppens deltagare:
Cecilia Widegren   Camilla Waltersson Grönvall
Niklas Wykman   Bertil Persson
Kristoffer Tamsons  Jonas Jacobsson Gjörtler 
Ida Drougge   Marie Morell 
Martin Andreasson  Annette Åkesson
Alexandra Anstrell   Sara Hägerström
Ola Karlsson

Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant Sverige

Ordförande:
Anna König Jerlmyr
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Reformgruppens deltagare:
Jonas Ransgård   Fredrik Saweståhl 
Bodil Sidén   Sofia Fölster 
Anna af Sillén   Saila Quicklund
Oliver Rosengren    Jenny Petersson
Margareta B Kjellin

Säkerhet i en orolig tid

Ordförande:
Hans Wallmark 

Reformgruppens deltagare:
Karin Enström   Christofer Fjellner
Ulrika Karlsson   Johan Hultberg
Katarina Tolgfors   Gustaf Göthberg
Eva Gustafsson   Lena Asplund
Magnus Gärdebring  Anti Avsan

Trygghet från brott i hela Sverige

Ordförande:
Beatrice Ask

Reformgruppens deltagare:
Pär Henriksson   Marco Paulsson
Christian Gustavsson  Torbjörn Näslund
Mats Gyllander   Lotta Finstorp
Charlotte Nordström  Louise Meijer
Olof Lavesson   Arin Karapet
Joakim Larsson

Plan för ett starkare Sverige: Moderaternas nya 
reformgrupper (2016)
13 oktober 2016 presenterades fem reformgrupper som kom att arbeta med att 
utveckla Moderaternas plan för ett starkare Sverige. Reformarbetet låg som grund 
för Moderaternas arbetsstämma 2017. 

Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader 

Ordförande:
Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, Södermanland

Reformgruppens deltagare:
Maria Malmer Stenergard   Joakim Larsson 
Bertil Persson    Johan Forssell 
Rasmus Törnblom   Ulrica Schenström 
Lars-Ingvar Ljungman   Lena Asplund 
Jonas Ransgård    Anna Tenje 
Mikael T. Eriksson   Fredrik Ahlstedt 
Emma Feldman    Inger Källgren Sawela 
Pär Jönsson    Malin Wengholm 
Pehr Granfalk    Andreas Norlén 
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En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor

Ordförande:
Peter Danielsson, 1:e v. partiordförande, Skåne 

Reformgruppens deltagare:
Camilla Waltersson Grönvall  Anders Knape 
Cecilia Widegren    Ina Djurestål 
Martin Andreasson   Carl Johan Sonesson 
Michael Svensson   Hanif Bali 
Stina Höök    Margareta B Kjellin 
Ola Karlsson    Gustaf Göthberg 
Roland Leek    Suzanne Frank 
Maria Rydén    Erik Bengtzboe 
Therez Ohlsson    Cecilia Brinck 
Jörgen Berglund    Jesper Skalberg Karlsson 
Martina Mossberg 

Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

Ordförande:
Elisabeth Svantesson, 2:e v. partiordförande, arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson, Örebro

Reformgruppens deltagare:
Anna König Jerlmyr   Christian Gustavsson 
Katarina Jonsson    Anna af Sillén 
Niklas Wykman    Ann-Sofie Alm 
Gottlieb Granberg   Kjell Jansson 
Annika Tännström   Christoffer Järkeborn 
Carl-Oskar Bohlin   Christina Fosnes 
Gustav Schyllert   Patrik Stenvard 
Anders Josefsson   Parisa Liljestrand
Anna Jähnke    Oliver Rosengren 

Tillväxt i hela Sverige 

Ordförande:
Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen, Västmanland

Reformgruppens deltagare:
Linda Frohm    Annicka Engblom 
Fredrik Saweståhl   Lars Hjälmered 
Leif Gripestam    Ewa Thalén Finné 
Jörgen Andersson   Linda Allansson Wester 
Sten Bergheden    Jonas Jacobsson Gjörtler 
Maria Haglund    Jörgen Warborn 
Marie Morell    Jessica Rosencrantz 
Lotta Finstorp    Oskar Öholm 
Olof Lavesson 

Trygghet att lita på

Ordförande:
Tomas Tobé, partisekreterare, Gävleborg



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

39

Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Reformgruppens deltagare:
Beatrice Ask    Hans Wallmark 
Karin Enström   Gunnar Strömmer 
Christofer Fjellner   Jessika Roswall 
Kristoffer Tamsons   Anders Ågren 
Tobias Billström    Camilla Brunsberg 
Hampus Magnusson   Josefin Malmqvist 
Torbjörn Tegnhammar   Ulrika Karlsson 
Louise Meijer    Benjamin Dousa 
Carina Wutzler    Sophia Jarl 
Maria Abrahamsson

Nätverk etablerade av partistyrelsen

Moderata företagarrådet
Moderata företagarrådet skapades genom ett partistyrelsebeslut den 18 mars 
2016. Syftet med rådet var att arbeta fram nya policyidéer, skapa ambassadörer 
samt generera medial uppmärksamhet kring Moderaternas politik för företagande 
och jobbskapande åtgärder. Den bärande idén var att arbeta långsiktigt och struk-
turerat med företagare som en vertikal målgrupp. 

De målsättningar partistyrelsen satte för arbetet i företagarrådet var följande:

• Moderaterna ska bli det självklara valet för företagare

• Företagarrådet ska ha verksamhet i fem kommuner efter det första halvåret 
2016

• Företagarrådet ska ha verksamhet i en kommun inom varje förbund innan 
2016-års utgång

• Företagarrådet ska vara verksamma i hälften av landets kommuner innan 
2017-års utgång

• Företagarrådet ska ha verksamhet i 80 % av alla landets kommuner innan 
midsommar 2018

Styrelsen för Moderata företagarrådet har bestått av: Jörgen Warborn (ordförande), 
Linda Frohm, Harald Hjalmarsson och Marta Obminska. 

Moderater i utlandet
Moderater i Utlandet är ett nätverk, tillsatt av partistyrelsen. MiU har till syfte att 
stärka Moderaternas arbete i utlandet. Ambitionen är att – genom ett aktivt opini-
onsarbete – öka Moderaternas röstandel bland svenskar bosatta i utlandet samt 
bidra till aktivitet i partiets utlandsföreningar. 
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Partistyrelsen tillsatte i mars 2016 följande styrelse för MiU: Christian Holm 
Barenfeldt (ordförande), Tina Ghasemi, Michael Svensson, Isabella Hökmark, Hans 
Wallmark, Gustaf Göthberg samt Anders Hedman. Lena J Kjellgren adjungerades 
in i styrelsen den 11 maj 2018. 

Under 2018 var i stort sett hela MiUs verksamhet koncentrerad till att maximera 
Moderaternas röstandel bland svenskar bosatta i utlandet. Valarbetet inleddes 
redan under våren med att ta fram en politisk plattform med fokus på frågor särskilt 
viktiga för utlandssvenskarna. Det gällde framförallt Moderaternas tydliga ställ-
ningstagande till sänkt SINK-skatt, värnande om att exitskatten inte skulle införas, 
samt acceptansen av IB-utbildningen i Sverige. 

M2 – ett värdegrundsinitiativ som omfattar 
hela Moderaterna 
Moderaternas värderingar om individuell frihet och personligt ansvar är omöjliga 
att förena med sexism och trakasserier. De vittnesmål och de berättelser som 
uppropet #metoo har lett fram till under hösten 2017 visar med all tydlighet att 
denna sorts missförhållanden finns i stort sett överallt i samhället. Politiken är inget 
undantag, inte heller vårt parti. 

En viktig utgångspunkt är att denna fråga är bredare än sexuella trakasserier. Det 
handlar om att odla en sund partikultur och förebygga kränkande särbehandling i 
vidare mening, det vill säga missförhållanden i form av mobbning, trakasserier och/
eller diskriminering. Detta är också utgångspunkten för våra befintliga principdo-
kument på området: dels den etiska policy för Moderaterna som beslutades på 
arbetsstämman i oktober 2013 och som omfattar hela partiorganisationen (det vill 
säga förtroendevalda, medlemmar och anställda på lokal, regional och nationell 
nivå); dels den policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling som 
upprättades inom Riksorganisationen i februari 2017 och som omfattar partiets 
anställda personal. 

Mot den bakgrunden beslutade partistyrelse i december 2017 att initiera värde-
grundsinitiativet M2. 

Uppdraget för arbetsgruppen bestod av två huvudsakliga delar: 

Att utvärdera Riksorganisationens och länsförbundens hantering av ärenden i 
samband med #metoo-uppropet hösten 2017 samt att mot den bakgrunden 
lämna rekommendationer om åtgärder ägnade att förbättra befintliga policies, 
handlingsplaner avseende kränkande särbehandling samt rutiner för hantering av 
missförhållanden i form av mobbning, trakasserier och/eller diskriminering. 

Att initiera och vara drivande i ett brett, djupgående och långsiktigt värderings- och 
kulturarbete som omfattar hela partiorganisationen inklusive partiets sidoorganisa-
tioner – förtroendevalda, medlemmar och anställda på lokal, regional och nationell 
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nivå. I uppdraget ingår bland annat att på en övergripande nivå kartlägga arten och 
omfattningen av dessa utmaningar i vårt parti; att mot den bakgrunden göra en 
översyn av våra viktigaste interna styrdokument, processer med mera och lämna 
rekommendationer om förbättringsåtgärder; att ta fram underlag för utbildning och 
annan kompetensutveckling i dessa frågor av förtroendevalda, medlemmar och 
anställda (inte minst med fokus på ledarskapet i organisationens alla delar); samt 
att i övrigt initiera åtgärder och aktiviteter ägnade att stärka genomslaget för vår 
värdegrund inom partiorganisationen. 

Gruppens sammansättning

Karin Enström  Ida Drougge
riksdagsledamot, Stockholms län (ordförande) riksdagsledamot, Stockholms län 

Lars Hjälmered  Olof Lavesson
riksdagsledamot, Göteborg   Malmö 

Stina Höök   Joel Nordkvist
oppositionsråd, Region Värmland  Moderata ungdomsförbundet

Josefin Malmqvist  Jonas Hellsten
M-kvinnor   Öppna moderater

Margareta Pålsson  Eva Balksjö
Moderata seniorer  HR-chef, Riksorganisationen 

Susanne Nordström
partiombudsman, Östergötland

Även sidoorganisationerna Moderata ungdomsförbundet, Moderatkvinnorna, 
Öppna moderater samt Moderata seniorer har representanter i arbetsgruppen.

Värdegrundsarbetet kommer att slutrapporteras tillsammans med 
rekommendationer i samband med partistämman hösten 2019.

Personal och organisation 
Mandatperioden inleddes med ett omfattande omställningsarbete efter valet 2014, 
vars syfte både handlade om att anpassa organisationen till nya ekonomiska förut-
sättningar, men lika mycket om att förändra arbetssättet till att arbeta i opposition. 
Bland annat infördes nya riktlinjer för ett aktivt parlamentariskt arbete och policy-
arbete vid Moderaternas riksdagskansli. Vidare fordrade det nya parlamentariska 
läget ökad kompetens inom sakpolitiska områden, press och kommunikation. De 
rutiner som hade införts 2012 med en strikt behovsprövning av vakanser underlät-
tade möjligheterna att göra nyanställningar liksom att genomföra förbättringar för 
medarbetare.  

2017 lanserades en webbaserad förmånsportal parallellt med en ökning av 
friskvårdsersättningen. Vidare genomfördes en personalenkät. Våren 2017 var 
försäljningen av Moderaternas Hus klar och den 2 maj 2017 flyttade partikansliet till 
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ljusa, fräscha lokaler på Blasieholmen med bättre möjligheter till både samvaro och 
samverkan. Mandatperioden kan beskrivas som en period då fler webbaserade 
lösningar implementerades, bland annat webbaserad lösning för frånvaro, utlägg 
och resor liksom användningen av intranätet samt lansering av ny hemsida.

Inför valåret 2018 genomförde partikansliet flera åtgärder i förebyggande syfte, dels 
flyttades hemsidan utanför partiets brandväggar, dels krävdes ett gediget omfat-
tande arbete till samtliga medlemmar inför den nya lagstiftningen, GDPR.  Vidare 
genomfördes ytterligare kompetenssatsningar genom att anställa inom områdena 
policy och digital kommunikation hösten 2017. Valrörelsen organiserades till att 
bedriva arbetet via team som ansvarade för olika funktioner. Syftet vara bland 
annat att ha kapacitet både för att bedriva proaktivt kampanjarbete och samtidigt 
reaktivt manövrera och hantera motkampanjer i digitala kampanjer. 

Oktober 2018 infördes en ny organisation på Moderaternas riksdagskansli med en 
teambaserad struktur som syftar till att inom respektive team ansvara för samtliga 
sakpolitiska frågor parallellt med att ha ett ansvar för enskilda utskott. Senhösten 
2018 träffades avtal med externa samarbetspartners för genomförande av stäm-
mor och större konferenser. De omorganisationer som fordrades efter valet 2018 
har stegvis följt den utdragna regeringsbildningsprocessen. Uppgifter om antal 
anställda, sjukfrånvaro med mera återfinns i noterna till förvaltningsberättelsen.

Under 2019 har ny ledningsstruktur etablerats och ett omfattande utvecklingsar-
bete inletts i partiorganisationen med sikte på valet 2022, men också med mål att 
bygga en stabil och framgångsrik partiorganisation på längre sikt.

Kommunikation och information

Press 
En viktig del i informationsarbetet är att sprida information från våra företrädare 
genom att nå massmedialt genomslag. Detta görs bland annat genom pressträffar, 
webbsändningar, sociala medier, pressmeddelanden och artiklar. Pressavdelningen 
ansvarar även för det mediala arbetet i samband med Sverigemöten, Partistämmor 
och Almedalsveckan. Under valåret 2018 ägnades av naturliga skäl mycket tid 
åt förberedelser inför och genomförande av valrörelsen samt arbetet efter valet i 
samband med den utdragna regeringsbildningen.

Interninformation 
Interninformationen har framförallt skett via information på Moderaternas intranät, 
informationen som har publicerats i nyhetsflödet på intranätet har även publicerats 
i Moderaternas mobilapp – Mappen. Partiet har även regelbundet skickat ut 
nyhetsbrev till samtliga medlemmar om politik, kampanj och sociala medier. Under 
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valrörelser har nya nyhetsbrev tagits fram och medlemmarna har då dagligen fått ta 
del av nyhetsbrev från riksorganisationen. 

Medborgaren
Medborgaren är Moderaternas partitidning. Medborgaren gavs ut första gången 
1920, då som månadsblad för Allmänna valmansförbundet. I december 2018 
fattade partistyrelsen beslut om att Medborgaren skulle övergå från att vara en 
papperstidning, till att bli en fullt ut digital tidning. 

Medborgaren.se publicerar varje vecka nyheter om vad som sker nationellt, lokalt 
och regionalt med avseende på både politik och partiorganisation. Syftet är att 
sprida goda exempel runt om i landet och erbjuda Moderaternas medlemmar, 
och övriga intresserade, möjlighet att fördjupa sig i partiets politik. Medborgaren.
se producerar även Medborgarens podcast, som på regelbunden basis kommer 
ut med nya avsnitt. Avsikten med podcasten är att erbjuda ett format där partiets 
företrädare får möjligheten att lägga ut texten, på ett sätt som inte alltid är möjligt i 
konventionella medier.

Ansvarig utgivare för tidningen har varit Per Rosencrantz. Redaktör Erik Blom.

Kampanjer
Under perioden har partiet haft en rad olika kampanjer bland annat på nedanstå-
ende teman

Vårkampanj 2015 – (S)veket

Höstkampanj 2015 – Sverige är påväg åt fel håll

Vårkampanj 2016 – Sverige ska fungera

Höstkampanj 2016 – Plan för ett starkare Sverige

Vårkampanj 2017 – Det är dags att byta regering

Höstkampanj 2017 – En hoppfullframtid för Sverige

Valkampanj 2018 – Lika för alla: rättigheter, skyldigheter, möjligheter

Spurtkampanj 2018 – Nu tar vi tag i Sverige

Europavalrörelse 2019 – Vi ska göra Sverige tryggare
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Valresultat 2018

Riksdagsvalet 2018
Inför de allmänna valen 2018 hade Moderaterna tre huvudsakliga mål som antagits 
av partistyrelsen:

• Alliansen ska bli större än de rödgröna och vi ska bilda en moderatledd 
alliansregering.

• Moderaterna ska ingå i och leda fler alliansstyren i kommuner, landsting 
och regioner än under den senaste mandatperioden.

• Moderaterna ska göra ett bättre valresultat än i valet 2014.

Moderaterna nådde ett av tre mål, att ingå i fler alliansstyren i kommuner, landsting 
och regioner. Valresultatet för Moderaterna blev 19,8 procent, ett tapp på 3,5 
procentenheter från 23,3 procent i valet 2014. Alliansen blev med mycket knapp 
marginal mindre än de rödgröna. Under valrörelsen sista två veckor ökade Modera-
terna över två procentenheter. 

Moderaterna tappade väljare till i huvudsak tre partier i riksdagsvalet 2018: Kristde-
mokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det är tydligt att det är olika 
väljargrupper som gått till respektive parti. Sett till demografin på totalen så var 
skillnaden mellan Moderaternas väljarstöd bland kvinnor och män mindre i valet 
2018 än i valet 2014, enligt Valu. En annan intressant demografisk skillnad i Mode-
raternas valresultat är ålder. Moderaterna var i valet 2018 Sveriges största parti 
bland förstagångsväljare (18-21 år), men har ett försvagat väljarstöd bland seniorer 
och är numera jämnstora med Sverigedemokraterna i den gruppen. 

Väljarflödena från Moderaterna är inte geografiskt jämnt fördelade. Till exempel 
hade Moderaterna ett nationellt nettotapp på cirka två procentenheter till Sveri-
gedemokraterna, men i Skåne var tappet mer än dubbelt så stort. Nationellt var 
nettotappet till Centerpartiet cirka en procentenhet, i Stockholm var det dubbelt 
så stort. Generellt var tappet till andra allianspartier större i storstäderna, medan 
det utanför storstäderna var större till Sverigedemokraterna. Av Sveriges 29 riks-
dagsvalkretsar stod nio stycken för Moderaternas stora tapp. Dessa nio utmärker 
sig som mer tätbefolkade valkretsar, såsom Stockholms stad och län, Skåneläns 
södra och Göteborg, med en hög andel borgerliga väljare som är lättrörliga mellan 
allianspartierna och där Sverigedemokraterna relativt sett inte har gjort lika starka 
val. Sammantaget tappade Moderaterna 14 riksdagsmandat i valet 2018. Partiet 
tappade mandat i 15 valkretsar och vann i ett. 
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Kommun och landstingsvalet 
Röstsplittringen i Sverige ökar. Det innebär att fler och fler väljare röstar på olika 
partier i riksdagsval, region- och landstingsval samt de lokala valen. Under 1990-
talet röstsplittrade cirka 20 procent av väljarna – i valet 2018 hade siffran stigit 
till 35 procent. Detta gynnade Moderaterna och övriga allianspartier lokalt, samt 
missgynnade Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

Sverigedemokraterna har störst röstsplittring med ett valresultat på 17,5 procent i 
riksdagen, men ett genomsnittligt väljarstöd om endast 13 procent i kommuner och 
landsting/regioner. Lokalt gynnar denna röstsplittring Moderaterna som i många 
fall får den lokala rösten från dessa väljare, men även lokala partier står för en stor 
del av förklaringen – inte minst på regionnivå. Totalt sett ökade Moderaterna i 146 
kommuner, alltså i en majoritet av Sveriges 290 kommuner. Det kan jämföras med 
Socialdemokraterna som ökade i knappt 60 kommuner. 

Sett till Sveriges kommuner har antalet vänsterstyren i Sverige minskat radikalt och 
andelen borgerliga styren har ökat kraftigt. Moderaterna är numera med och styr i 
en majoritet av Sveriges kommuner. 

Landstings- och regionvalen blev också en framgång för Moderaterna. Efter valet 
finns endast en rödgrön region kvar, Västerbotten. Det är en påtaglig förändring av 
den regionala politiken.

Valrörelsen 2018

Prioriterade områden

Den 1 februari 2018 presenterade partisekreterare Gunnar Strömmer Moderaternas 
valstrategi. Strategin innehöll fyra prioriterade politikområden:

• Jobb och ekonomi

• Lag och ordning

• Invandring och integration

• Sjukvård och skola

Valstrategin angav också tre prioriterade grupper från vilka Moderaterna avsåg 
vinna väljare: ”De tre S:en” Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och grup-
pen osäkra väljare, även kallad ”soffan”. Samtidigt tydliggjordes att Moderaternas 
huvudmotståndare i valet var samhällsproblemen, inte andra partier.

Lika för alla
I samband med Sverigemötet i Göteborg den 11-12 maj 2018  presenterades 
temat ”Rättigheter, skyldigheter, möjligheter – Lika för alla”. Detta utgjorde den 
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värderingsmässiga ramen för Moderaternas valkampanj. Ulf Kristersson höll även 
ett tal på temat ”Lika för alla” på Sverigemötet.

”Lika för alla” syftade till att beskriva Moderaternas idé om en jämlik frihet. Genom 
egen ansträngning ska det vara möjligt att ta sig hur långt som helst, oavsett 
bakgrund. Men för att varje individ ska ha denna möjlighet, måste grundläggande 
principer om rättigheter och skyldigheter gälla lika för alla. Det handlar om att 
återupprätta samhällskontraktet.

Nu tar vi tag i Sverige
Den 8 augusti 2018 presenterades Moderaternas spurtkampanj ”Nu tar vi tag 
i Sverige”. Detta manér tog avstamp i ”Lika för alla”, vilket fortsatt utgjorde 
valkampanjens värderingsmässiga ram och var avsett att användas parallellt med 
spurtkampanjande. Dock syftade spurtkampanjen till att sätta regerings- och 
statsministerfrågan i fokus, och den avsåg att uttrycka både handlingskraft och 
hoppfullhet.

Valkampanjens huvuddelar

Den nationella valkampanjen innehöll flera olika delar, varav de huvudsakliga var:

• Samtalskampanj (9 september 2017- 9 september 2018)

• Startkampanj (10-21 augusti 2018)

• Förtidsröstningskampanj (21 augusti-2 september 2018)

• 100 timmars-kampanj (5-9 september 2018)

Därutöver genomfördes en mängd lokala kampanjer av förbund och föreningar.

Samtalskampanj och dörrknackning
Målet för samtalskampanjen var att genomföra 600 000 väljarsamtal genom dörr-
knackning under ett år: från 9 september 2017 fram till valdagen den 9 september 
2018.

Delmålen var 100 000 samtal under hösten 2017, 200 000 samtal under våren 
2018, 50 000 samtal under sommaren 2018 och 250 000 samtal under valrörelsens 
sista månad.

Totalt rapporterades cirka 450 000 samtal genom Mappen under kampanjen. Det 
bör dock nämnas att ett flertal föreningar inte använt Mappen för inrapportering. 
Från den 1 augusti fram till valdagen registrerades en bra bit över 350 000 samtal, 
det vill säga över 100 000 fler samtal än uppsatt mål för tidsperioden. 

Samtalskampanjens målgrupp var väljare som var intresserade av Moderaterna 
och väljare som tidigare har röstat på Moderaterna. Moppins, Moderaternas 
strategiverktyg som samlar relevant valstatistik och socioekonomiska data för 
landets samtliga valdistrikt, uppdaterades under 2017 och användes för att 
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identifiera vilka valdistrikt som skulle prioriteras för dörrknackning. I partiets 
app, Mappen, och på intranätet fanns tillgång till kampanjplaneringsverktyg för 
dörrknackning och inrapportering av samtal. Varje förbund utsåg en ansvarig för 
dörrknackningskampanjen. Även föreningar uppmuntrades att utse egna ansvariga. 
En utbildningsfilm och utbildningspresentation om dörrknackning togs fram, samt 
kampanjhandledning för dörrknackning och redigerbara flygblad för användning 
inför och efter dörr knackning. Samtligt material skickades till ombudsmännen och 
dörrknacknings ansvariga samt publicerades på intranätet. Under valrörelsens sista 
veckor skickades aktuell samtalsstatistik ut till dörrknackningsansvariga dagligen.

Startkampanj
Startkampanjen genomfördes den 10-21 augusti, med tyngdpunkt på helgen den 
10-12 augusti. Denna kampanj markerade inledningen av valrörelsens slutfas. 
Politiskt var syftet att visa vad Moderaterna står för genom att presentera konkreta 
lösningar och reformer inom de fyra prioriterade politikområdena. Syftet var också 
att motivera, entusiasmera och engagera Moderaternas valarbetare och slå an 
tonen inför de sista fyra veckorna fram till valdagen. Partiombudsmännen ansva-
rade för att organisera kampanjen i respektive länsförbund.

Den första kampanjaktiviteten var den nationella affischeringsstarten den 10 
augusti. (Lokala avvikelser i affischeringsstart förekom dock.) Under helgen den 
10-12 augusti anordnade förbunden egna kampanjupptakter, där även nationella 
företrädare deltog och en film med Ulf Kristersson spelades inför att användas 
vid upptakterna. Muf anordnade därutöver en nationell valupptakt i Linköping. 
 Kampanjmaterialet bestod av basmaterialet för Lika för alla-manéret.

Förtidsröstningskampanj
Startkampanjen följdes av förtidsröstningskampanjen som inleddes den 21 augusti, 
dagen innan förtidsröstningen startade. Kampanjen genomfördes i ljuset av att 
andelen väljare som förtidsröstar har ökat successivt; i valet 2014 förtidsröstade 
över 40 procent av de som valde att rösta. Därför bedömdes det vara viktigt att 
höja tempot i den moderata kampanjen i samband med förtidsröstningens start. 
Utgångspunkten för kampanjens var att varje dag från och med den 22 augusti är 
en valdag. Den första nationella kampanjaktiviteten genomfördes kvällen den 21 
augusti och var en dörrknackning med budskapet ”Redan imorgon kan du rösta på 
Moderaterna”. Dörrknackningen följdes upp med en morgonkampanj vid resecen-
trum, busshållplatser och t-banestationer den 30 augusti, och avslutades med så 
kallad. Superknacksöndag den 2 september.

I förtidsrösningskampanjen användes, utöver basmaterialet i Lika för alla-manéret, 
särskilda affischer och foldrar med budskap om förtidsröstning. En särskild profil-
bild på Facebook med budskapet ”Jag har redan röstat på M” lanserades också.
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100-timmarskampanj
100-timmarskampanjen startade den 5 september klockan 16:00 och avslutades 
vid vallokalernas stängning. Den var Moderaternas sista nationella kampanj i valrö-
relsen. Väljare som mer eller mindre bestämt sig för att rösta moderat skulle genom 
kampanjen slutligt fatta beslutet att gå och rösta och rösta på Moderaterna. Väljare 
som var tveksamma och inte bestämt sig än skulle uppleva att det var enkelt att 
bestämma sig för Moderaterna. Målet var att vara det mest synliga och tillgängliga 
partiet under valrörelsens absoluta slutfas.

100-timmarskampanjen omfattade två nationella aktiviteter: dels en morgonkam-
panj den 6 september vid resecentrum, busshållplatser och t-banestationer, dels 
en så kallad superknack den 8 september. Därutöver bestämdes kampanjuppläg-
get av respektive länsförbund. Materialet uppmanade tydligt till handling – att gå 
och rösta – och fick inte användas för 100-timmarskampanjens start. Det inklude-
rade t-shirts och dekaler som skickades ut till förbunden, samt digitala enheter och 
flygblad (tillgängliga via intranätet).

Townhall-möten
Under 2018, med tyngdpunkt på våren, genomförde Ulf Kristersson, Gunnar 
Strömmer, Peter Danielsson, Elisabeth Svantesson och andra ledande företrädare 
från det moderata laget öppna frågekvällar, så kallade townhall-möten, om hur 
Moderaterna ser på Sveriges utveckling och vilka lösningar partiet har på dagens 
samhällsproblem. Syftet var att bjuda in till en rak och öppen dialog med väljarna. 
Upplägget var att inleda med korta politiska anföranden utifrån de sakpolitiskt 
prioriterade områdena i valstrategin, och därefter ägnades en majoritet av tiden åt 
att svara på frågor från publiken. Mötena genomfördes i Karlstad, Uppsala, Umeå, 
Göteborg, Lund, Linköping, Stockholm och Växjö. Ett konceptpapper med vägled-
ning för att genomföra liknande aktiviteter på lokal nivå togs fram och skickades ut 
till ombudsmännen samt fanns tillgängligt på intranätet.

Bussturné
Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson, Gunnar Strömmer och ytterligare ett antal 
nationella företrädare genomförde en bussturné under valrörelsens sista månad, 
med fokus på torgmöten, kampanj och verksamhetsbesök. På bussen presentera-
des även ett flertal politiska utspel för medföljande journalister. Bussturnén besökte 
bland annat. Enköping, Västerås, Kungsbacka, Borås, Vårgårda, Norrköping, 
Nyköping, Linköping, Vallentuna, Stockholm, Nacka, Halmstad, Helsingborg och 
Malmö.

Presentation av valmanifest
Moderaternas valmanifest presenterades den 18 augusti 2018 av Ulf Kristersson, 
Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer. Efter en presskonferens på Blasie-
holmen promenerade trion med valmanifestet till valstugan på Sergels torg där de 
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symboliskt levererade manifestet till partiets valarbetare och väljarna. Moderaterna 
hade inte presenterat ett eget valmanifest sedan 2002.

Kommersiell kampanj
Från och med maj 2018 startade Moderaterna sin kommersiella kampanj – både 
digitalt, i sociala medier, i print och utomhus. Nationella ”spotar” med Ulf Kristers-
son tillgängliggjordes även för de förbund som ville göra radioreklam lokalt. Den 
kommersiella kampanjen växlade upp i takt med att valdagen närmade sig.

Spurtkampanjen (”Nu tar vi tag i Sverige”) användes i den nationella kommersiella 
kampanjen under valrörelsens absoluta slutfas. Nationell utomhusreklam med Ulf 
Kristersson som tydlig avsändare genomfördes under veckorna 34-36. Strategisk 
annonsering i morgon- och kvällstidningar över hela landet skedde under de fyra 
sista veckorna innan valdagen. I slutet av augusti presenterade Moderaterna också 
en valfilm med humoristisk ton med Ulf Kristersson i fokus. Filmen, som fanns i 
längre och kortare versioner, visades i sociala medier och på digitala annonsplatt-
formar. Den sändes även som nationell tv-reklam under vecka 35-36.

Annonsering på nationella nyhetssidor och webbsidor skedde löpande från maj 
till valdagen. Synligheten digitalt ökade dock väsentligt från och med att förtids-
röstningen startade den 22 augusti. Riktad annonsering i sociala medier, bland 
annat på Facebook, Instagram och YouTube, ökade successivt från och med 
Almedalsveckan.

Digitala kanaler och sociala medier

Digital kommunikation, framför allt via sociala medier, tillmättes stor betydelse av 
partierna i valrörelsen 2018. En enkel förklaring är att väljarna tillbringar allt mer 
tid framför sina skärmar, och politikerna vill naturligtvis befinna sig där väljarna är. 
Var och en av de olika digitala kanalerna har sin särskilda prägel, och de lämpar 
sig för olika typer av innehåll och målgrupper. Facebook har till exempel blivit en 
etablerad kanal för politisk kommunikation och den värderas högt av partierna. 
Det kan också konstateras att vissa kanaler, vilka tidigare inte använts för politisk 
kommunikation i någon högre grad, fick växande uppmärksamhet. Instagram är 
ett sådant exempel. Så kallade influencers fick utrymme, genom att de produce-
rade och sände egna intervjuer med partiledarna via sina YouTube-kanaler med 
hundratusentals följare. Sociala medier och användningen av digitala kanaler 
har blivit en alltmer integrerad del av både Moderaternas kampanjaktiviteter och 
ordinarie kommunikationsarbete. I samband med presentation av nya policyför-
slag och budgetsatsningar i valrörelsen genomfördes i stort sett alltid digitala 
aktiviteter, till exempel i form av Facebook-inlägg med relevanta budskap. Digitala 
aktiviteter genomfördes också fristående, såsom livefrågestunder med ledande 
partiföreträdare.
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Digital strategi
Inför valrörelsen tillsatte Moderaterna en särskild digital valledare som fick i upp-
drag att utforma och genomföra en digital strategi. Strategin syftade till att stödja 
och stärka partiaktiva, att mobilisera partisympatisörer och att konvertera osäkra 
väljare. För att stödja partiaktiva genomfördes en rad aktiviteter. Till exempel ska-
pades en särskild Facebook-grupp där medlemmar runt om i landet kunde söka 
information, ställa frågor och dela med sig av tips. Syftet var bland annat att skapa 
en digital lagkänsla. Vidare anordnades flera utbildningar i bildredigeringsverktyget 
Canva. Det gav medlemmar möjlighet att med enkla medel skapa och sprida kam-
panjbilder med lokalt anpassade budskap, i enlighet med den moderata grafiska 
profilen. Via samma verktyg kunde nya kampanjmanér effektivt rullas ut digitalt. Ett 
dagligt nyhetsbrev skickades också ut till hundratals medlemmar, vilket innehöll 
kampanjtips samt topplistor med inlägg och partiföreträdare som varit populära. 
På så sätt kunde moderater runt om i landet få inspiration till att återanvända 
framgångsrika budskap. Under valdebatter anordnades särskilda hackathons där 
partiaktiva samlades för att tillsammans förstärka de moderata budskapen på 
sociala medier.

Ytterligare en central del av strategin var att mobilisera partisympatisörer. Ett sätt 
var att identifiera och bygga relationer med influencers som ville sprida moderata 
budskap. En särskild satsning gjordes också på Ulf Kristerssons Instagram-konto, 
för att ge partisympatisörerna ett nytt sätt att lära känna Moderaternas partiledare 
och även för att nå en yngre målgrupp. Bland annat dokumenterades Ulf Kristers-
sons resa fram till valdagen via så kallade instastories. Centralt för att mobilisera 
partisympatisörer var också att finna slagkraftiga och delningsvänliga budskap.

För att konvertera osäkra väljare, framför allt de som övervägde att rösta på Sve-
rigedemokraterna, identifierades de sakpolitiska områden där Moderaterna hade 
budskap som kunde locka denna grupp. Det handlade till exempel om arbetslinjen, 
migrationspolitik, polisen, försvaret och så kallade frihetsfrågor (såsom gårds-
försäljning). Lokalt uppmanades företrädare att återanvända och anpassa dessa 
budskap. Ytterligare en insats för att locka osäkra väljare var tonvikten på att skapa 
digital dialog. Moderata företrädare och partiaktiva uppmanades att svara på frågor 
och bemöta argument, till exempel i kommentersfälten på Facebook.

Vertikala målgrupper

Moderaterna hade inför valet identifierat åtta vertikala målgrupper: utlands-
svenskar, hbtq-personer, motorkultur/bilägare, jakt och sportskytte, företagare, båt- 
och fritidsliv samt hästsport. Under valrörelsen genomfördes löpande riktad digital 
annonsering mot dessa målgrupper, annonsering i nischmedier samt särskilda 
opinionstexter på medborgaren.se. På intranätet fanns material för samtalskampanj 
tillgänglig och riktade digitala enheter för spridning.
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Direktutskick till utlandssvenskar och digital valstuga
Det finns cirka 600 000 utlandssvenskar. Exakt statistik över hur röstningsmönstren 
ser ut i denna grupp saknas, då väljarna räknas in i den valkrets där de senast var 
folkbokförda i Sverige. Tidigare undersökningar har dock indikerat att Moderaterna 
har en stor potentiell väljargrupp bland utlandssvenskarna. Mot denna bakgrund 
genomfördes ett direktutskick till samtliga utlandssvenskar i röstlängden, cirka 
155 000 personer. Från och med den 26 juli var det möjligt att brevrösta, och 
därför skedde utskicket i början av juli. Utskicket hade formen av ett brev från Ulf 
Kristersson med moderata valsedlar och valinformation.

Under juli upprättades en digital valstuga på Moderaternas hemsida i syfte att 
förse väljare med valsedlar och röstningsmaterial. Utlandssvenskar kunde därmed 
göra gratis beställningar av namnvalsedlar samt brevröstningssatser. Denna tjänst 
fungerade som ett komplement till utlandsbrevet och var en viktig kanal för de 
svenskar som inte hade nåtts av Valmyndighetens eller Moderaternas utskick.

Direktutskick till seniorer
Moderaterna gick till val på sänkt skatt för pensionärer och att ta bort skatteklyftan 
mellan lön och pension, vilket Ulf Kristersson presenterade i sitt sommartal i 
Strängnäs den 9 juni. Ett direktutskick gjordes därför för att kommunicera dessa 
reformer till målgruppen seniorer. Direktutskicket, i form av ett brev från Ulf Kris-
tersson, gjordes i mitten av augusti till ett urval av äldre väljare på 20 strategiskt 
utvalda orter. Totalt gjordes utskicket till drygt 300 000 hushåll.

Övriga centrala aktiviteter

Under valåret presenterade allianspartiledarna de fem olika delarna av Alliansens 
gemensamma reformagenda på fyra pressträffar och genom en artikel som publ-
icerades på DN Debatt. Dessa utspel korresponderade med de fem områdena i 
Alliansens gemensamma reformagenda:

• Fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag

• Ett tryggare Sverige

• En hälso- och sjukvård som finns där när den behövs

• En skola där kunskap är i fokus

• Klimat- och miljöpolitik som gör skillnad på riktigt

Därutöver höll allianspartiledarna en pressträff med förslag för att stärka Sveriges 
civila beredskap, ett ämne som blivit högaktuellt i och med de omfattande skogs-
bränder och den svåra torka som drabbade landet under sommaren.
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Eftervalsanalys 2018
Partistyrelsen tillsatte inför valet en eftervalsanalysgrupp med följande 
sammansättning:

Mats Green
Jönköping, ordförande

Marith Hesse   Maria Stockhaus
Västra Götaland   Stockholms län

Carina Zachau  Mikaela Waltersson
Skåne   Halland

Jörgen Berglund  Benjamin Dousa
Västernorrland   MUF

Ulrica Schenström  Margareta Pålsson
MQ   Moderata Seniorer

Peje Emilsson  Karin Juhlin
entreprenör   chef valsamordning och organisation

Mattias Keresztesi  Per Rosencrantz
policychef   strategichef

Lars-Peter Swärdh  Josefin Dahlerus
chef fältorganisationen  politiskt sakkunnig, huvudsekreterare

Lucas Kramer
politisk sekreterare

Partistyrelsen gav Eftervalsanalysgruppen ett brett och öppet mandat. Ambitionen 
har varit att ge så många som möjligt på alla nivåer, såväl innanför som utanför 
partiet, möjlighet att komma med inspel, synpunkter och reflektioner. Detta har 
bland annat resulterat i 8 000 inspel från alltifrån aktiva till vanliga medlemmar och 
sympatisörer utöver de enkäter som skickats ut.

Utöver detta har analysgruppen även genomfört ett stort antal intervjuer, tagit del 
av både intern och extern expertis, gjort flertalet besök runt om i landet samt haft 
presentationer för bland annat riksdagsgruppen, Moderaternas rådskonferens, 
förbundsordförandekonferens, seniorkonferens, SKL-gruppen, bara för att nämna 
några. 

Eftervalsanalysgruppen har via Demoskop genomfört en egen eftervalsundersök-
ning och tagit del av liknande mätningar från förbund i landet förutom all övrig 
offentlig statistik som väljarbarometrar, sakfrågemätningar, vallokalsundersök-
ningen (Valu) och SCB:s partisympatimätning med mera.

Eftervalsanalysgruppen lämnade tre centrala slutsatser i sin rapport till 
partistyrelsen:
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1: Moderaternas liberalkonservativa identitet ska förstärkas 
Moderaterna ska värna och omfamna både sitt konservativa och sitt liberala idéarv 
då det är just detta som är Moderaternas stora styrka – inte vår stora svaghet. 
Utan båda dessa skulle Moderaterna vara decimerade som politisk kraft i Sverige. 
Det gör oss unika. Det är vår stora roll, plats och uppgift i svensk politik.

2: Bejaka vår högerposition – tillbaka till ett borgerligt parti att lita på
Den nya partiledning som tillträdde hösten 2017 gjorde mycket på kort tid för 
att stärka Moderaternas profil och tydlighet i debatten, men mycket arbete 
återstår – särskilt efter den stökiga regeringsbildningen. Den viktigaste uppgiften 
för partiledningen och partiet i stort under kommande mandatperiod är att stärka 
förtroendet för Moderaterna. I valet 2022 ska det inte råda någon tveksamhet kring 
vilka Moderaterna är och vad en röst på partiet innebär.

3: En starkare organisation för ett starkare parti
Inför valet 2022 är det helt nödvändigt att partiet fortsätter stärka organisationen, 
både i förbunden och nationellt. På sikt vore mycket vunnet om Moderaternas 
riksorganisation både rent ekonomiskt men även arbetsmässigt inte var lika bero-
ende som i dag av konjunkturen i den nationella politiken och riksdagen.

Europavalet 2019
Europavalet 2019 kommer att redovisas utförligt i nästkommande verksamhetsbe-
rättelse, men här kan i korthet följande sägas: 

Sedan 1995 har Moderaterna i samtliga val till Europaparlamentet backat eller 
misslyckats. I valet 2009 ökade Moderaterna visserligen marginellt till ett valresultat 
på 18,83 procent. Dock låg Moderaterna i opinionsmätningar vid det tillfället runt 
30 procent, varför det valet också måste sägas varit ett misslyckande. Modera-
terna har heller inte ökat i nationella valresultat sedan 2010. 

Valresultatet i EP-valet 2019 på 16,83 procent är därför ett framgångsrikt resultat 
och innebär ett positivt trendbrott. Resultatet innebar att Tomas Tobé, Jessica 
Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari kunde ta plats i Parlamentet.

Moderaterna hade tre huvudmål inför EP-valrörelsen:

• Moderaterna ska nå ett högre valresultat än 2014.

• Moderaterna ska vinna ytterligare ett mandat i Europaparlamentet.

• Moderaterna ska mobilisera moderata sympatisörer att rösta på 
Moderaterna. 

Samtliga av dessa tre mål uppfylldes. 

Resultatet i korthet:
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• SVT:s vallokalsundersökning (Valu) visade att det var fler – av de som 
röstade – som valde Moderaterna i EP-valet än som uppgav att de skulle 
rösta på Moderaterna i ett riksdagsval. För första gången någonsin hade 
därmed Moderaterna en nettomobilisering av väljare, framförallt från andra 
borgerliga partier. 

• Jämfört med EP-valet 2014 gjorde Moderaterna, enligt Valu, ett mycket 
bra val bland förstagångsväljare (18-21 år), med ett valresultat på cirka 20 
procent. Motsvarande siffra var endast 11 procent för Socialdemokraterna 
och 9 procent för Sverigedemokraterna. 

• I gruppen 65 år och äldre är resultatet i princip det omvända – Moderaterna 
fick 18 procent och Socialdemokraterna hela 30 procent. Till skillnad 
från övriga åldersgrupper stärkte heller inte Moderaterna sitt stöd bland 
seniorer i detta val. 

• Skillnaden mellan Moderaternas väljarstöd bland kvinnor och män 
var mindre i EP-valet 2019 än EP valet 2014 Med andra ord krympte 
könsgapet i EP-valet 2019. 

• Geografiskt fick Moderaterna flest andel röster i våra traditionellt starka 
distrikt Halland, Stockholms län (inklusive Stockholms stad) och Skåne. 
Störst ökningar skedde i Västmanland, Östergötland, Gävleborgs län och 
Halland. 

Riksdagskansliets berättelse

Riksdagsgruppens sammansättning 2014/2015
Under mandatperioden avled ledamöterna Pia Hallström (Värmlands län) och 
Margareta B Kjellin (Gävleborgs län). 

Patrick Reslow har lämnat partiet under pågående mandatperiod och har därför 
ingen ersättare (han satt kvar på samma plats). 

2014/15

Valkrets Fr.o.m T.o.m Namn Status Ersätter
Blekinge län 2014-09-29 Annicka Engblom Tjänstgörande 

riksdagsledamot

Dalarnas län 2014-09-29 Ulf Berg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Dalarnas län 2014-09-29 Carl-Oskar Bohlin Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gotlands län 2014-09-29 2015-01-18 Gustaf Hoffstedt Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gotlands län 2015-01-19 Jesper Skalberg 
Karlsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Gävleborgs 
län

2014-09-29 Margareta B Kjellin Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2014-09-29 Tomas Tobé Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Hans Rothenberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Cecilia Magnusson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Lars Hjälmered Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Lisbeth Sundén 
Andersson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-09-29 2014-11-02 Jenny Petersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2015-03-30 Jenny Petersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-09-29 Michael Svensson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-09-29 Jörgen Warborn Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-11-03 2015-03-29 Lars Püss Tjänstgörande 
ersättare

Jenny Petersson

Jämtlands län 2014-09-29 Saila Quicklund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Helena Bouveng Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Sotiris Delis Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Mats Green Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kalmar län 2014-09-29 Jan R Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kalmar län 2014-09-29 Jörgen Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2014-09-29 Katarina 
Brännström

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2014-09-29 Johan Hultberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Malmö 
kommun

2014-09-29 Tobias Billström Förste vice talman 
(tjänstgörande 
riksdagsledamot)

Malmö 
kommun

2014-09-29 Olof Lavesson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Malmö 
kommun 

2014-09-29 Patrick Reslow Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Norrbottens 
län

2014-09-29 Krister 
Hammarbergh

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Hans Wallmark Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Anette Åkesson Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Maria Malmer 
Stenergard

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Gunilla Nordgren Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Ewa Thalén Finné Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Boriana Åberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Anders Hansson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 Ann-Charlotte 
Hammar Johnsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 Thomas Finnborg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 Jonas Jacobsson 
Gjörtler

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-10-04 Beatrice Ask Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Margareta 
Cederfelt

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-10-04 2014-12-31 Fredrik Reinfeldt Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 2014-10-03 Gustav Blix Tjänstgörande 
statsrådsersättare

Beatrice Ask

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Sofia Arkelsten Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Johan Forssell Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Maria 
Abrahamsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Jessica 
Rosencrantz

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Amir Adan Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Tina Ghasemi 
Liljekvist

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 2014-10-03 Dag Klackenberg Tjänstgörande 
statsrådsersättare

Fredrik Reinfeldt

Stockholms 
kommun

2015-01-01 Dag Klackenberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Anti Avsan Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Göran Pettersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-04 2014-10-16 Ewa Björling Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 2014-10-03 Isabella Hökmark Tjänstgörande 
statsrådsersättare

Karin Enström

Stockholms 
län

2014-12-17 Isabella Hökmark Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-04 2015-01-19 Hillevi Engström Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Stockholms 
län

2014-09-29 Maria Stockhaus Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-04 2014-12-16 Catharina 
Elmsäter-Svärd

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-04 Karin Enström Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Anna Kinberg Batra Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 2014-10-03 Fredrik Schulte Tjänstgörande 
statsrådsersättare

Catharina 
Elmsäter-Svärd

Stockholms 
län

2014-10-16 Fredrik Schulte Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Hanif Bali Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 2014-10-03 Alexandra Anstrell Tjänstgörande 
statsrådsersättare

Hillevi Engström

Stockholms 
län

2014-09-29 Sofia Fölster Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Niklas Wykman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Erik Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Ida Drougge Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 2014-10-03 Erik Ottoson Tjänstgörande 
statsrådsersättare

Ewa Björling

Stockholms 
län

2015-01-20 Erik Ottoson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-09-29 2014-12-30 Per Westerberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-09-29 Lotta Finstorp Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-09-29 2014-10-03 Erik Bengtzboe Tjänstgörande 
statsrådsersättare

Ulf Kristersson

Söderman-
lands län

2014-12-31 Erik Bengtzboe Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-10-04 Ulf Kristersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2014-09-29 2015-08-27 Per Bill Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2014-09-29 2014-11-30 Ulrika Karlsson i 
Uppsala

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2015-05-31 Ulrika Karlsson i 
Uppsala

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2014-09-29 Jessika Roswall Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2015-08-27 Marta Obminska Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2014-12-01 2015-05-30 Gunnar Hedberg Tjänstgörande 
ersättare

Ulrika Karlsson

Värmlands län 2014-09-29 Pia Hallström Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Värmlands län 2014-09-29 Christian Holm 
Barenfeld

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västerbottens 
län

2014-09-29 Edward Riedl Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västernorr-
lands län

2014-09-29 Eva Lohman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västernorr-
lands län

2014-09-29 Lena Asplund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2014-09-29 Jessica Polfjärd Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2014-09-29 Åsa Coenraads Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns norra

2014-09-29 Mikael Cederbratt Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns norra

2014-09-29 Lars-Arne Staxäng Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns södra

2014-09-29 Jan Ericson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns södra

2014-09-29 Cecilie Tenfjord 
Toftby

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Maria Plass Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Camilla Waltersson 
Grönvall

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Ellen Juntti Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns östra

2014-09-29 Sten Bergheden Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns östra

2014-09-29 Cecilia Widegren Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2014-10-04 Elisabeth 
Svantesson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2014-09-29 Lotta Olsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2014-09-29 2014-10-03 Rene Francis Tjänstgörande 
statsrådsersättare

Elisabeth 
Svantesson

Östergötlands 
län

2014-09-29 Finn Bengtsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 Betty Malmberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 Andreas Norlén Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Riksdagsgruppens sammansättning 2015/16
Valkrets Fr.o.m T.o.m Namn Status Ersätter/

ersätts av
Blekinge län 2014-09-29 Annicka Engblom Tjänstgörande 

riksdagsledamot

Dalarnas län 2014-09-29 Ulf Berg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Dalarnas län 2014-09-29 Carl-Oskar Bohlin Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gotlands län 2015-01-19 Jesper Skalberg 
Karlsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2014-09-29 Margareta B Kjellin Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2014-09-29 Tomas Tobé Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Hans Rothenberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Cecilia Magnusson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Lars Hjälmered Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Lisbeth Sundén 
Andersson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2015-03-30 Jenny Petersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-09-29 Michael Svensson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-09-29 Jörgen Warborn Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jämtlands län 2014-09-29 Saila Quicklund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Helena Bouveng Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Sotiris Delis Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Mats Green Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kalmar län 2014-09-29 Jan R Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kalmar län 2014-09-29 Jörgen Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2014-09-29 Katarina 
Brännström

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2014-09-29 2016-09-11 Johan Hultberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2016-09-12 Roland Gustbée Tjänstgörande 
ersättare

Johan Hultberg

Malmö 
kommun

2014-09-29 Tobias Billström Förste vice talman 
(tjänstgörande 
riksdagsledamot)

Malmö 
kommun

2014-09-29 Olof Lavesson Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Malmö 
kommun 

2014-09-29 Patrick Reslow Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Norrbottens 
län

2014-09-29 Krister 
Hammarbergh

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Hans Wallmark Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Anette Åkesson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Maria Malmer 
Stenergard

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Gunilla Nordgren Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Ewa Thalén Finné Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Boriana Åberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Anders Hansson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 Ann-Charlotte 
Hammar Johnsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 Thomas Finnborg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 2015-09-27 Jonas Jacobsson 
Gjörtler

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2016-01-01 Jonas Jacobsson 
Gjörtler

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2015-09-28 2015-12-31 Ulrika Heindorff Tjänstgörande 
ersättare

Jonas Jacobsson 
Gjörtler

Stockholms 
kommun

2014-10-04 Beatrice Ask Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Margareta 
Cederfelt

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Sofia Arkelsten Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Johan Forssell Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Maria 
Abrahamsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Jessica 
Rosencrantz

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Amir Adan Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Tina Ghasemi 
Liljekvist

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2015-01-01 Dag Klackenberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Anti Avsan Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Göran Pettersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Stockholms 
län

2014-12-17 Isabella Hökmark Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Maria Stockhaus Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-04 Karin Enström Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Anna Kinberg Batra Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-16 Fredrik Schulte Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Hanif Bali Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2016-08-01 Alexandra Anstrell Tjänstgörande 
ersättare

Ida Drougge

Stockholms 
län

2014-09-29 Sofia Fölster Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Niklas Wykman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Erik Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 2016-07-31 Ida Drougge Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2015-01-20 Erik Ottoson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-10-04 Ulf Kristersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-09-29 Lotta Finstorp Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-12-31 Erik Bengtzboe Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2015-05-31 Ulrika Karlsson i 
Uppsala

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2014-09-29 Jessika Roswall Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2015-08-27 Marta Obminska Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Värmlands län 2014-09-29 Pia Hallström Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Värmlands län 2014-09-29 Christian Holm 
Barenfeld

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västerbottens 
län

2014-09-29 Edward Riedl Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västernorr-
lands län

2014-09-29 Eva Lohman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västernorr-
lands län

2014-09-29 Lena Asplund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2014-09-29 Jessica Polfjärd Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2014-09-29 Åsa Coenraads Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns norra

2014-09-29 Mikael Cederbratt Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Västra 
Götalands 
läns norra

2014-09-29 Lars-Arne Staxäng Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns södra

2014-09-29 Jan Ericson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns södra

2014-09-29 Cecilie Tenfjord 
Toftby

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Maria Plass Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Camilla Waltersson 
Grönvall

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Ellen Juntti Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns östra

2014-09-29 Sten Bergheden Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns östra

2014-09-29 Cecilia Widegren Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2014-10-04 Elisabeth 
Svantesson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2014-09-29 Lotta Olsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 Finn Bengtsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 Betty Malmberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 Andreas Norlén Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Riksdagsgruppens sammansättning 2016/17
Valkrets Fr.o.m T.o.m Namn Status Ersätter/

ersätts av
Blekinge län 2014-09-29 Annicka Engblom Tjänstgörande 

riksdagsledamot

Dalarnas län 2014-09-29 Carl-Oskar Bohlin Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Dalarnas län 2016-09-13 Ann-Britt Åsebol Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gotlands län 2015-01-19 Jesper Skalberg 
Karlsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2014-09-29 2017-02-14 Margareta B Kjellin Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2014-09-29 Tomas Tobé Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2017-02-15 Lars Beckman Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Hans Rothenberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Cecilia Magnusson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Lars Hjälmered Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Lisbeth Sundén 
Andersson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2015-03-30 Jenny Petersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-09-29 Michael Svensson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-09-29 Jörgen Warborn Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jämtlands län 2014-09-29 Saila Quicklund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Helena Bouveng Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Sotiris Delis Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Mats Green Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kalmar län 2014-09-29 Jan R Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kalmar län 2014-09-29 Jörgen Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2014-09-29 Katarina 
Brännström

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2017-02-27 Johan Hultberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2016-09-12 2017-02-26 Roland Gustbée Tjänstgörande 
ersättare

Johan Hultberg

Malmö 
kommun

2014-09-29 Tobias Billström Förste vice talman 
(tjänstgörande 
riksdagsledamot)

Malmö 
kommun

2014-09-29 Olof Lavesson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Malmö 
kommun

2014-09-29 Patrick Reslow Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Lämnat partiet  

Norrbottens 
län

2014-09-29 Krister 
Hammarbergh

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Hans Wallmark Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Anette Åkesson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Maria Malmer 
Stenergard

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Gunilla Nordgren Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Ewa Thalén Finné Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Boriana Åberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Anders Hansson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 Ann-Charlotte 
Hammar Johnsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 Thomas Finnborg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2016-01-01 Jonas Jacobsson 
Gjörtler

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-10-04 Beatrice Ask Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Margareta 
Cederfelt

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2016-10-03 2016-12-02 Gustav Blix Tjänstgörande 
ersättare

Amir Adan

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Sofia Arkelsten Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Johan Forssell Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Maria 
Abrahamsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Jessica 
Rosencrantz

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 2016-10-02 Amir Adan Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2016-12-03 Amir Adan Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 2017-07-04 Tina Ghasemi 
Liljekvist

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2015-01-01 Dag Klackenberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2017-07-05 Helena Bonnier Tjänstgörande 
ersättare

Tina Ghasemi 
Liljekvist

Stockholms 
län

2014-09-29 Anti Avsan Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Göran Pettersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-12-17 Isabella Hökmark Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Maria Stockhaus Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-04 Karin Enström Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Anna Kinberg Batra Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-16 Fredrik Schulte Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Hanif Bali Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Stockholms 
län

2016-08-01 2017-01-31 Alexandra Anstrell Tjänstgörande 
ersättare

Ida Drougge

Stockholms 
län

2014-09-29 Sofia Fölster Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Niklas Wykman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Erik Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2017-02-01 Ida Drougge Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2015-01-20 Erik Ottoson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-10-04 Ulf Kristersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-09-29 Lotta Finstorp Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-12-31 Erik Bengtzboe Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2015-05-31 2017-05-17 Ulrika Karlsson i 
Uppsala

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2017-06-19 Ulrika Karlsson i 
Uppsala

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2014-09-29 Jessika Roswall Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2015-08-27 Marta Obminska Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2017-05-18 2017-06-18 Gunnar Hedberg Tjänstgörande 
ersättare

Ulrika Karlsson

Värmlands län 2014-09-29 2016-09-13 Pia Hallström Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Värmlands län 2016-09-14 2016-10-11 Pål Jonson Tjänstgörande 
ersättare

Pia Hallström

Värmlands län 2016-10-12 Pål Jonson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Värmlands län 2014-09-29 Christian Holm 
Barenfeld

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västerbottens 
län

2014-09-29 Edward Riedl Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västernorr-
lands län

2014-09-29 Eva Lohman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västernorr-
lands län

2014-09-29 Lena Asplund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2014-09-29 Jessica Polfjärd Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2014-09-29 Åsa Coenraads Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns norra

2014-09-29 Mikael Cederbratt Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns norra

2014-09-29 Lars-Arne Staxäng Tjänstgörande 
riksdagsledamot



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

66

Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Västra 
Götalands 
läns södra

2014-09-29 Jan Ericson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns södra

2014-09-29 Cecilie Tenfjord 
Toftby

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Maria Plass Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Camilla Waltersson 
Grönvall

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Ellen Juntti Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns östra

2014-09-29 Sten Bergheden Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns östra

2014-09-29 Cecilia Widegren Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2014-10-04 Elisabeth 
Svantesson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2014-09-29 Lotta Olsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 Finn Bengtsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 Betty Malmberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 2017-09-10 Andreas Norlén Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2017-09-11 John Widegren Tjänstgörande 
ersättare

Andreas Norlén

Riksdagsgruppens sammansättning 2017/18
Valkrets Fr.o.m T.o.m Namn Status Ersätter/

ersätts av
Blekinge län 2014-09-29 Annicka Engblom Tjänstgörande 

riksdagsledamot

Dalarnas län 2014-09-29 Carl-Oskar Bohlin Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Dalarnas län 2016-09-13 Ann-Britt Åsebol Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gotlands län 2015-01-19 Jesper Skalberg 
Karlsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2014-09-29 Tomas Tobé Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2017-02-15 Lars Beckman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Hans Rothenberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Cecilia Magnusson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Lars Hjälmered Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2014-09-29 Lisbeth Sundén 
Andersson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2018-05-07 Jenny Petersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2015-03-30 2018-01-28 Jenny Petersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-09-29 Michael Svensson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2014-09-29 Jörgen Warborn Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2018-01-29 2018-05-06 Lars Püss Tjänstgörande 
ersättare

Jenny Petersson

Jämtlands län 2014-09-29 Saila Quicklund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Helena Bouveng Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Sotiris Delis Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2014-09-29 Mats Green Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kalmar län 2014-09-29 Jan R Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kalmar län 2014-09-29 Jörgen Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2014-09-29 Katarina 
Brännström

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län 

2017-02-27 Johan Hultberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Malmö 
kommun

2014-09-29 2017-10-10 Tobias Billström Förste vice talman 
(tjänstgörande 
riksdagsledamot)

Malmö 
kommun

2017-10-11 Tobias Billström Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Malmö 
kommun

2014-09-29 Olof Lavesson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Norrbottens 
län

2014-09-29 Krister 
Hammarbergh

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Hans Wallmark Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Anette Åkesson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2014-09-29 Maria Malmer 
Stenergard

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Gunilla Nordgren Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Skåne läns 
södra

2014-09-29 2017-10-10 Ewa Thalén Finné Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2017-10-11 Ewa Thalén Finné Förste vice talman 
(tjänstgörande 
riksdagsledamot)

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Boriana Åberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2014-09-29 Anders Hansson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 Ann-Charlotte 
Hammar Johnsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2014-09-29 Thomas Finnborg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2016-01-01 Jonas Jacobsson 
Gjörtler

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-10-04 Beatrice Ask Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Margareta 
Cederfelt

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Sofia Arkelsten Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Johan Forssell Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Maria 
Abrahamsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2014-09-29 Jessica 
Rosencrantz

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2016-12-03 Amir Adan Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2018-03-06 Tina Ghasemi 
Liljekvist

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2015-01-01 Dag Klackenberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2017-07-05 2018-03-05 Helena Bonnier Tjänstgörande 
ersättare

Tina Ghasemi 
Liljekvist

Stockholms 
län

2014-09-29 Anti Avsan Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Göran Pettersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-12-17 Isabella Hökmark Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Maria Stockhaus Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-04 Karin Enström Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Anna Kinberg Batra Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-10-16 Fredrik Schulte Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Hanif Bali Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Sofia Fölster Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Stockholms 
län

2014-09-29 Niklas Wykman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2014-09-29 Erik Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2017-02-01 Ida Drougge Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2015-01-20 Erik Ottoson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-10-04 Ulf Kristersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-09-29 Lotta Finstorp Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2014-12-31 Erik Bengtzboe Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2017-06-19 Ulrika Karlsson i 
Uppsala

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2014-09-29 Jessika Roswall Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2015-08-27 Marta Obminska Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Värmlands län 2016-10-12 Pål Jonson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Värmlands län 2014-09-29 Christian Holm 
Barenfeld

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västerbottens 
län

2014-09-29 Edward Riedl Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västernorr-
lands län

2014-09-29 Eva Lohman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västernorr-
lands län

2014-09-29 Lena Asplund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2014-09-29 Jessica Polfjärd Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2014-09-29 Åsa Coenraads Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns norra

2014-09-29 Mikael Cederbratt Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns norra

2014-09-29 Lars-Arne Staxäng Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns södra

2014-09-29 Jan Ericson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns södra

2014-09-29 Cecilie Tenfjord 
Toftby

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Maria Plass Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Camilla Waltersson 
Grönvall

Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Västra 
Götalands 
läns västra

2014-09-29 Ellen Juntti Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns östra

2014-09-29 Sten Bergheden Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns östra

2014-09-29 Cecilia Widegren Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2014-10-04 Elisabeth 
Svantesson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2014-09-29 Lotta Olsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 Finn Bengtsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2014-09-29 Betty Malmberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2018-01-01 Andreas Norlén Tjänstgörande 
riksdagsledamot

John Widegren

Östergötlands 
län

2017-09-11 2017-12-31 John Widegren Tjänstgörande 
ersättare

Andreas Norlén

Riksdagsgruppens sammansättning 2018/19
Valkrets Fr.o.m T.o.m Namn Status Ersätter/

ersätts av
Blekinge län 2018-09-24 Annicka Engblom Tjänstgörande 

riksdagsledamot

Dalarnas län 2018-09-24 Carl-Oskar Bohlin Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Dalarnas län 2018-09-24 Ann-Britt Åsebol Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2018-09-24 Lars Beckman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gävleborgs 
län

2018-09-24 Viktor Wärnick Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2018-09-24 Hans Rothenberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2018-09-24 2019-02-24 Lars Hjälmered Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2019-05-11 Lars Hjälmered Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2018-09-24 Marie-Louise Hänel 
Sandström

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2018-09-24 David Josefsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Göteborgs 
kommun

2019-02-25 2019-05-10 Åsa Hartzell Tjänstgörande 
ersättare

Lars Hjälmered

Hallands län 2018-09-24 2019-07-01 Jörgen Warborn Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2018-09-24 Lars Püss Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Hallands län 2018-09-24 Ulrika Jörgensen Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Hallands län 2019-07-02 Helena Antoni Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jämtlands län 2018-09-24 Saila Quicklund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2018-09-24 Helena Bouveng Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Jönköpings 
län

2018-09-24 Mats Green Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kalmar län 2018-09-24 Jan R Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Kronobergs 
län

2018-09-24 Katarina 
Brännström

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Malmö 
kommun

2018-09-24 Tobias Billström Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Malmö 
kommun

2018-09-24 Noria Manouchi Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Norrbottens 
län

2018-09-24 Mattias Karlsson 
i Luleå

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2018-09-24 Hans Wallmark Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
norra och 
östra

2018-09-24 Maria Malmer 
Stenergard

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2018-09-24 Boriana Åberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2018-09-24 Anders Hansson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
södra

2018-09-24 Louise Meijer Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2018-09-24 Ann-Charlotte 
Hammar Johnsson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Skåne läns 
västra

2018-09-24 Ulrika Heindorff Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2018-09-24 Beatrice Ask Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2018-09-24 Margareta 
Cederfelt

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2018-09-24 Ulf Kristersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2018-09-24 Johan Forssell Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2018-09-24 Jessica 
Rosencrantz

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2018-09-24 Arin Karapet Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
kommun

2018-09-24 Kristina Axén Olin Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 Maria Stockhaus Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Stockholms 
län

2018-09-24 Karin Enström Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 2019-07-01 Tomas Tobé Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2019-02-11 2019-07-01 Fredrik Schulte Tjänstgörande 
ersättare

Ida Drougge

Stockholms 
län

2019-07-02 Fredrik Schulte Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 Hanif Bali Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 Alexandra Anstrell Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 Niklas Wykman Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 2018-11-11 Erik Andersson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 2019-02-10 Ida Drougge Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 Erik Ottoson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 Kjell Jansson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2018-09-24 Josefin Malmqvist Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Stockholms 
län

2019-07-02 Richard Herrey Tjänstgörande 
ersättare

Ida Drougge

Stockholms 
län

2018-11-12 Magdalena 
Schröder

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2018-09-24 Lotta Finstorp Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2018-09-24 2019-04-26 Erik Bengtzboe Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2019-05-02 Ann-Sofie 
Lifvenhage

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Söderman-
lands län

2019-04-26 2019-05-02 Jari Puustinen Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2018-09-24 Jessika Roswall Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Uppsala län 2018-09-24 Marta Obminska Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Värmlands län 2018-09-24 Pål Jonson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Värmlands län 2018-09-24 Marléne Lund 
Kopparklint

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västerbottens 
län

2018-09-24 Edward Riedl Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västerbottens 
län

2018-09-24 Elisabeth Björns-
dotter Rahm

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västernorr-
lands län

2018-09-24 Jörgen Berglund Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2018-09-24 2019-07-01 Jessica Polfjärd Tjänstgörande 
riksdagsledamot
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Västmanlands 
län

2019-07-02 Mikael Damsgaard Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västmanlands 
län

2018-09-24 Åsa Coenraads Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns norra

2018-09-24 Johan Hultberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns norra

2018-09-24 Ann-Sofie Alm Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns södra

2018-09-24 Jan Ericson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns södra

2018-09-24 Cecilie Tenfjord 
Toftby

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2018-09-24 Camilla Waltersson 
Grönvall

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2018-09-24 2019-02-17 Ellen Juntti Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2019-04-12 Ellen Juntti Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2018-09-24 Sofia Westergren Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns västra

2019-02-18 2019-04-11 Johanna Rantsi Tjänstgörande 
ersättare

Ellen Juntti

Västra 
Götalands 
läns östra

2018-09-24 Sten Bergheden Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Västra 
Götalands 
läns östra

2018-09-24 Cecilia Widegren Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2018-09-24 Elisabeth 
Svantesson

Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Örebro län 2018-09-24 Lotta Olsson Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2018-09-24 Betty Malmberg Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Östergötlands 
län

2018-09-24 John Widegren Tjänstgörande 
talmansersättare

Andreas Norlén

Östergötlands 
län

2018-09-24 John Weinerhall Tjänstgörande 
riksdagsledamot

Gruppledare

Jessica Polfjärd  Tobias Billström
2015 t o m oktober 2017  fr o m oktober 2017 - 
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Förtroenderådet 2015/ 2016

Jessica Polfjärd
ordförande gruppledare

Hans Wallmark  Ewa Thalén Finné
förste vice gruppledare  andra vice gruppledare

Anti Avsan   Tobias Billström

Karin Enström  Lotta Finstorp

Ulf Kristersson  Cecilia Magnusson

Andreas Norlén  Elisabeth Svantesson

Camilla Waltersson- Grönwall

Förtroenderådet 2016/ 2017

Jessica Polfjärd
ordförande gruppledare

Hans Wallmark  Ewa Thalén Finné
förste vice gruppledare  andra vice gruppledare

Anti Avsan   Tobias Billström

Karin Enström  Lotta Finstorp

Ulf Kristersson  Cecilia Magnusson

Andreas Norlén  Elisabeth Svantesson

Camilla Waltersson- Grönwall

Förtroenderådet 2017/ 2018 (from oktober 2017) 

Tobias Billström
gruppledare

Hans Wallmark  Jessika Roswall
förste vice gruppledare  andre vice gruppledare

Christian Holm   Jörgen Warborn

Anti Avsan   Karin Enström

Lotta Finstorp  Cecilia Magnusson

Andreas Norlén  Elisabeth Svantesson

Camilla Waltersson Grönvall

Förtroenderådet 2018/ 2019

Tobias Billström
gruppledare

Hans Wallmark  Jessika Roswall
förste vice gruppledare  andre vice gruppledare
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Karin Enström   Elisabeth Svantesson

Lars Hjälmered  Johan Forssell

Lotta Finstorp  Saila Quicklund

Camilla Waltersson Grönwall Jörgen Warborn

Mats Green 

Motioner

Partimotioner

Hösten 2015 väcktes följande partimotioner: 
Sverige kan mer - Politik som bryter det nya utanförskapet (2015/16:3043) 
En förnyad integrations- och migrationspolitik (2015/16:3241) 
En modern kunskapsskola (2015/16:3073) 
Säkerhet i en orolig omvärld (2015/16:2174) 
Den moderna familjen (2015/16:3225) 
Trygghet mot brott (2015/16:3072) 
Trygg välfärd (2015/16:3074) 
Motion med anledning av 2016 års ekonomiska vårproposition (2015/16:3406) 

Hösten 2016 väcktes följande partimotioner: 
Plan för ett starkare Sverige - Moderaternas budgetmotion 2017 (2016/17:3350)
Plan för ett starkare Sverige - Nolltolerans mot dåliga skolor (2016/17:3389) 
Plan för ett starkare Sverige - Bryt utanförskapet (2016/17:3372) 
Plan för ett starkare Sverige - Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld (2016/17:3382) 
Plan för ett starkare Sverige - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (2016/17:3371)  
Plan för ett starkare Sverige - Trygghet att lita på (2016/17:3388)
Plan för ett starkare Sverige - kraftfulla åtgärder mot terrorism (2016/17:3387)
Plan för ett starkare Sverige - reformer för fler bostäder (2016/17:3378) 
Motion med anledning av 2017 års ekonomiska vårproposition (2016/17:3727) 

Hösten 2017 väcktes följande partimotioner: 
Vi tror på Sverige – Moderaternas budgetmotion 2018 (2017/18:3681)
Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige (2017/18:3567 )
Säkerhetspolitik för Sverige (2017/18:3566) 
En nationell hälso- och sjukvårdsagenda (2017/18:3568) 
En bättre start – integration som fungerar (2017/18:3591) 
Bekämpa brott och otrygghet i hela landet (2017/18:3569) 
Ökat byggande och fler bostäder (2017/18:3570) 
Hela Sverige ska jobba (2017/18:3592) 
Motion med anledning av 2018 års ekonomiska vårproposition (2017/18:4162) 

Hösten 2018 väcktes följande partimotioner: 
Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt (2018/19:2934)
Ett ja ska vara ett ja - Sverige måste ta tag i integrationen (2018/19:2918)
Motion med anledning av Vårändringsbudget för 2019 (2018/19:3097)
Motion med anledning av 2019 års ekonomiska vårproposition (2018/19:3095)
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Kommittémotioner

Hösten 2015 väcktes följande kommittémotioner: 

Arbete mot våld i nära relationer
Motion (2015/16:2334) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Arbetet för romsk inkludering och mot antiziganism
Motion (2015 /16:2492) av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Arbetskraftsinvandring
Motion (2015/16:1953) av Johan Forssell m.fl. (M, C, FP, KD)

Besöksnäringen
Motion (2015/16:2450) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Bostadspolitik
Motion (2015/16:1986) av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Bra mat och stärkt konkurrenskraft
Motion (2015/16:2603) av Ulf Berg m.fl. (M)

Brott mot företag och företagare
Motion (2015/16:2335) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Brott som begås på internet
Motion (2015/16:2649) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Bättre fritidshem
Motion (2015/16:2740) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Bättre konkurrensvillkor för alla transportslag
Motion (2015/16:3058) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Bättre möjligheter till omställning
Motion (2015/16:2773) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Bättre omställning och ett längre arbetsliv
Motion (2015/16:2275) av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Bättre skydd för journalister och medieredaktioner
Motion (2015/16:2491) av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Bättre undervisning i Svenska som andraspråk
Motion (2015/16:2739) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Det civila samhället
Motion (2015/16:2136) av Olof Lavesson m.fl. (M)

Det fria skolvalet
Motion (2015/16:2769) av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Det goda livet på äldre dagar
Motion (2015/16:2589) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Digitalt stöd till små skolor och elever med annat modersmål
Motion (2015/16:2738) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En ambitiös och effektiv klimatpolitik
Motion (2015/16:2601) av Ulf Berg m.fl. (M)
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En bättre förskola för alla
Motion (2015/16:2774) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En bättre lärarutbildning
Motion (2015/16:2735) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En digitaliseringsstrategi och ett nationellt digitalt lärarlyft
Motion (2015/16:2768) av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

En effektivare kriminalvård
Motion (2015/16:2307) av Beatrice Ask m.fl. (M)

En effektivare kriminalvårdspolitik
Motion (2015/16:2648) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

En förebyggande strategi för bättre folkhälsa
Motion (2015/16:2483) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

En mer inkluderande arbetsmarknad
Motion (2015/16:2276) av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

En nystart i socialtjänsten - förbättra barns uppväxtvillkor
Motion (2015/16:2482) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

En politik för att underlätta företagande 
Motion (2015/16:2701) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

En politik för offentlig upphandling
Motion (2015/16:2446) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

En stärkt krisberedskap m.m.
Motion (2015/16:2171) av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap
Motion (2015/16:2333) av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD)

En trygg hälso- och sjukvård - i rätt tid av hög kvalitet
Motion (2015/16:3226) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

En tydlig strategi för apotek och läkemedel - patienten i centrum
Motion (2015/16:2478) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Energi
Motion (2015/16:2447) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling
Motion (2015/16:2767) av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor
Motion (2015/16:2500) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar
Motion (2015/16:2498) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Ett långsiktigt normarbete – en fördjupad ANDT-strategi
Motion (2015/16:2485) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Film
Motion (2015/16:2135) av Olof Lavesson m.fl. (M)

Fler företag för ett starkare Sverige
Motion (2015/16:1189) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)
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Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Fler vägar in på arbetsmarknaden
Motion (2015/16:2508) av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Folkbildning
Motion (2015/16:2134) av Olof Lavesson m.fl. (M)

Forskning och innovation utvecklar Sverige
Motion (2015/16:2772) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Frihet och utveckling i världen
Motion (2015/16:2971) av Karin Enström m.fl. (M)

Fristående lärarutbildning
Motion (2015/16:2771) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Författningsfrågor
Motion (2015/16:2493) av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Försvar och samhällets krisberedskap
Motion (2015/16:2172) av Hans Wallmark m.fl. (M)

Generationsskiften i fåmansbolag
Motion (2015/16:2246) av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Giftfri miljö
Motion (2015/16:2606) av Ulf Berg m.fl. (M)

Grov organiserad brottslighet
Motion (2015/16:2651) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Handel
Motion (2015/16:2449) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Hets mot transpersoner
Motion (2015/16:2497) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Idrott och hälsa i skolan
Motion (2015/16:2764) av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Illegala vapen
Motion (2015/16:2650) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Industri och konkurrenskraft
Motion (2015/16:2451) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Information om jobbskatteavdragets effekt på sysselsättningen
Motion (2015/16:2245) av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Infrastruktur för mobilitet och hållbarhet
Motion (2015/16:3059) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD)

Innovation
Motion (2015/16:2705) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Insatser mot spelberoende
Motion (2015/16:2480) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Jakt och viltvård
Motion (2015/16:2600) av Ulf Berg m.fl. (M)

Jämställdhet i arbetslivet
Motion (2015/16:2274) av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
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RO

Kapitalinsats i aktiebolag
Motion (2015/16:1948) av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Karriärtjänster i utanförskapsområden
Motion (2015/16:2766) av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Klimat- och miljöpolitik
Motion (2015/16:1362) av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD)

Krafttag mot narkotika
Motion (2015/16:2306) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Kreativa näringar
Motion (2015/16:2453) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Kultur, medier, trossamfund och fritid
Motion (2015/16:2137) av Olof Lavesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Kvotering) av svenska börsbolagsstyrelser
Motion (2015/16:1949) av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP)

Legala vapen för jakt och skytteändamål
Motion (2015/16:2308) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Life science
Motion (2015/16:2452) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald
Motion (2015/16:2604) av Ulf Berg m.fl. (M)

Lärlingsutbildning
Motion (2015/16:2765) av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Minoritetsspråken
Motion (2015/16:2494) av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Minskad skatteadministration
Motion (2015/16:2244) av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott
Motion (2015/16:2645) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Namnlagen
Motion (2015/16:1950) av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, FP, C)

Nya och växande företag
Motion (2015/16:2445) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Näringsliv
Motion (2015/16:2455) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Offentlig upphandling
Motion (2015/16:1752) av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Personaloptioner
Motion (2015/16:2243) av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Polisen i medborgarnas tjänst
Motion (2015/16:2646) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Politik för levande hav och sjöar
Motion (2015/16:2602) av Ulf Berg m.fl. (M)
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Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Reformer för fler bostäder
Motion (2015/16:2702) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Regelförenklingar
Motion (2015/16:2448) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Regional tillväxt
Motion (2015/16:1190) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Regional tillväxt
Motion (2015/16:2454) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Revisionsplikten
Motion (2015/16:2247) av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Riv hindren - alla har rätt till ett rörligt liv
Motion (2015/16:2484) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Sanktioner vid bristande uppfyllelse) av minoritetspolitiska åtaganden
Motion (2015/16:2501) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Sjukförsäkringsfrågor
Motion (2015/16:1951) av Johan Forssell m.fl. (M)

Skogspolitik
Motion (2015/16:2607) av Ulf Berg m.fl. (M)

Skydd) av barn från brott
Motion (2015/16:2336) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Skyddet för de mänskliga rättigheterna
Motion (2015/16:2502) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Stärk konkurrenskraften hos de blå och gröna näringarna
Motion (2015/16:1363) av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD)

Stärk psykiatrin – och det förebyggande arbetet
Motion (2015/16:2481) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Stärk rättssamhället
Motion (2015/16:2303) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Stärkt konsumentpolitik
Motion (2015/16:2704) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Synliggörande) av arbetsgivaravgiften
Motion (2015/16:2242) av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Sänkta trösklar och fler vägar till det första jobbet
Motion (2015/16:2277) av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet
Motion (2015/16:2305) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Tillämpad forskning för bättre hälsa
Motion (2015/16:2479) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Unga lagöverträdare
Motion (2015/16:2647) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD)

Universitet och högskolor
Motion (2015/16:2770) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
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RO

Utredning om svensk skolas styrning och ledning
Motion (2015/16:2732) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Utvecklat arbete mot antisemitism och för judisk säkerhet
Motion (2015/16:2495) av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Utveckling) av yrkeshögskolan
Motion (2015/16:2734) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Utvärdering) av kursgymnasiet
Motion (2015/16:2733) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Vitbok om behandlingen av samer och tornedalingar
Motion (2015/16:2499) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Vård av demokratin och ökat valdeltagande 
Motion (2015/16:2496) av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Värna den fria rörligheten
Motion (2015/16:2507) av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Yrkesutbildning för framtiden
Motion (2015/16:2775) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Åtgärder för att få fler att jobba längre
Motion (2015/16:1952) av Johan Forssell m.fl. (M)

Åtgärder mot tiggeri 
Motion (2015/16:2304) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Hösten 2016 väcktes följande kommittémotioner: 

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och 
åtgärder för nyanlända elever i grundskolan
Motion (2016/17:3070) av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Alliansens näringslivsmotion
Motion (2016/17:3123) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Anstånd i skattemål
Motion (2016/17:3158) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Arbetsmarknad
Motion (2016/17:3079) av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Associationsrätt
Motion (2016/17:3144) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Avdragsförbudet för stadigvarande bostad
Motion (2016/17:3157) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Bortre tidsgränsen
Motion (2016/17:2353) av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Brott mot äldre
Motion (2016/17:3228) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Bättre förutsättningar för lärare
Motion (2016/17:3045) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion
Motion (2016/17:3173) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

82

Moderata Samlingspartiet 
Riksorganisationen (2015-2018)

RO

Bättre skydd för medieredaktioner
Motion (2016/17:3286) av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Det civila samhället i en ny tid
Motion (2016/17:2887) av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Digitaliserad vård, omsorg och apotek - samordning krävs
Motion (2016/17:3226) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Domstolarnas oberoende
Motion (2016/17:3294) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Effekter av regeringens skattepolitik
Motion (2016/17:3405) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Effektiv klimat- och miljöpolitik 
Motion (2016/17:3167) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

En bättre förskola
Motion (2016/17:3044) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En bättre lärarutbildning
Motion (2016/17:3043) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En bättre yrkeshögskola
Motion (2016/17:3068) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En effektivare kriminalvård 
Motion (2016/17:3232) av Beatrice Ask m.fl. (M)

En förbättrad konsumentpolitik
Motion (2016/17:3147) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

En mer flexibel gymnasieskola
Motion (2016/17:3067) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En modern kulturpolitik
Motion (2016/17:2884) av Olof Lavesson m.fl. (M)

En nationell studie- och yrkesvägledningsplattform
Motion (2016/17:3066) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En ny nationell och samlad cancerstrategi
Motion (2016/17:3224) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

En plan för fler jobb och växande företag
Motion (2016/17:3128) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

En politik för ökad handel och export
Motion (2016/17:3124) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

En sjukförsäkring som stöder återgång i arbete
Motion (2016/17:2355) av Johan Forssell m.fl. (M)

En stärkt besöksnäring
Motion (2016/17:3129) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap
Motion (2016/17:2766) av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

En trygg energiförsörjning 
Motion (2016/17:3189) av Lars Hjälmered m.fl. (M)
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RO

Entreprenörskap och lärlingsutbildning i gymnasieskolan
Motion (2016/17:3071) av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar
Motion (2016/17:3293) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Ett starkt försvar i en orolig omvärld
Motion (2016/17:3204) av Hans Wallmark m.fl. (M)

Ett tydligt regelverk för en växande delningsekonomi
Motion (2016/17:2510) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

EU:s roll som global aktör
Motion (2016/17:2767) av Karin Enström m.fl. (M)

Familjerätt och familjelagstiftning
Motion (2016/17:3143) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Fastighetsrättslig motion 
Motion (2016/17:3142) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Fiske och vattenbruk
Motion (2016/17:3185) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Fler ska kunna arbeta längre
Motion (2016/17:2354) av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Frihet och utveckling i världen
Motion (2016/17:2768) av Karin Enström m.fl. (M)

Fristående pedagogisk kompletterande utbildning samt en högskola för alla
Motion (2016/17:3069) av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete
Motion (2016/17:2356) av Johan Forssell m.fl. (M)

Förstajobbetavdrag
Motion (2016/17:3154) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Försvar och krisberedskap
Motion (2016/17:2092) av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)

Generationsskiften
Motion (2016/17:3402) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Granskning av den kommunala vuxenutbildningen på enhetsnivå
Motion (2016/17:3065) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Grov organiserad brottslighet
Motion (2016/17:3236) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Motion (2016/17:3268) av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Industri och konkurrenskraft
Motion (2016/17:3188) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Information om jobbskatteavdraget
Motion (2016/17:3404) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Infrastruktur för ett hållbart transportsystem 
Motion (2016/17:2530) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD)
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RO

Insatser för nyanlända barn och vuxna
Motion (2016/17:3064) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Jakt och viltvård
Motion (2016/17:3171) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Jämställdhet
Motion (2016/17:3078) av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Klimat- och miljöpolitik
Motion (2016/17:2670) av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Konsekvensanalys avseende mervärdesskatteregler i fråga om posttjänster
Motion (2016/17:3403) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Krafttag mot bedrägerier
Motion (2016/17:3235) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Krafttag mot mängdbrott
Motion (2016/17:3230) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Kreativa näringar
Motion (2016/17:3150) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Kultur för barn och unga
Motion (2016/17:2967) av Olof Lavesson m.fl. (M)

Kultur, idrott och hälsa
Motion (2016/17:2885) av Olof Lavesson m.fl. (M)

Legala vapen för jakt- och skytteändamål
Motion (2016/17:3233) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Life science och medtech
Motion (2016/17:3187) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Livskraftiga ekosystem
Motion (2016/17:3169) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Mer tid i klassrummet för alla elever
Motion (2016/17:3040) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Mindre regelkrångel för företag
Motion (2016/17:3186) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Minskad skatteadministration
Motion (2016/17:3407) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda
Motion (2016/17:3292) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott
Motion (2016/17:3237) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Nationell handlingsplan för socialtjänsten
Motion (2016/17:3221) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Ny tid för kultur
Motion (2016/17:2886) av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Personaloptioner
Motion (2016/17:3401) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
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RO

Plikt att förhindra radikalisering
Motion (2016/17:3290) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Polisen i medborgarnas tjänst 
Motion (2016/17:3231) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Politik för att skapa förutsättningar för en giftfri miljö
Motion (2016/17:3165) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Politik för levande hav och vattendrag
Motion (2016/17:3166) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Politiken för global utveckling (PGU)
Motion (2016/17:3308) av Karin Enström m.fl. (M)

Psykiatrin - en samlad strategi
Motion (2016/17:3218) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Reformer för en bättre hbtq-politik 
Motion (2016/17:3146) av Olof Lavesson m.fl. (M)

Regional tillväxt
Motion (2016/17:3125) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Resurseffektivt samhälle
Motion (2016/17:3168) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Revisionsplikten
Motion (2016/17:3380) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

RUT-avdraget
Motion (2016/17:3159) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Sanktionsmöjligheter gällande kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket
Motion (2016/17:2505) av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Skogspolitik
Motion (2016/17:3172) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Skyddade personuppgifter och personlig integritet 
Motion (2016/17:3156) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal
Motion (2016/17:3238) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen
Motion (2016/17:3267) av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Stärk diabetesvården
Motion (2016/17:3220) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Stärk hjärt- och kärlsjukvården
Motion (2016/17:3223) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Stärk äldres livskvalitet
Motion (2016/17:3225) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Stärkt grundlagsskydd för mänskliga rättigheter
Motion (2016/17:3291) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag
Motion (2016/17:3151) av Lars Hjälmered m.fl. (M)
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RO

Stärkt krisberedskap för Sverige
Motion (2016/17:3205) av Hans Wallmark m.fl. (M)

Sverige som innovationsland
Motion (2016/17:3149) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Synliggör arbetsgivaravgiften
Motion (2016/17:3400) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Transporter för fler jobb och tillväxt
Motion (2016/17:2531) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Unga lagöverträdare
Motion (2016/17:3234) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Universitet och högskolor
Motion (2016/17:3048) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Uppföljning) av den nya tullagen
Motion (2016/17:3381) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Utvecklat arbete mot våldsbejakande extremism
Motion (2016/17:3287) av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Utveckling och tillväxt i hela landet
Motion (2016/17:2649) av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Veterandagen som allmän flaggdag
Motion (2016/17:3289) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Motion (2016/17:3406) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Vård av hög kvalitet och kontinuitet, patientsäker och effektiv i god arbetsmiljö 
Motion (2016/17:3222) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt 
motverka hedersrelaterat våld och förtryck
Motion (2016/17:3288) av Andreas Norlén m.fl. (M)

Åtgärder mot tiggeri
Motion (2016/17:3229) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Ökad handel för ökat välstånd
Motion (2016/17:3148) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Översyn av företrädaransvaret
Motion (2016/17:3152) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Översyn av skatteregler för lantbrukare
Motion (2016/17:3153) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Hösten 2017 väcktes följande kommittémotioner: 

Alliansens näringslivsmotion
Motion (2017/18:3420) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Arbetet för romsk inkludering och mot antiziganism
Motion (2017/18:3120) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Arbetskraftsinvandringen
Motion (2017/18:3181) av Johan Forssell m.fl. (M)
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Associationsrätt
Motion (2017/18:3212) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck 
Motion (2017/18:3736) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Bekämpa mängdbrott
Motion (2017/18:3738) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Bekämpa terrorism
Motion (2017/18:3735) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Bostadspolitisk motion
Motion (2017/18:3343) av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Bryt ungas kriminella bana
Motion (2017/18:3191) av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion
Motion (2017/18:3345) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Civilrättsliga ställningstaganden 
Motion (2017/18:3344) av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Civilsamhället i en ny tid
Motion (2017/18:3067) av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Cyberbrott och internetbaserad brottslighet
Motion (2017/18:3190) av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

Den bortre tidsgränsen
Motion (2017/18:3034) av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Digitalisering av skolan
Motion (2017/18:3358) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Effekter av regeringens skattepolitik
Motion (2017/18:3724) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

En attraktiv och stärkt besöksnäring
Motion (2017/18:3418) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

En bättre förskola
Motion (2017/18:3359) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En bättre lärarutbildning och fler skickliga lärare
Motion (2017/18:3353) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En effektiv klimat- och miljöpolitik
Motion (2017/18:3352) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

En förbättrad konsumentpolitik
Motion (2017/18:3213) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

En förstärkt, modern och effektiv kriminalvård
Motion (2017/18:3188) av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik
Motion (2017/18:3178) av Johan Forssell m.fl. (M)

En mer flexibel gymnasieskola 
Motion (2017/18:3360) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
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En modern kulturpolitik
Motion (2017/18:3068) av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

En modern politik för civilsamhället
Motion (2017/18:3069) av Olof Lavesson m.fl. (M)

En politik för ökad handel och export
Motion (2017/18:3410) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

En robust krisberedskap
Motion (2017/18:3221) av Hans Wallmark m.fl. (M)

En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap
Motion (2017/18:3009) av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög 
kvalitet i rätt tid
Motion (2017/18:3421) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Energi för arbete och välstånd
Motion (2017/18:3404) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Energi för Sverige
Motion (2017/18:3413) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Entreprenörskap och småföretagande
Motion (2017/18:3412) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Entreprenörskap och småföretagande
Motion (2017/18:3416) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor
Motion (2017/18:3130) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Ett starkt svenskt försvar
Motion (2017/18:3222) av Hans Wallmark m.fl. (M)

Ett utvidgat tjänstemannaansvar
Motion (2017/18:3119) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

EU-samarbetet nu och i framtiden
Motion (2017/18:3240) av Karin Enström m.fl. (M)

Familjerätt och familjelagstiftning
Motion (2017/18:3217) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Fastighetsrätt
Motion (2017/18:3216) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Fiske och vattenbruk
Motion (2017/18:3346) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Fler bör arbeta längre
Motion (2017/18:3028) av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Fler jobb och bättre fungerande arbetsmarknad 
Motion (2017/18:3177) av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD)

Fler jobb och växande företag
Motion (2017/18:3405) av Lars Hjälmered m.fl. (M)
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Forskning för mer kunskap och fler innovationer i Sverige
Motion (2017/18:3041) av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige
Motion (2017/18:3356) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Frihet för Svenska kyrkan – möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt 
tak och golv för kyrkoavgiften 
Motion (2017/18:3124) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Frihet, fred och utveckling i världen
Motion (2017/18:3239) av Karin Enström m.fl. (M)

Förebyggande av våldsbejakande extremism – fler åtgärder behövs
Motion (2017/18:3126) av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Företrädaransvar och anstånd i skattemål
Motion (2017/18:3725) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Försvar och krisberedskap
Motion (2017/18:3220) av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)

Föräldraförsäkring
Motion (2017/18:3030) av Johan Forssell m.fl. (M)

Grundskolan
Motion (2017/18:3039) av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Gymnasieskolan
Motion (2017/18:3042) av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Industri och konkurrenskraft
Motion (2017/18:3406) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Infrastruktur för ett hållbart transportsystem 
Motion (2017/18:3894) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD)

Innovation för svensk tillväxt
Motion (2017/18:3417) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Jakt och viltvård
Motion (2017/18:3348) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Klimat och hållbar tillväxt
Motion (2017/18:3730) av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L)

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete
Motion (2017/18:3125) av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Krafttag mot gängkriminalitet och grov organiserad brottslighet
Motion (2017/18:3192) av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

Krafttag mot narkotika
Motion (2017/18:3737) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Kränkande behandling, frånvaro och psykisk ohälsa
Motion (2017/18:3355) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap
Motion (2017/18:3071) av Olof Lavesson m.fl. (M)
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Kultur, idrott och hälsa
Motion (2017/18:3072) av Olof Lavesson m.fl. (M)

Kvalitetsfokus i vård och omsorg
Motion (2017/18:3651) av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Life science och medtech
Motion (2017/18:3407) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Lika möjligheter för kvinnor och män
Motion (2017/18:3182) av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Livskraftiga ekosystem
Motion (2017/18:3354) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Minskad skatteadministration, regelförenklingar och konsekvensanalyser
Motion (2017/18:3723) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Minskat regelkrångel för fler och växande företag
Motion (2017/18:3408) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motverka hedersrelaterade brott
Motion (2017/18:3189) av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

Ny tid för kulturpolitiken
Motion (2017/18:3070) av Olof Lavesson m.fl. (M)

Nyanländas skolgång
Motion (2017/18:3040) av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Närvarande polis i hela landet
Motion (2017/18:3739) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Permanent skyddad folkbokföring
Motion (2017/18:3718) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Plikt att förhindra radikalisering
Motion (2017/18:3127) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Politik för levande hav och vattendrag
Motion (2017/18:3349) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Punktskatter
Motion (2017/18:3295) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

På väg mot en giftfri vardag
Motion (2017/18:3350) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Reformer för en bättre hbtq-politik
Motion (2017/18:3215) av Olof Lavesson m.fl. (M)

Regelförenklingar för medborgare och företag
Motion (2017/18:3118) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Regional tillväxt
Motion (2017/18:3409) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Regional tillväxt
Motion (2017/18:3411) av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Resurseffektivt samhälle
Motion (2017/18:3351) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
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Skatteförfarande och folkbokföring
Motion (2017/18:3294) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Skattemässig hantering av virtuella varor
Motion (2017/18:3293) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta
Motion (2017/18:3839) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Skattepolitik för växande företag
Motion (2017/18:3292) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Skogspolitik
Motion (2017/18:3347) av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen
Motion (2017/18:3180) av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Stadigvarande bostad
Motion (2017/18:3721) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Stärkt oberoende för de högsta domstolarna
Motion (2017/18:3128) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomin
Motion (2017/18:3670) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Synliggörande av och information om skatter
Motion (2017/18:3722) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade
Motion (2017/18:3066) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Transporter för jobb och tillväxt 
Motion (2017/18:3833) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Tullverket – upprätthålla gränsskyddet
Motion (2017/18:3291) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Tullverkets befogenheter
Motion (2017/18:3719) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Underhållsstöd
Motion (2017/18:3033) av Johan Forssell m.fl. (M)

Underlätta UF-företagande
Motion (2017/18:3720) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Universitet och högskolor
Motion (2017/18:3357) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Uppföljning av lagstiftning
Motion (2017/18:3726) av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Uppvärdera medborgarskapet
Motion (2017/18:3179) av Johan Forssell m.fl. (M)

Utbildning som leder till jobb
Motion (2017/18:3361) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Utvecklat arbete mot antisemitism och för judisk säkerhet
Motion (2017/18:3117) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
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Utveckling och tillväxt i hela landet
Motion (2017/18:3717) av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Utvidgning av friskvårdsbegreppet
Motion (2017/18:3290) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Vattenrättsliga frågor
Motion (2017/18:3214) av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Vård av demokratin och ökat valdeltagande
Motion (2017/18:3121) av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt 
motverka hedersrelaterat våld och förtryck
Motion (2017/18:3129) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Åtgärdsförslag för att minska sjukskrivningarna
Motion (2017/18:3032) av Johan Forssell m.fl. (M)

Ökad handel för ökat välstånd
Motion (2017/18:3419) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Hösten 2018 väcktes följande kommittémotioner: 

Associationsrätt
Motion (2018/19:2829) av Mats Green m.fl. (M)

Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion
Motion (2018/19:2896) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Bättre konsekvensutredningar
Motion (2018/19:2875) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Bättre kunskap om elevernas kunskaper
Motion (2018/19:2826) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

Civil beredskap
Motion (2018/19:2817) av Beatrice Ask m.fl. (M)

En bättre förskola 
Motion (2018/19:2834) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

En bättre lärarutbildning och fler skickliga lärare 
Motion (2018/19:2833) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

En bättre start i livet - insatser för socialt utsatta barn
Motion (2018/19:2791) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En effektiv polis 
Motion (2018/19:2868) av Tomas Tobé m.fl. (M)

En giftfri vardag 
Motion (2018/19:2887) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
Motion (2018/19:2921) av Johan Forssell m.fl. (M)

En mer flexibel gymnasieskola 
Motion (2018/19:2837) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

En modern, tydlig och effektiv kriminalvård 
Motion (2018/19:2867) av Tomas Tobé m.fl. (M)
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En nationell hälso- och sjukvårdsagenda
Motion (2018/19:2787) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En ny uppdaterad nationell cancerstrategi
Motion (2018/19:2881) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar
Motion (2018/19:2821) av Beatrice Ask m.fl. (M)

En skola och utbildning som främjar social rörlighet
Motion (2018/19:2836) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

En trygg diabetesvård
Motion (2018/19:2790) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Ett reformerat underhållsstöd
Motion (2018/19:2759) av Johan Forssell m.fl. (M)

Ett starkt försvar för att säkra Sverige
Motion (2018/19:2816) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Ett starkt och självständigt civilsamhälle
Motion (2018/19:2863) av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Ett tryggt och hållbart energisystem
Motion (2018/19:2784) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Familjerätt
Motion (2018/19:2828) av Mats Green m.fl. (M)

Fiske och vattenbruk
Motion (2018/19:2889) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Fler bostäder och ökat byggande
Motion (2018/19:2831) av Mats Green m.fl. (M)

Fler företag och stärkt konkurrenskraft 
Motion (2018/19:2783) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige
Motion (2018/19:2832) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

Frihet för Svenska kyrkan - möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt 
tak och golv för kyrkoavgiften 
Motion (2018/19:2808) av Marta Obminska m.fl. (M)

Förebyggande) av våldsbejakande extremism
Motion (2018/19:2810) av Marta Obminska m.fl. (M)

Förstärkta åtgärder mot terrorism
Motion (2018/19:2880) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Föräldraförsäkringen
Motion (2018/19:2760) av Johan Forssell m.fl. (M)

Hela Sverige ska jobba 
Motion (2018/19:2807) av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Jakt och viltvård
Motion (2018/19:2890) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
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Jämställdhet
Motion (2018/19:2806) av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Klimatpolitik för hoppfulla
Motion (2018/19:2895) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Konsumentpolitik
Motion (2018/19:2830) av Mats Green m.fl. (M)

Kraftfulla åtgärder mot sexualbrott 
Motion (2018/19:2869) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Kultur- och mediepolitisk motion
Motion (2018/19:2862) av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Levande hav och vattendrag
Motion (2018/19:2885) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Livskraftiga ekosystem 
Motion (2018/19:2892) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige 
Motion (2018/19:2835) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda
Motion (2018/19:2809) av Marta Obminska m.fl. (M)

Nationell handlingsplan för socialtjänsten
Motion (2018/19:2792) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Permanent skyddad folkbokföring
Motion (2018/19:2877) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Psykiatrin - en samlad strategi
Motion (2018/19:2793) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Reformagenda för Sverige 
Motion (2018/19:2819) av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)

Regional tillväxt
Motion (2018/19:2781) av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Skatteförfarande och folkbokföring
Motion (2018/19:2876) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Skogspolitik
Motion (2018/19:2888) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Skydd för medieredaktioner
Motion (2018/19:2811) av Marta Obminska m.fl. (M)

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen 
Motion (2018/19:2919) av Johan Forssell m.fl. (M)

Stadigvarande bostad
Motion (2018/19:2873) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra 
grundlagsfrågor
Motion (2018/19:2812) av Marta Obminska m.fl. (M)
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Stärk hjärt-kärlsjukvården
Motion (2018/19:2788) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Stärk vårdens medarbetare
Motion (2018/19:2882) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Stärk äldres livskvalitet - trygg äldreomsorg
Motion (2018/19:2794) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Stöldligor och annan mängdbrottslighet 
Motion (2018/19:2870) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi 
Motion (2018/19:2902) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Sverige ska vara ett digitalt föregångsland
Motion (2018/19:2900) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Sverige som ett resurseffektivt samhälle
Motion (2018/19:2891) av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Synliggörande av och information om skatter
Motion (2018/19:2874) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Säkerhetspolitik för att värna Sverige 
Motion (2018/19:2818) av Beatrice Ask m.fl. (M)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade
Motion (2018/19:2789) av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Transporter för jobb och tillväxt 
Motion (2018/19:2901) av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Trygghet och studiero, kränkande behandling, frånvaro och psykisk ohälsa
Motion (2018/19:2824) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

Tullverket - upprätthåll gränsskyddet
Motion (2018/19:2872) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Underlätta UF-företagande
Motion (2018/19:2878) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Universitet och högskolor
Motion (2018/19:2827) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

Uppföljning av lagstiftning
Motion (2018/19:2879) av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Uppvärdera medborgarskapet
Motion (2018/19:2920) av Johan Forssell m.fl. (M)

Utbildning som leder till jobb 
Motion (2018/19:2825) av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet 
Motion (2018/19:2865) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt 
motverka hedersrelaterat våld och förtryck
Motion (2018/19:2813) av Marta Obminska m.fl. (M)
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Åtgärder mot gängbrottsligheten 
Motion (2018/19:2871) av Tomas Tobé m.fl. (M)

Moderaterna i Europaparlamentet
Den moderata delegationen i Europaparlamentet ingår i EPP-gruppen, som samlar 
europeiska kristdemokrater och liberalkonservativa center-högerpartier från EU:s 
samtliga medlemsländer. Bland andra återfinns tyska CDU/CSU, franska Les 
Républicains, danska Konservative Folkeparti och finländska Samlingspartiet. De 
svenska moderaterna har varit representerade genom Gunnar Hökmark (delega-
tionsledare för EPP-SE), Anna-Maria Corazza Bildt och Christofer Fjellner.

Efter europaparlamentsvalet 2019 ökade den svenska EPP-delegationen från fyra 
till sex ledamöter, medan EPP-gruppens storlek totalt såg en nedgång från 216 
ledamöter till omkring 179. Moderaterna har därmed ökat i storlek relativt många 
andra nationella delegationer. Den tyska delegationen är alltjämt störst, följt av den 
polska, rumänska, ungerska och spanska. 

I Europaparlamentet är ledamöterna vanligtvis ordinarie ledamot i ett utskott, 
samt ersättare i ett annat. Särskilda regler och undantag gör det möjligt för den 
ordningen att se något annorlunda ut.

Europaparlamentet har 20 utskott och Moderaterna har funnits representerade som 
ordinarie ledamöter i fyra av dessa, samt som ersättare i ytterligare fyra. Modera-
terna, genom kansliets medarbetare, bevakar därutöver samtliga andra utskott. 

Gunnar Hökmark har varit ordinarie ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrå-
gor, i vilket han arbetat med och ansvarat för bland annat frågor och lagstiftning 
kring bankunionen, kapitalmarknadsunionen, stabilitets- och tillväxtpakten, moms-
system, konkurrens och strukturreformer. Hökmark har varit ersättare i utskottet 
för industri, forskning och energi, i vilket han arbetat med och ansvarat för bland 
annat energilagstiftning, spektrumtilldelning, 5G-infrastruktur, den digitala inre 
marknaden, EU:s forskningsprogram och europeisk försvarsindustri. Utöver det 
arbetade Hökmark med parlamentets mandatfördelning efter Brexit, som resul-
terade i ytterligare ett svenskt mandat, liksom med utrikes- och säkerhetsfrågor, 
grannskapspolitiken och anti-penningtvättlagstiftning.

Anna Maria Corazza Bildt har varit ordinarie ledamot och förste vice ordförande i 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, där hon ansvarat för bland 
annat den digitala inre marknaden och fria dataflöden. Corazza Bildt har också 
varit ordinarie ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter där hon bland annat 
ansvarat för parlamentets arbete mot våld mot kvinnor, liksom ersättare i utskottet 
för medborgerliga fri- och rättigheter, rättsliga och inrikes frågor, där hon bl.a. annat 
ansvarat för arbetet med sexuell exploatering och skydd av barn på nätet. Corazza 
Bildt har också varit ordinarie ledamot av det särskilda utskottet för terrorism-
bekämpning och har varit Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter. 
Corazza Bildt har grundat parlamentsgruppen för barns rättigheter, samt varit 
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ordförande för Single Seats styrelse, en kampanj inom parlamentet för att stoppa 
flytten mellan Bryssel och Strasbourg.

Christofer Fjellner har varit ordinarie ledamot i utskottet för internationell handel, 
samt ersättare i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt budget-
utskottet. Fjellner har varit ansvarig för EU:s reformer av skyddstullar, EU:s system 
för tullättnader för fattiga länder samt handelsrelationen med Västra Afrika samt för 
EPP-gruppen i frågor som rör exportkontroll och grön frihandel. I miljöutskottet har 
Fjellner ansvarat för frågor som rör länkning av utsläppshandel med tredjeländer, 
flera lagstiftningsakter som rör fordon som koldioxidutsläpp från lastbilar samt 
typgodkännande samt patentskydd för läkemedel. Fjellner har även drivit frågor 
som rör jakt och biologisk mångfald. 

Utöver närvaro i utskotten har de moderata ledamöterna funnits representerade i 
ett antal delegationer, vilka samverkar med nationella parlament utanför EU. Dessa 
har varit delegationerna till Ukraina, Turkiet, Azerbajdzjan, Georgien, Serbien, Iran, 
Vitryssland som den parlamentariska församlingen Euronest.

Det moderata kansliet i Europaparlamentet har under mandatperioden bemannats 
med omkring 12 anställda, ett antal praktikanter samt en av EPP-gruppen avlönad 
moderat pressrådgivare.

Internationellt arbete 

IDU 
International Democrat Union (IDU) bildades i London 1983. Inom IDU finns ett 
antal regionala organisationer; Caribbean Democrat Union (CDU), Asia Pacific 
Democrat Union (APDU), European People’s Party (EPP), Alliance of European 
Conservatives and Reformists (AECR), Democrat Union of Africa (DUA) och Union 
of Latin American Parties (UPLA). Caribbean Democrat Union täcker den Karibiska 
övärlden, Asia Pacific Democrat Union omfattar Australien, Nya Zeeland och Asien, 
European People’s Party samt Alliance of European Conservatives and Reformists 
Europa, Democrat Union of Africa, Afrika och Union of Latin American Parties 
Latinamerika. IDU har också en gemensam ungdoms- och studentorganisation 
International Young Democrat Union (IYDU) och en kvinnoorganisation International 
Women Democrat Union (IWDU). 

IDU:s högsta beslutande organ är partiledarmötet. Detta avhålls vart tredje år. Det 
senaste partiledarmötet ägde rum i Madrid, Spanien, i februari 2018. 

Kanadas tidigare premiärminister Stephen Harper är ordförande. IDU:s kansli 
är placerat i Munchen, där arbetet leds av organisationens generalsekreterare 
Christian Kattner. Mellan partiledarmötena leds verksamheten av ett presidium 
bestående av IDU Chairman, Deputy Chairman, Assistant Chairmen, Treasurer 
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och Secretary General. Det högst beslutande organet mellan partiledarmötena 
är exekutivkommittén, bestående av presidiet samt representanter för samtliga 
fullvärdiga medlemspartier. Eva Gustavsson är sedan juli 2005 verksamhetsrevisor 
och omvaldes till detta på partiledarmötet i februari 2018. 

Förutom partiledarmötena och exekutivkommittén har organisationen en kommitté 
för utrikes- och säkerhetspolitik och en kommitté för kampanjstrategi, information 
och opinion. I övrigt bedrivs verksamheten genom information och informella 
kontakter.

EPP 
European People’s Party (EPP) bildades 1976 som ett samarbetsorgan för 
kristdemokratiska partier från EU-länderna. Sedan bildandet 1976 har EPP starkt 
förändrats. Man har upptagit många nya medlemmar, byggt ut organisationen och 
byggt upp ett fast samarbete mellan partiet och parlamentsgruppen (EPP-gruppen) 
i Europaparlamentet. EPP:s inflytande i det politiska arbetet i EU har också stärkts. 
Under 1997 öppnade man upp för partier från ansökarländer i det forna Östeuropa 
att bli medlemmar. 

Moderaterna är fullvärdig medlem av EPP sedan mars 1995. Sedan dess har vi 
arbetat hårt för att söka effektivisera och förändra organisationen. Vi har också 
arbetat för att EPP skall öppna upp och välkomna medlemmar från hela Europa. 
I arbetet med att slå samman European Democrat Union (EDU) och EPP har vi 
betonat vikten av att garantera att de goda traditionerna från EDU, såsom väl 
fungerande arbetsgrupper och god administrativ ordning, lever vidare i EPP. När 
detta arbete fullbordades har EDU upplösts. 

Den senaste EPP kongressen hölls i Helsingfors i november 2018. Ett hårt arbete 
har lagts ner från moderat sida för att påverka politiskt och skaffa oss inflytande 
och positioner. 

Jarl Hjalmarson Stiftelsen 
Jarl Hjalmarson Stiftelsen bildades 1994 för att främja samverkan och europeisk 
utveckling på frihetens, demokratins och marknadsekonomins grund. Metoden är 
att bedriva demokratiuppbyggande verksamhet i framförallt Östeuropa. 

Sedan stiftelsen i juni 1995 ansökte om stöd hos Sida har arbetet utvecklats 
framgångsrikt. Arbetet sker främst genom upplysning och information till poli-
tiska partier, dem närstående organisationer och enskilda om demokratins olika 
beståndsdelar samt om integrationsarbetet i Europa. 

I dag koncentreras en stor del av verksamheten till EU:s östra grannskap och 
Balkan. En stor del av verksamheten handlar om att söka bidra till att hantera de 
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många utmaningar och den mångfacetterade verklighet som demokratiutveck-
lingen innebär. Verksamhet riktad till kvinnor och ungdomar har prioriterats. 

I de flesta av dessa länder har stiftelsen ett väl upparbetat kontaktnät och ett 
stort antal projekt har genomförts under de gångna åren. Ett antal seminarier om 
utvecklingen i de länder där stiftelsen är verksam har också arrangerats i Sverige, 
i syfte att på hemmaplan sprida kunskap om verksamheten samt den politiska 
utvecklingen.

Det huvudsakliga målet är att hjälpa stiftelsens partners – borgerliga partier och 
organisationer – att bygga starka demokratiska partistrukturer. Stiftelsen ger dem 
råd i ett antal organisatoriska frågor såväl på nationell som på regional och lokal 
nivå. 

Stiftelsen strävar efter att stärka systerpartiernas övertygelse om värdet av demo-
krati, marknadsekonomi, lagstyre, mänskliga rättigheter och tolerans, samt ger 
också råd om policyfrågor, media, strategi och ett antal andra frågor av vikt för de 
övergripande målen.

En viktig del av arbetet är att hjälpa mottagarna att samarbeta med andra partier 
kring frågor om det demokratiska systemet i respektive land, att ge råd kring 
koalitionsbyggande samt vikten av och hur man samarbetar med andra partier i 
såväl majoritet som minoritet. 

Stiftelsen uppmuntrar också sina samarbetspartier att inse vikten av dialog med 
andra partier och organisationer i syfte att bygga starka koalitioner och utveckla 
demokratiska strukturer i sina respektive länder.

År 2007 bildades EPP:s tankesmedja Wilfried Martens Centre for European Stu-
dies. Jarl Hjalmarson Stiftelsen är en av dess founding members. Tobias Billström 
är ledamot av organisationens ”Executive Board” och Olof Ehrenkrona är ledamot 
av dess ”Adademic Council”, vars uppgift är att säkra tankesmedjans akademiska 
kvalitet. 

Verksamheten finansieras av Europaparlamentet och dess omfattning har succes-
sivt ökat sedan organisationen bildades. I dag är Martens Centret en av de större 
tankesmedjorna i Bryssel.

Stiftelsen har även ett nära och väl utvecklat samarbete med internationella sys-
terorganisationer såsom Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Hanns Seidel Stiftung 
(HSS), International Republican Institute (IRI), National Endowment for Democracy 
(NED), Freedom House och Westminster Foundation for Democracy (WFD).

Nordiskt samarbete
Moderaterna har av tradition ett nära samarbete med partier i de nationella parla-
menten. I Nordiska Rådet bildar representanter för Høyre i Norge, Samlingspartiet 
(Kansallinen Kokoomus) i Finland, Det Konservative Folkeparti i Danmark och 
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Självständighetspartiet på Island, en gemensam grupp: den Konservativa gruppen 
i Nordiska Rådet. Sedan oktober 2013 är Hans Wallmark gruppordförande för den 
Konservativa gruppen. Generalsekreterare för den Konservativa gruppen är Ulrica 
Helgesson. 

Inom ramen för den Konservativa gruppen avhålls varje år partiledarmöten och 
partisekreterarmöten. Moderaterna var värd för partiledarmötet i Stockholm 2018. 
Partisekreterarmöten hölls i Köpenhamn i juni 2015, Stockholm i december 2015, 
Oslo våren 2016, Reykjavik våren 2017, London juni 2018 samt Köpenhamn 
december 2018. 

Fram till och med 2013 hölls Nordic Summer School på Gotland i samband med 
Almedalsveckan men under 2014 hölls den i samband med politikerveckan i Aren-
dal, Norge. Samlingspartiet stod sedan värd för skolan 2015, Konservative 2016, 
Høyre 2017. Moderaterna står värd 2020. 

När det gäller samarbetet med Baltikum och våra baltiska systerpartier har den 
Konservativa gruppen ett par gånger per år gemensamma möten med den konser-
vativa gruppen i den Baltiska församlingen. Vi har hållit partisekreterarmöte i Vilnius 
2018 med fokus på säkerhet. Den Konservativa gruppen lade också sitt sommar-
möte i Vilnius/Kiev 2017. Syftet var att stärka kontakten med de baltiska länderna 
och diskutera frågor av gemensamt intresse. Våra systerpartier i Baltikum är med-
lemmar i både European People’s Party (EPP) och International Democrat Union 
(IDU) och mycket av partisamarbetet sker inom ramen för dessa organisationer.
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Förvaltningsberättelse

Ändamålet enligt stadgar
Moderata Samlingspartiets strävan är att vinna människors förtroende för de 
värderingar som partiet företräder. Moderata Samlingspartiets uppgift är därför 
att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till 
partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Allmänt om verksamheten
Ändamålet har uppfyllts genom att Moderata Samlingspartiets riksorganisation 
bedrivit politisk och organisatorisk verksamhet på nationell nivå i lokaler på Stora 
Nygatan i Stockholm och i riksdagshuset samt genom av riksorganisationen 
anställd ombudsman i varje län.

Antal medlemmar uppgick vid årsskiftet till 48 053 (52 260) personer.

Moderata Samlingspatiets styrelse - partistyrelsen - valdes vid partistämman i 
oktober 2015. Partistyrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året.

Verksamhet under året
I samband med valet 2014 aviserade Fredrik Reinfeldt sitt beslut att avgå 
som partiordförande. Valberedningens arbete startade omedelbart, liksom 
valutvärderingsarbetet.

Den 10 januari 2015 samlades partiet till extra partistämma i Stockholm. Vid denna 
avtackades FredrikReinfeldt för 11 år som partiledare, varav 8 som statsminister. 
Anna Kinberg Batra valdes till ny partiordförande. Till förste vice ordförande valdes 
Peter Danielsson och till andre vice ordförande Elisabeth Svantesson. Tomas Tobé 
utsågs till partisekreterare.

Partistyrelsen tillsatte i början av året sex arbetsgrupper med uppgift att starta ett 
omfattande politiskt utvecklingsarbete. Förslagen diskuterades och förankrades 
brett i partiet i samband med Sverigedagen i mars 2015 och de slutliga rapporterna 
förelades den ordinarie partistämman för beslut. 

Den ordinarie partistämman avhölls i Karlstad under oktober 2015. Utöver proposi-
tionerna behandlades totalt 285 motioner. En ny partistyrelse valdes, till vilken sex 
nya ledamöter invaldes. Antal ledamöter ökade från 12 till 15 personer.

Utåtriktade partiarrangemang har genomförts i Almedalen under politikerveckan 
samt med partiledarens sommar- och jultal.

Det organisatoriska omställningsarbete som startade efter valet 2014 påverkade 
verksamheten under början av år 2015 och antal tjänster har minskat väsenligt 
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jämfört med föregående år. Ett konsekvent arbete med kostnadskontroll under det 
gångna året har bidragit till resultatet, förutsättningarna för ett aktivt och utåtriktat 
oppositionsarbete, och partiets ekonomiska ställning på lång sikt. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Framtida händelser
Ett omfattande politiskt utvecklingsarbete har startat i hela partiet med långsiktigt 
perspektiv för att möta väljarna i de allmänna valen 2018.

Resultat och ställning
Regelverket K3 som tillämpas fr.o.m 2014 har inte inneburit någon omräkning 
av jämförelsen för år 2012. Eftersom dotterbolaget Arvid Lindman AB är av 
ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild upprättas ingen 
koncernredovisning.

Översikt (kkr) 2015 2014 2013 2012
Summa intäkter 151 080 207 984 172 611 163 750

Resultat efter finansiella poster 19 960 -20 440 23 219 4 414

Eget kapital 109 511 89 619 109 883 84 201

Balansomslutning 144 483 133 020 149 078 126 555

Medeltal anställda 121 157 152 165

Finansiella instrument
Moderaternas värdepappersinnehav förvaltas i huvudsak av extern förvaltare. För 
detta ändamål finns placeringspolicy antagen av partistyrelsens arbetsutskott. 
Enligt denna får portföljens medel endast placeras i ränte- eller aktiefonder med 
bred marknadsexponering med som lägst 50% i räntefonder. Portföljens avkast-
ning under 2015 har uppgått till 1,12%.

Anställda
Moderaterna är anslutna till arbetsgivarorganisationen Idea, arbetsgivarförbun-
det för ideella organisationer och följer av denna träffade kollektivavtal med 
arbetstagarorganisationer. 
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Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:
   Balanserade medel 71 980 049

   Ändamålsbestämda medel valfond 15 000 000

   Årets resultat 19 960 350

Summa kronor 106 940 399

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att
   till valfond avsättes 33 000 000

   i ny räkning överföres 73 940 399

Summa kronor 106 940 399

Resultatet av verksamheten och partiets ställning på balansdagen framgår av 
efterföljande balans- och resultaträkning och noter. Om annat ej anges är beloppen 
redovisade i kkr.
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Resultaträkning

Not
2015-01-01 

– 2015-12-31
2014-01-01 

– 2014-12-31
Intäkter

Medlemsavgifter 4 336 4 665

Statliga partistöd 112 081 135 802

Gåvor 1 885 4 336

Hyresintäkter 3 5 984 5 547

Övriga intäkter 4 27 793 57 634

151 080 207 984

Kostnader

Övriga externa kostnader 5, 6 -41 975 -117 720

Personalkostnader 7, 8, 9 -89 680 -110 906

Avskrivningar 10,11 -772 -967

-132 426 -229 593

Verksamhetsresultat 18 654 -21 609

Finansiella intäkter och kostnader

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 12 1 074 251

Ränteintäkter 232 918

1 306 1 169

Resultat efter finansiella poster 19 960 -20 440

Årets resultat 19 960 -20 440
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Balansräkning
Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 27 777 25 403

Inventarier 11 0 69

27 777 25 472

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterföretag 13 300 300

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 20 970 19 939

Övriga långfristiga fordringar 9 000 9 000

30 270 29 239

Summa anläggningstillgångar 58 047 54 711

Omsättningstillgångar

Fordringar

Kundfordringar 2 753 2 094

Övriga fordringar 725 409

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 1 367 1 430

4 845 3 933

Kassa och bank 81 591 74 376

Summa omsättningstillgångar 86 436 78 309

SUMMA TILLGÅNGAR 144 483 133 020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel valfond 15 000 5 000

Av givaren ändamålsbestämda medel 2 572 2 639

Balanserat resultat 71 980 102 420

Årets resultat 19 960 -20 440

Summa eget kapital 15 109 511 89 619

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 032 3 052

Övriga skulder 3 917 3 240

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 27 023 37 109

Summa kortfristiga skulder 34 972 43 401

Summa skulder 34 972 43 401

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 144 483 133 020

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
2015-01-01 

- 2015-12-31
2014-01-01 

– 2014-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto 19 960 -20 440

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar 772 967

     Realisationsresultat -976 -164

     Förändring av räntefordran 90 140

Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ringar av rörelsekapitalet

19 846 -19 497

Förändring av rörelsekapital

     Förändring av fordringar -1 002 2 382

     Förändring av kortfristiga skulder -8 429 4 207

     Förändring av donationsfonder -68 176

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 347 -12 732

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 077 -1 028

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -2 575 -3 889

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 2 520 4 107

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 132 -810

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Amortering av skuld 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 7 215 -13 542

Likvida medel vid årets ingång 74 376 87 918

Likvida medel vid årets utgång 81 591 74 376
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens Allmänna råd 2012:1, (K3), med erforderlig anpassning till verksamhetens art. 

Koncernredovisning

Organisationen är moderförening men upprättar ingen koncernredovisning med 
hänvisning till undantagsregeln i ÅRL 7 kap 3a §.

Intäktsredovisning

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer 
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.

Medlemsavgifter redovisas som intäkt det år de avser.

Erhållna gåvor värderas till försiktigt uppskattat marknadsvärde och intäktsförs när 
den sakrättsligt erhållits. Villkorade gåvor som inte använts under året omförs till 
ändamålsbestämda medel i eget kapital.

All vidarefakturering av kostnader bruttoredovisas. Vidarefakturering avser inköp för 
hela partiorganisationen, som i efterhand faktureras beställande juridisk enhet inom 
partiet, t ex kampanjmateriel och konferenser.

Tillgångar och skulder

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar
För fastigheten tillämpas följande avskrivningsplan:

Stomme   100 år 
Tak   30 år 
Fasad   30 år 
Inre ytskikt  10 år 
Installationer  10 år

Datorer skrivs av enligt plan över 3 år, övriga inventarier skrivs av över 5 år. Bärbara 
datorer kostnadsförs vid inköp. 
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Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav värderas till det lägsta av marknadsvärde 
och anskaffningsvärde enligt portföljmetoden.

Eget kapital

Partiets valfond redovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. 

Av givaren ändamålsbestämda medel avser gåvor donerade för specifikt ändamål, 
t ex stipendier, seminarier eller liknande. Dessa redovisas som del av eget kapital. 

Not 1 Gåvor
Gåvor från fysiska personer innefattar gåvor från 1 994 (6 261) givare. Snittbelopp 
per givare blir 444 (692) kronor. Inga gåvor erhålls från företag. Ingen givare har 
under året givit mer än ett halvt prisbasbelopp (22 250 kronor).

Not 2 Arvode till revisorer
2015 2014

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 255 255

Annan revisionsverksamhet 51 3

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 3 3

309 261

Not 3 Hyresintäkter

2015 2014

Innevarande års hyresintäkter 5 984 5 547

Framtida hyresintäkter avseende ej uppsägningsbara avtal.

Betalas inom 1 år 5 935 5 530

Betalas 1 - 5 år 16 020 4 396

Betalas efter 5 år 0 0

21 955 9 926
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Not 4 Övriga intäkter 
2015 2014

Ersättning från länsförbund 16 342 33 066

Vidarefakturering 10 143 23 488

Partistöd från SKL 908 1 080

Stämmoavgifter 400 0

Övriga intäkter 0 0

Totalt 27 793 57 634

Not 5 Övriga externa kostnader
2015 2014

Förbrukningsmaterial 2 032 2 860

Resor och konferenser 7 111 9 373

Telefon och porto 2 001 3 354

IT -konsulter och utvecklingsprojekt 7 750 10 311

Övriga konsulter 3 727 14 005

Anslag närstående organisationer 5 782 8 277

Information 5 370 59 557

Lokal- och fastighetskostnader 6 211 7 340

Övriga kostnader 1 991 2 643

Totalt 41 975 117 720

Not 6 Leasingkostnader
Leasingkostnader 2015 2014
Innevarande års leasingkostnader 172 172

Återstående leasingavgifter vid utgången av året:

Leasingavgifter somförfaller inom 1 år 91 91

Leasingavgifter som förfaller inom 1 - 5 år 151 151

Leasingavgifter som förfaller senare än 5 år 0 0

Återstående leasingavgifter vid utgången av året 242 242

Leasingavtalen avser kontorsutrustning

Not 7 Medelantalet anställda
2015 2014

Män Kvinnor Män Kvinnor

Sverige 65 56 82 75

Summa 65 56 82 75

Totalt, män och kvinnor 121 157
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Not 8 Löner och andra ersättningar och sociala 
kostnader

2015 2014

Löner och andra 
ersättningar

Sociala 
kostnader (varav 

pensionskostnader)
Löner och andra 

ersättningar

Sociala 
kostnader (varav 

pensionskostnader)

58 045 29 728 70 512 29 465

(8 348)* (8 442)*

* Av organisationens pensionskostnader avser 989 kkr (741 kkr) styrelse och 
partisekreterare. 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda

2015 2014
Styrelse och 

partisekreterare 
Övriga anställda Styrelse och 

partisekreterare 
Övriga anställda

2 678 55 367 1 240 69 272

Not 9 Könsfördelning i styrelse och partiledning
2015 2014

Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelse 7 7 8 8

Partiledning 5 4 4 5

Not 10 Byggnader och mark
2015-12-31 2014-12-31

Fastigheten Stockholm Thisbe 5 (byggnad)

Ingående anskaffningsvärde 37 294 36 266

Inköp under året 3 097 1 028

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 40 391 37 294

Ingående avskrivning -11 911 -11 520

Årets avskrivning -703 -391

Utgående ackumulerad avskrivning -12 614 -11 911

Utgående planenligt restvärde 27 777 25 383

Fastigheten Tärnaby Joesjö 1:79 (mark)

Ingående anskaffningsvärde 20 20

Försäljning under året -20

Utgående anskaffningsvärde 0 20
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Not 11 Maskiner och inventarier
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 063 5 170

Inköp 0 0

Utrangering/försäljning 0 -107

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 063 5 063

Ingående avskrivningar -4 994 -4 525

Årets avskrivningar -69 -576

Utrangering/försäljning 0 107

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 063 -4 994

Utgående planenligt restvärde 0 69

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2015-12-31 2014-12-31

Svenska marknadsnoterade aktier och fonder:
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 19 939 19 994

Inköp under året 2 575 3 889

Försäljning under året -1 544 -3 944

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 970 19 939

Belopp vid årets utgång 20 970 19 939

Marknadsvärde 20 893 23 852

Specifikation av långfristiga värdepappersinnehav:
Aktiefonder 5 583 5 202

Räntefonder 13 329 12 679

Övriga placeringar 2 058 2 058

Belopp vid årets utgång 20 970 19 939

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 2015 2014
Realisationsvinster 976 164

Realisationsförluster 0 0

Utdelning 98 87

Summa resultat från långfristiga värdepappersinnehav 1 074 251
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Not 13 Uppgifter om dotterbolag
Antal Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Anskaffnings-

värde
Bokfört 

värde
Andelar i dotterbolag 3000 100% 100% 300 300

Dotterbolag: Arvid Lindman AB, org nr 556034-3047, säte Stockholm

Eget kapital i dotterbolaget vid utgången av räkenskapsåret 418

Årets resultat i dotterbolaget -13

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015 2014

Upplupna ränteintäkter 90 180

Övriga upplupna intäkter 0 270

Förutbetalda kostnader 1 277 980

Summa 1 367 1 430

Not 15 Förändring av eget kapital
Ändamåls-
bestämda 

medel
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat Summa
Belopp vid årets ingång 7 639 102 420 -20 440 89 619

Resultatdisposition 10 000 -30 440 20 440 0

Nyttjande av valfond 0  0

Förändring av övriga ändamåls-
bestämda medel -68 -68

Årets resultat 19 960 19 960

Belopp vid årets utgång 17 571 71 980 19 960 109 511

Valfond avser medel som avsätts för att bedriva kommande valrörelser.  
Per 2015-12-31 uppgår denna till 15 000 kkr.

Övriga ändamålsbestämda medel avser donerade medel att användas till stipen-
dier, seminarier och liknande. Per 2015-12-31 uppgår dessa tillsammans till 2572 
kkr.
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2015 2014

Personalrelaterade kostnader 18 159 26 394

Förutbetalda medlemsavgifter 4 917 4 976

Förutbetalt partistöd 1 549 1 640

Förutbetalda hyror 1 561 1 460

Övriga upplupna anslag 0 1 000

Övriga upplupna kostnader 836 1 639

Summa 27 023 37 109
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Stockholm den 18 mars 2016

Anna Kinberg Batra Peter Danielsson Elisabeth Svantesson
Ordförande  1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Martin Andreasson Beatrice Ask  Linda Frohm

Hanif Bali  Christofer Fjellner Jessica Polfjärd

Christian Gustavsson Katarina Jonsson Hans Wallmark

Gunnar Strömmer Anna Tenje  Lena Asplund

Annicka Engblom Rasmus Törnblom

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 21 april 2016

Carlos Esterling Katarina Brännström Gunnar Hedberg
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse 
Till partistämman i Moderata Samlingspartiet, org.nr 802001-5452

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Moderata Samlingspartiet för 
räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års redovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovis ningslagen och för den interna kontroll som styrel-
sen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. 
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt lnternational Standards an 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovis ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. De förtroendevalda revi-
sorerna har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i 
Sverige. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedöm ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamål-
senligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrel-
sens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.
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Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Moderata 
Samlingspartiets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning av Moderata Samlingspartiet för räkenskapsåret 2015-01-01 
– 2015-12-31. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att partistämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 21 april 2016

Carlos Esterling Katarina Brännström Gunnar Hedberg
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2016
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Styrelsen för Moderata Samlingspartiet avger härmed följande årsredovisning 

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Ändamålet enligt stadgar
Moderata Samlingspartiets strävan är att vinna människors förtroende för de 
värderingar som partiet företräder. Moderata Samlingspartiets uppgift är därför 
att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till 
partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Allmänt om verksamheten
Ändamålet har uppfyllts genom att Moderata Samlingspartiets riksorganisation 
bedrivit politisk och organisatorisk verksamhet på nationell nivå i lokaler på Stora 
Nygatan i Stockholm och i riksdagshuset samt genom av riksorganisationen 
anställd ombudsman i varje län.

Antal medlemmar uppgick vid årsskiftet till 45 776 (48 053) personer.  
Partistyrelsen har under året haft sju ordinarie möten, varav två telefon möten

Verksamhet under året
I mars presenterade Alliansens partisekreterare den gemensamma utvärderingen 
av allianssamarbetet och slutsatser för att stärka arbetet framåt. Moderaternas 
ekonomiska vårmotion för 2016 lades fram till riksdagen i maj under rubriken 
”Sverige ska fungera – jobb, utbildning och trygghet bryter det nya utanförskapet”.
Reformerna fokuserade framför allt på fler jobb och bättre integration, mer kunskap 
i skolan och ökad trygghet. 

Sverige ska fungera var också temat för vårkampanjen som genomfördes i april 
och maj. 

I maj hölls även det årliga Sverigemötet, i år i Malmö, med närmare 1700 deltagare 
från hela landet. I fokus låg lokal politkutveckling och ett stort antal seminarier och 
workshops genomfördes. Anna Kinberg Batra presenterade Plan för ett starkare 
Sverige och fem prioriterade reformområden:

ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader, nolltolerans mot dåliga 
skolor, arbete och ansträngningar ska alltid löna sig, tillväxt i hela Sverige och 
trygghet att lita på.

Den 6 juni sommartalade Anna Kinberg Batra på Mosebacketerrassen i Stockholm. 
Talet handlade bland annat om de värderingar som byggt vårt land starkt och som 
fortsatt måste ligga till grund för ett Sverige som håller ihop. Kinberg Batra presen-
terade även flera förslag för att stärka skolan.
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I Almedalen under politikerveckan genomfördes flera partiarrangemang, bland 
annat ett ekonomiskt-politiskt seminarium. Där presenterade Moderaterna ett 
bidragstak, som syftar till att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på 
bidrag. Anna Kinberg Batras tal utgick ifrån Plan för ett starkare Sverige och inne-
höll bland annat förslag för att bryta utanförskapet genom bättre integration samt 
reformer för att ta krafttag mot sexuella ofredanden.

På uppdrag av Moderaterna har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram statistik 
rörande befolkningen på stadsdelsnivå runtom i Sverige. Resultaten, som presen-
terades i september, visar på 130 utanförskapsområden i Sverige, färre än hälften i 
arbetsför ålder arbetar i dessa områden.

Moderaternas budgetmotion för 2017, Plan för ett starkare Sverige, lades fram till 
riksdagen i oktober. Budgetförslaget innebar en ansvarsfull ekonomisk politik där 
vi inte skuldsätter Sverige i högkonjunktur, införande av nolltolerans mot dåliga 
skolor, att arbete och ansträngning ska löna sig samt förutsättningar för tillväxt i 
hela landet och trygghet att lita på. 

Plan för ett starkare Sverige följde också i budskapen för höstkampanjen som 
genomfördes i oktober månad. 

Under hösten tillsatte partistyrelsens fem reformgrupper med uppgift att utveckla 
de respektive delarna i Plan för ett starkare Sverige och förbereda förslag till 
arbetsstämman 2017. I reformgrupperna ingår moderata företrädare från hela 
landet. Under hösten berättade Anna Kinberg Batra också bredare om partiets 
omprövning av migrationspolitiken och slog fast inriktningen framåt för en långsik-
tigt hållbar migrationspolitik. 

I december jultalade Anna Kinberg Batra på Skeppsholmen i Stockholm. Fokus i 
talet var trygghet att lita på och att ansträngningar alltid ska löna sig. 

Partistyrelsen har utsett en styrelse för det nya nätverket Moderater i utlandet. 
Syftet med nätverket är att stärka Moderaternas arbete i utlandet, bidra till att 
utlandsföreningarna blir fler och större samt att fler utlandssvenskar väljer att rösta 
och ge sitt förtroende till Moderaterna. 

Arbetet med Moderata Företagarrådet har tagit fart under 2016. Initiativet syftar till 
att företagsnätverk ska startas över hela landet. Lokala moderatpolitiker kommer 
tillsammans med lokala företagare att arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat.

Under 2016 tog partistyrelsen också beslut att sälja Moderaternas fastighet i 
Gamla Stan. Fastigheten har varit i partiets ägo sedan mitten av sextiotalet. Flera 
anledningar finns till beslutet att sälja fastigheten. Framför allt är huset i Gamla 
Stan inte disponerat väl för en modern verksamhet, dessutom tillhör det inte 
partiets kärnverksamhet att vara fastighetsägare, med externa hyresgäster. Huset 
behöver även en rejäl renovering. Sammantaget ansågs det bättre att hyra en lokal. 
Tillträde i nya lokaler på Blasieholmen sker i maj 2017.
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Partiets medlemstidning, Medborgaren, gavs ut i fyra nummer under året. 

Arbetet med en ny hemsida samt ett nytt intranät har inletts. 

Flera aktiviteter har också genomförts tillsammans med övriga allianspartier. 

Framtida händelser
2017 kommer att vara ett viktigt år för Moderaterna. Arbetet gällande såväl politik 
som organisation ska stärkas ytterligare med långsiktigt perspektiv för att möta 
väljarna i de allmänna valen 2018.

Sverigemötet arrangeras i mars i Karlstad och arbetsstämman i oktober i Örebro. 
Vårkampanj, sommarkampanj och höstkampanj är planerade. 

Politikutvecklingen fortsätter i reformgrupperna och kommer att tas vidare under 
året med fokus på arbetsstämman. 

Resultat och ställning
Regelverket K3 som tillämpas fr.o.m 2014 har inte inneburit någon omräkning 
av jämförelsen för år 2013. Eftersom dotterbolaget Arvid Lindman AB är av 
ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild upprättas ingen 
koncernredovisning.

Flerårsöversikt (kkr) 2016 2015 2014 2013
Summa intäkter 150 033 151 080 207 984 172 611

Resultat efter finansiella poster 16 956 19 960 -20 440 23 219

Eget kapital 126 339 109 511 89 619 109 883

Balansomslutning 190 114 144 483 133 020 149 078

Medeltal anställda 115 121 157 152

Antal medlemmar 45 776 48 053 52 260 52 515

Finansiella instrument
Moderaternas värdepappersinnehav förvaltas i huvudsak av extern förvaltare. För 
detta ändamål finns placeringspolicy antagen av partistyrelsens arbetsutskott. 
Enligt denna får portföljens medel endast placeras i ränte- eller aktiefonder med 
bred marknadsexponering med som lägst 50% i räntefonder. Portföljens avkast-
ning under 2016 har uppgått till 3,11%. I januari 2017 fastslog partistyrelsen en 
ny placeringspolicy. Denna policy har till syfte att bättre spegla det nya kapital 
som ska placeceras som resultat av försäljningen av huset i Gamla stan. Den nya 
policyn har en annan mix än föregående policy. Medan den gamla policyn hade en 
normalportfölj som angav 8o procent räntebaserat, så har den nya mer inriktning 
på aktier, med 25 procent aktiebaserat.
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Anställda
Moderaterna är anslutna till arbetsgivarorganisationen Idea, arbetsgivarförbun-
det för ideella organisationer och följer av denna träffade kollektivavtal med 
arbetstagarorganisationer. 

Förändring av eget kapital
Ändamåls-
bestämda 

medel
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat Summa
Belopp vid årets ingång 17 572 71 980 19 960 109 511

Resultatdisposition 18 000 1 960 -19 960 0

Nyttjande av valfond 0  0

Förändring av övriga ändamåls-
bestämda medel -129 -129

Årets resultat 16 956 16 956

Belopp vid årets utgång 35 443 73 940 16 956 126 339

Valfond avser medel som avsätts för att bedriva kommande valrörelser. Per 2016-
12-31 uppgår denna till 33 000 tkr.

Övriga ändamålsbestämda medel avser donerade medel att användas till stipen-
dier, seminarier och liknande. Per 2016-12-31 uppgår dessa tillsammans till 2 443 
tkr.

Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:

   Balanserade medel 73 940 399

   Ändamålsbestämda medel valfond 33 000 000

   Årets resultat 16 956 428

Summa kronor 123 896 827

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att

   till valfond avsättes 48 000 000

   i ny räkning överföres 75 896 827

Summa kronor 123 896 827

Resultatet av verksamheten och partiets ställning på balansdagen framgår av 
efterföljande balans- och resultaträkning och noter. Om annat ej anges är beloppen 
redovisade i tkr.
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Resultaträkning

Not
2016-01-01 

– 2016-12-31
2015-01-01 

– 2015-12-31
Intäkter

Medlemsavgifter 4 132 4 336

Statliga partistöd 109 896 112 081

Gåvor 1 1 382 885

Hyresintäkter 3 6 243 5 984

Övriga intäkter 4 28 380 27 793

150 033 151 080

Kostnader

Övriga externa kostnader 2,5,6 -45 528 -41 975

Personalkostnader 7, 8,9 -88 809 -89 680

Avskrivningar 10,11 -848 -772

-135 185 -132 426

Verksamhetsresultat 14 848 18 654

Finansiella intäkter och kostnader

Återförd nedskrivning aktier i dotterbolag

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 12 1 896 1 074

Ränteintäkter 212 232

2 108 1 306

Resultat efter finansiella poster 16 956 19 960

Återbetalning aktieägartillskott 0 0

Årets resultat 16 956 19 960
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 27 033 27 777

Inventarier 11 292 0

27 325 27 777

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterföretag 12 300 300

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 50 214 20 970

Övriga långfristiga fordringar 9 000 9 000

59 514 30 270

Kundfordringar 2 833 2 753

Övriga fordringar 718 725

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 917 1 367

4 468 4 845

Kassa och bank 98 807 81 591

Summa omsättningstillgångar 103 275 86 436

SUMMA TILLGÅNGAR 190 114 144 483

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel valfond 33 000 15 000

Av givaren ändamålsbestämda medel 2 443 2 572

Balanserat resultat 73 940 71 980

Årets resultat 16 956 19 960

Summa eget kapital 126 339 109 511

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 585 4 032

Övriga skulder 15 34 694 3 917

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 25 496 27 023

Summa kortfristiga skulder 63 775 34 972

Summa skulder 63 775 34 972

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 190 114 144 483
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Kassaflödesanalys
2016-01-01 

– 2016-12-31
2015-01-01 

– 2015-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 16 956 19 960

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar 848 772

     Realisationsresultat -1 834 -976

     Återföring nedskrivning/nedskrivning av värdepapper 0 0

     Förändring av räntefordran -73 90

     Återföring nedskrivning aktier i dotterbolag 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet 15 898 19 846

Förändring av rörelsekapital

     Förändring av fordringar 496 -1 002

     Förändring av kortfristiga skulder 28 804 -8 429

     Förändring av donationsfonder -129 -68

Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 069 10 347

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -443 -3 077

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -36 818 -2 575

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 9 408 2 520

Återbetalning av aktieägartillskott 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 853 -3 132

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Amortering av skuld 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 17 216 7 215

Likvida medel vid årets ingång 81 591 74 376

Likvida medel vid årets utgång 98 807 81 591
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens Allmänna råd BFNAR 2012:1, (K3), med erforderlig anpassning till verksam-
hetens art. 

Koncernredovisning

Organisationen är moderförening men upprättar ingen koncernredovisning med 
hänvisning till undantagsregeln i ÅRL 7 kap 3a §.

Intäktsredovisning

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer 
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.

Medlemsavgifter redovisas som intäkt det år de avser.

Erhållna gåvor värderas till försiktigt uppskattat marknadsvärde och intäktsförs när 
den sakrättsligt erhållits. Villkorade gåvor som inte använts under året omförs till 
ändamålsbestämda medel i eget kapital.

All vidarefakturering av kostnader bruttoredovisas. Vidarefakturering avser inköp för 
hela partiorganisationen, som i efterhand faktureras beställande juridisk enhet inom 
partiet, t ex kampanjmateriel och konferenser.

Tillgångar och skulder
Fasad   30 år 
Inre ytskikt  10 år 
Installationer  10 år

Datorer skrivs av enligt plan över 3 år, övriga inventarier skrivs av över 5 år. Bärbara 
datorer kostnadsförs vid inköp. 

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav värderas till det lägsta av marknadsvärde 
och anskaffningsvärde enligt portföljmetoden.

Eget kapital

Partiets valfond redovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. 
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Av givaren ändamålsbestämda medel avser gåvor donerade för specifikt ändamål, 
t ex stipendier, seminarier eller liknande. Dessa redovisas som del av eget kapital. 

Not 1 Gåvor
Gåvor från fysiska personer innefattar gåvor från 2 462 (1 994) givare. Snittbelopp 
per givare blir 561 (444) kronor. Inga gåvor erhålls från företag. Ingen givare har 
under året givit mer än ett halvt  prisbasbelopp (22 250 kronor).

Not 2 Arvode till revisorer
2016 2015

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 412 255

Annan revisionsverksamhet 23 51

Skatterådgivning 13 0

Övriga tjänster 0 3

448 309

Not 3 Hyresintäkter
2016 2015

Innevarande års hyresintäkter 6 243 5 984

Framtida hyresintäkter avseende ej uppsägningsbara avtal.

Betalas inom 1 år 2 031 5 935

Betalas 1 - 5 år 0 16 020

Betalas efter 5 år 0 0

2 031 21 955

Not 4 Övriga intäkter 
2016 2015

Statligt partistöd 0 0

Ersättning från länsförbund 16 873 16 342

Vidarefakturering 9 963 10 143

Partistöd från SKL 862 908

Stämmoavgifter 0 400

Övriga intäkter 682 0

Totalt 28 380 27 793
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Not 5 Övriga externa kostnader
2016 2015

Förbrukningsmaterial 2 465 2 032

Resor och konferenser 5 720 7 111

Telefon och porto 1 394 2 001

IT -konsulter och utvecklingsprojekt 7 908 7 750

Övriga konsulter 8 448 3 727

Anslag närstående organisationer 5 746 5 782

Information 6 593 5 370

Lokal- och fastighetskostnader 5 185 6 211

Övriga kostnader 2 069 1 991

Totalt 45 528 41 975

Not 6 Leasingkostnader
Leasingkostnader 2016 2015
Innevarande års leasingkostnader 356 172

Återstående leasingavgifter vid utgången av året:

Leasingavgifter somförfaller inom 1 år 136 91

Leasingavgifter som förfaller inom 1 - 5 år 82 151

Leasingavgifter som förfaller senare än 5 år 0 0

Återstående leasingavgifter vid utgången av året 217 242

Leasingavtalen avser kontorsutrustning och tjänstebil

Not 7 Medelantalet anställda
2016 2015

Män Kvinnor Män Kvinnor

Sverige 62 53 65 56

Summa 62 53 65 56

Totalt, män och kvinnor 115 121

Not 8 Löner och andra ersättningar och sociala 
kostnader

2016 2015

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions  - 

kostnader)
Löner och andra 

ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions- 

kostnader)

58 468 28 800 58 045 29 728

(7 893)* (8 348)*

* Av organisationens pensionskostnader avser 600 kkr (989 kkr) styrelse och 
partisekreterare. 
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda

2016 2015
Styrelse och 

partisekreterare Övriga anställda
Styrelse och 

partisekreterare Övriga anställda

1 841 56 627 2 678 55 367

Not 9 Könsfördelning i styrelse och partiledning 
2016 2015

Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelse 7 7 7 7

Partiledning 5 4 5 4

Not 10 Byggnader och mark
Fastigheten Stockholm Thisbe 5 (byggnad) 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 40 391 37 294

Inköp under året 0 3 097

Utrangering under året -46 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 40 345 40 391

Ingående avskrivning -12 614 -11 911

Årets avskrivning -698 -703

Utgående ackumulerad avskrivning -13 312 -12 614

Utgående planenligt restvärde 27 033 27 777

Fastigheten Tärnaby Joesjö 1:79 (mark) 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 0 20

Försäljning under året 0 -20

Utgående anskaffningsvärde 0 0

Not 11 Maskiner och inventarier
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 063 5 063

Inköp 443 0

Utrangering/försäljning 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 506 5 063

Ingående avskrivningar -5 063 -4 994

Årets avskrivningar -150 -69

Utrangering/försäljning 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 214 -5 063

Utgående planenligt restvärde 292 0
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Not 12 Uppgifter om dotterbolag

Antal Kapitalandel
Röst-

rättsandel
Anskaffnings-

värde
Bokfört-

värde
Andelar i dotterbolag 3000 100% 100% 300 300

Dotterbolag: Arvid Lindman AB, org nr 556034-3047, säte Stockholm
Eget kapital i dotterbolaget vid utgången av räkenskapsåret 404

Årets resultat i dotterbolaget -14

Not 13 Andra lånsiktiga värdepappersinnehav
2016-12-31 2015-12-31

Svenska marknadsnoterade aktier och fonder:

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 20 970 19 939

Försäljning under året -7 574 -1 544

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 214 20 970

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Återföring nedskrivning/Nedskrivning under året 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Belopp vid årets utgång 50 214 20 970

Marknadsvärde 53 390 20 893

Specifikation av långfristiga värdepappersinnehav:

Aktiefonder 9 243 5 583

Räntefonder 36 203 13 329

Övriga placeringar 4 768 2 058

Belopp vid årets utgång 50 214 20 970

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 2016 2015
Realisationsvinster 1 834 976

Realisationsförluster 0 0

Utdelning 62 98

Återförd nedskrivning/Nedskrivning 0 0

Summa resultat från långfristiga värdepappersinnehav 1 896 1 074

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016 2015

Upplupna ränteintäkter 0 90

Förutbetalda kostnader 917 1 277

Summa 917 1 367
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Not 15 Övriga skulder 
2016 2015

Handpenning försäljning Thisbe 5 30 000 0

Övriga skulder 4 694 3 917

Summa 34 694 3 917

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2016 2015

Personalrelaterade kostnader 17 017 18 159

Förutbetalda medlemsavgifter 4 694 4 917

Förutbetalt partistöd 1 446 1 549

Förutbetalda hyror 1 691 1 561

Övriga upplupna kostnader 649 836

Summa 25 496 27 023

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång, men slutlikviden för fastig-
heten (256 mkr) erhålls i maj 2017, i samband med att nye ägaren tillträder.

Not 18 Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:

   Balanserade medel 73 940 399

   Ändamålsbestämda medel valfond 33 000 000

   Årets resultat 16 956 428

Summa kronor 123 896 827

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att

   till valfond avsättes 48 000 000

   i ny räkning överföres 75 896 827

Summa kronor 123 896 827

Not 19 
Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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Revisionsberättelse 
Till partistämman i Moderata Samlingspartiet, org.nr 802001-5452 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Moderata Samlingspartiet för år 
2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig het med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt 
denna sed beskrivs närmare i avsnitten De auktoriserade revisorernas ansvar samt 
Den förtroendevalde revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag 
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 
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De auktoriserade revisorernas ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. 

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som hel-
het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls· enliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets- 
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
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händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelse-
fulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 

Den förtroendevalde revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning av Moderata Samlingspartiet för år 2016. 

Vi tillstyrker att partistämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktorise-
rade revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
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Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder de aukto-
riserade revisorerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk ningsåtgärder som 
utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm 5 april 2017

Carlos Esterling Katarina Brännström  Gunnar Hedberg
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2017
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Styrelsen för Moderata Samlingspartiet avger härmed följande årsredovisning 

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.

InnehållInnehåll
144 Förvaltningsberättelse

144 Ändamålet enligt stadgar

144 Allmänt om verksamheten

144 Verksamhet under året

147 Framtida händelser

147 Resultat och ställning

147 Finansiella instrument

147 Anställda

148 Förändring av eget kapital

148 Förslag till vinstdisposition (kronor)

149 Resultaträkning

150 Balansräkning

151 Kassaflödesanalys

152 Noter
152 Redovisnings- och värderingsprinciper

153 Not 1 Gåvor

153 Not 2 Arvode till revisorer

153 Not 3 Hyresintäkter

154 Not 4 Övriga intäkter 

154 Not 5 Övriga externa kostnader

154 Not 6 Leasingkostnader

154 Not 7 Medelantalet anställda

155 Not 8 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

155 Not 9 Könsfördelning i styrelse och partiledning 

155 Not 10 Byggnader och mark

156 Not 11 Maskiner och inventarier

156 Not 12 Uppgifter om dotterbolag

156 Not 13 Andra lånsiktiga värdepappersinnehav

157 Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

157 Not 15 Övriga skulder 

157 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

157 Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

157 Not 18 Förslag till vinstdisposition (kronor)

157 Not 19 

159 Revisionsberättelse 
159 Rapport om årsredovisningen

161 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

144

Årsredovisningar
(2015-2018)

ÅR

Förvaltningsberättelse

Ändamålet enligt stadgar
Moderata Samlingspartiets strävan är att vinna människors förtroende för de 
värderingar som partiet företräder. Moderata Samlingspartiets uppgift är därför 
att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till 
partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Allmänt om verksamheten
Ändamålet har uppfyllts genom att Moderata Samlingspartiets riksorganisation 
bedrivit politisk och organisatorisk verksamhet på nationell nivå i lokaler på Blas-
ieholmsgatan i Stockholm och i riksdagshuset samt genom av riksorganisationen 
anställd ombudsman i varje län.

Antal medlemmar uppgick vid årsskiftet till 45 535 (45 776) personer.

Hanif Bali lämnade styrelsen på egen begäran 18 mars 2018.

Verksamhet under året
Moderaterna hade den 31 december 2017 33 419 medlemmar exklusive MUF. 
Detta innebär en ökning om 327 medlemmar jämfört med 2016. 2017 blir därmed 
det första året sedan 2009 som partiet inte tappar i medlemsantal. Den största 
ökningen av antalet medlemmar har skett i Stockholms län, Skåne samt Västra 
Götaland. Medlemstalet inklusive MUF var 45 535 betalande medlemmar, vilket 
motsvarar en nedgång om 241 medlemmar jämfört med 2016. Nedgången har sin 
förklaring i att MUFs medlemsantal minskat med 568.

Under året har partistyrelsen haft 14 protokollförda sammanträden varav 7 ordina-
rie möten. Arbetsutskottet har haft 6 protokollförda sammanträden.

I mars hölls det årliga Sverigemötet – denna gång i Karlstad. Förtroendevalda, 
experter och medarbetare genomförde ett stort antal seminarier och workshops. 
Anna Kinberg Batra presenterade två mål för de svenska jobben: jobbklyftan 
(skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda) ska halveras och 
förbättrade förutsättningar för att 500 000 nya jobb ska kunna skapas till år 2025. 
Sverigemötet samlade 1 700 moderata förtroendevalda och föreningsaktiva, utstäl-
lare och gäster.

”Dags att byta regering” var temat för vårkampanjen som genomfördes över hela 
landet under april och maj 2017.

Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2017, Hela Sverige ska jobba, lades fram 
till riksdagen i maj. I vårmotionen föreslog Moderaterna bland annat sänkt skatt 
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för alla som arbetar, sänkt skatt för över en miljon pensionärer och rejäla resursök-
ningar till både polis och försvar.

Under maj månad flyttade Riksorganisationens medarbetare, MUFs centrala kansli, 
Moderatkvinnorna samt Jarl Hjalmarssonstiftelsen till nya, moderna och fräscha 
lokaler på Blasieholmsgatan 4A i centrala Stockholm.

Den 6 juni sommartalade Anna Kinberg Batra på Mosebacke i Stockholm. Talet 
identifierade tre huvudutmaningar som Moderaterna prioriterar att lösa: att klara 
integrationen, att ge förutsättningar för nya jobb och att säkra vår trygghet genom 
lag och ordning.

Under politikerveckan i Almedalen genomfördes flera partiarrangemang. Modera-
ternas ekonomiskpolitiska seminarium var en av huvudpunkterna och fokuserade 
på reformer för integration och ökad social rörlighet. Anna Kinberg Batra lade i 
sitt tal i Almedalen stor vikt vid åtgärder för att bryta utanförskapet, till exempel 
införande av bidragstak, nolltolerans mot dåliga skolor och fler poliser med högre 
löner. I Almedalen presenterade dessutom Alliansen en gemensam gransknings-
rapport, En bortslösad högkonjunktur, som bland annat belyste regeringens 
misslyckade och ineffektiva jobbreformer.

I augusti lade Anna Kinberg Batra tillsammans med övriga allianspartiledare fram 
ett förslag om en ny anställningsform för nyanlända och unga under 23 år utan 
gymnasieexamen: inträdesjobb. Denna anställningsform syftar till att skapa nya 
vägar in på arbetsmarknaden för de grupper som i dag står allra längst ifrån den 
genom att kombinera jobb och utbildning.

Den 25 augusti 2017 meddelade partiordförande Anna Kinberg Batra att hon 
lämnar ordförandeskapet för Moderaterna. Beslutet föranledde att partiets 
valberedning omedelbart satte igång sitt arbete med att hitta en efterträdare. En 
bred process startade redan samma helg som avgångsbeslutet meddelades och 
involverade alla delar av den moderata partiorganisationen.

Efter en bred förankringsprocess föreslog valberedningen, under ledning av 
Lars-Ingvar Ljungman från Skåne, Ulf Kristersson som ny ordförande för Moderata 
Samlingspartiet.

På en extra partistämma, den 1 oktober 2017 i Stockholm, valdes Ulf Kristersson 
enhälligt till ny partiordförande. I sitt installationstal framförde Kristersson två 
tydliga budskap: Moderaterna ska vara den politiska debattens vuxna röst och 
Moderaterna går till val med målsättningen att bilda en ny Alliansregering. 

I oktober hölls även arbetsstämman i Örebro, där moderater från hela landet 
samlades. Ett antal politiska arbetsgrupper hade innan stämman arbetat fram 
omfattande reformförslag, vilket resulterade i ett antal propositioner från partisty-
relsen till stämman. Även ett antal organisatoriska förslag behandlades. Stämman 
debatterade och beslutade om ett samlat reformpaket som rustar Sverige för 
framtiden. Paketet bestod av de största reformerna för nya jobb sedan 2007, den 
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största bidragsreformen sedan 1980 och den största förstärkningen av rättsstaten 
på 20 år. 

Efter stämman följde en höstkampanj på temat ”En hoppfull framtid för Sverige” 
under november månad. Kampanjen syftade till att berätta om moderata värde-
ringar och partiets politik för att lösa de problem som Sverige står inför.

I samband med valet av ny partiordförande rekryterades Gunnar Strömmer till 
ny partisekreterare och nya talespersoner utsågs i riksdagen. Partiledningen har 
breddats och utvidgats, även från kommunal- och landstingspolitisk nivå, för att 
bättre återspegla alla delar av organisationen. På tjänstemannasidan har ett antal 
nya personer anställts så att partiet ska vara väl rustade inför valen i september 
2018.

I december jultalade Ulf Kristersson på Kulturhuset i Stockholm. Talet handlade 
bland annat om hur den sociala rörligheten i Sverige ska öka. Barn ska inte behöva 
ärva sina föräldrars problem, utan få sin egen chans att forma sitt liv. Då är tre delar 
särskilt viktiga: i Sverige arbetar man, i Sverige talar man svenska och i Sverige 
gäller svenska lagar.

Partiets medlemstidning, Medborgaren, gavs ut med fyra nummer under året. Från 
och med januari 2018 finns även tidningen digitalt på www.medborgaren.se. 

Arbetet med Moderaternas intranät har fortsatt under året. I takt med att fler, både 
anställda och förtroendevalda, får tillgång till och använder intranätet kommer 
ytterligare information av såväl organisatorisk som politisk art att publiceras på 
intranätet.

Partiets nätverk har arbetat kontinuerligt under året. Moderata företagarrådet 
har haft en rad arrangemang och ett antal lokala nätverk har startats. Moderater 
i utlandet har också bedrivit ett organisatoriskt arbete under året för att stärka 
partiets arbete i utlandet och bidra till att utlandsföreningarna blir fler för att därige-
nom få fler svenskar, som är bosatta utomlands, att använda sin rösträtt och rösta 
på Moderaterna.

Under hösten har arbetet med nomineringsprocessen inför Europavalet 2019 
startat. Nomineringskommittén,som tillsattes av partirådet under våren 2017, har 
påbörjat sitt arbete och bland annat inhämtat nomineringar från partiets länsför-
bund, sidoorganisationer, nätverk, föreningar och enskilda. Nomineringskommit-
téns arbete leds av Erik Langby.

”#metoo” kampanjen fick stor medial uppmärksamhet under de sista veckorna 
av 2017. De vittnesmål och de berättelser som uppropet #metoo har lett fram till 
visar med all tydlighet att denna sorts missförhållanden finns i stort sett överallt 
i samhället. Politiken är inget undantag, inte heller vårt parti. En särskild grupp 
medarbetare på RO under ledning av vice partisekreterare Anders Edholm har 
arbetat med att utreda och på annat sätt hantera de ärenden som rör Moderaterna. 
Organisationen går även vidare från att hantera dessa särskilda händelser till att 
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arbeta aktivt, uthålligt och långsiktigt för att odla en sund partikultur och förebygga 
kränkande särbehandling i vidare mening. Det arbetet leds av riksdagsledamoten 
Karin Enström.

Framtida händelser
2018 kommer att vara ett viktigt år för Moderaterna. Med delvis ny partiledning ska 
allt göras för kunna vinna valet och bilda en ny Alliansregering.

Sverigemötet arrangeras i maj i Göteborg, och blir ett viktigt led i valkampanjen 
inför valet i september. 

Resultat och ställning
Eftersom dotterbolaget Arvid Lindman AB är av ringa betydelse med hänsyn till 
kravet på rättvisande bild upprättas ingen koncernredovisning.

Flerårsöversikt  (kkr) 2017 2016 2015 2014
Summa intäkter 411 074 150 033 151 080 207 984

Resultat efter finansiella poster 244 651 16 956 19 960 -20 440

Eget kapital 372 849 126 339 109 511 89 619

Balansomslutning 408 516 190 114 144 483 133 020

Medeltal anställda 129 115 121 157

Antal medlemmar 45 535 45 776 48 053 52 260

Finansiella instrument
Moderaternas värdepappersinnehav förvaltas externa förvaltare. För detta ändamål 
finns placeringspolicy antagen av partistyrelsens arbetsutskott. I januari 2017 
fastslog partistyrelsen en ny placeringspolicy. Denna policy har till syfte att bättre 
spegla det nya kapital som placeceras som resultat av försäljningen av huset i 
Gamla stan. Den nya policyn har en annan mix än föregående policy. Medan den 
gamla policyn hade en normalportfölj som angav 80 procent räntebaserat, så har 
den nya mer inriktning på aktier, med 50 procent aktiebaserat, 25 procent ränte-
baserat och 25 procent alternativa. Årets avkastning blev 4,18% (UBS) och 4,6% 
(SEB).

Anställda
Moderaterna är anslutna till arbetsgivarorganisationen Idea, arbetsgivarförbun-
det för ideella organisationer och följer av denna träffade kollektivavtal med 
arbetstagarorganisationer. 
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Förändring av eget kapital
Ändamåls-
bestämda 

medel
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat Summa
Belopp vid årets ingång 35 443 73 940 16 956 126 339

Resultatdisposition 15 000 1 956 -16 956 0

Nyttjande av valfond  0

Förändring av övriga ändamåls-
bestämda medel

1 859 1 859

Årets resultat 244 651 244 651

Belopp vid årets utgång 52 302 75 896 244 651 372 849

Valfond avser medel som avsätts för att bedriva kommande valrörelser. Per 2017-
12-31 uppgår denna till 48 000 tkr.

Övriga ändamålsbestämda medel avser donerade medel att användas till stipen-
dier, seminarier och liknande. Per 2017-12-31 uppgår dessa tillsammans till 4 301 
tkr.

Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:

   Balanserade medel 75 896 827

   Ändamålsbestämda medel valfond 48 000 000

   Årets resultat 244 650 998

Summa kronor 368 547 825

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att

   i ny räkning överföres 368 547 825

Summa kronor 368 547 825

Resultatet av verksamheten och partiets ställning på balansdagen framgår av 
efterföljande balans- och resultaträkning och noter. Om annat ej anges är beloppen 
redovisade i tkr.
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Resultaträkning
Not 2017-01-01 

– 2017-12-31
2016-01-01 

– 2016-12-31
Intäkter

Medlemsavgifter 3 975 4 132

Statliga partistöd 108 740 109 896

Gåvor 1 948 1 382

Hyresintäkter 3 5 025 6 243

Övriga intäkter 4 292 386 28 380

411 074 150 033

Kostnader

Övriga externa kostnader 2,5,6 -66 717 -45 528

Personalkostnader 7, 8,9 -100 350 -88 809

Avskrivningar 10,11 -1 532 -848

-168 600 -135 185

Verksamhetsresultat 242 475 14 848

Finansiella intäkter och kostnader

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 13 3 669 1 896

Ränteintäkter 175 212

Valutakursförlust -4 160 0

Valutakursvinst 2 492 0

2 176 2 108

Resultat efter finansiella poster 244 651 16 956

Årets resultat 244 651 16 956
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31
Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 0 27 033

Inventarier 11 4 760 292

4 760 27 325

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterföretag 12 300 300

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 292 345 50 214

Övriga långfristiga fordringar 9 000 9 000

301 645 59 514

Kundfordringar 1 716 2 833

Övriga fordringar 840 718

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 4 175 917

6 731 4 468

Kassa och bank 95 777 98 807

Summa omsättningstillgångar 102 508 103 275

SUMMA TILLGÅNGAR 408 913 190 114

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel valfond 48 000 33 000

Av givaren ändamålsbestämda medel 4 301 2 443

Balanserat resultat 75 896 73 940

Årets resultat 244 651 16 956

Summa eget kapital 372 849 126 339

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 134 3 585

Övriga skulder 15 4 760 34 694

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 26 170 25 496

Summa kortfristiga skulder 36 064 63 775

Summa skulder 36 064 63 775

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 408 913 190 114
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Kassaflödesanalys
2017-01-01 

– 2017-12-31
2016-01-01 

– 2016-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 244 651 16 956

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar 1 532 848

     Realisationsresultat -261 435 -1 834

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet -15 252 15 898

Förändring av rörelsekapital

     Förändring av fordringar -2 263 496

     Förändring av kortfristiga skulder -27 711 28 804

     Förändring av donationsfonder 1 858 -129

Kassaflöde från den löpande verksamheten -43 367 45 069

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 767 -443

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -337 093 -36 818

Försäljning av anläggningstillgångar 383 197 9 408

Kassaflöde från investeringsverksamheten 40 337 -27 853

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -3 030 17 216

Likvida medel vid årets ingång 98 807 81 591

Likvida medel vid årets utgång 95 777 98 807
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens Allmänna råd BFNAR 2012:1, (K3), med erforderlig anpassning till verksam-
hetens art. 

Koncernredovisning

Organisationen är moderförening men upprättar ingen koncernredovisning med 
hänvisning till undantagsregeln i ÅRL 7 kap 3a §.

Intäktsredovisning

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer 
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.

Medlemsavgifter redovisas som intäkt det år de avser.

Erhållna gåvor värderas till försiktigt uppskattat marknadsvärde och intäktsförs när 
den sakrättsligt erhållits. Villkorade gåvor som inte använts under året omförs till 
ändamålsbestämda medel i eget kapital.

All vidarefakturering av kostnader bruttoredovisas. Vidarefakturering avser inköp för 
hela partiorganisationen, som i efterhand faktureras beställande juridisk enhet inom 
partiet, t ex kampanjmateriel och konferenser.

Tillgångar och skulder

Fasad   30 år 
Inre ytskikt  10 år 
Installationer  10 år

Datorer skrivs av enligt plan över 3 år, övriga inventarier skrivs av över 5 år. Bärbara 
datorer kostnadsförs vid inköp. 

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav värderas till det lägsta av marknadsvärde 
och anskaffningsvärde enligt portföljmetoden.
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Eget kapital

Partiets valfond redovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. 

Av givaren ändamålsbestämda medel avser gåvor donerade för specifikt ändamål, 
t ex stipendier, seminarier eller liknande. Dessa redovisas som del av eget kapital. 

Not 1 Gåvor
Gåvor från fysiska personer innefattar gåvor från 1 404 (2 462) givare. Snittbelopp 
per givare blir 675 (561) kronor. Inga gåvor erhålls från företag. Ingen av dessa 
givare har under året givit mer än ett halvt prisbasbelopp (22 250 kronor).

Utöver detta har Margaretha af Ugglas bidragit med 2 mkr till Bertil af Ugglas min-
nesfond – vars syfte är att: ”stödja Moderata Ungdomsförbundets internationella 
ungdomsverksamhet främst inom ramen för Ungdomsförbundets internationella 
samarbetsorganisationer”.   

Fonden ligger organisatoriskt under Riksorganisationen men leds av egen styrelse, 
med Margaretha af Ugglas som ordförande.

Not 2 Arvode till revisorer
Ernst & Young AB 2017 2016
Revisionsuppdraget 325 412

Annan revisionsverksamhet 6 23

Skatterådgivning 309 13

640 448

Not 3 Hyresintäkter
2017 2016

Innevarande års hyresintäkter 5 025 6 243

Framtida hyresintäkter avseende ej uppsägningsbara avtal.

Betalas inom 1 år (2018) 4 588 2 031

Betalas 1 - 5 år (2019-2022) 18 350 0

Betalas efter 5 år (2023-2024.04.30) 6 117 0

29 055 2 031
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Not 4 Övriga intäkter 
2017 2016

Ersättning från länsförbund 17 275 16 873

Vidarefakturering 11 128 9 963

Partistöd från SKL 882 862

Stämmoavgifter 3 409 0

Vinst vid försäljning av fastigheten Thisbe 5 259 199 0

Övriga intäkter 493 682

Totalt 292 386 28 380

Not 5 Övriga externa kostnader
2017 2016

Förbrukningsmaterial 3 362 2 465

Resor och konferenser 9 967 5 720

Telefon och porto 1 509 1 394

IT -konsulter och utvecklingsprojekt 12 881 7 908

Övriga konsulter 9 015 8 448

Anslag närstående organisationer 5 854 5 746

Information 8 324 6 593

Lokal- och fastighetskostnader 11 427 5 185

Övriga kostnader 4 379 2 069

Totalt 66 717 45 528

Not 6 Leasingkostnader

Leasingkostnader 2017 2016

Innevarande års leasingkostnader och hyror 8 288 356

Återstående leasingavgifter vid utgången av året:

Leasingavgifter somförfaller inom 1 år (2018) 10 506 136

Leasingavgifter som förfaller inom 1 - 5 år (2019-2022) 39 452 82

Leasingavgifter som förfaller senare än 5 år (2023-2024.04.30) 12 709 0

Återstående leasingavgifter vid utgången av året 62 667 217

Leasingavtalen avser främst lokalhyra, kontorsutrustning och tjänstebil

Not 7 Medelantalet anställda
2017 2016

Män Kvinnor Män Kvinnor

Sverige 71 58 62 53

Summa 71 58 62 53

Totalt, män och kvinnor 129 115
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Not 8 Löner och andra ersättningar och sociala 
kostnader

2017 2016

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions - 

kostnader)
Löner och andra 

ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions- 

kostnader)

66 568 31 728 58 468 28 800

(8 367)* (7 893)*

* Av organisationens pensionskostnader avser 587 kkr (600 kkr) styrelse och 
partisekreterare. 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda

2017 2016
Styrelse och 

partisekreterare Övriga anställda
Styrelse och 

partisekreterare Övriga anställda

2 223 64 345 1 841 56 627

Not 9 Könsfördelning i styrelse och partiledning 
2017 2016

Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelse 9 8 7 7

Partiledning 6 4 5 4

Not 10 Byggnader och mark
Fastigheten Stockholm Thisbe 5 (byggnad) 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 40 345 40 391
Inköp under året 0 0
Försäljning under året -40 345 -46
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 0 40 345

Ingående avskrivning -13 312 -12 614
Årets avskrivning -232 -698
Försäljning under året 13 544
Utgående ackumulerad avskrivning 0 -13 312

Utgående planenligt restvärde 0 27 033
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Not 11 Maskiner och inventarier
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 506 5 063

Inköp 5 767 443

Utrangering/försäljning -2 134 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 139 5 506

Ingående avskrivningar -5 214 -5 063

Årets avskrivningar -1 300 -150

Utrangering/försäljning 2 134 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 379 -5 214

Utgående planenligt restvärde 4 760 292

Not 12 Uppgifter om dotterbolag

Antal Kapitalandel
Rösträtts- 

andel
Anskaffnings-

värde
Bokfört 

värde
Andelar i dotterbolag 3000 100% 100% 300 300

Dotterbolag: Arvid Lindman AB, org nr 556034-3047, säte Stockholm

Eget kapital i dotterbolaget vid utgången av räkenskapsåret 391

Årets resultat i dotterbolaget -13

Not 13 Andra lånsiktiga värdepappersinnehav
2017-12-31 2016-12-31

Svenska marknadsnoterade aktier och fonder:

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 50 214 20 970

Inköp under året 337 094 36 818

Försäljning under året -94 963 -7 574

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 292 345 50 214

Belopp vid årets utgång 292 345 50 214

Marknadsvärde 300 680 53 390

Specifikation av långfristiga värdepappersinnehav:

Aktiefonder 167 474 9 243

Räntefonder 94 206 36 203

Övriga placeringar 30 665 4 768

Belopp vid årets utgång 292 345 50 214

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 2017 2016
Realisationsvinster 2 501 1 834

Realisationsförluster -265 0

Utdelning/ränta 1 433 62

Summa resultat från långfristiga värdepappersinnehav 3 669 1 896
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017 2016

Förutbetalda kostnader 4 175 917

Summa 4 175 917

Not 15 Övriga skulder 
2017 2016

Handpenning försäljning Thisbe 5 0 30 000

Övriga skulder 4 760 4 694

Summa 4 760 34 694

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2017 2016

Personalrelaterade kostnader 18 073 17 017

Förutbetalda medlemsavgifter 4 773 4 694

Förutbetalt partistöd 1 446 1 446

Förutbetalda hyror 1 124 1 691

Övriga upplupna kostnader 754 649

Summa 26 170 25 496

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Not 18 Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:

   Balanserade medel 75 896 827

   Ändamålsbestämda medel valfond 48 000 000

   Årets resultat 244 650 998

Summa kronor 368 547 825

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att

   i ny räkning överföres 368 547 825

Summa kronor 368 547 825

Not 19 
Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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Stockholm den 23 mars 2018

Ulf Kristersson Peter Danielsson Elisabeth Svantesson
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  Christofer Fjellner  Jessica Polfjärd

Christian Gustavsson Katarina Jonsson  Hans Wallmark
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Vår revisionsberättelse har avlämnats den 12 april 2018

Carlos Esterling Katarina Brännström  Gunnar Hedberg
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse 
Till partistämman i Moderata Samlingspartiet, org.nr 802001-5452

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo visningen för Mode-
rata Samlingspartiet för räkenskapsåret 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig het med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Moderata 
Samlingspartiets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessa 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt års redovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
sed beskrivs närmare i avsnitten De auktoriserade revisorernas ansvar och Den 
förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Moderata Sam-
lingspartiet enligt god revisorssed i Sverige och jag som auktoriserad revisor har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års redovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 
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De auktoriserade revisorernas ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års redovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga fel aktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förvän tas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig heter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig heter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisions bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, för falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till om ständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektivi teten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo visningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo visningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de in hämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för hållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhets faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk samheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisions bevis som inhämtas 
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fram till datumet för revisions berättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
för hållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplys ningarna, och om årsredovisningen 
återger de under liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Moderata Samlingspartiet för räkenskapsåret 2017. 

Vi tillstyrker att partistämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till Moderata Samlingspartiet enligt god revisorssed i Sverige. Vi 
som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsens som har ansvaret för förvaltningen. 
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Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranled ersätt-
ningsskyldighet mot förening. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förening. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder de aukto-
riserade revisionerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den 12 april 2018

Carlos Esterling Katarina Brännström  Gunnar Hedberg
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor
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Partistyrelsen för Moderata Samlingspartiet, org nr 802001-5452 med säte i Stock-
holm, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
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Förvaltningsberättelse

Partiets ändamål och allmänt om verksamheten
Moderata Samlingspartiets strävan är att vinna människors förtroende för den 
samhällssyn som partiet företräder. Moderata Samlingspartiets uppgift är därför 
att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till 
partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Ändamålet har uppfyllts genom att Moderata Samlingspartiets riksorganisation 
bedrivit politisk och organisatorisk verksamhet på nationell nivå i lokaler på Blas-
ieholmsgatan i Stockholm och i riksdagshuset samt genom av riksorganisationen 
anställd ombudsman i varje län. 

Antal medlemmar uppgick vid årsskiftet till 48 138 (45 535) personer.

Verksamhet under 2018
Under året har partistyrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet 
har haft 3 protokollförda sammanträden. 

Valåret 2018 var ett intensivt år för Moderaterna där stort fokus låg på löpande 
pre-sentation och kommunikation av vår politik och genomförandet av en mängd 
olika ar-rangemang och omfattande kampanjinsatser. Den eftervalsanalys som 
partistyrelsen har initierat kommer att beskriva detta närmare och göra en gedigen 
analys för framtiden. Eftervalsanalysgruppen kommer att presentera sitt arbete 
under våren 2019.

Nedan följer en övergripande beskrivning av större händelser som har präglat 
Moderata Samlingspartiets riksorganisations verksamhet under 2018. 

Under våren genomförde partiordförande Ulf Kristersson, tillsammans med flera 
olika ledande nationella och lokala företrädare Town hall meetings runt om i landet, 
från norr till söder. Samtliga var välbesökta med flera hundra åhörare per tillfälle, 
vilka hade möjlighet att ställa sina frågor till talarna. Kampanjinsatser vidtogs från 
förbunden och föreningarna inför mötena på respektive ort för att nå en så bred 
publik som möjligt och riktade sig inte primärt till befintliga medlemmar i partiet. 

I februari presenterade partisekreterare Gunnar Strömmer Moderaternas priorite-
rade områden, förhållningssätt och mål inför valen i september. Fyra sakområden 
hade beslutats som särskilt viktiga: ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring 
och integration samt sjukvård och skola. Det övergripande anslaget var En hoppfull 
framtid för Sverige. Vårkampanjen 2018 hade också det övergripande temat Din 
röst för en hoppfull framtid.

Moderaternas mål i de allmänna valen var: 1) Alliansen ska bli större än de röd-
gröna och bilda en ny moderatledd alliansregering, 2) Moderaterna ska ingå i och 
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leda fler alliansstyren i kommuner, landsting och regioner än under den senaste 
mandatperioden samt 3) Moderaterna ska göra ett bättre valresultat än i valet 
2014.

Ambitionen var att vinna nya och nygamla väljare från Socialdemokraterna och 
Sverigedemokraterna samt osäkra väljare (”soffan”).

I skrivande stund står det dock klart att enbart en av målsättningarna nåddes: att 
Moderaterna ska ingå i och leda fler alliansstyren i kommuner, landsting och regio-
ner än under den senaste mandatperioden. 

Tidigt under året lanserades även Moderaternas nya app, Mappen, som ett 
verktyg för medlemmar att använda under valrörelsen. Mappen gav möjlighet till 
att ge snabb information och innehöll en funktion för medlemsrekrytering. Genom 
appen gavs föreningar också möjlighet att planera dörrknackningskampanjer samt 
få direktrapportering om antal hushåll som besökts. I början av våren genom-
fördes också en intern informationsinsats för att förbättra IT-säkerheten i hela 
organisationen. 

I slutet av maj trädde den nya dataskyddslagstiftningen GDPR i kraft. Moderaterna 
genomförde inför ikraftträdandet en översyn av samtliga system där personuppgif-
ter lagras. En skrift om hur Moderaterna behandlar personuppgifter togs fram och 
distribuerades till samtliga medlemmar i partiet. 

Den 2-3 februari arrangerades Valfokus som ett utbildningsdygn för valledare i 
alla föreningar, förbundsordföranden, partiombudsmän samt förbundsanställd 
valpersonal. Konferensen ägde rum på Aros Congress Center i Västerås och hade 
runt 450 deltagare. 

I slutet av mars presenterade Ulf Kristersson ett bredare reformpaket med insatser 
för socialt utsatta barn, en utveckling av Moderaternas arbete med att förbättra 
den sociala rörligheten i Sverige. 

Under våren präglades den politiska debatten i hög utsträckning av den rödgröna 
regeringens förslag om att ge uppehållstillstånd för gymnasiestudier till vissa 
ensamkommande ungdomar, trots att de saknade asylskäl. Moderaterna röstade 
nej till förslaget och var samtidigt tydliga med att vi inte kommer bilda en regering 
som inte för en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. 

Moderaternas ekonomiska vårmotion 2018, som lades fram i riksdagen i maj, 
titulerades Jobb och välfärd före bidrag. I budgeten prioriterades välfärdens kärna 
och statens kärnuppgifter tillsammans med skattesänkningar för att det alltid ska 
löna sig att jobba samt den största bidragsreformen sedan 1980, med bland annat 
bidragstak.

Arbetet med M2, partiets interna värdegrundsinitiativ som initierades i samband 
med #MeToo, fortsatte. Den första delen, utvärdering av partiets insatser i sam-
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band med #metoo-hösten, avrapporterades i april till partistyrelsen. Del två av 
gruppens arbete kommer att redovisas vid partistämman 2019.

Det politikutvecklingsarbete som initierades under hösten 2017 gällande  kli mat- 
och miljöpolitiken, slutredovisades under våren i form av två rapporter: en klimat-
politisk och en miljöpolitisk rapport. Ulf Kristersson höll också ett längre tal om 
Moderaternas klimatpolitik. 

Den 11-12 maj genomfördes Sverigemötet vid Svenska mässan i Göteborg – som 
ett valkonvent – med över 2 500 deltagare. Ett stort antal seminarier genomfördes 
under två dagar där såväl interna som externa talare var representerade. 

Under mötets första dag redovisades det vilket fokus Moderaternas valkampanj 
skulle ha. Det handlade om värderingar, hoppfullhet och ett vuxet samtal samt 
under temat Rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla. Valaffischer och en 
kampanjfilm med samma budskap lanserades.

Rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla var också det bärande temat i 
Ulf Kristerssons tal under Sverigemötet och ett omfattande integrationspolitiskt 
program presenterades. 

I maj höll Ulf Kristersson även ett tal där Moderaternas syn på framtiden för det 
europeiska samarbetet lades fast och en tid senare presenterades en idérapport på 
samma tema, efter en tids politikutveckling. 

Ytterligare en idérapport efter ett utvecklingsarbete introducerades under våren: 
Sverige ska vara ett digitalt föregångsland.

I juni sommartalade Ulf Kristersson, i Ugglans Park i Strängnäs, och föreslog då 
stora skattesänkningar för pensionärer: skatteskillnad mellan lön och pension ska 
tas bort. Ytterligare ett fokusområde i talet var vikten av en politik som ser hela 
landet.

2018 inleddes Almedalsveckan med Moderaternas dag. Ulf Kristersson lade fram 
ett rivstartspaket med 19 konkreta reformer som skulle kunna genomföras redan 
hösten 2018, vid ett regeringsskifte. Bland annat satsningar på 400 miljoner kronor 
redan i höständringsbudgeten. 

På Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen presenterade Elisabeth 
Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, en ny ekonomisk reformagenda. 
Sverige ska fungera för alla genom att resurserna till välfärden ökas och integra-
tionen förbättras, genom ökad tillväxt, så att välståndet kan öka samt genom att 
Sverige drar nytta av och leder förändringar i ekonomin till följd av teknikutveckling 
och digitalisering. 

Under Almedalen genomförde partiet även flertalet arrangemang, bland annat 
presenterades en granskning av Socialdemokraternas fyra år i regeringsställning 
och flera olika mindre seminarier arrangerades av Moderaterna.
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För att underlätta för lantbrukare under sommarens svåra torka drev Moderaterna 
på för ett samlat krisstödspaket och verksamhetsbesök hos lantbrukare genomför-
des för att bättre ta del av läget. 

Sommaren präglades också av allvarliga skogsbränder och tillsammans med 
Alliansen presenterades förslag på hur samhällets krisberedskap och krisled-
ningsförmåga kan stärkas. Ulf Kristersson besökte också Sveg med anledning av 
bränderna. 

Under EuroPride Parade i Stockholm deltog ett stort antal medlemmar, företrädare 
och medarbetare i Moderaternas ekipage.

I augusti inleddes valrörelsen på riktigt. Moderaternas kampanj för veckorna fram 
till valdagen lanserades, med huvudbudskapet Nu tar vi tag i Sverige. Det handlade 
om att återupprätta förtroendet för att staten och att politiken verkligen gör det 
medborgarna har rätt att förvänta sig. Flera nya valaffischer hade tagits fram på 
samma tema. 

Den 11 augusti invigdes den nationella valstugan som var placerad på Soltorget 
vid Sergels torg. Den 18 augusti presenterades Moderaternas valmanifest under 
samma manér och med den samlade politik Moderaterna gick till val på. Valmani-
festet innehöll fler än 100 konkreta förslag. 

Från den 1 augusti fram till valdagen var målsättningen att genomföra 250 000 
samtal genom dörrknackning. Det uppnåddes med råge. Totalt rapporterade hela 
organisationen fler än 350 000 samtal under hela perioden. Under valrörelsens sista 
100 timmar genomfördes nästan 150 000 samtal genom dörrknackning. 

Under valspurten åkte företrädare från partiledningen på bussturné till olika orter 
runt om i landet, i partiets kampanjbuss. En mängd olika valrörelseaktiviteter 
såsom torgmöten, valupptakter och olika kampanjinsatser genomfördes. Bland 
annat deltog medarbetarna vid både kansliet på Blasieholmsgatan samt riksdags-
kansliet i flera dörrknackningskampanjer i Stockholmsområdet.

I valrörelsens slutskede släpptes också olika varianter av kampanjfilmen Rösta på 
Ulf för en ny regering.

På valdagen den 9 september pågick fortsatta spurtkampanjer fram till att vallo-
kalerna stängde. Den nationella valvakan arrangerades på Scandic Continental i 
Stockholm med cirka 600 gäster. 

Det slutgiltiga valresultatet i valet till riksdagen fastställdes till 19,84 %, vilket 
motsvarade 70 mandat i Sveriges riksdag. Det var en minskning med 3,49 procent-
enheter och 14 riksdagsmandat jämfört med riksdagsvalet 2014. 

Moderaternas stora framgångar återfinns i stället i landets kommuner, landsting 
och regioner. 
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I oktober tillsatte partistyrelsen en eftervalsgrupp med riksdagsledamot Mats 
Green som ordförande. Eftervalsanalysarbetet ska slutredovisas till partistyrelsen i 
mars 2019. Samtliga tre val, till riksdag, landsting/region och kommun, kommer att 
analyseras.

Efter höstens val kom verksamheten att präglas av en komplicerad och utdragen 
regeringsbildningsprocess, vilken inte var färdig vid verksamhetsårets slut. Efter 
valet valdes Moderaternas tidigare ordförande i konstitutionsutskottet Andreas 
Norlén till talman i Sveriges riksdag, Stefan Löfven röstades bort som statsminister 
och Sverige styrdes av en övergångsregering. 

Utöver förhandlingar och förberedelser i syfte att bilda en ny alliansregering pågick 
ett intensivt arbete med partiets budgetmotion för 2019.

I slutet av november lades motionen fram i riksdagen med titeln Sverige ska 
hålla ihop. Därefter tog arbetet vid att tillsammans med Kristdemokraterna lägga 
ett gemensamt förslag till statsbudget baserat på Alliansens gemensamma 
reformagenda. 

Den 12:e december vann förslaget stöd i Sveriges riksdag. Beslutet innebar att 
skatten sänks både för Sveriges pensionärer och för alla som arbetar. Välfärden 
i kommuner samt landsting och regioner förstärks med fem miljarder kronor. En 
utvecklad kö-miljard införs för att korta vårdköerna och antalet undervisningstim-
mar i skolan utökas för att höja elevernas kunskapsresultat. Försvaret stärks med 
18 miljarder kronor under perioden 2019-2021. Viktiga steg tas för att nå målet om 
10 000 fler polisanställda år 2024. Dessutom innehöll budgeten reformer för att 
förbättra integrationen, stärka företagandet och säkerställa att hela landet håller 
ihop. 

Att riksdagen sagt ja till en budget som ger Sverige en ny riktning var också en 
del av Ulf Kristerssons jultal som hölls i slutet av december i Stockholm. Samtidigt 
betonades det att politiken måste se de långa linjerna och arbetet med ett nytt 
idéprogram aviserades. 

Under hösten, den 23 november 2018, genomfördes också partiråd och nomine-
rings-stämma till Europaparlamentsvalet. Där beslutades det att valsedeln består 
av 32 kandidater av vilka Tomas Tobé står högst upp, följd av Jessica Polfjärd, 
Jörgen Warborn och Arba Kokalari.

Medlemstidningen Medborgaren har getts ut i fyra nummer och medborgaren.se 
har uppdaterats kontinuerligt.

Under valåret utvecklades och förstärktes också partiets digitala kommunikation 
och kampanjer i sociala medier på ett strukturerat sätt. 

Eftersom partiets ambition var att bilda en ny alliansregering genomfördes flera 
gemensamma aktiviteter med övriga allianspartier under året, bland annat arbetet 
med Alliansens gemensamma reformagenda. 
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Utbildningsinsatser för att förbereda organisationens medarbetare inför valet 
vidtogs också under året. 

Medlemmar
Moderaterna hade den 31 december 2018, 34 554 medlemmar exklusive Moderata 
Ungdomsförbundet (MUF). Detta innebär en ökning om 1 135 medlemmar jämfört 
med 2017. Den största ökningen av antalet medlemmar har skett i Västra Götaland, 
Skåne län samt Örebro län. 

Antalet medlemmar inklusive MUF var 48 138 medlemmar, jämfört med 45 535 
medlemmar 2017. Således en ökning med 2 603 medlemmar. Av denna ökning 
stod MUF för 1 468 medlemmar och deras totala antal var 13 584 medlemmar den 
31 december 2018.

Framtida händelser
Moderaterna har ytterligare ett viktigt år framför sig som den samlande kraften för 
borgerligt sinnade människor som vill se borgerlig politik och en borgerlig regering. 
Det ansvaret sträcker sig långt utanför partiet. 

En valrörelse ska genomföras inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019. 

Sverigemötet 2019 arrangeras den 5-6 april i Karlstad och blir ett tydligt avstamp 
inför EP-valet. Sverigemötet kommer främst att fokusera på kommun- och 
regionpolitiken. 

Därutöver ska flera centrala politikutvecklingsprojekt slutföras inför partistämman 
i oktober och arbetet med ett nytt idéprogram ska fortsätta med sikte på efter år 
2020. 

Valresultatet medförde förändrade ekonomiska förutsättningar för riksorganisatio-
nen vilket kräver organisationsförändringar. Arbetet med att rusta organisationen är 
inlett och ska fullföljas under 2019. 

Riksorganisationen har också en viktig uppgift med att vårda, stötta och utveckla 
de välfungerande kommunala och regionala allianssamarbeten som återfinns över 
hela Sverige.
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Resultat och ställning
Eftersom dotterbolaget Arvid Lindman AB är av ringa betydelse med hänsyn till 
kravet på rättvisande bild upprättas ingen koncernredovisning. 

Flerårsöversikt (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Summa intäkter 175 810 411 074 150 033 151 080 207 984

Resultat efter finansiella poster -56 579 244 651 16 956 19 960 -20 440

Eget kapital 316 144 372 849 126 339 109 511 89 619

Balansomslutning 359 392 408 516 190 114 144 483 133 020

Soliditet 88,0 % 91,3 % 66,5 % 75,8 % 67,4 %

Medeltal anställda 131 129 115 121 157

Antal medlemmar 48 138 45 535 45 776 48 053 52 260

För nyckeltalsdefinitioner, se not 23. 

Moderata samlingspartiet redovisar för 2018 ett resultat på -56 579 tkr (föregående 
år 244 651 tkr). Partiets egna kapital vid årets början uppgick till 372 849 tkr och 
vid årets slut till 316 144 tkr. 

Förändring av eget kapital
Ändamåls-
bestämda 

medel
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat Summa
Belopp vid årets ingång 52 302 75 896 244 651 372 849

Resultatdisposition 244 651 -244 651 -

Nyttjande av valfond -39 000  39 000  -

Förändring övriga ändamåls-
bestämda medel 239 -366 -127

Årets resultat   -56 579 -56 579

Belopp vid årets utgång 13 541 359 182 -56 579 316 144

Kvarvarande valfond avser medel som avsatts för att bedriva kommande Europa-
valrörelse. Per 2018-12-31 uppgår denna till 9 000 tkr. 

Övriga ändamålsbestämda medel avser donerade medel att användas till stipen-
dier, seminarier och liknande. Per 2018-12-31 uppgår dessa tillsammans till 4 541 
tkr.
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Förslag till disposition avseende partiets resultat

Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:

   Balanserade medel 359 181 117

   Ändamålsbestämda medel valfond 9 000 000

   Årets resultat -56 578 545

Summa kronor 311 602 572

Partistyrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att:

   I ny räkning överföres 311 602 572

Summa kronor 311 602 572

Resultatet av verksamheten och partiets ställning på balansdagen framgår av 
efterföljande balans- och resultaträkningar samt noter. Om inte annat anges är 
beloppen redovisade i tusentals kronor (tkr). 



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

174

Årsredovisningar
(2015-2018)

ÅR

Resultaträkning
Not 2018 2017

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter 3 884 3 975

Statliga partistöd 114 248 108 740

Gåvor 2 3 849 948

Hyresintäkter 4 4 334 5 025

Övriga intäkter 5 49 495 292 386

175 810 411 074

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3, 6, 7  -114 388 -65 817

Personalkostnader 8, 9, 10  -116 285 -100 350

Avskrivning materiella anläggningstillgångar 15 -1 300 -1 532

-231 973 -167 699

Rörelseresultat -56 163 243 375

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är 
anläggningstillgångar

11 943 2 001

Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 195 175

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -1 554 -900

-416 1 276

Resultat efter finansiella poster -56 579 244 651

Årets resultat -56 579 244 651
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Balansräkning
TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnad och mark 14 - -

Inventarier 15 3 460 4 760

3 460 4 760

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 16  300 300

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 283 494 292 345

Övriga långfristiga fordringar 9 000 9 000

292 794 301 645

Summa anläggningstillgångar 296 254 306 405

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 4 093 1 716

Övriga fordringar 887 840

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 6 077 4 175

11 057 6 731

Kassa och bank 52 081 95 777

Summa omsättningstillgångar 63 138 102 508

SUMMA TILLGÅNGAR 359 392 408 913

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel valfond 9 000 48 000

Av givaren ändamålsbestämda medel 4 541 4 301

13 541 52 301

Balanserat resultat 359 182 75 896

Årets resultat -56 579 244 651

302 603 320 547

Summa eget kapital 316 144 372 849

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 609 5 134

Övriga skulder 8 846 6 766

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 26 793 24 164

Summa kortfristiga skulder 43 248 36 064

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 359 392 408 913
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Kassaflödesanalys
2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto -56 579 244 651

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:  

     Avskrivningar 1 300 1 532

     Nedskrivningar värdepapper 7 211 -

     Realisationsresultat -9 858 -261 435

Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -57 926 -15 252

Förändring av rörelsekapital  

     Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -4 326 -2 263

     Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 7 184 -27 711

     Förändring av donationsfonder -126 1 858

Kassaflöde från den löpande verksamheten -55 194 -43 368

Kassaflöde från investeringsverksamheten  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -5 767

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -158 131 -337 093

Försäljning av anläggningstillgångar 169 629 383 197

Kassaflöde från investeringsverksamheten 11 498 40 337

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

ÅRETS KASSAFLÖDE -43 696 -3 030

Likvida medel vid årets början 95 777 98 807

Likvida medel vid årets utgång 52 081 95 777

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

2018 2017

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

     Kassamedel 0 2

     Banktillgodohavanden 52 081 95 775

52 081 95 777
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Noter

Not 1: Redovisningsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens Allmänna råd BFNAR 2012:1, (K3), med erforderlig anpassning till verksam-
hetens art.

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med 
föregående år. 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. 
Tillgångar i utländsk valuta har omräknats till balansdagens valutakurs. 

Koncernredovisning

Organisationen är moderförening men upprättar ingen koncernredovisning med 
hänvisning till undantags-regeln i ÅRL 7 kap 3a §.

Intäktsredovisning

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer 
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.

Medlemsavgifter redovisas som intäkt det år de avser.

Erhållna gåvor värderas till försiktigt uppskattat marknadsvärde och intäktsförs när 
de sakrättsligt erhållits. Villkorade gåvor som inte använts under året omförs till 
ändamålsbestämda medel i eget kapital.

All vidarefakturering av kostnader bruttoredovisas. Vidarefakturering avser inköp för 
hela partiorganisationen, som i efterhand faktureras beställande juridisk enhet inom 
partiet, t ex kampanjmateriel och konferenser.

För ränta och utdelning redovisas intäkten när de ekonomiska fördelarna som 
är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla partiet och när 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitigt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt 
effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har 
säkerställts. 

Ersättning till anställda

Partiet har pensionsplaner som är både förmånsbestämda och avgiftsbestämda. 
Då partiet för de förmånsbestämda planerna har valt att tillämpa de förenklingsreg-
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ler som finns i BFNAR 2012:1 redovisas samtliga pensioner som avgiftsbestämda. 
Det innebär att samtliga pensionspremier kostnadsförs i resultaträkningen. Eventu-
ellt obetalda permier redovisas som skuld. 

Vid anställningens upphörande följer partiet lagar och avtal. 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter 
som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgift för 
löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnad när de uppkommer. 

Partiets fastighet avyttrades under 2017. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: 

• Inventarier 5 år

• IT-utrustning 3 år

Bärbara datorer kostnadsförs vid inköp. 

Leasing

Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal och redovisas 
som kostnad/intäkt linjärt över leasingperioden. 

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas 
individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 
2012:1. 

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, 
inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 
tillgången. Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfäl-
let till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg 
för eventuella återförda nedskrivningar. Förvaltningskostnaderna redovisas som 
kostnad under rubriken Räntekostna-der och liknande resultatposter. I årsredovis-
ningen 2017 redovisades denna kostnad under rubriken Övriga externa kostnader. 
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I 2018 års årsredovisning har jämförelsesiffran avseende 2017 justerats och 900 
tkr i kostnader har flyttats från Övriga externa kostnader till Räntekostnader och 
liknande resultatposter. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektiv bedömning av nedskrivningsbe-
hov anses partiets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en 
värdepappersportfölj och värderas därför som en post. Nedskrivning av respektive 
värdepappersportfölj sker således endast om hela portföljens marknadsvärde 
understiger bokfört värde. 

Eget kapital

Partiets valfond redovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. 

Av givaren ändamålsbestämda medel avser gåvor donerade för specifikt ändamål, 
t ex stipendier, seminarier eller liknande. Dessa redovisas som del av ändamålsbe-
stämda medel inom eget kapital.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, vilket innebär att 
den utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, 
förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar som endast är 
utsatta för en obetydlig risk för värdeförändring. 

Koncernuppgifter

Moderata Samlingspartiet utgör en koncern bestående av moderpartiet samt 
det helägda dotterbolaget Arvid Lindman AB. Eftersom dotterbolaget är av 
ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild upprättas ingen 
koncernredovisning. 

Inga transaktioner förekommer mellan moderpartiet och dotterbolaget. 

Not 2: Gåvor
Gåvor från fysiska personer innefattar gåvor från 2 813 (1 404) givare. Snittbelopp 
per givare blir 748 (675) kronor. Två har bidragit med mer än ett halvt prisbasbe-
lopp (22 750 kronor). 

Inga gåvor erhålls från företag. 

Utöver detta har Moderata Samlingspartiet erhållet 1 500 tkr från Stiftelsen Securi-
tas och 245 tkr från Fria Media. 
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Not 3: Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Ernst & Young AB 2018 2017
Revisionsuppdrag 300 325

Annan revisionsverksamhet 48 6

Skatterådgivning 42 309

390 640

Not 4: Hyresintäkter – operationell leasing
2018 2017

Innevarande års hyresintäkter 4 334 5 025

Framtida hyresintäkter avseende ej uppsägningsbara avtal:

Betalas inom ett år 4 379 4 588

Betalas mellan ett och fem år 15 511 18 350

Betalas senare än fem år (till och med 2024-04-30) 1 277 6 117

21 167 29 055

Samtliga leasingavtal där partiet under 2018 är leasegivare avser andrahandsut-
hyrning av partiets lokaler på Blasieholmen. Samtliga hyror justeras med hänsyn till 
förändring i konsumentprisindex. 

Not 5: Övriga intäkter
2018 2017

Ersättning från länsförbund 28 082 17 275

Vidarefakturering 8 546 4 325

Partistöd från SKL 903 882

Deltagaravgifter 11 324 10 212

Vinst vid försäljning av fastigheten Thisbe 5 - 259 199

Övriga intäkter 640 493

49 495 292 386

Not 6: Övriga externa kostnader
2018 2017

Förbruknings- och kampanjmaterial -19 375 -3 362

Resor och konferenser -8 376 -9 967

Telefon och porto -1 202 -1 509

IT-konsulter och utvecklingsprojekt -9 627 -12 881

Övriga konsulter -9 961 -9 015

Anslag närstående organisationer -7 816 -5 854

Information -42 448 -8 324

Lokal- och fastighetskostnader -11 083 -11 427

Övriga kostnader -4 500 -3 479

-114 388 -65 817
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Not 7: Leasingkostnader – operationell leasing
2018 2017

Innevarande års leasingkostnader och hyror 10 412 8 288

Återstående leasingavgifter vid utgången av året:   

Leasingavgifter som förfaller inom ett år 9 924 10 506

Leasingavgifter som förfaller mellan ett och fem år 32 877 39 452

Leasingavgifter som förfaller senare än fem år (-2024-04-30) 2 605 12 709

Återstående leasingavgifter vid utgången av året 45 406 62 667

Leasingavtalen där partiet är leasetagare avser främst de förhyrda lokalerna på 
Blasieholmen i Stockholm men även viss kontorsutrustning och tjänstebil. 

Not 8: Medelantalet anställda
2018 2017

Män Kvinnor Män Kvinnor

Sverige 75 56 71 58

Totalt, män och kvinnor 131 129

Not 9: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018 2017

Löner, andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnad:

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensionskost.)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensionskost.)

76 183 36 860 66 568 31 728

 (10 784)*  (8 367)*

* Av organisationens pensionskostnader avser 867 tkr (587 tkr) styrelse och 
partisekreterare.

2018 2017
Löner, andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda:

Styrelse och 
partisekreterare 

Övriga anställda Styrelse och 
partisekreterare 

Övriga anställda

3 212 72 971 2 223 64 345

Moderaterna är anslutna till arbetsgivarorganisationen Idea, arbetsgivarförbun-
det för ideella organisationer och följer av denna träffade kollektivavtal med 
arbetstagarorganisationer.
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Not 10: Könsfördelning i styrelse och partiledning
2018 2017

Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelse 9 9 9 8

Partiledning 5 5 6 4

Not 11: Resultat från värdepapper som är 
anläggningstillgångar

2018 2017
Realisationsvinster 6 115 2 501

Realisationsförluster -1 020 -265

Utdelning 2 928 1 433

Valutakursvinst 14 369 2 492

Valutakursförlust -14 238 -4 160

Nedskrivning värdepapper -7 211 -

943 2 001

Not 12: Ränteintäkter och liknande resultatposter
2018 2017

Ränteintäkter 195 175

Övrigt - -

195 175

Not 13: Räntekostnader och liknande resultatposter
2018 2017

Räntekostnader -17 -

Förvaltningskostnader -1 537 -900

-1 554 -900

Not 14: Byggnad och mark
2018-12-31 2017-12-31

Fastigheten Stockholm Thisbe 5 (byggnad)

Ingående anskaffningsvärde - 40 345

Försäljning under året - -40 345

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde - -

Ingående avskrivning  - -13 315

Årets avskrivning  - -232

Försäljning under året  - 13 544

Utgående ackumulerad avskrivning - -

Utgående planenligt restvärde - -
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Not 15: Inventarier
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 9 139 5 506

Inköp - 5 767

Utrangering/försäljning - -2 124

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 139 9 139

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -4 379 -5 214

Årets avskrivningar -1 300 -1 300

Utrangering/försäljning - 2 134

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 679 -4 379

Utgående planenligt restvärde 3 460 4 760

Not 16: Aktier i dotterbolag

Moderpartiets innehav av andelar i dotterbolag:

Dotterbolag, org nr, säte
Antal

Kapital-
andel

Rösträtt-
andel

Anskaffnings- 
värde

Bokfört 
värde

Arvid Lindman AB,  
orgnr 556034-3047,  
säte Stockholm 3 000 100 % 100 % 300 300

Eget kapital i dotterbolaget vid utgången av räkenskapsåret: 377

Årets resultat i dotterbolaget: -15

Not 17: Andra långfristiga värdepappersinnehav
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

Vid årets början 292 345 50 214

Inköp under året 158 131 337 094

Försäljning under året -164 534 -94 963

Valutaförändringar 4 763 -

290 705 292 345

Ackumulerade nedskrivningar: 

Vid årets början - -

Årets nedskrivningar  -7 211 -

 -7 211 -

Belopp vid årets utgång 283 494 292 345
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Specifikation långfristiga värdepappersinnehav:
Bokfört 

värde
Marknads-

värde
Aktiefonder, svenska 41 582 41 747

Aktiefonder, utländska 54 699 56 070

Räntefonder 156 126 156 199

Alternativa tillgångar 31 087 31 087

Värde 2018-12-31 283 494 285 103

Partiets värdepappersinnehav förvaltas av externa förvaltare. För detta ändamål 
finns placeringsriktlinjer fastställda av partistyrelsen. 

Not 18: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader 4 856 4 175

Upplupna finansiella intäkter 1 221 -

6 077 4 175

Not 19: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 18 715 16 067

Förutbetalda medlemsavgifter 4 483 4 773

Förutbetalt partistöd 1 307 1 446

Förutbetalda hyror 1 094 1 124

Övriga upplupna kostnader 1 194 754

26 793 24 164

Not 20: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång. 

Not 21: Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:
   Balanserade medel 359 181 117

   Ändamålsbestämda medel valfond 9 000 000

   Årets resultat -56 578 545

Summa kronor 311 602 572

Partistyrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att:

   I ny räkning överföres 311 602 572

Summa kronor 311 602 572
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Not 22: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2018-12-31 2017-12-31

Ställda säkerheter

Spärrade bankmedel 4 412 4 412

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 23: Nyckeltalsdefinitioner
Summa intäkter:  Totala intäkter

Balansomslutning: Totala tillgångar

Eget kapital:  Totalt eget kapital

Soliditet:  Eget kapital dividerat med balansomslutningen.
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Stockholm den 29 mars 2019

Ulf Kristersson Peter Danielsson Elisabeth Svantesson
Ordförande  1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Martin Andreasson Beatrice Ask  Lena Asplund

Benjamin Dousa Christofer Fjellner Linda Frohm
Ordf Ungdomsförbundet 

Christian Gustavsson Katarina Jonsson Jessica Polfjärd

Margareta Pålsson Fredrik Saweståhl Ulrica Schenström
Ordf Moderata Seniorer Ordf Öppna Moderaterna Ordf Moderatkvinnorna

Gunnar Strömmer Anna Tenje  Hans Wallmark

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 3 april 2019

Carlos Esterling Katarina Brännström Gunnar Hedberg
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till partistämman i Moderata Samlingspartiet org.nr 802001-5452

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Moderata Samlingspartiet för 
räkenskapsåret 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Moderata 
Samlingspartiets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
sed beskrivs närmare i avsnitten De auktoriserade revisorernas ansvar och Den 
förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Moderata Sam-
lingspartiet enligt god revisorssed i Sverige och jag som auktoriserad revisor har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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De auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
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inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisions-
sed i Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovis-
ningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Moderata Samlingspartiet för räkenskapsåret 2018.

Vi tillstyrker att partistämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till Moderata Samlingspartiet enligt god revisorssed i Sverige. Vi 
som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.
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Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder de aukto-
riserade revisorerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 3 april 2019

Carlos Esterling Katarina Brännström Gunnar Hedberg
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Förbundsstyrelsen för Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund avger här-
med följande berättelse över den verksamhet som bedrivits under verksamhetsåret 
2015. 
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216 Ekonomisk Redovisning 2015 
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Förbundsstämma 2015
Förbundsstämman 2015 hölls 25-26 april på Moderaternas i Skånes kansli i 
Malmö. På stämman deltog förbundsstyrelsen, de av distrikten valda ombuden, 
observatörer och inbjudna gäster. Under stämman hölls välkomstanförande av 
oppositionsrådet i Malmö Torbjörn Tegnhammar samt stämmotal av tidigare 
regionrådet Pia Kinhult och hbtq-entreprenören Tobias Holfelt. Stämmans förhand-
lingar leddes av Anna Palm med Jonas Hellsten och Johannes Lundström som 
sekreterare.

Stämman behandlade 5 propositioner och 7 motioner. Propositionerna berörde 
bland annat Öppna Moderaters stadgemässiga koppling till Moderaterna, en 
modern föräldraförsäkring och queerbegreppet, samt att utse tidigare statsminister 
Fredrik Reinfeldt till hedersordförande i Öppna Moderater. Motionerna handlade 
bland annat om en nationell frigörelsedag, antalsneutrala äktenskap och hbt-certi-
fieringar. På lördagskvällen hölls en uppskattad stämmobankett. 

Förbundsstyrelse
Vid förbundsstämman 2015 valdes följande förbundsstyrelse;

Förbundsordförande: 
Fredrik Saweståhl, Stockholm

Vice förbundsordföranden: 
Jenny Edberg, Stockholm 
Sophia Ahlin, Sydost

Ledamöter: 
Christoffer Aav, Stockholm 
Margareta Cederfelt, Stockholm 
Thomas Eriksson,Stockholm 
Edith Escobar, Syd  
Anders Karlsson, Stockholm 
Cecilia Knypegård, Jönköping 
Robert Mellberg, Stockholm 
Marcus Sköld, Stockholm 
Jesper Vestlund, Väst

Vid förbundsstämman valdes en valberedning bestående av Mika Lahdensivu 
(sammankallande), Niklas Wykman, Anita Hillerström Vagli, Tobias Lodestrand, 
Mozhgan Jalali och Johan Bergquist. Johan Bergquist begärde under sommaren 
entledigande från valberedningen. 
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Till revisorer valdes Kerstin Norlin (auktoriserad) och Johan Tiedemann med Eva 
Stein (auktoriserad) och Thomas Wyatt som revisorsuppleanter.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden; 17/1, 
8/3, 11/4, 26/4, 10/5, 31/7, 22/8, 11/10 samt 5/12. Mötet 26/4 var ett konstitue-
rande möte som hölls på Moderaterna Skånes kansli i Malmö. Förbundsstyrelsens 
möten i övrigt har hållits på Moderaternas Hus och Moderaternas Riksdagskansli i 
Stockholm. 

Förbundsstyrelsens konstituering 
Förbundsstyrelsen har inom sig fördelat ansvarsuppgifter och uppdrag enligt följande:

Förbundskassör:
Thomas Eriksson

Medlemssekreterare: 
Anders Karlsson

Arbetsgrupp för relationen mellan Moderaterna och Öppna Moderater:
Thomas Eriksson, Jenny Edberg och Fredrik Saweståhl

Internationella gruppen:
Jesper, Vestlund, Fredrik Saweståhl och Christoffer Aav

Kampanj- och Kommunikationsgrupp:
Jenny Edberg, Sophia Ahlin, Cecilia Knypegård, Edith Escobar och Robert Mellberg

Stadgekommitté:
Marcus Sköld och Thomas Eriksson

Webbutveckling: 
Fredrik Saweståhl, Jenny Edberg samt Mikael Onegård, Hampus Nilsson och  
Carl Fredrik Lagerfeldt  

Kontaktpersoner per distrikt:
Halland – Anders Karlsson
Jönköping – Cecilia Knypegård
Stockholm – Marcus Sköld
Syd – Edith Escobar
Sydost – Sophia Ahlin
Södermanland – Jenny Edberg
Väst – Jesper Vestlund
Västmanland – Anders Karlsson
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Förbundsråd
Förbundsrådet 2015 hölls 31/7 i samband med Stockholm Pride på Moderaternas 
Hus i Stockholm. Samtliga distrikt var representerade. Förbundsrådet diskuterade 
Moderaternas kommande partistämma, förändringar av stadgar och medlems-
hantering vid ett inträde i Moderaterna, ombudssystemet vid Öppna Moderaters 
förbundsstämma samt utveckling av kampanjverksamhet. 

Prioriteringar och mål
Vid förbundsstyrelsens möte den 10 maj fastställdes, med avseende på politik 
och organisation, viktiga prioriteringar för 2015. Öppna Moderater lyfter fram sju 

politiska prioriteringar. Förbundet har under året arbetat med fyra verksamhetsmål.

Verksamhet och organisation
• Kampanjverksamhet och närvaro Pride/hbt-arrangemang över hela landet

• Ge stöd till distrikten för att stärka och bygga upp verksamhet samt starta 
två nya distrikt

• Öka medlemstalet i Öppna Moderater till minst 400 per 151231

• Öka Öppna Moderaters synlighet i media jämfört med 2014 (225 klipp) 
samt ökad synlighet i partiintern media

Politik
• Diskriminering i vardagen - hbt-personer behöver makt över sina val i 

välfärden 

• Fler vägar till barn och familj - Anpassa familjepolitiken till verkligheten 

• Singelfamiljen – ett faktum men inte tillräckligt uppmärksammad idag

• Internationell politik och asyl

• Transpersoners livsvillkor i fokus

• Hbt och heder

• Modernisera HIV-politiken

Öppna Moderater har uppfyllt de fyra verksamhetsmål som antagits i och med att 
medlemstalet nått 405, det mediala genomslaget ökat och två nya distrikt – Hal-
land och Västernorrland – tillkommit.

Målsättningen för kampanj har uppfyllts genom deltagande vid en lång rad 
hbtq-arrangemang över hela landet. Stöd till verksamheten i distrikten har lämnats 
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från förbundet i samband med festivaler och vid distriktsspecifika arrangemang. 
Förbundsstyrelsen har varit behjälplig i en rad ärenden för distrikten. 

Representanter från förbundsstyrelsen har närvarat vid distriktsstämmor;
ÖM Syd i Malmö 7/2 
ÖM Jönköping i Jönköping 25/2 
ÖM Väst i Göteborg 28/2 
ÖM Stockholm i Stockholm 28/2 
ÖM Sydost i Karlskrona 1/3 
ÖM Södermanland i Eskilstuna 19/3 
ÖM Halland uppstartsmöte och stämma 30/5 i Falkenberg 
ÖM Västmanland i Västerås 10/6 (ej närvaro från FS) 
ÖM Västernorrland uppstartsmöte och stämma 11/12 i Sundsvall

Förbundet och distrikten har under året arbetat med de politiska prioriteringarna 
genom medlemsmöten, seminarier på hbtq-festivaler, artiklar och insändare samt 5 
motioner till Moderaternas partistämma 2015.

Förbundsstyrelsen har under året svarat på två statliga remisser och yttrat sig 
över en intern remiss inom Moderaterna. I juli svarades på en remiss till Soci-
aldepartementet angående betänkandet kring utredningen om åldersgräns för 
fastställelse av ändrad könstillhörighet. I juli skrevs även svar på en intern remiss 
om Moderaternas stadgar och i september svarades på en remiss från Kultur-
departementet angående ”Statligt stöd till civila samhället – en översyn av fyra 
bidragsförordningar”. 

Ekonomi
Verksamheten uppvisar ett överskott om 3 200 kr innan avsättning till valfond. 
Genom avsättningen uppnås ett 0-resultat då intäkter och kostnader uppgår 
till 547 089 kr. Av kostnaderna står kampanjverksamhet för 227 000 kr (41%), 
förbundsstämma och förbundsråd för 104 000 kr (19%) och bidrag till distrikt för 
100 000 kr (18%). Under året har förbundet beviljats ekonomiskt stöd från såväl 
Moderaternas Riksorganisation som Moderaterna i Stockholms stad och län samt 
organisationsbidrag för hbtq-organisationer från Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor (MUCF). Bidrag från MUCF är förbundets enskilt största intäkt 
och uppgick till 462 000 kr eller 84 % av förbundets intäkter. Moderaterna står för 
11 % av förbundets intäkter. Förbundsstyrelsen hänvisar i övrigt till den ekono-
miska berättelsen.

Medlemmar
En viktig ansats har varit att rekrytera fler medlemmar till Öppna Moderater. Vid 
2014 års utgång hade Öppna Moderater 360 medlemmar. Förbundsstyrelsen har 
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2015 haft ett tydligt medlemsmål på 400 medlemmar och har arbetet tillsammans 
med distrikten med återvärvning och för att nå nya medlemmar. Vid utgången av 
2015 hade Öppna Moderater 405 medlemmar. Det innebär en ny ökning av med-
lemsantalet. Förbundets medlemsmål överträffades.

Distrikt: 151231 141231 % av 2014
Halland 13 - -

Jönköping 15 26 58 %

Stockholm 209 180 116 %

Syd 47 55 85 %

Sydost 18 11 164 %

Södermanland 19 14 136 %

Väst 45 45 100 %

Västernorrland 10 - -

Västmanland 22 14 157 %

Östergötland (vilande) 3 3 100 %

Övriga/Direktanslutna 4 12 33 %

Totalt: 405 360 113 %

Kampanjer – vår kärnverksamhet
Under 2015 har det arrangerats rekordmånga Pride-festivaler runt om i Sverige – 
över 30 stycken. Öppna Moderater har på olika sätt medverkat på 23 av dessa.  

Växjö Pride

Årets första Pride-kampanj för Öppna Moderater var 8-9 maj i Växjö där vi tillsam-
mans med Moderaterna, MUF och Öppna Moderater Sydost hade kampanj och 
gick med i paraden. Från förbundet medverkade Robert Mellberg.

Bergshamra Pride

Sveriges enda stadsdelspride hålls i Bergshamra i Solna. Öppna Moderater med-
verkade i paraden med deltagare både från förbundet och Stockholmsdistriktet. 
Bergshamra Pride gav även god medieuppmärksamhet då Öppna Moderaters vice 
förbundsordförande Jenny Edberg kritiserade arrangörerna för vänstervridning och 
att de uteslöt talare från Alliansen. 

Spring Pride Eskilstuna

För nionde året i rad hölls det Spring Pride i Eskilstuna. Denna gång 23/5. Öppna 
Moderater var på plats tillsammans med Moderaterna och MUF. Detta år med 
kampanj, seminarium och paradekipage. 

Öppna Moderater Södermanland hade kampanjtält på Pride-området på Fristads-
torget. Både Öppnas förbundsordförande Fredrik Saweståhl och distriktsordfö-
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randen i Södermanland Johan Bergquist intervjuades i SVT Södermanland. Under 
dagen arrangerade Öppna Moderater ett seminarium. Temat var ”Hbtq-policy – vad 
ska det vara bra för?” och handlade om syftet bakom hbtq-policy i kommuner och 
vad en sådan bör innehålla.

I paraden deltog Öppna Moderater, MUF och Moderaterna bakom vår Pride- och 
Discoinspirerade vagn med musik. Rekordmånga moderater gick med i paraden 
bland annat riksdagsledamoten Erik Bengtzboe och ledande kommunpolitiker i 
Eskilstuna som Jari Puustinen. Från förbundet medverkade Jenny Edberg, Fredrik 
Saweståhl, Marcus Sköld och Robert Mellberg.

QomUt Jönköping

Den 23 maj firades Pridefestivalen QomUt i Jönköping. Det var tredje året som den 
arrangerades. Från start har Öppna Moderater tillsammans med Moderaterna och 
MUF varit med. Under 2015-års festival deltog ordförande för Öppna Moderater 
Cecilia Knypegård i en paneldebatt om hbtq-frågor 22/5. 

På lördagen var det kampanj på temat ”Är Moderaterna ett öppet parti”. Från 
Öppna Moderaters förbundsstyrelse deltog Jesper Vestlund och Cecilia Knype-
gård, I paraden gick ett 20-tal moderater från partiet, MUF och Öppna Moderater 

Jönköping och Väst.  

Lundapride, Lund

23 maj var det pridefestival i Lund och Öppna Moderater var på plats med en 
monter på Pride-området i Lundagård och paraddeltagande. Många från MUF med 
förbundsordförande Rasmus Törnblom i spetsen anslöt till paraden som samlade 
rekordmånga moderata deltagare. Från förbundet medverkade Edith Escobar, som 
också är ordförande i Syd och vice förbundsordförande Sophia Ahlin.

Karlskrona Pride

Karlskrona Pride hölls 28-31 maj. Öppna Moderater tillsammans med Öppna 
Moderater Sydost MUF och Moderaterna deltog i paraden och hade kampanj 
under festivalen. Vice förbundsordförande Sophia Ahlin som också är ordförande 
i Karlskrona Pride ledde en flash-mob på torget efter paraden. Från förbundet 
medverkade också Christoffer Aav och Robert Mellberg.

Halmstad Pride

Lördag 30 maj var det både premiär för Pride-festival i Halmstad och för Öppna 
Moderaters 9:e distrikt då Öppna Moderater Halland konstituerades vid ett möte 
i Falkenberg. Under mötesordföranden riksdagsledamoten Jenny Peterssons 
ledning så bildades det nya distriktet och det valdes en första styrelse. Till distrikts-
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ordförande valdes Jonas Hellsten som är kommunpolitiker i Laholm. Efter mötet 
åkte flertalet av mötesdeltagarna ner till Halmstad och Halmstad Pride. Öppna 
Moderater Halland gick tillsammans med bl.a. MUF Halland. Från förbundet med-
verkade Anders Karlsson. 

West Pride, Göteborg

West Pride Göteborg är Sveriges näst största Pride-festival och är ett viktigt kam-
panjtillfälle. Festivalen i Göteborg hölls 11-14 juni. Öppna Moderater var på plats 
tillsammans med MUF och Moderaterna och syntes ordentligt.

Öppna Moderater hade kampanjtält i Regnbågsparken (Bältesspännarparken). 
Kampanjtältet var öppet onsdag-lördag och gav många besök, intressanta diskus-
sioner och nya medlemmar. Tältet bemannades av Öppna Moderater Väst med 
hjälp av Moderaterna – däribland riksdagsledamöter, kommun- och regionpolitiker 
- och MUF-Göteborg samt besökare från MUF:s nationella sommarturné med 
förstärkning från Öppna Moderaters förbundsstyrelse i form av Anders Karlsson, 
Jesper Vestlund, Cecilia Knypegård och Fredrik Saweståhl. Både fredag och lördag 
kväll bjöds på mingel i partiets lokaler på Avenyn 1 där det även hölls diskussions-
seminarium om smittskyddslagen med Jesper Vestlund, och om vad kommunen 
kan göra för unga hbtq-personer med oppositionskommunalrådet Maria Rydén.

På fredagen hölls ett seminarium med Öppna Moderater i Regnbågskvarteret 
(Göteborgs Konstmuseum). Riksdagsledamot Hans Rothenberg ledde ett samtal 
om surrogatmödraskap med förbundsordförande Fredrik Saweståhl och Mozhgan 
Jalali som är barnmorska och (M)-politiker. Tyvärr blev det ingen debatt som var 
planerat då deltagaren från Vänsterpartiet blivit sjuk och ingen ersättare gick att få 
fram i ett så sent skede. Seminariet lockade ett 40-tal deltagare.

Söndagen bjöd på parad med start på Götaplatsen och efter en rundtur mål vid 
Bältesspännarparken. Ett drygt 50-tal var med i vår sektion som hade egen vagn 
med musik. Före paraden kom många till Avenyn 1 för brunch och uppladdning 
med Öppna Moderater och MUF.

Falkenberg Pride

Lördag 13 juni var det Pride-dag i Falkenberg för andra året i rad. Öppna Mode-
rater Halland tillsammans med Anders Karlsson och Fredrik Saweståhl från för-
bundsstyrelsen och moderata kommunpolitiker bemannade ett kampanjtält. Under 
eftermiddagen tågade en lång parad genom stadens gator där ett 15-tal moderater 
deltog.

Varberg Pride

Vid premiären för Pride i Varberg 27/6 genomförde Öppna Moderater en kampanj. 
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Västerås Pride

Den 25-27 juni var det Västerås Pride. På Regnbågstorget hade Öppna Moderater 
och Moderaterna ett kampanjtält samtliga dagar. Kampanjtältet bemannades av 
Öppna Moderater, Moderatkvinnorna, MUF, riksdagsledamöter, kommun- och 
landstingspolitiker. På fredag och lördag var MUF:s nationella sommarturné på 
besök.

De lokala moderatpolitikerna Tomas Högström, Anna Hård af Segerstadt och 
Rodrigo Romo deltog i panelsamtal angående vård, idrott och funktion ur ett 
hbtq-perspektiv på Regnbågsscenen under torsdag och fredag.

Helgens höjdpunkt var Prideparaden på lördagen som samlade över 50 moderater. 
Klockan 13:00 var det avmarsch och i Moderaternas sektion var det musik, sång, 
dans, flaggor och skyltar.

Sundsvall Pride

Under helgen 3-4 juli var det Sundsvall Pride. Pride-området var placerat i Hamn-
parken och där hade Moderaterna, MUF och Öppna Moderater ett välbesökt 
kampanjtält. Under lördagen var det en stor parad genom centrala Sundsvall. Ett 
drygt 30-tal var med i vår sektion. Bland de moderater som var med fanns opposi-
tionsrådet i Sundsvall Jörgen Berglund, oppositionsrådet i landstinget Västernorr-
land Per Wahlberg, riksdagsledamot Eva Lohman och MUF:s distriktsordförande 
Ida Skogström liksom Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl.

Ånge Pride

Lördag 18/7 hölls den första Ånge Pride. Öppna Moderater kampanjade till-
sammans med Moderaterna i Ånge och MUF-Västernorrland. Pride-dagen hölls 
på Kapellbacken där scen och tält satts upp. En av de som talade från scenen 
under dagen var Elin Nilsson från MUF. Öppna Moderater var representerade av 
förbundsordförande Fredrik Saweståhl, på plats var även Bodil Sidén 2:e vice 
förbundsordförande i MUF.

Stockholm Pride

Årets största kampanjinsats gjordes under Stockholm Pride 27/7-2/8. Öppna 
Moderater i huvudsak genom Öppna Moderater Stockholm planerade och genom-
förde Moderaternas deltagande med seminarier, debatter, kampanjtält och en stor 
paradsektion med vår partiledare Anna Kinberg Batra. 

Under Stockholm Pride lanserade Öppna Moderater Sveriges första digitala 
Pride-parad under hashtaggen #helasverigepridar där personer över hela landet 
via instagram och twitter kunde bidra till att skapa en Pride-känsla oavsett var och 
när och oavsett möjlighet att fysiskt gå med i en Pride-parad. Det blev en populär 
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tagg och det kom in bilder och hälsningar från många håll. Förbundet fortsätter att 
använda taggen. 

Öppna Moderaters övergripande tema för kampanjen under Pride var ”Gör slut 
med (s)taten” vilket låg i linje med Stockholms Prides övergripande tema som 
var ”Gör slut”. Tanken med vårt tema var att lufta problematiken med att göra sig 
beroende av staten och av politisk välvilja för att få hbtq-rättigheter med tanke på 
att majoriteter kan skifta och prioriteringar ändras. Temat lyftes upp genom artiklar, 
material och ett seminarium

Pride House
VI arrangerade ett seminarium och företrädare för Öppna Moderater och Modera-
terna medverkade i 8 programpunkter under veckan i Kulturhuset. 

Det egna seminariet var på måndagen (27/8) på temat ”Gör slut med (s)taten”. Ett 
40-tal åhörare var på plats. I panelen satt förbundsstyrelseledamot Robert Mell-
berg och RFSL:s vice förbundsordförande Christian Antoni Möllerop. Seminariet 
modererades av FMSF:s förbundsordförande Alexandra Ivanov. Diskussionen tog 
sin utgångspunkt i frågan om staten är en garant för att minoriteter och de som 
inte följer normen får det skydd och den samhällsservice de har rätt till. Kan staten 
garantera hbtq-personers rättigheter eller är vi utlämnade till majoritetssamhällets 
nycker? Det lyftes en rad exempel både på att staten tagit initiativ och skapat lika 
villkor men även exempel på när det civila samhället gått före som i frågan om 
sterilisering av transpersoner. Andra exempel som visar att staten ännu inte ger 
lika villkor är smittskyddslagen, att barn inte kan ha fler än två vårdnadshavare, 
faderskapspresumtion inte föräldraskapspresumtion samt att föräldraförsäkringen 
inte är modern nog för att möta stjärnfamiljer.

Under måndagen medverkade Stockholms sjukvårdslandstingsråd Marie 
Ljungberg-Schött (M) i en panel om hur vi kan utveckla vården för transpersoner 
tillsammans med experter och en oppositionspolitiker. Diskussionen kom att 
handla mycket om behovet av mer kunskap och att prioritera resurser rätt så att 
rätt behandling ges snabbt.

Tisdag 28/7 deltog Europaparlamentsledamoten Christoffer Fjellner i en panel 
som RFSL ordnade kring läget i EU för den fria rörligheten och situationen för 
stjärnfamiljer. Dessutom medverkade representanter från Transgender Europe, 
Liberals International och Network of European LGBT-families. Det blev ett samtal 
där utmaningar som möter hbtq-personer som flyttar mellan olika EU-länder, inte 
minst med barn, möter då olika länders lagar är väldigt olika och den status en har 
som stjärnfamilj varierar.

Vidare medverkade förbundsstyrelseledamot Robert Mellberg i ett seminarium som 
RFSL Stockholm ordnade på temat ”Mina drömmars stad”. I panelen medverkade 
företrädare för åtta partier. Robert lyfte vikten av att avreglera bostadsmarknaden 
så att unga hbtq-personer som vill till Stockholm eller måste komma från dåliga 
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miljöer kan få bostad och att det är viktigt att stå upp för mångfald, marknad och 
frihet.

Onsdag 29/8 hölls ett panelsamtal kring RFSL:s kommunundersökning som upp-
daterats till Pride 2015. Fredrik Saweståhl förbundsordförande i Öppna Moderater 
och kommunalråd i Tyresö var en av deltagarna i panelen. Diskussionen handlade 
om tips och goda exempel på hur de deltagande kommunerna jobbat med 
hbtq-frågor.

Torsdag 30/8 hade transföreningen FPES bjudit in till panelsamtal om läget i trans-
politiken och Öppna Moderater representerades av förbundsordförande Fredrik 
Saweståhl. Diskussionen handlade bland annat om den hbt-strategi som Alliansen 
beslutade om i regeringsställning men även frågan om åldersgränsen för juridiskt 
och medicinskt könsbyte diskuterades.

Fredag 31/7 hölls ett seminarium där riksdagsledamot och Moderaternas hbtq-po-
litiske talesperson Olof Lavesson medverkade tillsammans med representanter från 
andra partier för att diskutera normer inom partipolitiken. Seminariet som arrang-
erades av Miljöpartiet fokuserade på hur partier kan bli bättre på att bryta invanda 
interna mönster för att släppa fram mer olikheter bland sina företrädare.

Lite senare på fredagen genomförde RFSL och RFSL Ungdom en utfrågning med 
Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra. Utfrågningen som lockade väldigt 
många åhörare blev ett bra samtal där Anna Kinberg Batra fick tillfälle att utveckla 
sin syn på hbtq-frågor och hur Moderaternas politik fortsätter att utvecklas. Bland 
annat lyfte hon att det är dags att ta bort informationsplikten i smittskyddslagen 
samt att åldersgränsen kring könsbyte bör sänkas.

Utöver aktiviteterna i Pride House talade Fredrik Saweståhl om varför det är viktigt 
att vara med på Pride på en välbesökt aktivitet med MUF-Stockholm 31/7. 

Pride Park
I Pride Park på Östermalms IP var det öppet i Öppna Moderaters kampanjtält 29/7-
1/8. Tältet lockade gott om besökare och hade en strategiskt mycket bra placering 
i parken denna gång. I tältet bjöd på politik, popcorn, tävlingar och arkadspel. Tält-
generaler 2015 var vice förbundsordförande Jenny Edberg och Christer Mattson 
från Öppna Moderater Stockholm. Kampanjtältet bemannades av många Öppna 
Moderater medlemmar från främst Stockholm men också andra delar av landet. 
Riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten, Niklas Wykman och Margareta Cederfelt 
deltog och Anna Kinberg Batra besökte tältet efter paraden. 

Pride Parad
Stockholm Prides absoluta höjdpunkt är paraden som denna gång gick 1/8. Runt 
40 000 deltog i över 200 ekipage och runt 400 000 såg på längs vägen. Öppna 
Moderater, Moderaterna och MUF samlade lite drygt 350 personer under våra 
flaggor med vår partiledare Anna Kinberg Batra i spetsen.
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Dagen startade på Moderaternas Hus i Gamla Stan där Öppna Moderater och 
MUF hade gemensam uppladdning inför paraden. Förbundens båda ordföranden 
Rasmus Törnblom (MUF) och Fredrik Saweståhl (ÖM) höll tal.

Paraden avgick från Mariatorget på Söder. Med T-shirt med budskapet ”Frihet att 
älska vem du vill”, flaggor, banderoller och plakat dansade och gick vi till tonerna 
av musik från våra egna DJ:s Johan Bergquist (ordförande Öppna Moderater 
Södermanland) och DJ Hanif Bali (riksdagsledamot för Moderaterna). 

Medverkade i paraden utöver Anna Kinberg Batra gjorde bland annat MUF:s för-
bundsordförande Rasmus Törnblom, Riksdagsledamöterna Johan Forssell, Hanif 
Bali, Margareta Cederfelt, Maria Stockhaus, Jesper Skalberg Karlsson och Niklas 
Wykman, sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg-Schött, kommunstyrelsens 
ordförande på Lidingö Anna Rheyneclaudes Kihlman, kommunalråden Emma 
Feldman och Oliver Rosengren, landstingsrådet Per Wahlberg och Moderata 
Studenters ordförande Benjamin Dousa samt Fria Moderata Studentförbundets 
ordförande Alexandra Ivanov.

Regnbågsfestivalen Malmö

7500 gick med i årets parad i Malmö 8/8. Öppna Moderater, Moderaterna och MUF 
deltog med ett drygt 40-tal personer som tonerna av bra musik och spred glädje 
på Malmös gator. Trots att vi placerades längst bak bland ekipagen, kändes det 
som om åskådarna väntade på oss, applåderade och visade uppskattning för vårt 
deltagande. 

Under Malmös Pride-vecka (4/8) arrangerade Öppna Moderater ett seminarium till-
sammans med Moderaterna i Malmö. På seminariet diskuterade Noria Manouchi, 
kommunstyrelseledamot i Malmö med Öppna Moderaters förbundsordförande 
Fredrik Saweståhl och distriktsordförande i Syd Edith Escobar hur vi kan åstad-
komma mer för hbtq-personer i kommuner och landsting. Ett drygt 20-tal kom och 
lyssnade.

Roslagen Pride, Norrtälje

Lördagen 15 augusti deltog Öppna Moderater tillsammans med Moderaterna 
Norrtälje som enda politiska parti i Roslagens Pride i Norrtälje. Inför paraden 
kampanjades några timmar. Tillsammans gick vi sedan Roslagens Pride-promenad 
genom Norrtälje som avslutades vid Norrtälje Konsthall. Från förbundsstyrelsen 
deltog Robert Mellberg, Jenny Edberg och Fredrik Saweståhl tillsammans med 
representanter från Öppna Moderater Stockholm och lokala politiker från Norrtälje. 

Helsingborg Pride

28/8 var det för andra året dags för Pride-parad i sundets pärla Helsingborg. 
Paraden gick i strålande solsken och hade en stor sektion från Moderaterna, MUF 
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och Öppna Moderater med Moderaternas vice partiordförande tillika kommun-
styrelsens ordförande i Helsingborg Peter Danielsson i spetsen tillsammans med 
riksdagsledamot Jonas Jacobsson Gjörtler.

Örebro Pride

Örebro Pride avslutades 29/8 med regnbågsparad och konsert i Pride Park i Stads-
parken. Drygt 30 moderater deltog. Riksdagsledamot Lotta Olsson och kommunal-
råden Anders Åhrlin och Maria Haglund gick med liksom från Öppna Moderaters 
förbundsstyrelse Anders Karlsson, och Thomas Eriksson. 

Under paraddagen kampanjade Öppna Moderater i Pride Park. Under fredagen 
kampanjade MUF, Moderaterna och Öppna Moderater i Pride House som var 
förlagt till Föreningarnas hus.

Kärleksparaden i Linköping

Under den årliga Pride-veckan i Linköping medverkade förbundsordförande 
Fredrik Saweståhl i ett seminarium på Pride House 2/9. Temat var ”Bryt normen 
i partipolitiken”. I panelen fanns också Jonas Gunnarsson, riksdagsledamot (S) 
och en representant från Grön Ungdom. Under den avslutande paraden (5/9) hade 
Moderaterna med stöd av MUF och Öppna Moderater en sektion. 

Uddevalla Pride

4-5 september närvarade Öppna Moderater på Uddevallas första Pridefestival. 
På lördagen var det parad som Öppna Moderater tillsammans med Moderaterna 
Uddevalla och MUF-Uddevalla deltog i. 25 personer deltog i moderaternas 
sektion i tåget bland annat moderata oppositionsrådet i Uddevalla. Det moderata 
deltagandet mottogs på ett bra sätt från Prideledningen och övriga sektioner. Från 
förbundsstyrelsen medverkade Jesper Vestlund.

Värmland Pride, Karlstad

Öppna Moderater fanns på plats under Värmland Pride i Karlstad 12/9. Ett 30-tal 
moderater gick i paraden, däribland riksdagsledamot Christian Holm och region-
råden Stina Höök och Fredrik Larsson. Efter paraden var det kampanj i M-tältet. 
Regionråd Stina Höök (M) var en av talarna på scenen. Från Öppna Moderater 
deltog Jenny Edberg och Jesper Vestlund.

Kalmarsund Pride, Kalmar

Öppna Moderater var självklart på plats då Pride för första gången kom till Kalmar 
12/9 i form av Kalmarsund Pride. Vice förbundsordförande Sophia Ahlin pratade 
moderat HBTQ-politik med lokala moderatpolitiker och därefter deltog en moderat 
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sektion i paraden. Bland deltagarna fanns bl.a. Kalmars oppositionsråd Christina 
Fosnes, Mörbylångas kommunalråd Henrik Yngvesson, Jan R Andersson riksdags-
ledamot samt Rasmus Törnblom, förbundsordförande MUF.

Skövde Pride

Lördag 19/9 under en härlig höstdag gick Prideparaden för första gången genom 
Skövde. Ett gäng moderater bl.a. Moderaternas kommunalråd i Skövde, Katarina 
Jonsson, gick med i paraden och visade att blå kärlek är fri. Innan paraden kam-
panjade Moderaterna på Hertig Johans torg. En kampanj som Moderatkvinnorna 
ansvarade för tillsammans med Öppna Moderater. 

Skövde Pride ordnade en debatt där partierna fick frågor kring den hbtq-politik de 
driver. Representant för Moderaterna var Cecilia Knypegård som är förbundsstyrel-
seledamot i Öppna Moderater. Öppna Moderater representerades i Skövde även 
av förbundsstyrelseledamot Jesper Vestlund.

Övrig utåtriktad verksamhet

Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby medverkade förbundsordförande Fredrik Saweståhl 
i ett seminarium som RFSL arrangerade (30/6) kring utmaningar i hbtq-politiken. 
Seminariet var en del av RFSL:s 65-års jubileum. Under veckan deltog Öppna 
Moderater, bl. a. vice förbundsordförande Jenny Edberg, i RFSL-Gotlands mång-
faldsparad genom Visby. 

Eurogames

Under 2015 stod Stockholm värd för det största idrottsarrangemanget för 
hbtq-personer då Eurogames hölls i början av augusti. Utöver sport fanns även 
seminarier på programmet och Öppna Moderater deltog genom förbundsord-
förande Fredrik Saweståhl i ett seminarium på Kulturhuset på temat hbtq och 
sponsring.

Öppna Moderater och Moderaterna
Öppna Moderater har deltagit på Moderaternas Sverigedag i Kista och Modera-
ternas partistämma i Karlstad med kampanjmonter samt medverkat vid den extra 
partistämman i Solna. Förbundet och distrikten har gjort ett antal besök för att 
berätta om Öppna Moderater hos MUF och Moderaterna. 

Vid förbundsstämman 2014 fattades beslut om att inleda en diskussion med 
Moderaterna om en översyn av förhållandet mellan Öppna Moderater och Mode-
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raterna. Den arbetsgrupp som utsetts av förbundsstyrelsen för att samverka med 
Moderaterna kring frågan bestående av Fredrik Saweståhl, Jenny Edberg och 
Thomas Eriksson har under 2014 och 2015 fört diskussioner med Moderaterna 
kring hur Öppna Moderater stadgemässigt skulle kunna upptas som en del av 
Moderaterna. Arbetet resulterade i att Öppna Moderaters förbundsstämma 2015 
kunde fatta beslut om att bli en del av Moderaterna och att Moderaternas parti-
stämma i oktober 2015 slutligen beslutade att ta upp Öppna Moderater som ett 
nätverk i partiet. Arbetsgruppen fortsatte under hösten 2015 diskussionerna med 
partiet centralt kring de praktiska förändringarna avseende medlemshantering med 
mera.

Moderaternas extrastämma

Representanter från förbundet medverkade på Moderaternas extra partistämma 10 
januari i Solna för att avtacka avgående partiordförande och tidigare statsminister 
Fredrik Reinfeldt. Fredrik Reinfeldt fick dels ett veckoband till Stockholm Pride och 
blev dels utsedd av Öppna Moderater till ständig hedersordförande. 

Sverigedagen

Till följd av risken för ett extra val beslutades att det årliga Sverigemötet som 
Moderaterna arrangerar inte skulle bli av. Då extra valet ställdes in blev beslutet 
istället att en hålla stor konferens inom Moderaterna under namnet Sverigedagen. 
Sverigedagen hölls den 7 mars på mässan i Kista. 

Över 1000 moderater från hela landet var på plats på Sverigedagen för att 
diskutera politikutveckling och ge inspel till det då pågående arbetet i partiet 
med att forma nya förslag och ny politik. Öppna Moderater deltog både med 
en utställningsmonter och med deltagare i de olika rundabordssamtalen under 
dagen. Förbundsordförande Fredrik Saweståhl var dessutom med i en av de sex 
arbetsgrupperna som Moderaternas partistyrelse valt ut för att leda arbetet med 
politikutvecklingen.

Vår monter bemannades av Robert Mellberg, Jenny Edberg och Marcus Sköld. 
Fredrik Saweståhl ledde två rundabordssamtal kring arbetsgrupp 4 som jobbade 
med frågor om en modern arbetsmarknad, jämställdhet och mångfald. 

Under dagen höll även partisekreterare Tomas Tobé, den ekonomiskpolitiska 
talespersonen Ulf Kristersson och partiledare Anna Kinberg-Batra uppskattade tal.

Partistämman

Partistämman 2015 hölls i Karlstad den 15-18 oktober. Öppna Moderater hade en 
utställningsmonter på plats där vi samtalade med förtroendevalda moderater och 
gäster från hela landet. Jenny Edberg, Sophia Ahlin och Robert Mellberg ansvarade 
för montern. Fem motioner som skrivits under av medlemmar i Öppna Moderater 
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behandlades på stämman. Flera av de propositioner som partistyrelsen lagt fram 
baserat på vårens stora politikutvecklingsarbete i partiet berörde också viktiga 
hbtq-frågor. 

I proposition 4 om en modern arbetsmarknad, jämställdhet och ökad samhörighet 
lyftes bland annat viktiga anti-diskrimineringsfrågor som stärkta möjligheter för 
DO, skärpta påföljder när diskriminering kan visas – alltså högre böter - och krav 
på mångfald och öppenhet i civilsamhället för att få statlig/kommunal finansiering. 
Det slogs även fast att det är viktigt med ett normkritiskt perspektiv i förskola och 
skola. Vidare underströks vikten av ett tydligt arbete mot extremism som leder till 
hot och våld mot hbtq-personer. Dessutom lyftes det så kallade hbtq-lyftet fram 
som är partiets förväntning på alla kommuner och landsting där Moderaterna är 
med och styr att jobba aktivt med hbtq-frågor genom ökad kompetens, utbild-
ningsinsatser i skola, vård och omsorg och tydliga krav på civilsamhället som till 
exempel på idrottsrörelsen att välkomna hbtq-personer. 

Skolans arbete för mångfald också ur hbtq-perspektiv lyftes i proposition 3. I 
proposition 6 om brott och straff bifölls ett långt stycke om att förbättra arbetet 
mot hatbrott i samhället.

Öppna Moderaters motion om en modern föräldraförsäkring utan kvotering som 
möter behoven för stjärnfamiljer, kärnfamiljer och singelfamiljer fick en bra behand-
ling. Stämman beslutade att föräldraförsäkringen behöver öppnas för fler att ta del 
av, och att moderna familjer ska rymmas in i försäkringen. Det fastslogs ännu en 
gång att Moderaterna inte vill kvotera föräldraförsäkringen. Motionen om en över-
syn av Smittskyddslagen – och då särskilt informationsplikten vid HIV – landade i 
att stämman ställde sig bakom partistyrelsens förslag om en utredning. Motionen 
om antalsneutrala äktenskap blev avslagen. Förslaget om att införa en nationell 
frigörelsedag för hbtq-personer ansågs besvarat med att ett sådant initiativ bör 
komma från hbtq-rörelsen. Frågan om branschstandard för hbt-certifiering blev 
också besvarad med hänvisning till att det är en fråga i första hand för aktörer som 
finns i hbtq-rörelsen.

Då propositionen om nya stadgar behandlades togs det historiska beslutet att 
Öppna Moderater lyfts in som en officiell sidoorganisation i Moderaterna. Öppna 
Moderater får därmed en fast plats som självskriven ledamot i partistyrelsen. 
Dessutom får förbundet möjlighet att väcka förslag och motioner i eget namn till 
stämmor på alla nivåer i partiet. Det slås vidare fast att Moderaterna på nationell 
och regional nivå ska bistå Öppna Moderater i förbundets arbete. Platsen som 
självskriven ledamot i partistyrelsen går till Öppna Moderaters förbundsordförande.
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Övrigt

Politikutveckling
Efter den extra partistämman i januari beslutade partistyrelsen att tillsätta sex 
grupper för att leda arbetet med partiets politikutveckling. Öppna Moderaters 
förbundsordförande Fredrik Saweståhl valdes in i grupp 4 som hade arbetsnamnet 
– Ett modernt yrkesliv, ett tolerant och jämställt Sverige – vari hbtq-frågorna ingick 
som en del.  Under våren arbetade gruppen fram en rapport som framlades till 
partistyrelsen i början av sommaren. Rapporten låg till grund för den proposition 
som partistyrelsen lade fram på partistämman i Karlstad. 

Inom ramen för arbetsgruppen träffade ledamöterna experter och organisationer. 
Dessutom genomfördes besök i olika delar av partiet för att ta in medlemmarnas 
synpunkter. Fredrik Saweståhl gjorde som ledamot i gruppen besök hos Mode-
raterna i Västmanland, Uppsala, Skåne, Huddinge och Upplands-Bro. Det var 
även temat vid besöken på Öppna Moderaters distriktsstämmor i Syd respektive 
Jönköping. 

Andra partiinterna aktiviteter
Under året har Öppna Moderaters förbundsstyrelse och distrikt genomfört besök 
för att öka kunskapen om våra frågor och berätta om vår verksamhet. Några 
exempel är talarkvällar hos MUF-Karlstad och MUF-Värnamo samt medverkan 
på moderata förbundsstämmor som i Stockholm och Södermanland samt på 
regionala konferenser inom Moderaternas som Flerlänskonferensen i Eskilstuna 
och Hallandsdagen. 

Flera distrikt har under året också påbörjat en serie besök i moderata kommunfull-
mäktigegrupper för att specifikt diskutera hbtq-frågor i ett kommunalt perspektiv. 

Öppna Moderater Stockholm har genomfört flest besök. 

Media och Kommunikation
Ett av förbundets mål under året har varit att öka förbundets mediala synlighet 
jämfört med 2014, ett mål som uppnåtts enligt mediestatistiken. 

Öppna Moderater använder sig av flera olika kommunikationskanaler. På Mode-
raternas BBS har Öppna Moderater en egen konferens som används för intern 
information, där finns också en särskild mapp för Öppna Moderaters styrelse. 

Öppna Moderaters viktigaste externa kommunikationskanal är hemsidan 
 www. oppnamoderater.se som under året uppdaterats kontinuerligt med artiklar 
om aktiviteter, kampanjer och besök som genomförts av förbundet nationellt och 
av distrikten. På hemsidan publiceras debattartiklar, insändare och andra politiska 
texter. 

http://www.oppnamoderater.se
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Förbundet har en huvudsida på Facebook. Dessutom finns grupper/sidor för våra 
distrikt. Via Facebook annonseras aktiviteter och arrangemang och publiceras 
blänkare kring verksamhet samt mediegenomslag. 1217 personer följer sidan, en 
ökning med 269 personer jämfört med året innan.

Förbundet har även ett twitterkonto (@Oppna) med 986 följare, en ökning med 139 
jämfört med 2014. 

Öppna Moderater förekommer genom pressmeddelanden, kommentarer, insändare 
och debattartiklar i media. Under 2014 hade förbundet totalt 225 klipp. Under 2015 
har vi identifierat 280 klipp vilket är ett nytt rekord. Förbundsstyrelsens mål om att 
öka synligheten uppfylldes därmed. 

Presstatistik 2014 2015 +/-
Artiklar enl. Mediearkivet 184 248 +64

Varav insändare/debatt 172 219 +47

Varav redaktionellt 12 23 +11

Varav svar - 6 +6

QX 35 29 -6

Varav debatt/svar 20 13 -7

Varav redaktionellt 15 16 +1

Övrigt (Radio/TV etc.) 6 3 -3

Totalt: 225 280 +55

Öppna Moderater har även förekommit i partiintern media som Medborgaren, F&S, 
Blå Skåne och Nordsvenskan. 

Internationellt
Öppna Moderater är medlem i och en av grundarna European Centre-Right LGBT 
Alliance. Detta nätverk består av HBTQ-organisationer i andra konservativa och 
kristdemokratiska partier i Europa, och det gemensamma europeiska partiet EPP. 
Syftet med alliansen är att samverka kring att utveckla hbtq-politik, stärka varandra 
i arbetet i respektive land och parti, att dela information och inspiration samt att 
söka påverka medlemsorganisationernas moderpartier. Även andra center-höger 
partier, men framför allt EPP står i centrum för nätverkets påverkansarbete. Inom 
nätverket hålls årligen en större konferens. 2015 års konferens hölls i Helsingfors 
25-27 juni i samband med Helsinki Pride. Värdar var Samlingspartiets (Kokoomus) 
hbtq-nätverk Kasary.

Konferensen inleddes på torsdagen av generalsekreteraren för Samlingspartiet 
(Kokoomus) och av ordföranden i hbtq-nätverk Kasary. Det hölls sedan en panel-
diskussion på temat ”LGBT – and conservative?”. Diskussionen var ett officiellt 
arrangemang av Kasary i Helsinki Prides program. Öppna Moderater representera-
des av Christoffer Aav. Diskussionen kom att handla mycket om hur deltagarna ser 
på sina politiska ställningstaganden i förhållande till sin HBTQ-identitet. Deltagarna 
diskuterade även vad ”conservatism” innebär för dem politiskt, och hur de 
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arbetar med politik i allmänhet, men HBTQ-politik i synnerhet, i sina egna partier. 
Diskussionen hade uppskattningsvis 50-70 åhörare och avhölls på Helsingfors 
Stadsbibliotek.

Under kvällen bjöds på filmvisning och diskussioner kring queer-film i samverkan 
med den Israeliska ambassaden i Helsingfors.

På fredagen fortsatte konferensen i den finska riksdagen med möte med riksdags-
ledamot Kai Mykkänen och ordförande för Seta, som är Finlands motsvarighet 
till RFSL, Panu Meänpää. Varje deltagande organisations ordförande gav uppda-
teringar av vad som hänt på hemmaplan sedan den senaste konferensen. Under 
eftermiddagen hölls det officiella styrelsemötet med European Centre-Right LGBT 
Alliance. Bland annat diskuterades hur vi tillsammans kan förbättra kunskapsutby-
tet mellan oss och de ingående organisationerna, hur vi ska jobba för att få ombord 
flera liknande organisationer som medlemmar i Alliansen och slutligen beslut om 
att 2016-års konferens kommer att hållas i Stockholm med Öppna Moderaters som 
värdar. På middagen på fredagskvällen medverkade Samlingspartiets Europapar-
lamentsledamot Henna Virkkunen samt även andra medlemmar från Kasary och 
Samlingspartiet.

Lördagen ägnades åt Helsinki Pride med paraden genom ett soligt men kyligt 
Helsingfors. Totalt tågade runt 25 000 från Senatstorget till Brunnsparken – nytt 
rekord. I Kasary och Samlingspartiets sektion gick ett drygt 70-tal inklusive 
Öppna Moderaters tre representanter Jesper Vestlund, Christoffer Aav och Fredrik 
Saweståhl.

Förbundsstyrelseledamoten Robert Mellberg medverkade 25-27 juni tillsammans 
med Åpne Höyre på Oslos Pride i såväl Pride Park som i Oslos Prideparad. 

Hbtq-frågor i Turkiet med JHS

Den 7-9 september reste förbundsordförande Fredrik Saweståhl till Ankara 
inbjuden av Jarl Hjalmarsonstiftelsen (JHS). JHS är en till Moderaterna närstående 
organisation som arbetar med demokratiutveckling. Stiftelsen arrangerade en 
konferens med representanter från en rad turkiska hbtq-organisationer i samverkan 
med en liberal turkisk tankesmedja. Med på konferensen var även Moderaternas 
hbtq-politiska talesperson riksdagsledamot Olof Lavesson och Svenska Dagbla-
dets politiske chefredaktör Tove Lifvendahl. De svenska representanterna gav 
olika perspektiv på hur vi i Sverige genom historien jobbat med hbtq-frågor och 
de turkiska organisationerna gav sina perspektiv. Diskussioner fördes om hur 
organisationerna i Turkiet på bästa sätt kan stärka sin samverkan och få ett större 
genomslag för sina frågor samt hur omvärlden kan bidra positivt. Konferensen 
har resulterat i en rapport som publicerats i Turkiet. Ytterligare samverkan kring 
hbtq-frågor i regi av JHS kan bli aktuellt.    
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Regnbågsvalstugan till Oslo 

I samband med spurten inför det norska kommunal- och fylketingsvalet den 14 
september var Öppna Moderater på plats för att kampanja med våra kollegor i 
Åpne Höyre. Kampanjkonceptet Regnbågsvalstugan som Öppna Moderater använt 
sig av i valrörelser och andra kampanjperioder i främst Stockholm exporterades till 
Norge. Höyres valbod på Grünerlökka förvandlades till Norges första regnbågsval-
stuga. Från Öppna Moderater var Fredrik Saweståhl och Robert Mellberg på plats 
i Oslo 11-13 september. Öppna Moderaters representanter medverkade också 
på en medlemsaktivitet med Åpne Höyre och hade ett mer formellt möte med 
Åpne Höyres ledning för att diskutera kommande samarbeten och samarbetet på 
Europanivå. 

EPP-kongressen i Madrid

Ett syfte med vår europeiska hbtq-allians är att bygga en relation till det europeiska 
center-höger partiet EPP. Efter ett antal olika kontakter bjöds därför en represen-
tant från the European Centre-Right LGBT Alliance in att vara med som gäst på 
EPP-kongressen i Madrid. Det var Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik 
Saweståhl som valdes att delta. EPP-kongressen är ett mycket stort evenemang 
med representanter från alla medlemspartier samt alla delar av EPP. Under dagarna 
i Madrid hölls ett möte med EPP:s vice generalsekreterare och vidare togs möjlig-
heten att knyta kontakter med representanter från en rad olika organisationer och 
partier. EPP är positiva till att vi startat ett europeiskt samarbete och önskar bygga 
en relation mellan EPP och vår Europeiska hbtq-allians.  

Slutord
Vi ser tillbaka på ett innehållsrikt år för Öppna Moderater. Tillsammans har vi stärkt 
vår organisation både nationellt och regionalt. Vi är fler medlemmar än någonsin 
tidigare och vår synlighet är större. Vi har bedrivit kampanjer och deltagit på 
hbtq-evenemang över hela landet. Vi har synts och märkts internt inom Modera-
terna och fortsatt flytta fram våra positioner. Våra politiska prioriteringar är ständigt 
närvarande och vi lyfter fram dessa i många sammanhang. Vi har nått målet om att 
bli en fullvärdig del av Moderaterna i och med beslutet vid partistämman om att ta 
med Öppna Moderater som en av sidoorganisationerna i partiets stadgar.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar i Öppna Moderater och andra 
engagerade för stödet under det gångna året. Vi vill också tacka alla som vi på 
ett eller annat sätt haft nöjet att samarbete och samverka med under 2015 såväl 
internt i Moderaterna som externt. 
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Stockholm 2015-12-31

Fredrik Saweståhl Jenny Edberg  Sophia Ahlin
Förbundsordförande Vice förbundsordförande Vice förbundsordförande

Christoffer Aav Margareta Cederfelt Thomas Eriksson
Ledamot  Ledamot  Ledamot

Edith Escobar Anders Karlsson Cecilia Knypegård
Ledamot  Ledamot  Ledamot

Robert Mellberg Marcus Sköld Jesper Vestlund
Ledamot  Ledamot  Ledamot
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Ekonomisk Redovisning 2015 
Resultaträkning

2015 2014

Intäkter    

Medlemsintäkter 18 400 kr 23 550 kr

Förbundsstämma och förbundsråd 3 000 kr 2 700 kr

Försäljning m m 11 598 kr 18 763 kr

Bidrag från moderaterna 51 875 kr 80 000 kr

Bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 462 216 kr 475 688 kr

Extra ordinära intäkter och valfond 0 kr 164 203 kr

Summa intäkter 547 089 kr 764 904 kr

Kostnader    

Stockholm Pride 77 761 kr 135 059 kr

Pride i landet 53 467 kr 80 672 kr

Kampanjmaterial 81 435 kr 134 409 kr

Webbkampanj 11 514 kr 44 026 kr

Bidrag till distrikt 99 850 kr 148 088 kr

Valfond 3 223 kr 4 703 kr

Delsumma 327 250 kr 546 957 kr

Besök distriktsstämmor m m 17 604 kr 12 008 kr

Förbundsstämma och förbundsråd 104 030 kr 96 341 kr

Lokalkostnader 18 997 kr 18 000 kr

Förbundsstyrelsen 25 415 kr 19 558 kr

Moderaternas olika arr 22 814 kr 41 167 kr

Internationellt 17 220 kr 15 000 kr

Administration, bankkostnader och revison 13 759 kr 15 874 kr

Delsumma 219 839 kr 217 947 kr

Summa kostnader 547 089 kr 764 904 kr

Resultat 0 kr 0 kr
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Balansräkning
  2015 2014

Tillgångar    

Fordringar 1 115 kr 3 175 kr

Kassa 200 kr 78 kr

Bank 272 211 kr 268 264 kr

Summa tillgångar 273 526 kr 271 517 kr

Eget kapaital 173 218 kr 169 994 kr

 -varav valfond 7 927 kr 4 703 kr

Skulder    

Skulder till distrikt 52 043 kr 26 782 kr

Leverantörsskulder 41 351 kr 68 075 kr

Förbetalda medlemsintäkter 5 050 kr 6 200 kr

Övriga skulder 1 864 kr 466 kr

Summa skulder 100 308 kr 101 523 kr

Summa skulder och eget kapital 273 526 kr 271 517 kr
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Verksamhetsberättelse 2016

Öppna Moderater
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Förbundsstyrelsen för Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund avger här-
med följande berättelse över den verksamhet som bedrivits under verksamhetsåret 
2016. 
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Förbundsstämma 2016
Förbundsstämman 2016 hölls 23-24 april på Welcome Hotel och Lasse Maja 
Värdshus i Barkarby, Järfälla utanför Stockholm. På stämman deltog förbundssty-
relsen, de av distrikten valda ombuden, observatörer och inbjudna gäster. Under 
stämman hölls välkomstanförande av oppositionsrådet i Järfälla Emma Feldman 
samt stämmotal av Stockholm Prides ordförande Christian Valtersson. Stämmans 
förhandlingar leddes av moderaternas kommunalråd i Sundbyberg Josefin Malm-
qvist och Öppna Moderaters tidigare ordförande Ole Jörgen Persson, sekreterare 
var Peter Carlström och Lars Sporrong.

Stämman behandlade 4 propositioner och 18 motioner. Propositionerna berörde 
bland annat uppdaterade stadgar och en kommunundersökning för att hitta 
landets bästa moderata hbtq-kommun. Några axplock ur motionsskörden som 
debatterades var läget för hbtq-personer i Palestina, HPV-vaccin till pojkar och till 
MSM-grupper, ett tredje kön, föräldraskapspresumtion och äktenskapsbalken. På 
lördagskvällen hölls en uppskattad stämmobankett. 

Förbundsstyrelse
Vid förbundsstämman 2016 valdes följande förbundsstyrelse;

Förbundsordförande:
Fredrik Saweståhl , Stockholm

Vice förbundsordföranden: 
Jenny Edberg, Stockholm 
Edith Escobar, Syd

Ledamöter:
Johan Bergquist, Södermanland 
Tobias Björk, Väst  
Margareta Cederfelt, Stockholm 
Jonas Hellsten, Halland  
Anders Karlsson, Stockholm 
Robert Mellberg, Stockholm 
Lars Sporrong, Stockholm

Vid förbundsstämman valdes en valberedning bestående av Evelina Kogsta 
(sammankallande) Niklas Wykman, Mozhgan Jalali, Magnus Gärdebring, Annika 
Engblom och Thomas Eriksson.

Till revisorer valdes Kerstin Norlin (auktoriserad) och Lars Joakim Lundquist med 
Eva Stein (auktoriserad) och Jan Erik Leijon som revisorsuppleanter.
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden; 23/1, 
5/3, 16/4, 24/4, 8/5, 19/6, 31/7, 18/9 samt 3/12. Mötet 24/4 var ett konstituerande 
möte som hölls på Värdshuset Lasse Maja i Barkarby. Förbundsstyrelsens möten i 
övrigt har hållits på Moderaternas Hus i Stockholm. 

Förbundsstyrelsens konstituering 
Förbundsstyrelsen har inom sig fördelat ansvarsuppgifter och uppdrag enligt 
följande:

Förbundskassör:
Lars Sporrong

Förbundsstyrelsens sekreterare:
Lars Sporrong

Medlemssekreterare:
Anders Karlsson

Internationella gruppen:
Fredrik Saweståhl, Tobias Björk, Robert Mellberg och Margareta Cederfelt

Kampanj- och Kommunikationsgrupp:
Jenny Edberg, Johan Bergquist, Anders Karlsson och Margareta Cederfelt

Arrangemangs- och Utbildningsgrupp:
Edith Escobar, Tobias Björk, Jonas Hellsten och Robert Mellberg 

Styrgrupp för ÖM:s kommunundersökning:
Jonas Hellsten och Johan Bergquist

Kontaktpersoner per distrikt:
Halland – Jonas Hellsten
Jönköping – Anders Karlsson  
Stockholm – Robert Mellberg
Syd – Edith Escobar
Sydost – Fredrik Saweståhl
Södermanland – Johan Bergquist
Väst – Tobias Björk
Västernorrland – Anders Karlsson
Västmanland – Jenny Edberg
Örebro – Anders Karlsson
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Förbundsråd
Förbundsrådet 2016 hölls 22-23 oktober på Moderaternas Hus i Stockholm. 9 av 
10 distrikt var representerade. Förbundsrådet diskuterade vår samverkan med 
Moderaterna, årets verksamhet, utveckling av förbundets digitala kommunikation, 
ombudssystemet vid Öppna Moderaters förbundsstämma samt utveckling av 
kampanjverksamhet. Förbundsrådet gästades av Erica Fritz Trangärd från riksor-
ganisationen som pratade om valrörelseplaneringen och Öppna Moderaters roll i 
kommande valkampanj 2018. 

Prioriteringar och mål
Vid förbundsstyrelsens möte den 8 maj fastställdes, med avseende på politik 
och organisation, viktiga prioriteringar för 2015. Öppna Moderater lyfter fram åtta 
politiska prioriteringar. Förbundet har under året arbetat med fyra verksamhetsmål.

Verksamhet och organisation
• Kampanjverksamhet och närvaro Pride/hbt-arrangemang över hela landet

• Stärka och utveckla den operativa verksamheten i samtliga distrikt samt att 
stärka samverkan mellan Öppna Moderaters distrikt och Moderaterna/MUF 
i respektive distrikt.

• Öka medlemstalet i Öppna Moderater till minst 500 per 161231

• Öka Öppna Moderaters synlighet i media jämfört med 2015 (280 klipp) 
samt ökad synlighet i partiintern media

Politik
• Nya vägar till barn och familj, en modern familjepolitik

• En politik för singelfamiljen

• Diskriminering och bemötande i vardagen. Skola, vård, omsorg, kommun- 
och landstingsfrågor

• Äldre hbtq-personers livsvillkor 

• Internationella frågor och asylfrågor

• Transfrågor med fokus på transpersoners livsvillkor

• Hedersrelaterade frågor

• Hiv och informationsplikten
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Öppna Moderater har uppfyllt de fyra verksamhetsmål som antagits i och med att 
medlemstalet nått 520 och det mediala genomslaget ökat.

Målsättningen för kampanj har uppfyllts genom deltagande vid en lång rad 
hbtq-arrangemang över hela landet. Stöd till verksamheten i distrikten har lämnats 
från förbundet i samband med festivaler och vid distriktsspecifika arrangemang. 
Förbundet har också stöttat i distriktens samverkan med Moderaterna och MUF. 
Förbundsstyrelsen har varit behjälplig i en rad ärenden för distrikten. 

Representanter från förbundsstyrelsen har närvarat vid distriktsstämmor;
ÖM Västmanland 4/2
ÖM Syd 6/2
ÖM Sydost 28/2
ÖM Södermanland 2/3
ÖM Halland 12/3
ÖM Stockholm 12/3
ÖM Väst 19/3
ÖM Jönköping 22/3
ÖM Västernorrland 7/7
ÖM Örebro 19/8 (uppstartsmöte och stämma)

Förbundet och distrikten har under året arbetat med de politiska prioriteringarna 
genom medlemsmöten, seminarier på hbtq-festivaler, artiklar och insändare.

Ekonomi
Verksamheten uppvisar ett överskott om 21 101,50 kr innan avsättning till valfond. 
Genom avsättningen uppnås ett nollresultat där intäkter och kostnader båda 
uppgår till 848 820 kr.

Av kostnaderna står kampanjverksamhet för ca 234 000 kr, förbundsstämma och 
förbundsråd för ca 171 000 kr och bidrag till distrikt för ca 104 000 kr. Internatio-
nella kostnader, som enbart bekostas av bidrag från partiet och medlemsavgifter, 
uppgick till ca 24 000 kr.

Under året har förbundet beviljats ekonomiskt stöd från såväl Moderaternas Riks-
organisation som Moderaterna i Stockholms stad och län samt organisationsbidrag 
för hbtq-organisationer från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 
(MUCF). Bidrag från MUCF är förbundets enskilt största intäkt och uppgick till 714 
464 kr eller 84 % av förbundets intäkter. Moderaterna står för 13 % av förbundets 
intäkter. Förbundsstyrelsen hänvisar i övrigt till den ekonomiska berättelsen.
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Medlemmar
En viktig ansats har varit att rekrytera fler medlemmar till Öppna Moderater. Vid 
2015 års utgång hade Öppna Moderater 405 medlemmar. Förbundsstyrelsen har 
2016 haft ett tydligt medlemsmål på 500 medlemmar och har arbetet tillsammans 
med distrikten med återvärvning och för att nå nya medlemmar. Vid utgången av 
2016 hade Öppna Moderater 520 medlemmar. Det innebär en ny ökning av med-
lemsantalet. Förbundets medlemsmål överträffades.

Distrikt: 161231 151231 % av 2015
Halland 24 13 185 %

Jönköping 21 15 140 %

Stockholm 204 209 98 %

Syd 86 47 183 %

Sydost 21 18 117 %

Södermanland 29 19 153 %

Väst 73 45 162 %

Västernorrland 11 10 110 %

Västmanland 25 22 114 %

Örebro 12 - -

Östergötland (vilande) 5 3 167 %

Övriga/Direktanslutna 9 4 225 %

Totalt: 520 405 128 %

Kampanjer – vår kärnverksamhet
Under 2016 har det arrangerats rekordmånga Pride-festivaler runt om i Sverige 
– ca 50 stycken. Öppna Moderater har på olika sätt medverkat på 33 av dessa. 
Några av de Pridefestivaler som genomförs är opolitiska och vill inte att politiska 
organisationer medverkar. Förbundet valde vidare att prioritera bort några vin-
ter-Prides som saknade relevant tema för oss samt ytterligare ett fåtal som vi inte 
hade möjlighet att täcka in.

Förbundet har jobbat utifrån den policy för medverkan vid Pride-festivaler som vi 
tagit fram i syfte att förbättra vårt och Moderaternas genomslag. Policyn strävar 
efter att varje Pride-evenemang ska innehålla kampanj, medial synlighet, delta-
gande i parad samt minst en aktivitet i form av internt medlemsmöte, eller offentligt 
seminarium kring någon av våra prioriterade frågor.  

Vingåker Pride

I Vingåker anordnades 6 maj en Mångfaldsfestival, Vingåker for Diversity, med 
tillhörande Prideparad för första gången. Öppna Moderater fanns på plats med 
Öppna Moderater Södermanland i spetsen med kampanj och paraddeltagande. 
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Växjö Pride

Öppna Moderater främst genom Öppna Moderater Sydost och Öppna Moderater 
Jönköping deltog tillsammans med Moderaterna och MUF i Växjö Pride med såväl 
kampanjer som paraddeltagande och seminarier 13-15 maj.

Spring Pride Eskilstuna

21 maj firade SpringPride i Eskilstuna 10 år. SpringPride är med det en av landets 
äldsta Pridefestivaler. Som alltid var Öppna Moderater en del av festivalen 

Öppna Moderater, MUF och Moderaterna i Eskilstuna fanns på plats. Dels med tält 
på Fristadstorget och ett Moderat ekipage i paraden. Många nyfikna Eskilstunabor 
ville veta mer om Öppna Moderater och vår politik. Den moderata delen i paraden 
med vår spektakulära vagn med den bästa musiken samlade närmare 100 per-
soner som ville gå och dansa fram för friheten tillsammans med oss. Vagnen var 
komplett med snömaskin, rök och såpbubblemaskin som fick åskådare, paraddel-
tagare och fotografer att rikta sina blickar mor det blåa frihetliga ekipaget.

Bergshamra Pride, Solna

Det som i flera år var Sveriges enda stadsdelspride den i Bergshamra, Solna gick 
av stapeln 21 maj. Öppna Moderater medverkade i paraden 

Lundapride, Lund

Öppna Moderater och Öppna Moderater Syd deltog tillsammans med MUF och 
Moderaterna i Lund i en solig Pride-parad med start och mål i Lundagård den 21 
maj. Eftersom paraden låg på eftermiddagen efter Moderaternas Sverigemöte i 
Malmö hade vi förstärkning av de som valde att avrunda sin konferenshelg med 
Pride. 

Före paraden var det medlemsträff på Moderaternas kansli i Lund. I paraden deltog 
en bit över 50 personer i vår sektion. Vi hade med oss en musikvagn och spelade 
poppig musik. Bland deltagarna i Öppna Moderaters sektion fanns Öppna Mode-
rater Syds ordförande Edith Escobar, förbundsordförande Fredrik Saweståhl och 
vice ordförande Jenny Edberg. Moderaterna kommunalråd i Lund Christer Wallin, 
riksdagsledamoten Margareta Cederfelt och MUF:s förbundsordförande och vice 
ordförande Rasmus Törnblom och Louise Meijer.

Karlskrona Pride

Öppna Moderater och Öppna Moderater Sydost dansade in sommaren med MUF 
och Moderaterna i ett soligt Karlskrona 27-28 maj. 
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Under fredagen hölls ett seminarium i Karlskrona Pride House som Öppna Mode-
rater arrangerade med temat polyamori och flersamma relationer. I panelen, som 
leddes av Sophia Ahlin, ordförande i Öppna Moderater Sydost, deltog bland annat 
Magnus Gärdebring, oppositionsråd i Karlshamn och Robert Mellberg från Öppna 
Moderaters förbundsstyrelse tillsammans med det polyamorösa paret Jon och 
Ronja. Öppna Moderater kampanjade även under dagarna tillsammans med andra 
delar av partiet. Vi hade också en stor sektion i paraden. 

Älmhult Pride

2 juni var det premiär för Pride i småländska Älmhult. Öppna Moderater genom 
Öppna Moderater Sydost var på plats för kampanj och paraddeltagande tillsam-
mans med lokala moderater. 

Söderhamn Pride

4 juni var det för fjärde gången Pride i Söderhamn. Öppna Moderater var på plats 
både för kampanj och för att gå i paraden med en sektion. I år var Moderaterna, 
MUF och Öppna Moderater störst av allianspartierna.  Vi var ett 15 tal som deltog 
i paraden och kampanjen innan paraden i centrala Söderhamn. Med var bland 
annat gruppledaren för Moderaterna Söderhamn Viktor Wärnick och från Öppna 
Moderaters förbundsstyrelse deltog Anders Karlsson. Vi representerades också i 
en paneldebatt om HBT-certifiering. 

West Pride, Göteborg

Sveriges näst största Pride-festival West Pride i Göteborg hölls 8-12 juni och bjöd 
på ett brett och stort deltagande från Öppna Moderater och Moderaterna. 

Under fyra dagar bemannades ett kampanjtält i Regnbågsparken som även detta 
år var förlagd till Bältesspännarparken. Det var många besök och trevliga möten. 
Det rekryterades nya medlemmar till olika delar av partiet. Kampanjen stöttades 
också av MUF:s sommarturné som startade i Göteborg.

Öppna Moderater arrangerade ett seminarium om hbtq-personers trygghet under 
torsdagen. Ett ämne som skulle visa sig vara brännande aktuellt. Panelen bestod 
av riksdagsledamot Christian Holm (M), riksdagsledamot Hans Linde (V), Jesper 
Vestlund vice ordförande Öppna Moderater Väst, Leif Andersson, Migrationsverket 
Region Väst,

Emma Johannisson, Kommunpolis och Mozhgan Jalali, Barnmorska och styrelse-
ledamot Öppna Moderater Väst, moderator var riksdagsledamot Hans Rothenberg 
(M). Panelsamtalet blev uppskattat både av panelen och av publiken.

Öppna Moderaters Väst styrelseledamot Karin Mossberg medverkade under tors-
dagen i ett seminarium om situationen för unga hbtq-personer.
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På fredagen och lördagen samlades medlemmar till mingel på Moderaternas 
kansli.

Söndagen bjöd på den stora paraden. Paraden samlade över 100 ekipage och ca 
15 000 deltagare totalt. Nytt rekord. I vår sektion gick 120 stolta och glada mode-
rater också det nytt rekord. Bland deltagarna fanns ledande kommunpolitiker som 
Maria Rydén, regionpolitiker som Johan Felt, ledningen för MUF med förbundsord-
förande Rasmus Törnblom i spetsen och givetvis många från Öppna Moderater.

Luleå Pride

17-18 juni arrangerades för femte gången Luleå Pride. Trots regn och småkyligt 
väder var det en välbesökt festival och en stor Pride-parad med upp mot 5000 
deltagare. Öppna Moderater var på plats tillsammans med MUF och Moderaterna. 
På fredagen talade Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl på 
MUF-Norrbottens sommar after work. Temat var ”Varför är Pride viktigt”. Under 
lördagen kördes kampanj på staden med MUF och ÖM. Därefter gick en moderat 
sektion på knappt 20 personer med i paraden.

Falkenberg Pride

För tredje året i rad anordnades Falkenberg Pride nu 17-19 juni med tyngdpunkten 
den 18 juni med paraden. Öppna Moderater Halland och höll den regnbågsrandiga 
flaggan högt på kampanjen. Besökarna i Prideparken strömmade till och det var 
ett jämnt flöde av besökare hela dagen. Paraden därefter blev lyckad med många 
deltagare och åskådare. Den moderata delen av tåget uppgick till ca 20 personer.

Västerås Pride

Västerås Pride hölls 30/6-2/7. Öppna Moderater kampanjade tillsammans med 
Moderaterna och MUF. Förutom kampanj i M-tältet på regnbågstorget bjöd 
festivalen även på en politisk panel om asylsökande hbtq-personer där distrikts-
ordförande i Öppna Moderater Västmanland Hannes Kataja deltog, men också ett 
moderat seminarium som gick under rubriken ”Det internationella HBTQ-arbetet 
får inte slockna”. På det seminariet deltog Öppna Moderaters förbundsordförande 
Fredrik Saweståhl och MUF:s internationella sekreterare Gustaf Göthberg. Samta-
let modererades av riksdagsledamoten Åsa Coenraads. 

Även en digital kampanj genomfördes i samband med Västerås Pride. Genom en 
digital prideparad via hashtaggen #helavästeråspridar, där alla som tycker att all 
kärlek är lika värd är välkomna att delta, skapade Öppna en inkluderande kampanj 
för hela Västerås. #helavästeråspridar skapade stor uppmärksamhet i media med 
artiklar i VLT, P4 Västmanland och SVT Västmanland.

I Pride paraden deltog cirka 800 deltagare och i vår sektion ca 40 med riksdagsle-
damot Åsa Coenraads och oppositionsrådet Elisabeth Unell i spetsen. 
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Borås Pride

Borås genomförde sin första Pride 30/6-2/7. Öppna Moderater Väst var på plats 
redan på onsdagen för medlemsmöte med Moderaterna om hbtq och Pride. 
Under lördagen arrangerades en debatt där Moderaterna representerades av 
riksdagsledamot Cecilie Tenfjord-Toftby. Vi hade tillsammans med Moderaterna 
ett kampanjtält som var väl bemannat. På lördagen var det även parad. Men bra 
ljud i vår musikanläggning och glada Moderater i massor, så gick paraden galant. 
Pridehelgen avrundades med en trevlig kväll hos Moderaterna i Borås.

Kristianstad Pride

Lördag 2 juli var det även Pride-premiär i Kristianstad. Öppna Moderater Syd var 
på plats tillsammans med Moderaterna och MUF för kampanj och deltagande 
i paraden. Med glad musik på släptåg lockades många med i vår paradsektion 
som syntes och märktes ordentligt med bland annat riksdagsledamot Maria Mal-
mer-Stenergard i tåget. 

Sundsvall Pride

7-9 juli var det Pride i Sundsvall och Öppna Moderater Västernorrland deltog med 
kampanjtält på området och en sektion i paraden i samverkan med Moderaterna 
och MUF. I samband med Pride hölls på torsdagen årsstämma med Öppna Mode-
rater Västernorrland som följdes av after work där förbundsordförande Fredrik 
Saweståhl talade. 

Pridekampanjen pågick i Hamnparken torsdag, fredag och lördag. Moderaternas 
tält hade en strategisk placering där alla gick förbi och det gav många möten under 
dagarna. I vår paradsektion slöt ett glatt gäng upp med riksdagsledamoten Eva 
Lohman i spetsen tillsammans med oppositionsrådet i Sundsvall Jörgen Berglund 
och oppositionsrådet i landstinget Västernorrland Per Wahlberg.

Ånge Pride

16 juli var det för andra gången Pride i Ånge. Öppna Moderater Västernorrland 
var tillsammans med MUF och lokala moderater på plats och kampanjade i 
parkområdet. 

Säffle Pride

16 juli var Öppna Moderater, Moderaterna och MUF med på Säffle Pride för kam-
panj och deltagande i paraden. Kampanjen gav både nya medlemmar och stort 
intresse. I paraden var vår sektion väl synlig och bland deltagarna fanns riskdagsle-
damot Christian Holm Barenfeld. 
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Stockholm Pride

Årets största kampanjinsats gjordes under Stockholm Pride 25-30 juli. Öppna 
Moderater i huvudsak genom Öppna Moderater Stockholm planerade och genom-
förde i samverkan med Moderaternas riksorganisation, Moderaterna i Stockholms 
stad och län samt MUF vårt deltagande med seminarier, debatter, kampanjtält och 
en stor paradsektion med vår partiledare Anna Kinberg Batra i spetsen. Från för-
bundsstyrelsen ingick vice förbundsordförande Jenny Edberg i planeringsgruppen.

Öppna Moderaters övergripande tema för kampanjen under Pride var ”Låt ingen 
bestämma över dig!” vilket låg i linje med Stockholms Prides övergripande tema 
som var ”Vem bestämmer”. Tanken med vårt tema var att lyfta problematiken med 
hedersrelaterat förtryck från ett HBTQ-perspektiv. Temat lyftes upp genom artiklar, 
material och ett seminarium. 

Inför Pride-veckan ordnades en kick-off den 24/7. Öppna Moderaters medlemmar 
och andra moderater som skulle jobba med festivalen eller på annat sätt närvara 
under veckan var inbjudna och ett 20-tal personer deltog.

Pride Park
I Pride Park på Östermalms IP var det öppet i Öppna Moderaters kampanjtält 
27-30 juli. Tältet lockade gott om festivalbesökare alla dagar. I tältet bjöds på 
politik, popcorn, tävlingar och arkadspel. 

Tältgeneraler 2016 var Christer Mattson och Marcus Sköld från Öppna Moderater 
Stockholm. Kampanjtältet bemannades av många av Öppna Moderater medlem-
mar från främst Stockholm men även andra delar av landet. Tältet besöktes under 
veckan av riksdagsledamöterna; Margareta Cederfelt, Maria Stockhaus, Sofia 
Arkelsten, Olof Lavesson, Niklas Wykman samt vår partisekreterare Tomas Tobé. 
Efter paraden medverkade också Anna Kinberg Batra i tältet.

Pride House
VI arrangerade ett eget seminarium och företrädare för Öppna Moderater 
och Moderaterna medverkade i ytterligare 7 programpunkter under veckan i 
Kulturhuset. 

Det egna seminariet hölls på måndagen (25/7). Ett 30-tal åhörare var på plats 
för att lyssna på och delta i ett samtal kring temat ”Respektfull tillväxt”. Panelen 
bestod av riksdagsledamöterna Niklas Wykman (M) och Hanif Bali (M) samt läkaren 
och forskaren Gustav Nilsonne. Panelen modererades av ledarskribenten på SVD 
Alexandra Ivanov. Panelen samtalade kring att tillväxt och jobb i utsatta områden 
är viktigt för att respekten och acceptansen av hbtq-personer ska bli större. Dess-
utom visar forskning att ökad acceptans av hbtq-personer i sin tur kan leda till fler 
jobb och ökad tillväxt. Slutsatser drogs om att ha starkare jobbpolitik, trygghets-
satsningar och vikten av att lyfta skolan.
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Under måndagen medverkade vår förbundsordförande Fredrik Saweståhl i en 
paneldiskussion tillsammans med hbtq-organisationerna inom riksdagspartierna 
som arrangerades av RFSL och RFSL Ungdom. Fokus var på hur de olika parti-
politiska hbtq-organisationerna fungerar, vilket inflytande vi har och också några 
sakpolitiska områden. 

Tisdag 26/7 medverkade förbundsordförande Fredrik Saweståhl i en seminarie-
panel. på temat ”Vem bestämmer i samhället” och med Stockholm Pride som 
arrangörer som en del av huvudtemat för årets Pride som var ”Vem bestämmer”. 
Panelen bestod även av årets invigningstalare på Pride Siavosh Derakti, RFSL:s 
f.d. ordförande Ulrika Westerlund, en kommunpolitiker från (V) och en queerhis-
toriker och leddes av Stockholm Prides ordförande Christian Valtersson. Panelen 
diskuterade i nästan två timmar kring allt från vilka normer som det är ok att bryta 
mot, hur normer utvecklas och förändras, skillnaderna mellan möjligheterna för 
hbtq-personer att nå höga maktpositioner i USA och Europa, trygghet, problem 
med populism, faran med radikalisering och till sexarbetares villkor.

Onsdag 27/7 medverkade moderaternas sjukvårdslandstingsråd i Stockholm 
Marie Ljungberg-Schött på ett seminarium som RFSL och RFSL Ungdom höll kring 
landstingspolitiken i Stockholm. Fokus låg på transpersoners hälsa, strategier för 
en jämlik vård, psykisk ohälsa och föräldraskap.

Torsdag 28/7 medverkade förbundsordförande Fredrik Saweståhl i en panel-
diskussion som Hiv-Sverige arrangerade med Öppna Moderater, RFSL, RFSU, 
HBT-S och HBT-Liberalerna. Temat var smittskyddslagen och informationsplikten 
och behovet av att modernisera lagen för att ta bort stigmatiseringen som finns 
idag. Även riksdagsledamot Olof Lavesson, som är Moderaternas hbtq-politiske 
talesperson, medverkade på ett seminarium om skolan och hbtq-certifiering som 
Lärarnas Riksförbund ordnade. 

Fredag 29/7 ordnades det en debatt om framtidens hbtq-politik med ordförandena 
i de politiska ungdomsförbunden. Rasmus Törnblom representerade Moderata 
Ungdomsförbundet och lyfte både trygghetsfrågor och vikten av att jobba interna-
tionellt. På fredagen medverkade riksdagsledamot Sofia Arkelsten som också sitter 
i utrikesutskottet i ett seminarium som handlade om det kommande presidentvalet 
i USA och hur det kan påverka hbtq-personer där, här och världen över. 

Under Pride-veckan medverkade dessutom Fredrik Saweståhl tillsammans med 
Mikael Jonsson, chef för RFSL Hälsa och hiv, i Aftonbladet TV:s morgonprogram 
för att diskutera reglerna kring blodgivning för män som har sex med män (MSM). 
Förbundsstyrelseledamot Robert Mellberg talade på en utbildning hos MUF för att 
tala om Öppna Moderater och varför Pride är viktigt.  
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Pride Parad
På Stockholm Prides sista dag genomfördes traditionsenligt den stora paraden 
genom Stockholms gator. Runt 45 000 deltog i över 200 ekipage och runt 500 000 
såg på längs vägen. 

Dagen startade på Moderaternas Hus i Gamla Stan där Öppna Moderater och 
MUF höll gemensam uppvärmning. Förbundens båda ordföranden Rasmus Törn-
blom och Fredrik Saweståhl höll tal.

Paraden som i år fått en ny färdväg på grund av ombyggnaden av Slussen startade 
på Norr Mälarstrand och gick via Stadshuset, Tegelbacken, Vasagatan, Kungsga-
tan, Stureplan, längs Humlegården till målet vid Östermalms IP och Pride Park. I 
vår sektion samlades lite drygt 300 moderater som i ljusblå t-shirts med texten ”Låt 
ingen bestämma över dig” dansade och gick de 4,3 kilometerna i både strålande 
sol och ett intensivt men kort störtregn.

Den moderata sektionen anfördes av vår partiledare Anna Kinberg Batra flankerad 
av partisekreterare Tomas Tobé, vår hbtq-politiske talesperson riksdagsledamot 
Olof Lavesson, oppositionsborgarrådet i Stockholm Joakim Larsson, Öppna 
Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl och MUF:s förbundsordförande 
Rasmus Törnblom i första ledet. Årets DJ var Johan Bergquist från Öppna Modera-
ter Södermanland.

Medverkade i paraden utöver Anna Kinberg Batra gjorde bland annat partise-
kreterare Tomas Tobé, riksdagsledamot och hbtq-politiske talespersonen Olof 
Lavesson, riksdagsledamöterna Jesper Skalberg Karlsson, Maria Stockhaus, Sofia 
Arkelsten, Anti Avsan, Niklas Wykman, Margareta Cederfelt, Maria Abrahamsson, 
Christian Holm Barenfeld, Erik Andersson och Sofia Fölster, MUF:s förbunds-
ordförande Rasmus Törnblom, Europaparlamentsledamot Christoffer Fjellner, 
oppositionsborgarrådet Joakim Larsson, kommunstyrelsens ordförande i Vallen-
tuna Parisa Liljestrand, oppositionslandstingsrådet i Västernorrland Per Wahlberg, 
kommunalrådet i Sundbyberg Josefin Malmqvist, Moderat Skolungdoms riksordfö-
rande Christopher Rydaeus, Moderata Studenters riksordförande Ina Djurestål, Fria 
Moderata Studentförbundets ordförande Hugo Selling samt tre representanter från 
vår norska systerorganisation Åpne Höyre.

Helsingborg Pride

5 augusti var det Pride i Helsingborg där Öppna Moderater Syd var på plats med 
partiet och MUF. Efter samling och prideprat i partilokalen hade vi en stor sektion 
i paraden med vice partiordförande och kommunstyrelsens ordförande i Helsing-
borg Peter Danielsson i spetsen tillsammans med vice förbundsordförande Edith 
Escobar.
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Malmö Pride

5-8 augusti var vi med på Malmö Pride där Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd 
i Malmö, Olof Lavesson, riksdagsledamot och hbtq-talesperson för Moderaterna, 
Ulrica Fors Stenmack, ordf. för moderatkvinnor i Skåne och Edith Escobar vice 
förbundsordförande i Öppna Moderater ledde ett stort glatt gäng moderater genom 
Malmös gator i paraden med kampanj runt och medlemsaktiviteter runt om.

Måndagen 8/8 arrangerade Öppna Moderater ett seminarium på Pride House på 
Scandic Triangeln tillsammans med Hbt-Liberaler Syd om ”Hbtq och hälsa”. Det 
blev ett Prides mer välbesökta seminarier där paneldeltagarna var Ulrika Heindorff 
(M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, 
Christoffer Aqurette från Öppna Moderater Syd och representanter från såväl (L) 
som (C) och (MP). Moderator var Öppna Moderater Syds Edith Escobar.

Gävle Pride

11-13/8 var det dags för Pride-premiär i Gävle. Det blev Pride-dagar i fint väder 
med god uppslutning från Moderaterna. Det var bra fart på Moderaternas och 
Öppna Moderaters kampanj på Rådhustorget torsdag, fredag och lördag. På 
fredag kväll var det medlemsmöte på partikansliet där Öppna Moderaters för-
bundsstyrelseledamot Anders Karlsson pratade om vår verksamhet, hbtq-frågor 
och vikten av Pride inför ett drygt 20-tal engagerade besökare. Lördagens parad 
lockade ett drygt 30-tal moderater till vår sektion. Paraden startade vid Polhems-
skolan och slingrade sig ner till city och torget. I spetsen gick kommunstyrelsens 
ordförande i Gävle Inger Källgren Sawela tillsammans med oppositionsrådet i 
Region Gävleborg Patrik Stenvard. 

Varberg Pride

Öppna Moderater i Halland medverkade på Varberg Pride och kampanjade tillsam-
mans med Moderaterna den 13 augusti.

Roslagen Pride, Norrtälje

Lördagen 13 augusti deltog Öppna Moderater Stockholm tillsammans med 
Moderaterna Norrtälje i Roslagens Pride i Norrtälje med kampanj och deltagande i 
Pride-promenad genom Norrtälje 

Trelleborg Pride

Söndagen 14/8 avslutades 2016-års Pride-firande i Skåne med en historisk första 
Pride i Trelleborg. Det var stor uppslutning av moderater och MUF från Trelleborg 
och andra delar av Skåne. Efter samling i partilokalen med tal av oppositionsrådet 
Ulf Bingsgård och vice förbundsordförande Edith Escobar, avslutade vi med en 
Pride-parad där hela Trelleborg ställde sig bakom regnbågsflaggan. 
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Kalix Pride 

13-14 augusti var det för andra gången Pride i Kalix. Öppna Moderater var på 
plats tillsammans med Moderaterna i Kalix. Det var medlemsmöte, kampanj och 
parad på programmet. På fredagen samlades glada medlemmar på Hotell Valhall i 
Kalix för after work och medlemsmöte där Öppna Moderaters förbundsordförande 
Fredrik Saweståhl talade om varför Pride är viktigt och om den hbtq-politik som 
Moderaterna och Öppna Moderater driver. Lördagen var den stora Pride-dagen. 
Moderaterna bemannade ett kampanjbord. Gruppledaren i Kalix Linda Frohm 
deltog i en partidebatt kring vad partierna i Kalix gör för hbtq-frågorna. Fredrik 
Saweståhl och en (S)-riksdagsledamot gav korta inspel på scenen kring var vi 
nationellt är i hbtq-arbetet nu. Trots regn så drog en färgstark parad genom cen-
trala Kalix på eftermiddagen med en stark delegation från Moderaterna.

Örebro Pride

Öppna Moderater och Moderaterna var med när Örebro Pride firade 5 år 19-21/8. 
Något som vi uppmärksammade genom att starta upp Öppna Moderater Örebro 
län. Det 11:e distriktet inom Öppna Moderater. 

På uppstartsmötet för det nya distriktets valdes en ny styrelse under ledning av 
Kim Hedbom. Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl talade om 
utvecklingen av hbtq-frågorna och vikten av Pride.

Kampanj var det under hela lördagen i Pridepark, Örebros stadspark, och avslut-
ningsvis deltog ett 40-tal moderater i Pridetåget på lördagskvällen. I tåget spelade 
vi glad musik och leddes i första ledet av 2:e vice partiordförande Elisabeth 
Svantesson och de moderata kommunalråden i Örebro Anders Åhrlin och Maria 
Haglund. 

Skövde Pride

Öppna Moderater var på plats på Skövde Pride 20/8 genom Öppna Moderater 
Väst och höll i en kampanj tillsammans med MUF och deltog sedan i paraden med 
MUF och Moderaterna.  

QomUt Jönköping

För fjärde året i rad anordnades Qom Ut, Pride Jönköpings. Den 27 augusti gick 
Öppna Moderater tillsammans med MUF paraden för allas rätt att leva och älska 
som man vill. Före paraden var det uppvärmning och tal på Moderaternas kansli. 
Dagen bjöd på fantastiskt väder, om än lite blåsigt. Paraden avslutades i Rådhus-
parken där kampanj tog vid. Många var intresserade av vad Öppna moderater 
arbetar med och vilka frågor vi driver. Efter parad och kampanj samlades vi på 
Moderaternas kansli för mingel och mat. I paraden gick cirka 25 personer, där 
riksdagsledamot Sotiris Delis var en av deltagarna. 
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Kalmarsund Pride, Kalmar

10/9 hölls det Kalmarsund Pride i Kalmar. Öppna Moderater var på plats tillsam-
mans med MUF och Moderaterna. Vår populära paradsektion som växte genom 
hela paraden leddes av bland annat riksdagsledamot Jan R Andersson och 
Kalmars oppositionsråd Christina Fosnes. Före paraden genom Kalmar hölls ett 
medlemsmöte tillsammans med Moderaterna där Öppna Moderaters förbundsord-
förande diskuterade hbtq-frågor och vår politik med intresserade deltagare.

I paraden gick bland annat riksdagsledamot Jan R Andersson, oppositionsrådet 
i Kalmar Christina Fosnes, Öppna Moderaters ordförande i Sydost Sophia Ahlin, 
förbundsordförande Fredrik Saweståhl, MUF-Kalmars distriktsordförande Måns 
Linge och kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga Henrik Yngvesson.

Värmland Pride, Karlstad

I samband med Värmland Pride i Karlstad var Öppna Moderater på plats både 
genom Öppna Moderater Väst och genom vice förbundsordförande Jenny Edberg 
för att stötta och bidra till kampanj och parad med Moderaterna och MUF. Det var 
många moderater med i paraden och på plats på kampanjen i Sandgrundsparken 
under eftermiddagen. 

Kärleksparaden i Linköping

Första helgen i oktober var det återigen Regnbågsvecka i Linköping med Kärleks-
paraden på lördagen som höjdpunkt. Öppna Moderater var på plats tillsammans 
med MUF och Moderaterna. Vi deltog också i en debatt om transvård och 
hbtq-flyktingars situation. Öppna Moderater representerades av förbundssty-
relseledamot Robert Mellberg. Under paraden medverkade en stor sektion från 

Moderaterna där ledande lokala företrädare var på plats. 

Halmstad Pride

Lördag 1 oktober arrangerades Halmstad Pride tillsammans med Kulturnatten. 
Paraden gick på eftermiddagen genom staden. Öppna Moderater Halland fanns på 
plats och bemannade ett kampanjtält i parken från lunchtid till midnatt och ledde 
en delegation på ett tjugotal moderater som gick i paraden. 

Högdalen Pride, Stockholm

8 oktober fick Sverige sin andra stadsdelspride då det arrangerades Pride i Hög-
dalen i södra Stockholm. Öppna Moderater Stockholm närvarade och deltog bland 
annat iden lokala paraden. 
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Öppna Moderater och Moderaterna
Öppna Moderater har deltagit på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad med kam-
panjmonter och seminarium. Förbundet och distrikten har gjort ett antal besök för 
att berätta om Öppna Moderater hos MUF och Moderaterna. 

Moderaternas partistämma 2015 beslutade att ta upp Öppna Moderater som ett 
nätverk i partiet. Sedan dess har förbundsordförande Fredrik Saweståhl ingått som 
självskriven ledamot i Moderaternas partistyrelse. 

Förbundsstyrelsen har både genom presidiet och genom medlemssekreteraren 
Anders Karlsson samarbetat med Moderaterna för att lösa praktiska delar av vår 
samverkan med avseende på medlemssystem, medlemshantering och andra 
rutiner. 

Sverigemötet 

Sverigemötet som Moderaterna ordnar lockade 2016 1700 moderater från hela 
Sverige till Malmömässan 20-21 maj. Öppna Moderater deltog med ett seminarium 
på programmet, en utställningsmonter som lockade till engagemang och ett mingel 
för vänner och medlemmar innan fredagens middag.

I vår monter stannade väldigt många konferensbesökare till för att få veta mer om 
vad vi jobbar med och moderat hbtq-arbete. Många valde att bli medlemmar i 
Öppna Moderater.

I det tredje blocket av seminariepass hade vi vårt seminarium med fokus på goda 
exempel på lokalt arbete med hbtq-frågor. Temat för hela Sverigemötet var lokal 
politikutveckling och det passade bra in. Vår rubrik var ”Hbtq och mångfald i 
verkligheten – så gör vi”. Medverkade i panelen gjorde förbundsordförande Fredrik 
Saweståhl, också kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Mats Helmfrid, tidigare 
kommunstyrelseordförande i Lund, Sophia Ahlin, ordförande i Öppna Moderater 
Sydost och kommunpolitiker i Karlskrona samt Pride-arrangör och Marcus Sköld 
vice ordförande i Öppna Moderater Stockholm och kommunpolitiker i Upp-
lands-Bro. Moderator var vice förbundsordförande Edith Escobar. Alla i panelen 
gav exempel på hur de jobbar i sina kommuner och diskuterade hur vi på bästa 
sätt stöttar varandra och får igång ett bredare arbete med hbtq-frågor lokalt. Publi-
ken var engagerad med en rad frågor. Seminariet fick höga utvärderingspoäng.

Innan middagen på fredagen bjöd Öppna Moderater in medlemmar och nyfikna 
moderater på mingel i baren på Hotel Malmö Arena. 

Politikutveckling

Partistyrelsen beslutade i september 2016 att tillsätta fem reformgrupper för att 
fortsätta utveckla Moderaternas politik inom ramen för ”Plan för ett starkare Sve-
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rige” med sikte på valet 2018. Förbundsordförande Fredrik Saweståhl är utsedd att 
ingå i den grupp som arbetar med ”Tillväxt i hela Sverige”.

En arbetsgrupp för översyn av relationer och samverkan mellan partiet och sidoror-
ganisationer/nätverk tillsattes under våren 2016 där Öppna Moderater represente-
ras av vice förbundsordförande Jenny Edberg

Öppna Moderaters kommunundersökning

Vid förbundsstämman 2016 beslutades att en kommunundersökning skulle genom-
föras och att dela ut ett pris för bästa arbete med hbtq-frågor. Undersökningen 
är en första uppföljning av det nationellt hbtq-lyft med krav på alla moderatledda 
kommuner att jobba med hbtq-frågorna på ett strukturerat sätt som Moderaterna 
lanserade i samband med valet 2014.

Urvalsgruppen för undersökningen är moderatledda kommuner som i majoritet 
eller minoritet styr sin kommun, såväl ihop med alliansen som i andra politiska 
konstellationer. Frågeställningarna i undersökningen utgår från en öppen, frihetlig, 
liberal moderat grundsyn. Mottagare av kommunundersökningen är den moderata 
gruppledarna i samtliga moderatledda kommuner Priset ges den moderata 
fullmäktigegrupp som på bästa sätt arbetat med hbtq-frågor i den kommunala 
kärnverksamheten vård, skola och omsorg.

Resultatet av undersökningen presenteras i början av 2017 och priset delas ut i 
samband med Sverigemötet. Arbetet med undersökningen har letts av förbunds-
styrelseledamöterna Jonas Hellsten och Johan Bergquist.

Andra partiinterna aktiviteter

Under året har Öppna Moderaters förbundsstyrelse och distrikt genomfört besök 
för att öka kunskapen om våra frågor och berätta om vår verksamhet. Några 
exempel är att förbundsordförande Fredrik Saweståhl hållit stämmotal hos 
MUF-Gävleborg. Att Öppna Moderater varit inbjudna att tala på medlemsmöten 
och talarkvällar bland annat hos MUF-Örebro. 
 
Flera distrikt har medverkat på länsförbundsstämmor och regionala partikonferen-
sen för att informera om Öppna Moderater och vår verksamhet.

Hälften av Öppna Moderaters distriktsordförande har under året fått möjlighet att 
bli adjungerade i sina respektive länsförbundsstyrelser.

Några distrikt har under året fortsatt genomföra en serie besök i moderata 
kommunfullmäktigegrupper för att specifikt diskutera hbtq-frågor i ett kommunalt 
perspektiv. Öppna Moderater Stockholm har genomfört flest besök. 
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Media och Kommunikation
Ett av förbundets mål under året har varit att öka förbundets mediala synlighet 
jämfört med 2015, ett mål som uppnåtts enligt mediestatistiken. 

Öppna Moderater använder sig av flera olika kommunikationskanaler. På Modera-
ternas BBS har Öppna Moderater en egen och också en särskild mapp för Öppna 
Moderaters styrelse. BBS:en kommer att avvecklas och därmed upphör den 
kanalen. Istället kommer en del information kring vår verksamhet att kunna finnas 
tillgänglig via det nya intranät som Moderaterna tar fram. 

Öppna Moderaters viktigaste externa kommunikationskanal tillsammans med 
Facebook är hemsidan www.oppnamoderater.se som under året uppdaterats 
kontinuerligt med artiklar om aktiviteter, kampanjer och besök som genomförts 
av förbundet nationellt och av distrikten. På hemsidan publiceras debattartiklar, 
insändare och andra politiska texter. Förbundsstyrelsen initierade 2016 ett arbete 
med att utveckla en ny webbplats som lanseras under våren 2017. 

Förbundet har en huvudsida på Facebook. Dessutom finns grupper/sidor för våra 
distrikt. Via Facebook annonseras aktiviteter och arrangemang och publiceras 
blänkare kring verksamhet samt mediegenomslag. 1492 personer följer sidan 
(31/12), en ökning med 275 personer jämfört med året innan.

Förbundet har även ett twitterkonto (@Oppna) med 1152 följare (31/12), en ökning 
med 166 jämfört med 2015. 

Öppna Moderater förekommer genom pressmeddelanden, kommentarer, insändare 
och debattartiklar i media. Under 2015 hade förbundet totalt 280 klipp. Under 2016 
har vi identifierat 361 klipp vilket är ett nytt rekord. Förbundsstyrelsens mål om att 
öka synligheten uppfylldes därmed. 

Presstatistik 2015 2016 +/-
Artiklar enl. Mediearkivet 248 334 +86

Varav insändare/debatt 219 289 +70

Varav redaktionellt 23 37 +14

Varav svar 6 8 +2

QX 29 19 -10

Varav debatt/svar 13 10 -3

Varav redaktionellt 16 9 -7

Övrigt (Radio/TV etc.) 3 8 +5

Totalt: 280 361 +81

Öppna Moderater har även förekommit i partiintern media som Medborgaren, F&S, 
Blå Skåne och Nordsvenskan. Från hösten 2016 har Öppna Moderater en kvarts-
sida i varje nummer av Medborgaren.  

http://www.oppnamoderater.se
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Internationellt
Öppna Moderater är medlem i och en av grundarna av the European Centre-Right 
LGBT Alliance. Detta nätverk består av HBTQ-organisationer i andra konservativa 
och kristdemokratiska partier i Europa och samverkar med EPP. För närvarande 
finns det 9 medlemsorganisationer. Syftet med alliansen är att samverka kring 
att utveckla hbtq-politik, stärka varandra i arbetet i respektive land och parti, att 
dela information och inspiration samt att söka påverka medlemsorganisationernas 
moderpartier och EPP. 

Nätverket leds av en styrelse där Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik 
Saweståhl är vice president med posten som president innehas av förbundsordfö-
randen i vår tyska systerorganisation LSU. 

Annual Assembly med the Alliance

Inom nätverket hålls årligen en större konferens. 2016 års konferens hölls 15-17 
september på Moderaternas Hus i Stockholm. Årskonferensen Annual Assembly 
hölls för fjärde gången och för första gången med Öppna Moderater som värdar. 

Strax över 30 personer deltog. 

Starten för konferensen var ett välkomstmingel på torsdagen där riksdagens förste 
vice talman Tobias Billström höll ett personligt välkomsttal.

Under fredagen var det konferens. Först ut att tala var vår partiledare Anna Kinberg 
Batra. Anna talade kring vikten av hbtq-frågor, utvecklingen i Europa och den 
roll som våra organisationer kan spela. Övriga talare var riksdagsledamöterna 
Olof Lavesson och Ulrika Karlsson. Olof berättade om Moderaternas utveckling 
inom hbtq-frågorna. Ulrika talade kring sitt arbete ibland annat Europarådet. Alla 
närvarande medlemsorganisationer gav varsin presentation kring läget i sina länder, 
organisationer och partier. Det hölls rundabordssamtal kring aktuella hbtq-frågor 
med fokus på vad vi som organisationer kan bidra med. EPP representerades av 
biträdande generalsekreteraren Christian Kremer (CDU) som höll ett anförande om 
hur vi stärker relationen till varandra. Fredagen avrundades sedan med en mycket 
uppskattad sittning med god mat, sång och glad stämning.

På lördagen hölls det formella årsmötet. På mötet klubbades nya stadgar för 
alliansen och tre nya medlemsorganisationer välkomnades; Åpne Höyre (Norge), 
Öppna Kristdemokrater (Sverige) och hbtq-nätverket från de flamländska Kristde-
mokraterna i Belgien (CD&V). Årsmötet ställde sig även bakom två gemensamma 
politiska uttalanden. Det ena på temat åtgärder som behövs i Europa för att mot-
verka en ökande homofobi i spåren av olika kriser de senaste åren och det andra 

om krav på stärkt arbete och lagstiftning mot hatbrott i Europa och från EU.
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Högnivåmöte med EPP i Bryssel

26 maj hölls ett högnivåmöte mellan the European Centre-Right LGBT Alliance och 
EPP i Bryssel. Från Öppna Moderater deltog Fredrik Saweståhl, dessutom medver-
kade representanter från Finland, Tyskland och Frankrike. På mötet diskuterades 
samverkan mellan Alliansen och EPP och den politiska utvecklingen med avseende 
på hbtq-frågor i EPP familjen. Från EPP medverkade generalsekreterare Antonio 
Lopez Isturiz White, kommunikationsstrategichefen Antti Timonen samt europapar-
lamentsledamöterna Anna Maria Corazza Bildt (Sverige), Roberta Metsola (Malta) 
och Tom Vandenkendelaere (Belgien). Den 27 maj träffade delegationen från vår 
allians också företrädare för den internationella hbtq-organisationen ILGA på deras 
kontor i Bryssel. 

Studieresa till Bryssel

11-12 oktober reste en delegation på 27 medlemmar från Öppna Moderater till 
Bryssel för studiebesök hos Moderaternas Europaparlamentsledamot Anna Maria 
Corazza Bildt. Dessutom besöktes EPP, ILGA, Sveriges EU-representation och 
KREAB. 

Den första dagen startade hos Anna Maria som gav en presentation av den inre 
marknaden och om det utskotts IMCO där hon är vice ordförande. Med Anna Maria 
diskuterade gruppen hennes engagemang och arbete kring hbtq-frågor, barns 
rättigheter och flyktingfrågan. Efter parlamentet flyttade sig gruppen till kansliet för 
EPP. På deras kansli möttes gruppen av generalsekreteraren Antonio Lopez Isturiz 
White som pratade kring EPP:s roll och politik.

På eftermiddagen träffade gruppen representanter från PR-byrån KREAB om hur 
de jobbar i Bryssel och på Europanivå. Dagen avrundades med en gemensam 
middag med Anna Maria Corazza Bildt som värd.

Dag två startade hos Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen där 
vi fick en dragning av Charlotta Eriksson om deras arbete Därefter var det ett nytt 
pass hos EPP nu om deras policyarbete. Sista punkten på dagordningen var ett 
besök hos ILGA Europe. ILGA är den internationella samlingsorganisationen för 
hbtq-organisationer. De berättade om sitt viktiga lobbyarbete i EU och runt om i 
Europa vilket ledde till bra diskussioner.

Slutord
Vi ser tillbaka på ett innehållsrikt år för Öppna Moderater. Tillsammans har vi stärkt 
vår organisation både nationellt och regionalt. Vi är fler medlemmar än någonsin 
tidigare och vår synlighet är större. Vi har bedrivit kampanjer och deltagit på 
hbtq-evenemang över hela landet. Vi har synts och märkts internt inom Modera-
terna och fortsatt flytta fram våra positioner. Våra politiska prioriteringar är ständigt 
närvarande och vi lyfter fram dessa i många sammanhang.
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Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar i Öppna Moderater och andra 
engagerade för stödet under det gångna året. Vi vill också tacka alla som vi på 
ett eller annat sätt haft nöjet att samarbete och samverka med under 2016 såväl 
internt i Moderaterna som externt. 

Stockholm 2016-12-31

Fredrik Saweståhl Jenny Edberg  Edith Escobar
Förbundsordförande Vice förbundsordförande Vice förbundsordförande

Johan Bergquist Tobias Björk  Margareta Cederfelt
Ledamot  Ledamot  Ledamot

Jonas Hellsten Anders Karlsson Robert Mellberg
Ledamot  Ledamot  Ledamot

Lars Sporrong
Ledamot
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Ekonomisk Redovisning 2016
Resultaträkning Öppna Moderater Sverige

2016 2015

Intäkter

Medlemsintäkter 21 900 18 400 

Förbundsstämma och förbundsråd 0 3 000 

Försäljning m.m. 2 456 11 598 

Bidrag från Moderaterna 110 000 51 875 

Bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 714 464 462 216 

Extra ordinära intäkter och valfond 0 0 

Summa intäkter 848 820 547 089 

Kostnader

Stockholm Pride 71 642 77 761 

West Pride 30 071 -

Pride i Malmö 5 720 -

Pride i landet 40 862 53 467 

Kampanjmaterial 188 866 81 435 

Webbkampanj, annonser och rekrytering 45 309 11 514 

Bidrag till distrikt 104 228 99 850 

Valfond 21 102 3 223 

Delsumma 507 798 327 250 

Besök distriktsstämmor m.m. 17 503 17 604 

Förbundsstämma och förbundsråd 170 598 104 030 

Lokalkostnader 18 000 18 997 

Förbundsstyrelsen 41 596 25 415 

Moderaternas olika arr 11 286 22 814 

Internationellt 23 861 17 220 

Ny webbsajt 40 000 -

Administration, bankkostnader och revison 18 178 13 759 

Delsumma 341 022 219 839 

Summa kostnader 848 820 547 089 

Resultat 0 0 
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Balansräkning
2016-12-31 2016-01-01

Tillgångar

Fordringar 4 401 1 115 

Kassa 0 200 

Bank 263 829 272 211 

Summa tillgångar 268 229 273 526 

Eget kapital 

Balanserad vinst 165 291 165 291 

Årets vinst före avsättning till valfond 21 102 -

Valfond innan avsättning för 2016 7 927 7 927 

Summa eget kapital 194 319 173 218 

Skulder

Skulder till distrikt 43 689 52 043 

Leverantörsskulder 12 579 41 351 

Förbetalda medlemsintäkter 8 400 5 050 

Övriga skulder och förutbetalda intäkter 9 243 1 864 

Summa skulder 73 910 100 308 

Summa skulder och eget kapital 268 229 273 526 
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Verksamhetsberättelse 2017

Öppna Moderater
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Förbundsstyrelsen för Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund avger här-
med följande berättelse över den verksamhet som bedrivits under verksamhetsåret 
2017. 
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Förbundsstämma 2017
Förbundsstämman 2017 hölls 22–23 april på Moderaterna i Västra Götalands 
kansli i Göteborg. På stämman deltog förbundsstyrelsen, de av distrikten valda 
ombuden, observatörer och inbjudna gäster. Under stämman hölls välkomstanfö-
rande av regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland Johnny Magnusson samt 
stämmotal av West Prides ordförande Tasso Stafilidis. Stämmans förhandlingar 
leddes av moderaternas kommunalråd i Göteborg Maria Rydén tillsammans med 
kommun- och regionpolitikern Peter Hermansson, sekreterare var Erik Lindqvist 
och Johan Löfgren. Stämman gästades även av vår systerorganisation Åpne Höyre 
från Norge. 

Stämman behandlade 4 propositioner och 7 motioner. Propositionerna berörde 
bland annat ett kommunpolitiskt program med 46 punkter och stärkt trygghet i 
samhället samt vissa stadgeuppdateringar. Bland de motioner som avhandlades 
kan nämnas att friskförklara transsexuella och ett förbättrat arbete mot hedersför-
tryck, hbtq-utbildning för nyanlända och en rätt för den som bytt kön att få ut betyg 
m.m. i det nya namnet. På lördagskvällen hölls en uppskattad stämmobankett 
under ledning av riksdagsledamot Hans Rothenberg. 

Förbundsstyrelse
Vid förbundsstämman 2017 valdes följande förbundsstyrelse;

Förbundsordförande:
Fredrik Saweståhl , Stockholm

Vice förbundsordföranden:
Jenny Edberg, Stockholm 
Edith Escobar, Syd

Ledamöter:
Johan Bergquist, Södermanland 
Tobias Björk, Väst  
Jonas Hellsten, Halland  
Anders Karlsson, Stockholm 
Hannes Kataja, Västmanland 
Robert Mellberg, Stockholm 
Lars Sporrong, Stockholm 
Alex Ward Slotte, Sydost

Vid förbundsstämman valdes en valberedning bestående av Evelina Kogsta 
(sammankallande) Åsa Coenraads, Annika Engblom, Thomas Eriksson, Margareta 
Cederfelt och Johan Felt
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Till revisorer valdes Kerstin Norlin (auktoriserad) och Thomas Wyatt med Eva Stein 
(auktoriserad) och Jan Erik Leijon som revisorsuppleanter. 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden; 29/1, 
5/3, 9/4, 23/4, 7/5, 18/6, 20/8, 30/9 och 9/12. Mötet 23/4 var ett konstituerande 
möte som hölls på Moderaternas kansli i Västra Götaland i Göteborg. Mötet den 
30/9 hölls på Moderaternas kansli i Linköping i samband med Pride i Linköping. 
Förbundsstyrelsens möten i övrigt har hållits på Moderaternas Riksorganisation 
i Stockholm i Gamla Stan till och med 1/5 och därefter i de nya lokalerna på 
Blasieholmen. 

Förbundsstyrelsens konstituering 
Förbundsstyrelsen har inom sig fördelat ansvarsuppgifter och uppdrag enligt 
följande:

Förbundskassör:
Lars Sporrong

Förbundsstyrelsens sekreterare:
Lars Sporrong

Medlemssekreterare:
Anders Karlsson

Internationella gruppen:
Fredrik Saweståhl, Tobias Björk, Robert Mellberg 

Val- och kampanjgrupp:
Jenny Edberg, Johan Bergquist, Anders Karlsson, Tobias Björk, Robert Mellberg 
och Alex Ward Slotte

Kommunikationsgrupp:
Edith Escobar, Hannes Kataja och Alex Ward Slotte

Arrangemangs- och Utbildningsgrupp:
Jonas Hellsten, Lars Sporrong och Robert Mellberg 

Styrgrupp för ÖM:s kommunundersökning:
Jonas Hellsten, Jenny Edberg och Johan Bergquist

Kontaktpersoner per distrikt:
Halland – Jonas Hellsten
Jönköping – Robert Mellberg  
Stockholm – Robert Mellberg
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Syd – Edith Escobar
Sydost – Alex Ward Slotte
Södermanland – Johan Bergquist
Väst – Tobias Björk
Västernorrland – Fredrik Saweståhl
Västmanland – Hannes Kataja 
Örebro – Anders Karlsson

Förbundsråd
Förbundsrådet 2017 hölls 11–12 november på Moderaternas Riksorganisation i 
Stockholm. 8 av 10 distrikt var representerade. Förbundsrådet diskuterade årets 
verksamhet och valplanering inom Öppna Moderater. Förbundsrådet gästades av 
biträdande partisekreterare Anders Edholm och Karin Juhlin, chef för valsamord-
ning på RO som talade om läget inom Moderaterna, partiets valplanering samt 
Öppna Moderaters roll i kommande valkampanj 2018. En workshop med fokus 
på rörlig bild genomfördes med Valvinnarverkstan som representerades av Elvira 

Hellsten, Fanny Vikberg och Henrik Berg.

Prioriteringar och mål
Vid förbundsstyrelsens möte den 7 maj fastställdes, med avseende på politik 
och organisation, viktiga prioriteringar för 2017. Öppna Moderater lyfter fram åtta 
politiska prioriteringar. Förbundet har under året arbetat med fyra verksamhetsmål.

Verksamhet och organisation
• Kampanjverksamhet och närvaro Pride/hbt-arrangemang över hela landet

• Stärka och utveckla den operativa verksamheten i samtliga distrikt samt att 
stärka samverkan mellan Öppna Moderaters distrikt och Moderaterna/MUF 
i respektive distrikt.

• Öka medlemstalet i Öppna Moderater till minst 600 per 171231

• Att nå en synlighet i media på minst 250 pressklipp samt en kontinuerlig 
synlighet i partiinterna media

Politik
• Nya vägar till barn och familj, en modern familjepolitik

• En politik för singelfamiljen
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• Diskriminering och bemötande i vardagen. Skola, vård, omsorg, kommun- 
och landstingsfrågor

• Äldre hbtq-personers livsvillkor 

• Internationella frågor och asylfrågor

• Transfrågor med fokus på transpersoners livsvillkor

• Hedersrelaterade frågor

• Hiv och informationsplikten

Öppna Moderater har uppfyllt de fyra verksamhetsmål som antagits i och med att 
medlemstalet nått 634 och det mediala genomslaget slutligen blev 296 pressklipp.

Målsättningen för kampanj har uppfyllts genom deltagande vid en lång rad 
hbtq-arrangemang över hela landet. Stöd till verksamheten i distrikten har lämnats 
från förbundet i samband med festivaler och vid distriktsspecifika arrangemang. 
Förbundet har också stöttat i distriktens samverkan med Moderaterna och MUF. 
Förbundsstyrelsen har varit behjälplig i en rad ärenden för distrikten. 

Representanter från förbundsstyrelsen har närvarat vid distriktsstämmorna hos 
nästan alla distrikt. Årets distriktsstämmor hölls enligt följande:

ÖM Örebro 30/1, ÖM Syd 11/2, ÖM Stockholm 11/2, ÖM Västmanland 23/2, ÖM 
Halland 25/2, ÖM Sydost 1/3, ÖM Södermanland 8/3, ÖM Väst 19/3, ÖM Jönkö-
ping 21/3, ÖM Västernorrland 7/7

Förbundet och distrikten har under året arbetat med de politiska prioriteringarna 
genom medlemsmöten, seminarier på hbtq-festivaler, artiklar och insändare.

Ekonomi 
Verksamheten uppvisar ett överskott om 21 307,71 kr innan avsättning till valfond. 
Genom avsättningen på 21 000 kr uppnås ett positivt resultat om 307,71 kr. Årets 
intäkter uppgick till sammanlagt 974 498,03 kr.

Av kostnaderna står kampanjmaterial för ca 159 000 kr, förbundsstämma och 
förbundsråd för ca 177 000 kr, besök på partievenemang som Sverigemötet för 
ca 94 000 kr, prideevenemang för ca 233 000 kr och bidrag till distrikt för ca 100 
000 kr. Internationella kostnader, som enbart bekostas av bidrag från partiet och 
medlemsavgifter, uppgick till ca 26 000 kr.

Under året har förbundet beviljats ekonomiskt stöd från såväl Moderaternas Riks-
organisation som Moderaterna i Stockholms stad och län samt organisationsbidrag 
för hbtq-organisationer från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 
(MUCF). Bidrag från MUCF är förbundets enskilt största intäkt och uppgick till 795 
548 kr eller 82 % av förbundets intäkter. Moderaterna står för 15 % av förbundets 
intäkter. Förbundsstyrelsen hänvisar i övrigt till den ekonomiska berättelsen.
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Medlemmar
En viktig ansats har varit att rekrytera fler medlemmar till Öppna Moderater. Vid 
2016 års utgång hade Öppna Moderater 520 medlemmar. Förbundsstyrelsen har 
2017 haft ett tydligt medlemsmål på 600 medlemmar och har arbetet tillsammans 
med distrikten med återvärvning och för att nå nya medlemmar. Vid utgången av 
2017 hade Öppna Moderater 634 medlemmar. Det innebär en ny ökning av med-
lemsantalet. Förbundets medlemsmål överträffades.

Distrikt: 171231 161231 % av 2016
Halland 17 24 71 %

Jönköping 33 21 157 %

Stockholm 239 204 117 %

Syd 80 86 93 %

Sydost 23 21 110 %

Södermanland 51 29 176 %

Väst 104 73 142 %

Västernorrland 10 11 91 %

Västmanland 23 25 85 %

Örebro 23 12 153 %

Östergötland (vilande) 12 5 240 %

Övriga/Direktanslutna 19 9 211 %

Totalt: 634 520 121 %

Kampanjer – vår kärnverksamhet
Under 2017 har det arrangerats rekordmånga Pride-festivaler runt om i Sverige – 
ca 60 stycken. Öppna Moderater har på olika sätt medverkat på 42 av dessa samt 
på Oslo Pride i Norge. Några av de Pridefestivaler som genomförs är opolitiska 
och önskar inte att politiska organisationer medverkar. Förbundet valde vidare att 
prioritera bort några vinter-Prides som saknade relevant tema för oss samt ytter-
ligare ett fåtal som vi inte hade möjlighet att täcka in till följd av bristande respons 
från Moderaterna lokalt.   

Förbundet har jobbat utifrån den policy för medverkan vid Pride-festivaler som vi 
tagit fram i syfte att förbättra vårt och Moderaternas genomslag. Policyn strävar 
efter att varje Pride-evenemang ska innehålla kampanj, medial synlighet, delta-
gande i parad samt minst en aktivitet i form av internt medlemsmöte, eller offentligt 
seminarium kring någon av våra prioriterade frågor.  

Öppna Moderater har under verksamhetsåret medverkat på följande 
Pride-festivaler;

Katrineholm 5 maj Parad 

Växjö 8-14 maj Kampanj, parad och seminarium i samverkan med FMSF

Ånge 19 maj Kampanj

Lund 19-21 maj Kampanj och parad



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

251

Öppna Moderater
(2015-2018)

ÖM

Bergshamra Pride 20 maj Parad

Vingåker Pride 26 maj Kampanj

Eskilstuna Pride 26-27 maj Se nedan

Söderhamn 29 maj-4 juni Parad, kampanj och medlemsmöte med Moderaterna

Karlskrona 31 maj - 3 juni Kampanj, parad och medlemsaktivitet

West Pride Göteborg 7-11 juni Se nedan

Borås 15-17 juni Kampanj, parad och medlemsmöte med Moderaterna

Falkenberg 16-18 juni Kampanj och parad

Luleå 16-18 juni Kampanj, parad och möte med MUF

Kristianstad 28 juni – 2 jul Parad

Västerås 29 juni- 1 juli Kampanj, parad och Pride-mingel med MUF och Moderaterna

Nyköping 30 juni-1 juli Kampanj och parad

Varberg 1 juli Parad

Oslo Pride (Norge) 30 juni – 2 juli Se internationellt

Sundsvall 2-8 juli
Kampanj, parad och årsstämma samt öppet medlemsmöte 
med ÖM Västernorrland

Almedalens 
mångfaldsparad, 
Visby

7 juli Parad

Kalix 22 juli
Kampanj, parad och medlemsmöte/after work med Modera-
terna och MUF

Stockholm 31 juli-6 augusti Se nedan

Malmö 4-10 augusti Se nedan

Norrtälje 12 augusti Seminarium på Pride-programmet. Parad och kampanj

Motala 12 augusti Parad

Trelleborg 13 augusti Parad

Gävle 17-20 augusti Se nedan 

Uddevalla 18-20 augusti Parad

Bollebygd 25 augusti Parad

Örebro 25-27 augusti
Kampanj, parad och samling med tal före paraden för Modera-
terna och MUF

Qom Ut Jönköping 26 augusti Kampanj, parad och Alliansmingel med tal

Mora 26 augusti Kampanj, parad och medlemsmöte med Moderaterna

Karlstad 4-9 september Kampanj och parad

Kalmarsund 4-9 september Kampanj, parad samt mindre förmöte med MUF

Helsingborg Pride 8-10 september
Kampanj, parad och före-paraden-mingel med tal hos 
Moderaterna

Halmstad 9 september Kampanj och parad

Östersund 16 september Kampanj, parad och medlemsmöte med MUF

Falun
18-23 
september

Kampanj och parad

Mellerud
22-23 
september

Parad

Linköping 25 sep-1 okt
Talarkväll och After Work med MUF, parad och förbundsstyrel-
se-sammanträde. Krock med extra partistämma inverkade på 
ursprungsplanen

Skövde
29-30 
september

Parad och kampanj

Landskrona 30 september Kampanj och parad

Piteå 30 nov-3 dec Se nedan 
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Vi vill särskilt i verksamhetsberättelsen lyfta fram några av de större Pride-fes-
tivalerna och våra aktiviteter där samt några andra goda exempel från årets 
Pride-säsong. 

Spring Pride Eskilstuna

För 11:e året i rad arrangerades Spring Pride i Eskilstuna. Festivalen är därmed 
en av de äldsta i landet. 2017 års festival hölls 26-27 maj med festivalområdet på 
Fristadstorget framför Rådhuset som fungerade som Pride House.

Öppna Moderater bemannade tillsammans med Moderaterna ett kampanjtält på 
torget båda dagarna. Vi deltog också med en sektion i paraden med flera framträ-
dande lokala moderata företrädare som kommunalrådet Jari Puustinen. 

Under fredagen arrangerades ett eget seminarium på Pride House kring ”Ett 
moderat hbtq-politiskt kommunprogram”. Seminariet tog sin utgångspunkt i det 
kommunpolitiska program som antogs på Öppna Moderaters förbundsstämma. 
Seminariet leddes av Fredrik Saweståhl. 

Under fredagen deltog också Fredrik Saweståhl och den moderata kommunpo-
litikern och medlemmen i Öppna Moderater Anneli Klavins Nyström ett mycket 
välbesökt panelsamtal under i Pride House tillsammans med bland annat Jon Voss 
från QX och Magnus Kolsjö från RFSL under ledning av Eskilstuna Kuriren med 
de viktiga hedersgästerna Barbara Poma och Neema Bahrami ägare, respektive 
barchef på nattklubb Pulse i Orlando. Pulse är den klubben som utsattes för det 
brutala terrordådet 2016. Seminariet hade rubriken ”Ett år efter Orlando – hur går 
vi vidare” och handlade mycket om utsatthet, trygghet och hur vi kan arbeta för 
öppenhet och ett samhälle där hbtq-personer tar plats samt vikten av att aldrig 
sluta arbeta med sådant som till exempel Spring Pride.

West Pride, Göteborg

Sveriges näst största Pride-festival West Pride i Göteborg hölls 7-11 juni och bjöd 
på ett brett deltagande från Öppna Moderater och Moderaterna. 

Under fem dagar bemannades ett kampanjtält i Regnbågsparken som även detta 
år var förlagd till Bältesspännarparken. Det var många besök och trevliga möten. 
Det rekryterades nya medlemmar till olika delar av partiet. Flertalet ledande företrä-
dare för Moderaterna deltog i tältet däribland riksdagsledamöterna Lars Hjälmered 
och Cecilia Magnusson och kommunalrådet Maria Rydén. 

Det bjöd också på två mingel med Öppna Moderater Väst, ett på fredagen och 
ett på lördagen efter paraden. Innan paraden var det traditionsenligt brunch på 
partikansliet. Lördagens parad bjöd på en stor sektion, om än något mindre än 
rekordåret 2016. I paraden deltog till exempel riksdagsledamot Cecilia Magnusson 
tillsammans med kommunalrådet Maria Rydén, regionpolitikern Johan Fält och 
flera andra ledande kommunföreträdare från kommuner i Göteborgsområdet. 
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Ett seminarium på Pride House hölls under söndagen på temat HBTQ i Norden 
med Fredrik Saweståhl från Öppna Moderater och Vegard Rödseth Tokheim från 
Åpne Höyre i Norge som paneldeltagare.

Stockholm Pride

Årets största kampanjinsats gjordes under Stockholm Pride 31/7-5/8. Öppna 
Moderater i huvudsak genom Öppna Moderater Stockholm planerade och genom-
förde i samverkan med Moderaternas riksorganisation, Moderaterna i Stockholms 
stad och län samt MUF vårt deltagande med seminarier, debatter, kampanjtält 
och en stor paradsektion med dåvarande partiledare Anna Kinberg Batra i 
spetsen. Från förbundsstyrelsen ingick vice förbundsordförande Jenny Edberg i 
planeringsgruppen.

Pride Park
I Pride Park på Östermalms IP var det öppet i Öppna Moderaters kampanjtält 2-5 
augusti. Tältet lockade gott om festivalbesökare alla dagar. I tältet bjöds på politik, 
popcorn, tävlingar och arkadspel. 

Tältgeneraler 2017 var Christer Mattson och Marcus Sköld från Öppna Moderater 
Stockholm. Kampanjtältet bemannades av många av Öppna Moderater medlem-
mar från främst Stockholm men även andra delar av landet. Tältet besöktes under 
veckan bland annat av riksdagsledamöterna; Margareta Cederfelt, Erik Andersson 
och Tomas Tobé

En Pride-kickoff hölls på Secret Garden i regi av Öppna Moderater Stockholm på 
måndagen i Pride-veckan.

Pride House
Vi arrangerade ett eget seminarium och företrädare för Öppna Moderater 
och Moderaterna medverkade i ytterligare 3 programpunkter under veckan i 
Kulturhuset. 

Måndag 31/7 medverkade Moderaternas sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg 
Schött i en paneldiskussion med RFSL på temat ”PrEP - varför står det still?”

Måndag 31/7 hölls också det egna seminariet på temat ”Hur arbetar olika 
kommuner i länet med HBTQ-frågor och för att skapa en inkluderande miljö?” 
Ämnet diskuterades tillsammans med en panel bestående av kommunpolitiker. 
Medverkade gjorde Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö och 
förbundsordförande i Öppna Moderater, Sissela Nordling Blanco (FI), ordförande i 
Stockholm stads råd för mänskliga rättigheter, samt kommunalrådet i Sundbyberg 
Josefin Malmqvist (M). 

Som underlag för diskussionen låg det kommunpolitiska program för HBTQ-frågor 
som Öppna Moderater antagit.
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Torsdag den 3 augusti medverkade förbundsordförande Fredrik Saweståhl i en 
paneldiskussion tillsammans med representanter från andra partier, RFSL, RFSU 
och Hiv-Sverige på temat ”Är politiken redo för nästa steg?” 

Fredag 4 augusti 12:00 – 13:45 medverkade Sophia Ahlin, distriktsordförande i 
Öppna Moderater Sydost i ett seminarium på temat ”Communityt är redo. Hur 
går vi framåt?”. Seminariet ordnades av Stockholm Pride och byggde på Prides 
övergripande tema ”Redo”. I panelen satt även bland annat Stockholms Prides 
dåvarande ordförande Haydar Adelson.

Pride Parad
På Stockholm Prides sista dag genomfördes traditionsenligt den stora paraden 
genom Stockholms gator. Runt 45 000 deltog i över 200 ekipage och runt 500 000 
såg på längs vägen. 

Dagen startade på Moderaternas nya partihögkvarter på Blasieholmen. Öppna 
Moderater och MUF höll gemensam uppvärmning. Förbundens båda ordföranden 
Benjamin Dousa och Fredrik Saweståhl höll tal.

Paraden startade på Norr Mälarstrand och gick via Stadshuset, Tegelbacken, 
Vasagatan, Kungsgatan, Stureplan, längs Humlegården till målet vid Östermalms 
IP och Pride Park. I vår sektion samlades drygt 300 moderater som i ljusblå t-shirts 
med text som kopplade till Stockholm Prides övergripande tema ”Redo” dansade 
och gick de 4,3 kilometerna.

Den moderata sektionen anfördes av vår dåvarande partiledare Anna Kinberg 
Batra flankerad av vår HBTQ-politiske talesperson riksdagsledamot Olof Lavesson, 
biträdande partisekreterare Anders Edholm, Öppna Moderaters förbundsord-
förande Fredrik Saweståhl, oppositionsborgarrådet Joakim Larsson och MUF:s 
förbundsordförande Benjamin Dousa i första ledet. 

Bland de som medverkade i paraden fanns Anna Kinberg Batra, förbundsord-
förande Fredrik Saweståhl, riksdagsledamöterna Margareta Cederfelt, Jesper 
Skalberg, Sofia Arkelsten, Olof Lavesson, Maria Stockhaus, Niklas Wykman och 
Johan Forssell, oppositionsborgarrådet i Stockholm Joakim Larsson, lands-
tingsråden Marie Ljungberg Schött (Stockholm), Per Wahlberg (Västernorrland) 
och Stefan Olsson (Uppsala), kommunalråden Emma Feldman (Järfälla), Jelena 
Drenjanin (Huddinge), Oliver Rosengren (Växjö), Anki Svensson (Tyresö) och Josefin 
Malmqvist (Sundbyberg), biträdande partisekreterare Anders Edholm, MUF:s för-
bundsordförande Benjamin Dousa, MSU:S riksordförande Savo Sevic och FMSF:s 
förbundsordförande Hugo Selling

Malmö Pride

4-10 augusti var vi med på Malmö Pride som vuxit ytterligare och nu matchar 
Malmös status som Sveriges tredje största stad. Under Malmö Pride hade Öppna 
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Moderater ett kampanjtält Pride Park i Folkets Park 4-6 augusti med många besö-
kare och med den kända moderat-profilen Ann Heberlein som en flitig deltagare. 
Förbundet representerades av Anders Karlsson 

Öppna Moderater Syd ordnade ett välbesökt mingel den 5 augusti som en kick-off 
och uppvärmning inför paraden som gick av stapeln söndag 6 augusti. Efter pre-
parad-mingel på Moderaternas kansli gick en stor moderat sektion parad genom 
Malmös gator. Bland deltagarna fanns riksdagsledamot Olof Lavesson som också 
är Moderaternas HBTQ-politiske talesperson, Ann Heberlein och profilerade lokala 
politiker som Noria Manouchi och Ulrica Fors Stenmarck.

Malmö Pride avslutades för Öppna Moderaters del med årets seminarium på Pride 
House på Triangeln. Även detta år samarrangerades det med HBT-Liberalerna och 
Centerpartiets HBTQ-nätverk. Temat var HBTQ och Skolan och Moderaternas 
representant var Noria Manouchi medan vår vice förbundsordförande tillika ordfö-
rande i Öppna Moderater Syd Edith Escobar var moderator.

Gävle Pride

17-20 augusti var det för andra gången Pride i Gävle och även detta år deltog 
Öppna Moderater tillsammans med MUF och Moderaterna. Tre dagars kampanj 
på Drottninggatan med många olika deltagare, popcorn och många besökare med 
Anders Karlsson som förbundets representant. På fredagen hölls också ett med-
lemsmöte med Moderaterna på partikansliet där Fredrik Saweståhl talade om hbtq 
och kommunpolitik. Under lördagen hade vi en sektion i paraden anförd av en stor 
lastbilshytt med stora högtalare och lämplig Pride-musik. I paraden deltog bland 
annat flera ledande moderater i Gävle som regionoppositionsrådet Patrik Stenvard 
och gruppledaren i Gävle Måns Montell.

Pite Älvdal Pride, Piteå

2017 års sista Pride-festival gick av stapeln i Pite 1-2/12 i strålande sol, 10 minus-
grader och en halv meter snö. Pride i Piteå utgjorde avslutningen av den Pri-
de-turné som går under namnet Pite Älvdal Pride. Öppna Moderater deltog i Piteå 
tillsammans med Moderaterna och MUF i Piteå och Moderata Studenter i Luleå. På 
ett mycket välbesökt medlemsmöte under fredagen talade Fredrik Saweståhl och 
Alex Ward Slotte om Öppna Moderater, hbtq och Moderaterna. I lördagens parad 
deltog en välklädd och synlig grupp av moderater.

Love should be a Snap

I samband med Stockholm Pride lanserade förbundet en nationell digital kampanj 
under namnet ”Love should be a Snap”. Utifrån festivalens tema ”Redo för nästa 
steg” valde Öppna Moderater att fokusera på unga HBTQ-personer och deras 
resa mot att våga komma ut. Mot bakgrund av detta valdes Snapchat som sociala 
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medier kanal för kampanjen. En kanal som primärt riktar sig till unga personer i 
åldrarna 16 – 25 år.

Genom lanseringen blev Öppna Moderater det första svenska partipolitiska 
HBTQ-förbundet på Snapchat. Detta i kombination med att kampanjen passade 
med Stockholm Prides tema gjorde detta medialt intressant. Resultatet blev att 
”Love should be a Snap” uppmärksammades i flera medier och delar av förbunds-
styrelsen skrev även på Metro debatt för att ytterligare uppmärksamma kampanjen.

Vi nådde målet med att vara aktiv under hela kampanjperioden och flera ledande 
moderater och muf:are deltog i kampanjen.

Öppna Moderater och Moderaterna
Öppna Moderater har deltagit på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad och 
Moderaternas ordinarie arbetsstämman i Örebro med kampanjmonter och semi-
narium. Förbundet har också medverkat på Moderaternas partiråd och den extra 
partistämman samt några övriga centrala konferenser. Förbundet och distrikten 
har gjort ett antal besök för att berätta om Öppna Moderater hos MUF och 
Moderaterna. 

Förbundsordförande Fredrik Saweståhl har ingått som självskriven ledamot i 
Moderaternas partistyrelse.

I maj rekryterade riksorganisationen en ny projektledare med uppgift att jobba med 
Moderaternas sidoorganisationer som saknar egen personal och partiets nätverk 
däribland Öppna Moderater. Projektledaren Victor Ericsson har under resterande 
delen av året varit adjungerad till förbundsstyrelsens möten och på olika sätt stöttat 
förbundets verksamhet främst administrativt. 

Sverigemötet 

Sverigemötet 2017 genomfördes på CCC i Karlstad 24-25/3. Öppna Moderater 
deltog med ett seminarium på programmet och en utställningsmonter som lockade 
till engagemang.

I vår monter stannade många konferensbesökare för att få veta mer om vad vi 
jobbar med och moderat hbtq-arbete. Många valde att bli medlemmar i Öppna 
Moderater.

I det fjärde blocket av seminariepass hade vi vårt. Vårt seminarium hade rubriken 
”Så blir din kommun bäst i Sverige på Hbtq-frågor”. Seminariet tog sin utgångs-
punkt i den kommunundersökning som Öppna Moderater genomfört. Panelen 
diskuterade resultaten och vilka lärdomar som kan dras från det arbete som Mode-
raterna gör runt om i landet kring hbtq-frågor och vad vi tillsammans kan göra för 
att ta nya steg. 
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Medverkade i panelen gjorde förbundsordförande Fredrik Saweståhl som även är 
KSO i Tyresö, förbundsstyrelseledamot Jonas Hellsten som även är kommunpoliti-
ker i Laholm, gruppledaren i Tyresö Dick Bengtson samt Oskar Svärd, gruppledare 
i Kumla. Moderator var vice förbundsordförande Edith Escobar.

Vid seminariet delades diplom ut till Tyresö som rankats som bäst i vår kommunun-
dersökning. Kumla fick ett hedersomnämnande.  
Seminariet fick 3,4 i betyg på en 4-gradig skala.

Politikutveckling inom Moderaterna

Förbundsordförande Fredrik Saweståhl har ingått i reformarbetsgruppen ”Tillväxt 
i hela Sverige”. Gruppens arbete resulterade i en proposition vid Moderaternas 
arbetsstämma

Vice förbundsordförande Jenny Edberg har ingått i en arbetsgrupp för översyn av 
medlemsavgift, relationer och samverkan mellan partiet och sidoorganisationerna. 

Öppna Moderater har utsett Jonas Hellsten att ingå i Moderaternas arbetsgrupp 
”Värdegrundsinitiativet M2”

Moderaternas extra partistämma

Nästan hela förbundsstyrelsen medverkade på Moderaternas extra partistämma 
på Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm 1/10. Vid stämman valdes Ulf 
Kristersson till ny partiordförande. 

Förbundet har också avtackat tidigare partiordförande Anna Kinberg Batra med en 
gåva till Regnbågsfonden.  

Moderaternas arbetsstämma

Öppna Moderater medverkade på Moderaternas arbetsstämma i Örebro 12-15/10. 
Vi kan konstatera att det var en bra stämma för Öppna Moderater. Vi var på plats 
med en stor delegation från förbundsstyrelsen och ett antal av ombuden från hela 
landet räknas in bland våra medlemmar.

Förbundet hade en utställarmonter hela stämman. Det var objektivt den snyggaste 
montern på plats och mycket populär med alkoholfritt bubbel, godis, politik, tävling 
och god stämning. Öppna Moderater fick många nya medlemmar och vi mötte 
ett tydligt intresse från fler att engagera sig i vårt förbund runt om i landet. Arbetet 
med montern leddes av Johan Bergquist och Hannes Kataja.

Under stämman fick vi möjlighet att medverka i SVT Forum för att prata om Öppna 
Moderater, vår historia och vår roll i partiet. Representanter var Fredrik Saweståhl 
och Edith Escobar. 
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Politiskt tog stämman en rad beslut som ligger i linje med det Öppna Moderater 
driver som:

• Tydliga beslut om att Moderaterna är partiet som tar hedersförtryck mot 
hbtq-personer och kampen mot det på stort allvar

• Moderaterna vill att det tas fram en strategi för fler nationella adoptioner i 
Sverige.

• Moderaterna har utformat en tydlig politik mot kränkningar och mobbing i 
skolan vilket är viktigt för unga hbtq-personer inte minst.

• Moderaterna kommer slåss mot alla planer på att minska valfriheten för 
äldre och det är betydelsefullt för äldre hbtq-personer som kan välja och 
hitta äldreomsorg och hemtjänst med regnbågsprofil. 

Öppna Moderaters kommunundersökning
Vid förbundsstämman 2016 beslutades att genomföra en kommunundersökning att 
dela ut ett pris för bästa arbete med hbtq-frågor bland moderatledda kommuner. 
Undersökningen var en första uppföljning av det nationellt hbtq-lyft med krav på 
alla moderatledda kommuner att jobba med hbtq-frågorna på ett strukturerat sätt 
som Moderaterna lanserade i samband med valet 2014.

Undersökningen riktades till moderatledda kommuner som i majoritet eller minori-
tet styr sin kommun, såväl ihop med alliansen som i andra politiska konstellationer. 
Frågeställningarna i undersökningen utgick från en moderat grundsyn och Öppna 
Moderaters prioriterade frågor. 

När resultatet av svaren sammanställdes beslutades att Tyresö skulle utses till 
vinnare med ett hedersomnämnande till Kumla. 

Resultatet av undersökningen presenterades i mars och priset delades ut i sam-
band med Sverigemötet. Arbetet med undersökningen leddes av förbundsstyrelse-
ledamöterna Jonas Hellsten och Johan Bergquist.

Andra partiinterna aktiviteter
Från förbundsstyrelsen medverkade vice förbundsordförande Jenny Edberg och 
förbundsstyrelseledamöterna Anders Karlsson och Hannes Kataja på Modera-
ternas partiråd i Stockholm den 19/5. Förbundsordförande Fredrik Saweståhl 
medverkade på Riksorganisationens Valkonferens i Stockholm 6/9. 
 
Under året har Öppna Moderaters förbundsstyrelse och distrikt genomfört besök 
för att öka kunskapen om våra frågor och berätta om vår verksamhet. Några 
exempel är att förbundsordförande Fredrik Saweståhl hållit stämmotal hos 
MUF-Gävleborg samt årsmötestal hos Moderaterna i Karlskoga. Representanter 
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för förbundet har också talat på bland annat onsdagsfika hos MSU-Stockholm och 
hos MUF-Örebro.

Flera distrikt har medverkat på länsförbundsstämmor och regionala partikonferen-
ser för att informera om Öppna Moderater och vår verksamhet.

De flesta av Öppna Moderaters distriktsordförande har under året varit adjung-
erade i sina respektive länsförbundsstyrelser.

Några distrikt har under året fortsatt genomföra besök i moderata KF-grupper för 
att specifikt diskutera hbtq-frågor i ett kommunalt perspektiv. Öppna Moderater 
Stockholm har genomfört flest besök. 

Externa engagemang
Förbundet Öppna Moderater är medlemsorganisation i Stockholm Pride och vi 
har under året medverkat dels på årsmötet den 26/2 genom bland annat vice 
förbundsordförande Jenny Edberg och dels på medlemsmötet den 24/10 genom 
Fredrik Saweståhl, Robert Mellberg och Hannes Kataja.

Förbundsstyrelseledamot Alex Ward Slotte medverkade för förbundets räkning på 
en hearing för den statliga utredningen om transpersoners livsvillkor 30/8.

Media och Kommunikation
Förbundets mål för den mediala synligheten var att nå minst 250 pressklipp under 
året, ett mål som uppnåtts enligt mediestatistiken. 

Öppna Moderater använder sig av flera olika kommunikationskanaler. 

Öppna Moderaters viktigaste externa kommunikationskanal tillsammans med 
Facebook är hemsidan www.oppnamoderater.se som under året byggts om och 
har efter lanseringen uppdaterats kontinuerligt med artiklar om aktiviteter, kampan-
jer och besök som genomförts, debattartiklar, insändare och andra politiska texter. 

Förbundet har en huvudsida på Facebook. Dessutom finns grupper/sidor för några 
av våra distrikt. Via Facebook annonseras aktiviteter och arrangemang och public-
eras blänkare kring verksamhet samt mediegenomslag. 1591 personer följde sidan 
(31/12), en ökning med 99 personer jämfört med året innan.

Förbundet har även ett Twitterkonto (@Oppna) med 1259 följare (31/12), en ökning 
med 107 jämfört med 2016. 

Öppna Moderater förekommer genom pressmeddelanden, kommentarer, insändare 
och debattartiklar i media. Under 2016 hade förbundet totalt 361 klipp. Under 2017 
har vi identifierat 296 klipp. Förbundsstyrelsens mål om minst 250 klipp uppfylldes 
därmed. 

http://www.oppnamoderater.se
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Presstatistik 2016 2017 +/-
Artiklar enl. Mediearkivet 334 273 -61

Varav insändare/debatt 289 193 -96

Varav redaktionellt 37 76 +39

Varav svar 8 4 -4

QX 19 14 -5

Varav debatt/svar 10 7 -3

Varav redaktionellt 9 7 -2

Övrigt (Radio/TV etc.) 8 9 +1

Totalt: 361 296 -65

Öppna Moderater förekommer även kontinuerligt i partiinterna media som Medbor-
garen, F & S, Blå Skåne och Nordsvenskan. Öppna Moderater har en kvartssida i 
varje nummer av Medborgaren.  

Internationellt
Öppna Moderater är medlem i och en av grundarna av the European Centre-Right 
LGBT+Alliance. Detta nätverk består av HBTQ-organisationer i andra konservativa 
och kristdemokratiska partier i Europa och samverkar med EPP. För närvarande 
finns det 9 medlemsorganisationer. Syftet med alliansen är att samverka kring 
att utveckla hbtq-politik, stärka varandra i arbetet i respektive land och parti, att 
dela information och inspiration samt att söka påverka medlemsorganisationernas 
moderpartier och EPP. 

Annual Assembly med the Alliance

Inom nätverket hålls årligen en större konferens. 2017 års konferens hölls 6-8 
oktober i Paris. Det var den femte upplagan av årskonferensen Annual Assembly. 
Från Öppna Moderater medverkade Fredrik Saweståhl, Tobias Björk och Robert 
Mellberg. 

Årsmötet hölls i Palais Luxembourg i centrala Paris som är säte för den franska 
senaten. Värdar för mötet var den franska medlemsorganisationen GayLib. Vid 
mötet beslutades om nya stadgar där nätverkets namn ändrades på Öppna Mode-
raters initiativ till the European Centre-Right LGBT+Alliance. 

Mötet gästades av den tyska förbundsdagsledamot Stefan Kaufmann och 
av Moderaternas ledamot av Europaparlamentet Anna Maria Corazza Bildt. 
Anna Maria höll ett anförande om arbetet med anti-diskrimineringsfrågor i 
Europaparlamentet. 

Årsstämman antog ett gemensamt uttalande om hbtq-flyktingars situation. Motio-
nen som skrivits av den norska medlemsorganisationen Åpne Höyre lade vikt vid 
den europeiska traditionen om att ta mot flyktingar och att fokusera på de mest 
utsatta. Motionen tryckte på att alla EU-länder har ett ansvar att öka kunskaperna 
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och rättssäkerheten kring asylsökande hbtq-personer och prioritera denna extra 
utsatta grupp bland flyktingar samt att säkerställa att de kan vara trygga under 
ansökningstiden i respektive land.

Ett annat tema som diskuterades var situationen för barn i regnbågsfamiljer och 
regnbågsfamiljer generellt. Frågan hade lyfts i förväg av Öppna Kristdemokrater 
från Sverige och diskussionen resulterade i att en arbetsgrupp tillsatts för att ta 
fram en rapport om hur läget är i olika länder och vad vi kan lära av varandra. 

En ny styrelse valdes för nätverket där Alexander Vogt från Tyskland omvaldes 
som president och Fredrik Saweståhl från Öppna Moderater omvaldes som vice 
president. 

EPP-kongress på Malta

För andra gången bjöd EPP in representanter för the European Centre-Right 
LGBT+Alliance att medverka på den stora EPP-kongressen. Kongressen hölls 
29-30/3 i St. Julian på Malta. Fyra representanter deltog däribland Fredrik 
Saweståhl. 

Under de två dagarna på Malta gavs goda möjligheter att nätverka och öka känne-
domen om vårt europanätverk och skapa kontakter med politiker och organisatio-
ner. Bland annat fick vi ett kortare samtal med Europaparlamentets talman Antoni 
Tajani. Möten med representanter för European Democrat Students (EDS) resulte-
rade senare i en artikel i magasinet Bulls Eye om hbtq-frågor och vårt nätverk.  

Övrig internationell verksamhet

Förbundsstyrelseledamot Robert Mellberg deltog vid Oslo Pride 30/6-2/7 såväl i 
kampanjen, som paraden och i en seminariepanel tillsammans med vår systeror-
ganisation Åpne Höyre. Även en delegation från Öppna Moderater Väst fanns på 
plats.

I samband med London Pride i juli deltog förbundsstyrelseledamot Robert Mellberg 
i möten med vår systerorganisation LGBT+Conservatives.

8-10/9 deltog förbundsstyrelseledamot Robert Mellberg i valspurten i Norge 
tillsammans med Åpne Höyre i Oslo bland annat genom vårt exporterade koncept 
Regnbågsvalstuga. 

Slutord
Vi ser tillbaka på ett innehållsrikt år för Öppna Moderater. Tillsammans har vi 
stärkt vår organisation både nationellt och regionalt. Vi är fler medlemmar än 
någonsin tidigare och vår synlighet är stor. Vi har bedrivit kampanjer och deltagit på 
hbtq-evenemang över hela landet. Vi har synts och märkts internt inom Modera-
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terna och fortsatt flytta fram våra positioner. Våra politiska prioriteringar är ständigt 
närvarande och vi lyfter fram dessa i många sammanhang.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar i Öppna Moderater och andra 
engagerade för stödet under det gångna året. Vi vill också tacka alla som vi på 
ett eller annat sätt haft nöjet att samarbete och samverka med under 2017 såväl 
internt i Moderaterna som externt. 

Stockholm 2017-12-31

Fredrik Saweståhl Jenny Edberg  Edith Escobar
Förbundsordförande Vice förbundsordförande Vice förbundsordförande

Johan Bergquist Tobias Björk  Jonas Hellsten
Ledamot  Ledamot  Ledamot

Anders Karlsson Hannes Kataja Robert Mellberg
Ledamot  Ledamot  Ledamot

Lars Sporrong Alex Ward Slotte
Ledamot  Ledamot
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Ekonomisk Redovisning 2017
Resultaträkning Öppna Moderater Sverige

2017 2016

Intäkter

Medlemsintäkter 33 950 21 900 

Förbundsstämma och förbundsråd 0 0 

Försäljning m.m. 0 2 456 

Bidrag från Moderaterna 145 000 110 000 

Bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 795 548 714 464 

Extra ordinära intäkter och valfond 0 0 

Summa intäkter 974 498 848 820 

Kostnader

Stockholm Pride 99 821 71 642 

West Pride 44 352 30 071 

Pride i Skåne 27 421 5 720 

Pride i landet 61 078 40 862 

Kampanjmaterial 159 156 188 866 

Webbkampanj, annonser och rekrytering 29 916 45 309 

Bidrag till distrikt 100 150 104 228 

Valfond 21 000 21 102 

Delsumma 542 895 507 798 

Besök distriktsstämmor m.m. 17 291 17 503 

Förbundsstämma och förbundsråd 176 829 170 598 

Lokalkostnader 19 101 18 000 

Förbundsstyrelsen 65 906 41 596 

Moderaternas olika arr 94 445 11 286 

Internationellt 26 098 23 861 

Ny webbsajt - 40 000 

Övrigt, administration, bankkostnader och revison 31 626 18 178 

Delsumma 431 296 341 022 

Summa kostnader 974 190 848 820 

Resultat 308 0 
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Balansräkning
2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Fordringar 3 174 4 401 

Kassa 0 0 

Bank 298 872 263 829 

Summa tillgångar 302 046 268 229 

Eget kapital 

Balanserad vinst 165 291 165 291 

Årets vinst före avsättning till valfond 21 308 21 102 

Valfond innan avsättning för 2016 29 028 7 927 

Summa eget kapital 215 627 194 319 

Skulder

Skulder till distrikt 49 945 43 689 

Leverantörsskulder 30 950 12 579 

Förbetalda medlemsintäkter 3 900 8 400 

Övriga skulder och förutbetalda intäkter 1 624 9 243 

Summa skulder 86 419 73 910 

Summa skulder och eget kapital 302 046 268 229 
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Förbundsstyrelsen för Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund avger här-
med följande berättelse över den verksamhet som bedrivits under verksamhetsåret 
2018. 

InnehållInnehåll
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Förbundsstämma 2018
Förbundsstämman 2018 hölls 28-29 april på Best Western Hotell Bromma i Stock-
holm. På stämman deltog förbundsstyrelsen, de av distrikten valda ombuden, 
observatörer och inbjudna gäster. Under stämman hölls stämmotal av Moderater-
nas partiledare Ulf Kristersson. Stämmans förhandlingar leddes av moderaternas 
riksdagsledamot Erik Ottosson tillsammans med kommunpolitikern Kristina Lutz, 
sekreterare var Jakob Steinstö och Peter Carlström. 

Stämman antog Öppna Moderaters valplattform med fokus på trygghetsfrågor som 
hatbrott, hedersvåld och trygghet på gator och torg, en bra sjukvård, bättre villkor 
för äldre hbtq-personer samt en god valfrihet. Utöver valplattformen behandlades 
1 proposition och 6 motioner där ämnena trygghet och äldres villkor återkom 
och dessutom hur Öppna Moderater kan fördjupa sitt internationella samarbete 
samt frågan om utbildning kring könsdysfori, diagnosen när könsidentiteten inte 
stämmer med könet, för personal på vårdcentraler. På lördagskvällen hölls en 
uppskattad bankett. 

Förbundsstyrelse
Vid förbundsstämman 2018 valdes följande förbundsstyrelse;

Förbundsordförande:
Fredrik Saweståhl , Stockholm

Vice förbundsordföranden: 
Jenny Edberg, Stockholm 
Edith Escobar, Syd

Ledamöter:
Johan Bergquist, Södermanland 
Tobias Björk, Väst  
Anders Karlsson, Stockholm 
Hannes Kataja, Örebro 
Robert Mellberg, Stockholm 
Kim Nilsson, Stockholm 
Marcus Sköld, Stockholm 
Alexandra Ward Slotte, Väst

Vice förbundsordförande Edith Escobar lämnade styrelsen på egen begäran den 
18:e november. 

Vid förbundsstämman valdes en valberedning bestående av Jonas Hellsten (sam-
mankallande), Evelina Kogsta, Martin Argus, Tobias Petterson, Ida Eriksson, Johan 
Fält och Eva Solberg.
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Till revisorer valdes Kerstin Norlin (auktoriserad) och Thomas Wyatt med Eva Stein 
(auktoriserad) och Jan Erik Leijon som revisorsuppleanter.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden; 27/1, 
11/3, 15/4, 29/4, 27/5, 3/8, 16/9 och 25/11. Mötet 29/4 var ett konstituerande möte 
som hölls på Best Western Hotell i Bromma. Mötet den 25/11 hölls på Stadshotel-
let i Eskilstuna i samband med Förbundsrådet. Förbundsstyrelsens möten i övrigt 
har hållits på Moderaternas Riksorganisation på Blasieholmen i Stockholm. 

Förbundsstyrelsens konstituering 
Förbundsstyrelsen har inom sig fördelat ansvarsuppgifter och uppdrag enligt 
följande:

Förbundskassör:
Kim Nilsson 

Förbundsstyrelsens sekreterare:
Jakob Steinstö (tjänsteman RO) t.o.m. 16/9, därefter roterande

Medlemssekreterare:
Anders Karlsson, Jenny Edberg

Internationella gruppen:
Fredrik Saweståhl, Hannes Kataja, Tobias Björk, Robert Mellberg och Alexandra 
Ward Slotte

Valvinnarkampanjgrupp: 
Jenny Edberg, Edith Escobar, Hannes Kataja, Alexandra Ward Slotte, Anders 
Karlsson, Robert Mellberg och Marcus Sköld

Arrangemangs- och Utbildningsgrupp:
Tobias Björk, Kim Nilsson, Johan Bergquist och Robert Mellberg

Styrgrupp för ÖM:s kommunundersökning: 
Kim Nilsson, Jenny Edberg och Edith Escobar

Kontaktpersoner per distrikt:
Halland – Anders Karlsson
Jönköping – Alexandra Ward Slotte  
Stockholm – Fredrik Saweståhl
Syd – Edith Escobar
Sydost – Fredrik Saweståhl
Södermanland – Marcus Sköld
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Väst – Tobias Björk
Västernorrland – Kim Nilsson
Västmanland – Jenny Edberg
Örebro – Hannes Kataja

Förbundsråd
Förbundsrådet 2018 hölls 24 november på stadshuset i Eskilstuna. 10 av 11 distrikt 
var representerade med varsitt ombud dessutom deltog förbundsstyrelsen, obser-
vatörer och en representant för valberedningen. Förbundsrådet diskuterade årets 
verksamhet och valrörelsens genomförande samt framåtsyftande utvecklingsfrågor. 
Förbundsrådet gästades av riksdagsledamot Maria Stockhaus som gick igenom 
och diskuterade arbetet med Moderaternas eftervalsanalys. 

Prioriteringar och mål
Vid förbundsstyrelsens möte den 27 maj fastställdes, med avseende på politik 
och organisation, viktiga prioriteringar för 2018. Öppna Moderater lyfter fram åtta 
politiska prioriteringar. Förbundet har under året arbetat med fyra verksamhetsmål.

Verksamhet och organisation
• Kampanjverksamhet och närvaro Pride/hbt-arrangemang över hela landet

• Stärka och utveckla den operativa verksamheten i samtliga distrikt samt att 
stärka samverkan mellan Öppna Moderaters distrikt och Moderaterna/MUF 
i respektive distrikt.

• Öka medlemstalet i Öppna Moderater till minst 700 per 181231

• Att nå en synlighet i media på minst 250 pressklipp samt en kontinuerlig 
synlighet i partiinterna media

Politik
• Nya vägar till barn och familj, en modern familjepolitik

• En politik för singelfamiljen

• Diskriminering och bemötande i vardagen. Skola, vård, omsorg, kommun- 
och landstingsfrågor

• Äldre hbtq-personers livsvillkor 

• Internationella frågor och asylfrågor

• Transfrågor med fokus på transpersoners livsvillkor
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• Hedersrelaterade frågor

• Hiv och informationsplikten

Öppna Moderater har uppfyllt de tre av de fyra verksamhetsmål som antagits i och 
med att medlemstalet stannade på 537 och det mediala genomslaget ökade till 
349 pressklipp.

Målsättningen för kampanj har uppfyllts genom deltagande vid en lång rad 
hbtq-arrangemang över hela landet. Stöd till verksamheten i distrikten har lämnats 
från förbundet i samband med festivaler och vid distriktsspecifika arrangemang. 
Förbundet har också stöttat i distriktens samverkan med Moderaterna och MUF. 
Förbundsstyrelsen har varit behjälplig i en rad ärenden för distrikten. 

Representanter från förbundsstyrelsen har närvarat vid distriktsstämmorna hos 
nästan alla distrikt. Årets distriktsstämmor hölls enligt följande:

ÖM Stockholm 10/2, ÖM Syd 10/2, ÖM Sydost 2/3, ÖM Södermanland 5/3, ÖM 
Västmanland 15/3, ÖM Jönköping 16/3, ÖM Väst 18/3, ÖM Halland 24/3, ÖM 
Örebro 3/4, ÖM Västernorrland 19/5.

Den 23/7 hölls en konstituerande distriktsstämma för att bilda Öppna Moderaters 
11:e distrikt Öppna Moderater Dalarna.

Förbundet och distrikten har under året arbetat med de politiska prioriteringarna 
genom medlemsmöten, seminarier på hbtq-festivaler, artiklar och insändare.

Ekonomi 
Verksamheten uppvisar ett underskott om 93 173,76 kr efter upplösning av valfond. 
Årets intäkter uppgick till sammanlagt 1 099 350,34 kr.

Av kostnaderna står kampanjmaterial för ca 381 000 kr, förbundsstämma och 
förbundsråd för ca 195 000 kr, besök på partievenemang som Sverigemötet för 
ca 90 000 kr, Prideevenemang för ca 255 000 kr och bidrag till distrikt för ca 95 
000 kr. Internationella kostnader, som enbart bekostas av bidrag från partiet och 
medlemsavgifter, uppgick till ca 18 000 kr.

Under året har förbundet beviljats ekonomiskt stöd från såväl Moderaternas Riks-
organisation som Moderaterna i Stockholms stad och län samt organisationsbidrag 
för hbtq-organisationer från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 
(MUCF). Bidrag från MUCF är förbundets enskilt största intäkt och uppgick till 826 
522 kr eller 75 % av förbundets intäkter. Moderaterna står för 18 % av förbundets 
intäkter. Förbundsstyrelsen hänvisar i övrigt till den ekonomiska berättelsen.



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

272

Öppna Moderater
(2015-2018)

ÖM

Medlemmar
En viktig ansats har varit att rekrytera fler medlemmar till Öppna Moderater. Vid 
2017 års utgång hade Öppna Moderater 634 medlemmar. Förbundsstyrelsen har 
2018 haft ett tydligt medlemsmål på 700 medlemmar och har arbetat tillsammans 
med distrikten med återvärvning och för att nå nya medlemmar. Vid utgången av 
2018 hade Öppna Moderater 556 medlemmar. Det innebär en minskning av med-
lemsantalet. Förbundets medlemsmål uppnåddes ej.

Under året har medlemshanteringen i Öppna Moderater lämnats över till Modera-
ternas servicekansli i Jönköping.

Distrikt: 181231 171231 % av 2017
Dalarna 15 - -

Halland 16 17 94 %

Jönköping 48 33 145 %

Stockholm 173 239 72 %

Syd 73 80 91 %

Sydost 26 23 113 %

Södermanland 16 51 31 %

Väst 84 104 81 %

Västernorrland 14 10 140 %

Västmanland 18 23 78 %

Örebro 50 23 217 %

Östergötland (vilande) 7 12 58 %

Övriga/Direktanslutna 16 19 84 %

Totalt: 556 634 88 %

Kampanjer – vår kärnverksamhet
Under 2018 har det arrangerats rekordmånga Pride-festivaler runt om i Sverige 
– ca 70 stycken. Stockholm och Göteborg var tillsammans värdar för Euro Pride. 
Öppna Moderater har på olika sätt medverkat på 60 av dessa samt på Oslo Pride 
i Norge. Några Pridefestivaler som genomförs är opolitiska och önskar inte att 
politiska organisationer medverkar. Förbundet valde vidare att prioritera bort några 
vinter-Prides som saknade relevant tema för oss samt ytterligare ett fåtal som vi 
inte hade möjlighet att täcka in till följd av bristande respons från Moderaterna 
lokalt.   

Förbundet har jobbat utifrån den policy för medverkan vid Pride-festivaler som vi 
tagit fram i syfte att förbättra vårt och Moderaternas genomslag. Policyn strävar 
efter att varje Pride-evenemang ska innehålla kampanj, medial synlighet, delta-
gande i parad samt minst en aktivitet i form av internt medlemsmöte, eller offentligt 
seminarium kring någon av våra prioriterade frågor.  

Kampanjerna har följt förbundets valrörelsetema ”Kom ut i ett hoppfullt Sverige”. 
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Öppna Moderater har under verksamhetsåret medverkat på följande 
Pride-festivaler;

Stad Datum Resultat
Skellefteå 17-18/2 Parad, kampanj

Boden 22-24/3 Medlemsmöte och parad

Katrineholm 5/5 Parad/Kampanj

Kävlinge 5/5 Parad/Kampanj

Växjö 7-13/5 After Work, parad, kampanj, debatt

Eskilstuna 18-19/5 Kampanj, parad, debatt och möte

Öckerö 26/5 Parad, debatt

Bergshamra Pride, 
Solna

26/5 Parad

Karlskrona 28/-3/6 Kampanj, parad, medlemsmöte 

Sala 2/6 Parad, lokalt deltagande i debatt 

Hofors 2/6 Kampanj, parad, debattartikel och paneldebatt

Halmstad 5-6/6 Kampanj, parad

Söderhamn 9/6 Kampanj, parad

Malmö 8-10/6 Kampanjtält, parad, debatt, val kick-off, Paradfrukost

Falkenberg 15-16/6 Kampanj, parad, debatt

Lunda Pride, Lund 15-17/6 Kampanj, parad, debatt, medlemsmöte

Luleå 15-16/6 Kampanj, medlemsmöte, parad, debattartikel

Ludvika 16/6 Kampanj, parad

Kiruna 26-28/6 Parad

Oslo (Norge) 27-30/6
Kampanj med Höyre i park, parad, mingel med M i Oslo, 
paneldiskussion, debattartikel med ÅH

Kristianstad 27/6-1/7 Kampanj och parad

Borås 28-30/6 Kampanj och parad

Trollhättan 30/6 Kampanj och parad

Varberg 30/6 Parad

Västerås 28-30/6 Kampanj och parad

Sundsvall 1-7/7 Kampanj, parad, mingel, debattartikel

Visby/Almedalen 
Mångfaldsparad

5/7 Parad

Pajala 7/7 Parad

Säffle 21/7 Kampanj, parad

Kalix 21/7
Kampanj, mingel med tal, parad, debatt med lokal företrädare, 
debattartikel

Sollefteå 28/7 Kampanj och parad 

Pride på marknaden 
i Simrishamn

26-28/7 Kampanj

Euro Pride 
Stockholm

27/7-5/8
4 seminarier i egen regi, deltagande av M på flera seminarier 
och debatter, kampanjtält, parad, mingel, media

Norrtälje 10-11/8 Kampanj och parad. Lokal företrädare i debatt

Uddevalla 10-12/8 Parad

Mark Pride (Skene) 10-12/8 Kampanj 

Helsingborg 11-12/8 Kampanj. 

Vingåker 11/8 Kampanj och parad
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Euro Pride Göteborg 14-19/8 Kampanjtält, parad, 2 st. mingel, seminarium, media, debatter

Gävle 16-19/8 Medlemsmöte, kampanj, parad

Lakeside Pride, 
Askersund

18/8 Kampanj

Mellerud 24-25/8 Parad

Hallstahammar 24-26/8 Parad, kampanj och lokal företrädare i debatt

Jönköping 24-26/8 Kampanj och parad

Örebro 24-26/8 Kampanj, parad, medlemsmöte, debattartikel

Mora 25/8 Kampanj och parad

Örnsköldsvik 25/8 Parad, kampanj, panelsamtal

Finspång 25/8 Kampanj och parad

Hudiksvall 25/8 Parad

Härnösand 31/8-2/9 Kampanj och parad

Östersund 1/9 Kampanj, debattartikel och parad

Södertälje 1/9 Kampanj och parad

Karlstad 1/9 Kampanj och parad 

Kalmar 3-8/9 Kampanj, parad.

Falun 17-22/9 Parad, kampanj

Vadstena 22/9 Parad

Gnesta 22/9 Parad

Linköping 24-30/9 Medlemsmöte, parad

Landskrona 29/9 Parad

Skövde 30/9 Parad

Piteå 29/11-2/12 Parad

Vi vill särskilt i verksamhetsberättelsen lyfta fram några av de större Pride-festiva-
lerna och våra aktiviteter där. 

Malmö Pride

Pride i Malmö hölls i år 8-10/6 med Pride Park i Folkets Park, Pride House på 
Scandic Triangeln och parad med start på Stortorget. Öppna Moderater och 
Moderaterna hade flertalet aktiviteter med stort antal deltagare. Vi bemannade 
ett kampanjbord i parken i tre dagar vilket gav tillfälle till möten med många 
intresserade väljare. Kampanjen bemannades av medlemmar i Öppna Moderater 
Syd, Moderaterna och MUF däribland Öppna Moderaters förbundsstyrelseledamot 
Anders Karlsson. I Malmö Prides partidebatt representerades Moderaterna av 
Torbjörn Tegnhammar. 

Öppna Moderater arrangerade också en välbesökt kick-off inför valet för medlem-
mar på Moderaternas Skåne-kansli. Det bjöds på mingel och en paneldiskussion 
med riksdagsledamoten Olof Lavesson och riksdagskandidaten Ann Heberlein och 
Ulrika Daikouri från Moderatkvinnorna under ledning av vice ordföranden i Öppna 
Moderater Syd Kevin Nyström.  

Före paraden bjöds traditionsenligt på paradfrukost. Denna gång på Moderaterna i 
Malmös kansli med peptalk av både Torbjörn Tegnhammar och Fredrik Saweståhl. 
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Vår sektion i paraden lockade rekordmånga deltagare med bland annat Olof Laves-
son i spetsen.

Oslo Pride

För första gången beslutade Öppna Moderater 2018 att genomföra en egen 
kampanj och medverkan på Oslo Pride. Vi gjorde detta tillsammans med Åpne 
Høyre och Moderater i Utlandet. I Oslo hade Öppna Moderater ett eget svenskt 
kampanjbord i Høyres tält i Pride Park och dessutom ordnade vi ett mingel och ett 
panelsamtal samt deltog i Pride paraden. 

Oslo Pride pågick 27-30/6 och Öppna Moderater representerades av Fredrik 
Saweståhl, Robert Mellberg och Alexandra Ward Slotte. 

Såväl Fredrik Saweståhl som Robert Mellberg bjöds in att delta i den norska 
regeringens officiella Pride-mottagning som arrangerades på Statsministerboligen. 
På mottagningen talade statsminister Erna Solberg, hälsominister Bent Høie och 
barne- och likestillingsminister Linda Helleland som är ansvarig för hbtq-frågor (alla 
Høyre). Under minglet samtalade våra representanter med samtliga tre ministrar. 

Öppna Moderater ordnade tillsammans med Moderaterna i Oslo ett panelsamtal 
på baren Cesar. Temat var det som på norska kallas ”Svenske tillstander” och 
diskussionen handlade om skillnader i det politiska livet i Sverige och Norge. I 
panelen deltog Robert Mellberg, Christian Antoni Möllerop, tidigare vice förbunds-
ordförande i RFSL och Christian Haugen (FrP), politisk rådgivare vid Olje- och 
Energidepartementet. Panelen modererades av Moderaternas i Oslo ordförande 
Trine-Lise Østlund Blime.

Ett mingel samarrangerades också på Høyres Hus där Fredrik Saweståhl, riks-
dagsledamot Christian Holm Barenfeld och Åpne Høyres Vegard Rødseth Tokheim 
samtalade om våra organisationer och vårt arbete. 

Euro Pride Stockholm 

Årets största kampanjinsats gjordes under Euro Pride Stockholm 27/7-4/8. Öppna 
Moderater i huvudsak genom Öppna Moderater Stockholm planerade och genom-
förde i samverkan med Moderaternas riksorganisation, Moderaterna i Stockholms 
stad och län samt MUF vårt deltagande med seminarier, debatter, kampanjtält och 
en stor paradsektion med partiledare Ulf Kristersson i spetsen. Från förbundssty-
relsen ingick Robert Mellberg i planeringsgruppen.

Pride Park
I Pride Park på Östermalms IP var det öppet i Öppna Moderaters kampanjtält 1-4 
augusti. Tältet lockade gott om festivalbesökare alla dagar. I tältet bjöds på politik, 
popcorn, tävlingar och arkadspel. 
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Tältgeneral 2018 var Marcus Sköld. Kampanjtältet bemannades av många av 
Öppna Moderaters medlemmar från främst Stockholm men även andra delar av 
landet. Tältet besöktes under veckan bland annat av riksdagsledamöterna; Mar-
gareta Cederfelt, Niklas Wykman och Maria Stockhaus och landstingsrådet Marie 
Ljungberg-Schött.

Pride House
Vi arrangerade tre egna seminarier och företrädare för Öppna Moderater och 
Moderaterna medverkade i ytterligare fyra programpunkter under veckan i Kultur-
huset. Dessutom deltog Ulf Kristersson i RFSL:s stora partiledardebatt 3/8.

Öppna Moderaters egna seminarier var alla kopplade till Moderaternas övergri-
pande valtema i Stockholmsregionen – Arbetslinjen, Tillväxtlinjen och Trygghetlin-
jen. Arbetslinjen diskuterades i ett panelsamtal den 1/8, Tillväxtfrågorna den 2/8 
och Trygghetsfrågorna den 3/8. Vidare hade vi ett gemensamt runda-bordssamtal 
med Öppna Kristdemokrater om Regnbågsbarn, det samtalet hölls på Moderater-
nas partihögkvarter på Blasieholmen i Stockholm. 

Vi medverkade också på en debatt kring Pride mot partiet Medborgerlig Samling, 
som de arrangerade, då de stoppades från att ha ett tält i parken av Stockholm 
Pride. 

Pride Parad
På Stockholm Prides sista dag genomfördes traditionsenligt den stora paraden 
genom Stockholms gator. Runt 45 000 deltog i över 200 ekipage och runt 500 000 
åskådare befann sig längs paradvägen. 

Paraddagen startade på Moderaternas partihögkvarter på Blasieholmen. Öppna 
Moderater och MUF höll gemensam uppvärmning. Förbundens båda ordföranden 
Fredrik Saweståhl och Benjamin Dousa höll tal.

Paraden startade på Norr Mälarstrand och gick via Stadshuset, Tegelbacken, 
Vasagatan, Kungsgatan, Stureplan, längs Humlegården till målet vid Östermalms IP 
och Pride Park. I vår sektion samlades ca 300 moderater som i ljusblå t-shirts med 
texten ”Kom ut i ett hoppfullt Sverige” dansade och gick de 4,3 kilometerna.

Den moderata sektionen anfördes av vår partiledare Ulf Kristersson flankerad av 
vår HBTQ-politiske talesperson riksdagsledamot Olof Lavesson, riksdagsleda-
mot Elisabeth Svantesson och Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik 
Saweståhl i första ledet. 

Bland de som medverkade i paraden fanns riksdagsledamöterna; Erik Bengtzboe, 
Maria Stockhaus, Jessica Rosenkrantz, Jesper Skalberg, Margareta Cederfelt, 
Sofia Arkelsten, Niklas Wykman, Jörgen Warborn och Johan Forssell, ledamoten 
i Europaparlamentet Christoffer Fjellner, borgarråden Anna König Jerlmyr och 
Joakim Larsson, Stockholm, kommunalråden Torsten Svenonius, Solna, Fredrik 
Kjos, Upplands Bro, Emma Feldman, Järfälla, Oliver Rosengren, Växjö, Josefine 
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Malmqvist, Sundbyberg, Anki Svensson, Tyresö, landstingsrådet 
Marie Ljungberg Schött, Stockholm, regionråden Stefan Olsson, Uppsala och Per 
Wahlberg, Västernorrland, MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa och 2:e 
vice förbundsordförande Helena Nanne samt den Eurovisionvinnande riksdagskan-
didaten Richard Herrey.

Euro Pride Göteborg

Den andra delen av Euro Pride hölls i Göteborg 14-19/8 och blev årets, med mar-
ginal, näst största kampanjinsats. Kampanjtältet i EuroPridePark på Kungstorget 
var öppet samtliga dagar och bemannades av medlemmar från Öppna Moderater 
Väst och många olika delar av Moderaterna i Göteborg. Flera ledande moderata 
företrädare i Väst deltog i tältet. 

Öppna Moderater arrangerade ett eget seminarium på temat ”Hat, hot och heder 
– verklighet för alltför många hbtq-personer”. På seminariet diskuterades kring att 
leva som hbtq-person i länder där homosexualitet är förbjudet och under heders-
förtryck i Sverige och hur situationen kan förändras.

Vidare deltog representanter för Öppna Moderater och Moderaterna i en rad 
debatter, inklusive en stor partidebatt, under Euro Pride Göteborg och även i en 
särskild utfrågning med Göteborg stads hbtq-råd. 

Ett mingel arrangerades för medlemmar den 17/8. Inför paraden den 18/8 var det 
mingelbrunch på innergården vid Moderaterna i Västra Götalands kansli. På brun-
chen talade såväl förbundsordförande Fredrik Saweståhl, Öppna Moderater Västs 
ordförande Patrik Nordin som ledamoten i Europaparlamentet Anna Maria Corazza 
Bildt. 

Vår paradsektion samlade många medlemmar från olika delar av Moderaterna i 
Göteborgsregionen. Paraden gick från Heden till Kungsportsplatsen och vi bjöd 
på glad musik och entusiasm. Bland de medverkande i paraden fanns ledamoten 
av Europaparlamentet Anna Maria Corazza Bildt, förbundsordföranden i Öppna 
Moderater Fredrik Saweståhl och i MUF Benjamin Dousa, riksdagsledamöterna 
Cecilia Magnusson, Camilla Waltersson Grönwall, och Lars Hjälmered samt oppo-
sitionsråden Jonas Ransgård och Axel Josefsson.

Kom ut i ett hoppfullt Sverige

Årets valrörelse- och kampanjtema som beslutades av förbundsstyrelsen 
var ”Kom ut i ett hoppfullt Sverige”. Kampanjen togs fram i samverkan med 
Valvinnarverkstaden. 

Tanken med kampanjen var att sätta vår och Moderaternas hbtq-politik i ett 
sammanhang och peka på att med en röst på Moderaterna och för en ny regering 
skulle alla kunna komma ut i ett hoppfullt Sverige. Genom att använda begreppet 
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hoppfullt anknöt kampanjen till Moderaternas nationella budskap om ett Sverige 
för hoppfulla och att ta tag i Sverige

Kampanjen användes konsekvent från lanseringen vid alla Pride-evenemang och 
spreds också delvis ut i landet till partiet under själva valrörelsen. Kampanjen 
bestod av annonsering i sociala medier och i tryckt hbtq-media, kampanjfolder, 
tablettaskar och T-shirts. Detta kompletterades med andra give-aways för kampanj 
som vi använder över tid. 

Öppna Moderater och Moderaterna

Öppna Moderater har deltagit i Moderaternas Sverigemöte i Göteborg med 
kampanjmonter, mingel och seminarium. Förbundet har också medverkat i Mode-
raternas partiråd 23/11 på Arlanda som också fungerade som nomineringsstämma 
inför valet till Europaparlamentet samt på konferensen Valfokus 2-3/2 i Västerås. 
Förbundet och distrikten har gjort ett antal besök för att berätta om Öppna Mode-
rater hos MUF och Moderaterna.  
Förbundsordförande Fredrik Saweståhl har ingått som självskriven ledamot i 
Moderaternas partistyrelse. Öppna Moderater har representerats av Jonas Hellsten 
i Moderaternas arbetsgrupp ”Värdegrundsinitiativet M2”

Flera distrikt har medverkat på länsförbundsstämmor och regionala partikonferen-
ser för att informera om Öppna Moderater och vår verksamhet.

De flesta av Öppna Moderaters distriktsordförande har under året varit adjung-
erade i sina respektive länsförbundsstyrelser.

Några distrikt har under året fortsatt genomföra besök i moderata KF-grupper för 
att specifikt diskutera hbtq-frågor i ett kommunalt perspektiv. 

Under året har förbundet haft stöttning från anställda projektledare från riksorga-
nisationen, först Victor Ericsson och därefter Jakob Steinstö. De har under året 
varit adjungerade till förbundsstyrelsens möten och på olika sätt stöttat förbundets 
verksamhet främst administrativt. Projektledartjänsten upphörde efter valet.  

Sverigemötet 
Sverigemötet 2018 genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg 10-12/5. Öppna 
Moderater deltog med ett seminarium på programmet och en utställningsmonter 
som lockade till engagemang. Vi arrangerade också ett eget mingel för att dela ut 
priset i årets kommunundersökning.

I vår monter stannade många konferensbesökare för att få veta mer om vad vi 
jobbar med och moderat hbtq-politik och njuta av vår mingelyta med champagne-
bar (alkoholfri) och annat trevligt. 

Vårt seminarium hade rubriken ”Integration, trygghet och hbtq”. Seminariet bjöd på 
en spänstig diskussion om hur seminariets rubrikord kan kopplas samman. Med-
verkade i panelen gjorde förbundsordförande Fredrik Saweståhl, oppositionsrådet 
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i Malmö Torbjörn Tegnhammar samt författare, forskaren och riksdagskandidaten 
Ann Heberlein. Moderator var vice förbundsordförande Edith Escobar. Seminariet 
lockade över 200 deltagare. 

Kvällen före Sverigemötet (9/5) arrangerade Öppna Moderater ett Eurovisionmingel 
på klubben Bee Kök & Bar i Göteborg för medlemmar och särskilt inbjudna gäster. 
Värdar var Johan Bergquist från förbundsstyrelsen och dragshowartisten och Göte-
borgsprofilen Miss Fluffy. På minglet delades priserna i årets kommunundersökning 
ut. Den vinnande kommunen var Mörbylånga och kommunstyrelsens ordförande 
Henrik Yngvesson mottog priset. Svalövs kommun fick vårt hedersomnämnande. 

Öppna Moderaters kommunundersökning
Vid förbundsstämman 2016 beslutades att genomföra en kommunundersökning 
och att dela ut ett pris för bästa arbete med hbtq-frågor bland moderatledda 
kommuner. Undersökningen är en uppföljning av det nationella hbtq-lyft med krav 
på alla moderatledda kommuner att jobba med hbtq-frågorna på ett strukturerat 
sätt som Moderaterna lanserade i samband med valet 2014.

Undersökningen riktades till moderatledda kommuner som i majoritet eller minori-
tet styr sin kommun, såväl ihop med alliansen som i andra politiska konstellationer. 
Frågeställningarna i undersökningen utgick från en moderat grundsyn och Öppna 
Moderaters prioriterade frågor. 

När resultatet av svaren sammanställdes beslutades att Mörbylånga skulle utses 
till vinnare med ett hedersomnämnande till Svalöv. Resultatet av undersökningen 
presenterades och priset delades ut i samband med Sverigemötet. 

Externa engagemang
Förbundet Öppna Moderater är medlemsorganisation i Stockholm Pride och vi har 
under året medverkat i medlemsmöte den 10/1 genom Robert Mellberg, i ordinarie 
årsmöte den 18/2 genom Fredrik Saweståhl, Robert Mellberg och Hannes Kataja 
samt i det extra årsmöte som hölls 25/11 genom samma tre representanter. 

Robert Mellberg är invald i Stockholm Prides valberedning och vid det extra 
årsmötet 25/11 valdes såväl Hannes Kataja som Fredrik Saweståhl in i styrelsen för 
Stockholm Pride som ledamöter. 

Öppna Moderater har inte någon egen officiell medverkan på Almedalsveckan. 
Men representanter för Öppna Moderater har varit på plats och deltagit på olika 
sätt. Bland annat medverkade ett antal medlemmar bland annat förbundsstyrelse-
ledamot Hannes Kataja i Mångfaldsparaden tillsammans med bland annat Modera-
ternas gruppledare Tobias Billström. Förbundsordförande Fredrik Saweståhl deltog 
i RFSL:s partidebatt i Almedalen för Moderaternas räkning samt medverkade i ett 
runda-bordssamtal med Swedavia och tillsammans med förbundsstyreledamot 
Marcus Sköld i ett rundabordssamtal med RFSL. 

Vi har under året också haft dialog och möten med RFSL och andra hbtq-politiska 
förbund. 
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Media och kommunikation
Förbundets mål för den mediala synligheten var att nå minst 250 pressklipp under 
året, ett mål som uppnåtts enligt mediestatistiken. 

Öppna Moderaters viktigaste externa kommunikationskanal tillsammans med 
Facebook är hemsidan www.oppnamoderater.se som under året uppdaterats 
kontinuerligt med artiklar om aktiviteter, kampanjer och besök som genomförts, 
debattartiklar, insändare och andra politiska texter. 

Förbundet har en huvudsida på Facebook. Dessutom finns grupper/sidor för några 
av våra distrikt. Via Facebook annonseras aktiviteter och arrangemang och public-
eras blänkare kring verksamhet samt mediegenomslag. 2259 personer följde sidan 
vid verksamhetsårets utgång, en ökning med 668 personer jämfört med året innan.

Förbundet har även ett Twitterkonto (@Oppna) med 1270 följare verksamhetsårets 
utgång samt ett konto på Instagram.

Öppna Moderater förekommer genom pressmeddelanden, kommentarer, insändare 
och debattartiklar i media. Under 2017 hade förbundet totalt 296 klipp. Under 2018 
har vi identifierat 349 klipp. Förbundsstyrelsens mål om minst 250 klipp uppfylldes 
därmed.

Presstatistik 2017 2018 +/-

Artiklar enl. Mediearkivet 273 320 +47

Varav insändare/debatt 193 212 +19

Varav redaktionellt 76 103 +27

Varav svar 4 5 +1

QX 14 21 +7

Varav debatt/svar 7 10 +3

Varav redaktionellt 7 11 +4

Övrigt (Radio/TV etc.) 9 8 -1

Totalt: 296 349 +53

Öppna Moderater förekommer även kontinuerligt i partiintern media. Öppna Mode-
rater har under året haft en kvartssida i varje nummer av Medborgaren.  

Internationellt
Öppna Moderater är en av grundarna av the European Centre-Right LGBT+Alli-
ance. Detta nätverk består av HBTQ-organisationer inom andra konservativa och 
kristdemokratiska partier i Europa och samverkar med EPP. För närvarande finns 
det 9 medlemsorganisationer. Syftet är att samverka kring att utveckla hbtq-politik, 
stärka varandra i arbetet i respektive land och parti, att dela information och inspi-
ration samt att söka påverka medlemsorganisationernas moderpartier och EPP. 

http://www.oppnamoderater.se
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Annual Assembly med the Alliance

Inom nätverket hålls årligen en större konferens. 2018 års konferens hölls 15-17 
november i Bryssel. Det var den sjätte upplagan av årskonferensen. Från Öppna 
Moderater medverkade Fredrik Saweståhl och Robert Mellberg. 

Under dagarna i Bryssel hölls möten både på huvudkontoret för EPP och våra 
belgiska värdar CD&V. Studiebesök genomfördes i det Flamländska parlamentet 
och i den belgiska senaten samt Europaparlamentet. 

Möten genomfördes i Europaparlamentet med sekreteraren i Europaparlamentets 
intergrupp för hbtq-rättigheter. Hos EPP mötte vi vice generalsekreterare Christian 
Kremer och statssekreteraren för jämlikhet och jämställdhet i Region Bryssel.  
I den belgiska senaten hölls möte med paraplyorganisationen för hbtq-organisatio-
ner ILGA Europa. 

Det formella årsmötet hölls i två delar. Först hos EPP på förmiddagen den 16/11 
där våra politiska ställningstaganden diskuterades och därefter på eftermiddagen 
den 16/11 hos CD&V där val och rapporter diskuterades.

Till mötet hade det inkommit sex motioner och ytterligare en motion väcktes 
på plats. Öppna Moderater skrev tre av de motioner som fanns varav av två 
bifölls. Våra motioner behandlade att stoppa bidrag till homofoba och transfoba 
organisationer, ett hbtq-perspektiv i biståndspolitiken samt kring aborter. De två 
förstnämnda var de som bifölls. Vidare bifölls motioner från Norge om kampen mot 
HIV och STI-arbete samt en från Tyskland om regnbågsfamiljers situation. 

Årsmötet valde in en ny medlemsorganisation i form av CDA Pride från Neder-
länderna. Vid valet av styrelse valdes Öppna Moderaters förbundsordförande till 
President i Alliansen med Helge Ytteröy L’Orange från Norge som vice president. 

Övrig internationell verksamhet

Under året har diskussioner förts med såväl Moderater i Utlandet som Jarl Hjal-
marsonstiftelsen (JHS) om samverkan på den internationella arenan. Delar av våra 
arrangemang under Pride i Oslo var ett resultat av diskussionerna med Moderater i 
Utlandet. Samarbetet med JHS har resulterat i att företrädare för Öppna Moderater 
medverkat i möten med hbtq-aktivister som varit på besök i Sverige.

Den intensiva valrörelsen gjorde att våra resurser tidsmässigt inte räckte till att 
genomföra fler direkta aktiviteter internationellt men den samverkan som påbörjats 
bör fördjupas framåt i det syftet. 
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Slutord
Vi ser tillbaka på ett innehållsrikt år för Öppna Moderater. Tillsammans har vi stärkt 
vår organisation både nationellt och regionalt. Vi har bedrivit kampanjer och en 
intensiv valrörelse och deltagit på hbtq-evenemang över hela landet. Vi har synts 
och märkts internt inom Moderaterna och fortsatt flytta fram våra positioner. Våra 
politiska prioriteringar är ständigt närvarande och vi lyfter fram dessa i många 
sammanhang.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar i Öppna Moderater och andra 
engagerade för stödet under det gångna året. Vi vill också tacka alla som vi på 
ett eller annat sätt haft nöjet att samarbete och samverka med under 2018 såväl 
internt i Moderaterna som externt. 

Stockholm 2018-12-31

Fredrik Saweståhl Jenny Edberg
Förbundsordförande Vice förbundsordförande

Johan Bergquist Tobias Björk  Anders Karlsson
Ledamot  Ledamot  Ledamot

Hannes Kataja Robert Mellberg Kim Nilsson
Ledamot  Ledamot  Ledamot

Marcus Sköld Alexandra Ward Slotte
Ledamot  Ledamot
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Ekonomisk Redovisning 2018
Resultaträkning Öppna Moderater Sverige

2018 2017

Intäkter

Medlemsintäkter 27 800 33 950 

Förbundsstämma och förbundsråd 0 0 

Försäljning m.m. 0 0 

Bidrag från Moderaterna 195 000 145 000 

Bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor 826 522 795 548 

Extra ordinära intäkter och valfond 50 028 0 

Summa intäkter 1 099 350 974 498 

Kostnader

Stockholm Pride 91 193 99 821 

West Pride 61 922 44 352 

Pride i Skåne 34 754 27 421 

Pride i landet 69 795 61 078 

Kampanjmaterial 381 040 159 156 

Webbkampanj, annonser och rekrytering 35 694 29 916 

Bidrag till distrikt 95 650 100 150 

Valfond1 0 21 000 

Delsumma 770 048 542 895 

Besök distriktsstämmor m.m. 22 063 17 291 

Förbundsstämma och förbundsråd 194 654 176 829 

Lokalkostnader 17 870 19 101 

Förbundsstyrelsen 43 389 65 906 

Moderaternas olika arr 89 735 94 445 

Internationellt 17 931 26 098 

Ny webbsajt - - 

Övrigt, administration, bankkostnader och revison 36 834 31 626 

Delsumma 422 476 431 296 

Summa kostnader 1 192 524 974 190

Resultat -93 174 308 

1  Valfond är en avsättning av likvida medel
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Balansräkning
2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Fordringar 8 481 3 174 

Kassa 0 0 

Bank 149 537 298 872 

Summa tillgångar 158 018 302 046 

Eget kapital 

Balanserad vinst 165 599 165 291 

Årets vinst     -93 174  308 

Valfond efter avsättning 0 50 028 

Summa eget kapital 72 425 215 627 

Skulder

Skulder till distrikt 43 571 49 945 

Leverantörsskulder 35 995 30 950

Förbetalda medlemsintäkter 5 907 3 900 

Övriga skulder och förutbetalda intäkter 120 1 624 

Summa skulder 85 593 86 419 

Summa skulder och eget kapital 158 018 302 046
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Organisation och verksamhet

Styrelse
Presidium: Ordförande Bertil Persson, Lund, förste vice ordförande Eva Björne, 
Sundsvall och andre vice ordförande Roland Leek, Trosa.

Ledamöter: Käthe Berggren, Malmö (sekreterare), Carl G. Nilsson, Åtvidaberg, Karl 
Gustav Högberg, Skillinge, Anita Sidén, Göteborg, Maud Hadders, Örebro, Mar-
gareta Olgart Holmberg, Stockholm, Sten Daxberg, Uppsala, Margareta B. Kjellin, 
Hudiksvall och Berit Assarsson, Tyresö.

Kontaktperson vid partikansliet har varit Karla Ramsbäck

Organisation i övrigt
Ordföranden i Moderata Seniorer var fram till partistämman i Karlstad år 2015 
ständigt adjungerad till partistyrelsen. Efter stadgebeslut där, är ordföranden 
numera fast ledamot i partistyrelsen, dock utan någon ersättare.

Partistämman i Karlstad har beslutat att göra en samlad översyn av hur relationer 
med i partiet verksamma organisationer och nätverk kan utvecklas, dvs Moderat-
kvinnorna, MUF, Moderata Seniorer och Öppna Moderater. Vår ordförande ska ingå 
i denna översynsgrupp med vårt uppdrag att i allt söka uppnå en likartad ställning 
i partiet som Moderatkvinnorna och MUF har. För närvarande disponerar de två 
sistnämnda inte tiondelen av de resurser som tillkommer de två förstnämnda. Vår 
ambition är att uppnå en ställning mera motsvarande den som Moderatkvinnorna 
och MUF åtnjuter.

En översyn av Arbetsordning för Moderata Samlingspartiets Seniorer har därför 
inletts.

Förbundsorganisationer eller seniorråd finns inom alla partiets förbund. Ett antal av 
dessa publicerar enklare tidskrifter.

Ansvariga för senioraktiviteter och seniorpolitik finns i regel i både förbundsstyrel-
ser och seniorföreningarnas styrelser. På många håll har dessa dock fram till årets 
partistämma saknat förslagsrätt.

Seniorföreningar finns i ett 80-tal kommuner och i ett flertal Stockholmsförsam-
lingar -vanligen med månatliga politiska sammankomster av varierande slag. 

Information om vår verksamhet finns fortlöpande på vår hemsida, där också vårt 
politiska arbete aktualiseras genom s.k. ordförandebrev. Resurser till någon mode-
rat seniortidning har inte funnits på senare år.
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Samhälle i förändring
Medellivslängden ökar snabbt. De som föddes år 2000 beräknas i genomsnitt 
nå sin hundraårsdag. Redan om 30 år beräknas halva den arbetande delen av 
befolkningen vara äldre än 65 år. Seniorerna utgör redan nästan hälften av partiets 
medlemmar, och vid nästa val utgör de en tredjedel av väljarkåren. Vi äldre är 
numera många och välutbildade, talföra, skrivkunniga och vana vid att få gehör 
för våra åsikter. Antalet växer kontinuerligt. Moderata Seniorers insatser blir därför 
snabbt allt viktigare för svensk politik.

Verksamhet
Styrelsen har haft åtta sammanträden, varav en tvådagarskonferens.

Styrelsen deltog vid den extra partistämman med efterföljande middag på Friends 
Arena i Solna den 10 januari. Vi stämman avgick Fredrik Reinfeldt som partiordfö-
rande och Anna Kinberg Batra valdes till ny partiordförande. Vid stämman skedde 
ytterligare en rad förändringar i partistyrelsen.

Ordföranden ingick under våren i partiets välfärdsprogramgrupp och styrelsens 
ledamöter deltog sedan i den stora Moderata Sverigedagen i Kista den 7 mars. Vid 
Sverigedagen behandlades grunderna för en ny moderat politik i en rad gruppdis-
kussioner. Ordföranden deltog i partistyrelsens internat inför partistämman i Trosa 
den 13 – 14augusti.

Styrelsen har också deltagit i Partistämman i Karlstad den 14 – 18 oktober, bl.a. 
med en egen monter med information om Moderata Seniorer. Vid stämman förelåg 
fortfarande hinder mot förslag från seniorerna och endast presidiet fick delta i 
debatterna, men då utan rösträtt. I debatten deltog även stämmans enda valda 
seniorombud som kom från Skåne. Ett dussintal motioner med seniort ursprung 
behandlades dock vid partiprogramdiskussionerna. I debatterna agerade vi främst 
i frågor om kreativitet och tillväxt, försvars-och utrikespolitik samt välfärd och 
boende. 

Ordföranden har fram till partistämman varit permanent adjungerad till partistyrel-
sen, men därefter ordinarie ledamot, dock utan ersättare. 

Styrelsens ledamöter har utöver sin medverkan i respektive förbund deltagit i rader 
av olika möten i skilda delar av landet.

Vår nya logotyp används nu generellt på alla broschyrer, kampanjtröjor och rollups.

Partistyrelsens beslut att 2014 gå till val utan någon fastställd äldrepolitik var 
sannolikt en bidragande orsak till valförlusten. De allra sämsta resultaten upp-
nåddes bland äldre väljare och i välfärdsfrågorna. Vi känner därför ett betydande 
ansvar för att nu utveckla en framåtsyftande äldrepolitik. Valfrihet måste vara en 
nyckelfråga. Pensionsåldern måste bli mer flexibel. Kvarboendeprincipen skall inte 
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skapa tvångsvård i hemmen utan behöver kompletteras med bra ”mellanboendeal-
ternativ” och stabiliteten i pensionssystemen måste tryggas.

Europeiska Seniorunionen ESU 
Moderata Seniorer ingår i ESU, som utgör seniororganisationen inom European 
Peoples Party (EPP). ESU har över en million medlemmar i 24 nationer och är den 
största politiska paraplyorganisationen för seniorer. Ordförande är professor An 
Hermans. Kansliet ligger i Bryssel.

Vid Europeiska Seniorunionens Sommarakademi och Exekutiv-kommittémöte i 
Wien 2-4 juli deltog presidiet och Maud Hadders. Vid Europeiska Seniorunionens 
20 års-jubileum i Bryssel 5-6 november deltog presidiet. 

I ESU ingår såväl vi som Kristdemokraternas seniororganisation. Tyvärr föreligger 
här sedan många år en konflikt mellan dem och oss. De har på olika sätt skaffat 
sig en oproportionerligt stor representation medan vi samtidigt tvingats betala en 
oproportionerligt hög medlemsavgift. 

Egna centrala arrangemang

Årsstämmokonferensen i Göteborg 17-18 april
Årsstämmokonferensen genomfördes på Elite Park Aveny Hotel i Göteborg med 
Anita Sidén som lokal värd och med ett 70-tal delegater från hela landet. Partiet 
hade ett halvår tidigare förlorat valet och vi moderater hade efter åtta år i en allians-
regering förlorat vår roll som statsbärande parti. Stora delar av partiledningen hade 
avgått.

Vice borgmästare Elisabet Rothenberg hälsade oss välkomna. Mästerkocken Leif 
Mannerström berättade om kampen för äldres rätt till god mat. Professor Ingmar 
Skoog från centrum för hälsa och åldrande ansåg att 70 år är de nya 50. Direktör 
Stig Ekman och Mats Bergh berättade om Chalmers stiftelse och forskningssam-
ordnare Annica Sjölander om kultur och hälsa. Farmakologiprofessor Elias Eriksson 
utvecklade temat biologi, beteende och politik. Vid stämmomiddagen talade Lars-
Åke Skager varefter Flottans mäns sångkör höll en uppskattad konsert. Dagen 
därpå diskuterade kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård aktuella 
politiska frågor och Göran Lennmarker från Jarl Hjalmarssonstiftelsen berättade 
om en värld i snabb förändring.

Motionsbehandlingen var omfattande. De organisatoriska motionerna nr 1-4 om en 
stadgeändring som ger oss en ställning liknande den som Moderatkvinnorna och 
MUF har, bifölls och har förts vidare. De utreds nu av partistyrelsen. Motion nr 5 om 
rättvis åldersrepresentation och nr 6 om diskriminering av äldre inom partiet bifölls 
och överlämnades också till partistyrelsen. Motion nr 7 om särskild handlingspro-
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gramgrupp för seniorfrågor bifölls av mötet men avvisades senare av partistyrelsen 
till förmån för ett bredare välfärdsprogram. Vår styrelse avser dock att arbeta vidare 
i motionens riktning. Motion nr 8 om generalsekreterare ledde till ett uttalande om 
behovet av en fast resurs som lämnats till samma utredning som motionerna nr 
1-4. Motion nr 9 om trygghet i äldres boende överlämnades p.g.a. dess komplexi-
tet till den moderata utskottsgruppen, men styrelsen har väckt en bred media-de-
batt om dess frågor. Motion nr 10 om anhörigvårdare, nr 11 om vårdpersonalutbild-
ning nr 12 om vårdnära service och nr 13 om It-lyft i äldreomsorgen överlämnades 
av partistyrelsen till välfärdsprogramgruppen som i mycket ställt sig positiv. Motion 
nr 14 om migration/integration bifölls och överlämnades till partistyrelsen. Därutö-
ver har styrelsen under sommaren och hösten successivt informerat partiledningen 
om den allt mer oroande utvecklingen på migrationsområdet och konstaterar att 
vår partiledare blev den första som visat handlingskraft inom området. Motion nr 
15 om försvars- och säkerhetspolitik bifölls och överlämnades till partistyrelsen. 
Frågorna togs också upp på höstens temadag som uttalade sitt stöd för en snabb 
NATO-anslutning.

Temadagen den 19 november
Den ägde rum direkt efter terrorattackerna i Paris och kvällen före mötet uppgavs 
en mycket farlig terrorist befinna sig i Sverige. Eftersom mötet ägde rum i riksda-
gens förstakammarsal fick våra rekordmånga, över 200 deltagare, passera såväl 
identitets- som säkerhetskontroller. 

Förste vice talman Tobias Billström berättade om svårigheterna med en regering 
som saknar majoritet och Anna Kinberg Batra presenterade en rad konkreta 
åtgärder inför framtidens nya och stora utmaningar. Tomas Tobé berättade om 
planeringen för en kommande valseger. Efter en gemensam lunch i riksdagsmat-
salen vidtog ett seminarium om sjukvårdskrisen och byråkratin där läkarförbundets 
ordförande Heidi Stensmyren redovisade kopplingen mellan patientansvar och 
läkarroll. Jens Stilhoff från utrikespolitiska Institutet ansåg att New Public Mana-
gement var vårdens största problem och sociologiprofessor Thomas Brante dis-
kuterade vem som skall styra proffsen. Tidigare Försvarsministern Karin Enström 
avslutade med att tala om försvaret, NATO och världen och mötet avslutades så 
med ett uttalande om behovet av en snar NATO-anslutning.

Seniormässor
Under året har vi deltagit vid landets tre stora kommersiella Seniormässor i Göte-
borg den 10-12 mars, i Malmö 6-7 maj och i Stockholm 20-22 oktober, jämte en 
lokal sådan i Örebro. De stora mässorna lockar imponerande mängder besökare 
- cirka tio tusen var. Våra lokala medlemmar svarar för att bemanna montern vid 
respektive mässa och informerade och spred informationsmaterial. Vi möter alltid 
tusentals pensionärer i våra montrar.
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Ekonomi
Moderata seniorer finansierar sin centrala nationella och internationella verksamhet 
genom anslag från riksorganisationen. Med anledning av valförlusten minskades 
tyvärr vårt anslag från det föregående valårets 450 tkr. Men samtidigt bortföll en del 
behov av kampanjutrustning, tröjor, broschyrer och annat valrörelsematerial.

De större arrangemang vi arrangerar (årsstämmokonferensen och temadagen i 
riksdagshuset) täcks till en betydande del av de konferensavgifter, med vilka del-
tagarna finansierar sina självkostnader. Av nedanstående tabell framgår hur årets 
nettokostnader fördelats (avrundade summor):

Årsstämma 79 700

Styrelsemöten inkl resor 78 200

Temadagen 24 100

Internationell verksamhet 48 500

Partistämmor, Sverigemöten 96 300

Regionala möten och Seniormässor 40 300

Administration, trycksaker o utställningsmaterial 20 900

Totalt 388 000

Av tabellen framgår att årets utfall överskrider årets tilldelade ram. Detta beror i 
huvudsak på att vissa kostnader periodiseras mellan åren på olika sätt. Det kan 
noteras att totala kostnaderna för 2014 plus 2015 betydligt underskrider summan 
av tilldelade ramar för dessa två år.

En bredare redovisning som inkluderar uppgift om budget och utfall även för 1-3 
föregående år samt förslag till budgetfördelning 2016 kommer att finns till hands 
vid stämman. En total utgiftsram om 350 tkr för 2016 har beviljats av partistyrelsen.

Regionala och kommunala arrangemang
Träffar möten och studiebesök, vanligtvis månadsvis, genomförts regelmässigt i 
alla våra drygt åttio seniorföreningar. Aktuella politiska frågor av nationell, regional 
eller lokal natur brukar ofta kombineras med intressanta kulturaktiviteter. Behoven 
av en NATO-anslutning och av ett starkare försvar, är liksom det snabbt ökande 
behovet av bra mellanformer av boenden med service och social gemenskap 
för våra äldre är mycket vanliga temata. Valfrihet behövs. Kvarboendeprincipen 
får inte skapa någon tvångsvård i hemmet. Stor uppmärksamhet har också gällt 
krisen i sjukvården och behoven av såväl flexiblare pensionsålder som stabilare 
pensionssystem. 

Inom partiets större förbund återkommer vår och höst allt oftare länsvisa seminarier 
kring viktiga äldrepolitiska frågor.

För två millioner seniora väljare vid valet 2018 vore det skrämmande att få se den 
hittillsvarande stora bristen på äldre kandidater på de moderata valsedlarna. Allt 
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fler förbund börjar nu i god tid planera för sina kandidatutbildningar och nomine-
ringskampanjer. Härvid måste en rimlig proportion seniora kandidater placeras på 
de valbara platserna. Detta har blivit en allt viktigare uppgift.

40-årsdagen närmar sig
Moderata seniorer uppnår år 2016 den aktningsvärda fyrtioårsåldern, eftersom 
Karl-Axel Nyman och Astrid Nyberg den 31 mars 1976 i Malmö bildade vår före-
gångare nämligen ”Moderata pensionärers intressegrupp”. Ett jubileumsfirande 
med deltagande av ESU:s ordförande An Hermans planeras till de moderata 
Sverigedagarna i Malmö den 20 – 21 maj.

Malmö i april 2016

Moderata seniorers styrelse

Bertil Persson Eva Björne Roland Leek

Berit Assarsson Käthe Berggren Sten Daxberg

Maud Hadders Karl Gustav Högberg Margareta B Kjellin

Carl G Nilsson Margareta Olgart Holmberg Anita Sidén
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Organisation och verksamhet

Styrelse
Presidium: Ordförande Bertil Persson, Lund, Förste vice ordförande Eva Björne, 
Sundsvall, Andre vice ordförande, Roland Leek, Trosa.

Ledamöter: Berit Assarsson, Tyresö, Sten Daxberg, Uppsala (sekreterare), Maud 
Hadders, Örebro, Cristina Husmark Pehrsson, Landskrona, Karl Gustav Högberg, 
Skillinge, Margareta B. Kjellin, Hudiksvall, Carl G. Nilsson, Åtvidaberg, Margareta 
Olgart Holmberg, Stockholm och Anita Sidén, Göteborg. Kontaktperson vid parti-
kansliet har varit Karla Ramsbäck.

Organisation i övrigt
Moderata Seniorer har under året högtidlighållit sitt 40-årsjubileum. Det var den 31 
mars 1976 som Karl-Axel Nyman och Astrid Nyberg i Malmö bildade ”Moderata 
pensionärers intressegrupp”- vår första förening. Jubiléet föranledde att såväl 
årsstämman som jubileumsfirandet förlades till Malmö.

Vid vår årsstämma i Malmö 2016 ersattes vår tidigare arbetsordning med nya 
stadgar, bl.a. innebärande ändrade mandatperioder om i princip två år för styrel-
sens medlemmar.

Ordföranden i Moderata Seniorer är numera enligt partiets stadgar ledamot i parti-
styrelsen, dock utan någon ersättare.

Partistämman i Karlstad år 2015 beslöt att göra en samlad översyn av den framtida 
ställningen inom partiet för MUF, MKF, Moderata Seniorer och Öppna moderater. 
Trots vår 40-åriga verksamhet och vår 45-procentiga andel av medlemmarna har 
vi en påtagligt bristfällig representation inom partiet. Vår ordförande ingår i den 
aktuella översynsgruppen. Översynsgruppen har hittills uppnått stämmobeslut om 
nämnda ordinarie partistyrelseplats, samt om en generell förslagsrätt inom partiet 
för oss Moderata Seniorer. Vi strävar naturligtvis efter att uppnå en likartad ställning 
inom partiet som MUF och MKF har, såväl organisatoriskt som resursmässigt. Där 
är vi inte idag. För närvarande disponerar vi inte ens tiondelen av dessas resurser. 
Vår ambition är att snarast tilldelas åtminstone en fast ombudsmannatjänst och ett 
dubblerat anslag. Enligt Partisekreteraren är partiets nuvarande ambition att vid 
partistämman 2017 fastställa ett regelverk som i huvudsak överensstämmer med 
våra krav.

Våra administrativa resurser är alltjämt strikt begränsade. På partikansliet är Karla 
Ramsbäck en förtjänstfull resurs, men vi disponerar hennes tid under endast några 
timmar per vecka.  I vår avsaknad av resurser för en moderat seniortidskrift sker 
löpande information via nätet på vår hemsida, bl.a. i form av s.k. ordförandebrev 
ungefär varannan månad.
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Länsorganisationer eller seniorråd finns inom de flesta av partiets förbund. Ett antal 
av dessa publicerar enklare tidskrifter och kampanjbroschyrer. Ansvariga för seni-
oraktiviteter och seniorpolitik finns i regel i såväl förbundsstyrelser som i många 
moderatföreningars styrelser, och våra företrädare har där numera förslagsrätt. 
Inom partiets större förbund arrangeras ofta särskilda seniordagar under vår och 
höst.

Moderata seniorer deltog som vanligt med bokbord vid de tre stora årliga senior-
mässorna - som arrangerades i Mässhallarna i Stockholm 18 – 20 oktober, Göte-
borg 23 – 25 februari och Malmö 17 – 18 juni, liksom vid seniormässan i Sundsvall 
den 13 september. Vi avser att fortsätta medverka vid dessa mässor. Sedan två 
år deltar också vi och vår Gotlandsförening med bokbord vid Moderaternas dag i 
Almedalen i Visby - detta år den 9 juli.

Av partiets medlemmar utgör seniorerna ungefär 45 %. Särskilda seniorföreningar 
finns i många kommuner och i ett flertal Stockholmsförsamlingar, vanligen med 
månatliga politiska sammankomster av varierande slag. I de flesta större städer 
utgör våra seniorer en viktig basresurs för partiets alla olika torgmöten, bokbord 
och s.k. trappstudsar.

Samhälle i förändring
Medellivslängden i vårt land ökar snabbt. De som föddes år 2000 beräknas i 
genomsnitt uppnå sin hundraårsdag. Redan idag är nästan en tredjedel av väljarkå-
ren seniorer. Under andra världskriget föddes det nästan 25 % fler barn än vanligt 
i vårt land, och alla dessa är nu pensionärer. Detta är unikt - på kontinenten dog 
under kriget många av den dåvarande föräldragenerationen. De s.k. fyrtiotalisterna 
har p.g.a. sitt stora antal successivt medverkat till att anpassa samhället efter sina 
behov. Sveriges äldre är numera faktiskt många, välutbildade, talföra, skrivkunniga, 
och vana vid att få gehör för våra åsikter. Och detta måste samhället nu snabbt 
komma till insikt om.

Verksamhet
Styrelsen har haft sju sammanträden, varav en tvådagarskonferens.

Seniorernas styrelse deltog naturligtvis i partiets Sverigedagar på Malmömässan. 
Och där högtidlighöll vi vårt 40-årsjubileum med ett seminarium om de liberala 
seniorernas historia i vårt land och ute i Europa. Inger Koch redogjorde för vår 
40-åriga verksamhet, och nyckelpersonerna bakom denna. Den Europeiska 
Senior Unionens ordförande professor An Hermans från Bryssel framförde våra 
systerorganisationers gratulationer, och presenterade ESUs bara hälften så långa 
historia. Vi höll ett sedvanligt bokbord och deltog i mängder av seminarier för att 
understryka seniorpolitikens betydelse.
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Ordföranden är numera ordinarie ledamot i partistyrelsen, men dock fortfarande 
utan möjlighet till ersättare. I partistyrelsen har från vår sida särskild vikt lagts vid 
frågor om etik, försvar, NATO-medlemskap, tillväxt, elitforskning, infrastruktur, 
boendemiljöer, valfrihet, trygghet, äldreservice, pensioner och sjukvård. 

Styrelsens ledamöter har utöver sin medverkan vid centrala partiarrangemang, och 
inom respektive förbund, även deltagit i rader av olika möten ute i skilda delar av 
landet.

Vår nya logotyp har nu generellt införts i brev, broschyrer, kampanjtröjor, rollups 
och annat officiellt bruk.

Vid förlustvalet 2014 bestämde partiet sig - mot vår önskan - att inte presentera 
någon äldre-politik alls, trots att ett väl bearbetat förslag till en sådan - ”Med 
ålderns rätt” framtagits. Partiets allra sämsta resultat uppnåddes inte oväntat 
bland äldre väljare och i välfärdsfrågorna. Detta har lett till att vi numera möter ett 
tilltagande intresse för ”det goda livet på äldre dagar”.

Moderata seniorer medverkar för närvarande i framarbetandet av det nya partipro-
grammet ”Plan för ett starkare Sverige”. Våra representanter utgör i grupp 1 Ansvar 
för ekonomin: Bertil Persson, i grupp 2 En trygg gemensam välfärd: Roland Leek, 
i grupp 3 Arbete och ansträngning: Cristina Husmark Persson, i grupp 4 Tillväxt i 
hela Sverige: Margareta Olgart Holmberg och i grupp 5 Trygghet att lita på: Gunilla 
Elmberg.

Vid valet år 2018 kommer en tredjedel av väljarkåren att vara seniorer. Vi känner 
därför ett stort ansvar för att få partiet att nu utveckla en framåtsyftande och 
attraktiv äldre-politik. Valfriheten måste vara en nyckelfråga. Flexiblare pensions-
ålder, stabila pensionssystem, förbättrad äldreservice utan tvångsvård i hemmen, 
fungerande sjukvård, färre olycksrisker, och radikalt fler äldreboenden med service 
måste bli verklighet under det kommande decenniet.

Europeiska Seniorunionen ESU
Moderata Seniorer ingår liksom Kristdemokraternas seniororganisation i European 
Seniors´ Union (ESU), som utgör seniororganisationen inom European Peoples 
Party (EPP). ESU har sammantaget över en million medlemmar inom 24 nationer 
och är den största paraplyorganisationen för seniorer. Ordförande är professor An 
Hermans från Belgien och kansliet ligger i Bryssel.

Vid Europeiska Seniorunionens sommarakademi i Wien med temat ”Europe must 
not fail” den 1-2 juli, liksom vid ESU:s IX Congress med temat ”Together for a Safe 
and Social Europe” i Leuwen 4–5 november representerades vi av presidiet. Vid de 
två övriga exekutivkommittémötena har våra två representanter deltagit.

En mångårig konflikt mellan oss och Kd:s seniororganisation vad gäller den 
svenska representationen i och finansieringen av ESU, håller successivt på att 
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biläggas. Efter hand övertar vi nu en större andel av såväl representation som 
finansiering, för att bättre spegla mandatfördelning och partistorlek.

Egna centrala arrangemang

Årsstämmokonferensen i Malmö 15 -16 april
Årsstämmokonferensen genomfördes på Elite Hotel Savoy i Malmö, med Karl 
G. Högberg och Elsa Tibblin som lokala värdar och ett 70-tal delegater från hela 
landet.

Kommunstyrelsens vice ordförande Torbjörn Tegnhammar hälsade oss välkomna. 
Bertil Persson berättade hur moderaterna åren 1986-1994 vände ett totalt 
krisande Malmö. Socialdemokraterna hade höjt skatten med nio kronor på tio år 
med industrikollaps och 40.000 utflyttare som följd. Den moderata satsningen på 
högskola och universitet, Öresundsbro, kulturliv och nya bostäder i hamnområdena 
skapade snabbt ny framtidstro och tillväxt. Professor Bodil Jönsson inspirerade 
oss sedan att Leva livet hela livet. Forskningsledaren Reidar Strandell från Äldre-
centrum berättade om fakta och myter i äldreomsorgen och generalsekreteraren 
Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige, gav en lägesbeskrivning om 
brott och otrygghet i Sverige. Partiets förste vice ordförande Peter Danielsson från 
Helsingborg avslutade dagen med att redovisa en politik för Sverige i en värld som 
förändras.

På kvällen bjöd Malmö stad på årsstämmomiddag i Knutssalen - rådhusets 
medeltida praktsal, och där berättade kommunfullmäktiges vice ordförande Anja 
Sonesson om staden Malmö - från Hansastad till tillväxtcentrum.

Dagen därpå berättade generalkonsul Olof Ehrencrona om En värld av oro, innan 
själva årsstämmoförhandlingarna. Och efter lunch redovisades så Malmö Lives 
splitternya konserthus av dess vice ordförande Stefan Lindhe.

Tyngdpunkten vid årsstämman låg på styrelsens förslag till helt nya stadgar, inne-
bärande bl.a. tvååriga mandatperioder för styrelsen och en ökad anpassning till 
partiets stadgar i övrigt. Förslaget bifölls enhälligt, liksom en hemställan om bättre 
senior representation i partistyrelse och valberedning.

Sexton motioner behandlades – alla i positiv anda. Gemensamt var bl.a. önskemål 
om större representation för seniorer både inom partiet och samhället, en tydlig 
äldre-politik och krav på flera och bättre definierade äldrebostäder inför valrörelsen 
2018. Samt mycket tydliga krav på NATO-anslutning och ett starkare försvar.

Motion nr 1 om mer central placering av stämmans besvarades, nr 2 om represen-
tation i förbundsstyrelser bifölls och utredning pågår nu, nr 3 om valberedningen 
bifölls, nr 4 om kompetensgrupper besvarades och sändes över till förbundens 
senioransvariga, nr 5 om fler seniorer i politiken bifölls och bevakas kontinuerligt, 
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liksom nr 6 ”age before beauty” som och nr 7 om när äldre vårdar äldre som båda 
hanteras i partiets programgrupper. Nr 8 om att låta äldre fortsätta att jobba bifölls 
och bevakas i partistyrelsen. nr 9, 10, 11 och 12 om framtidens äldrebostäder och 
reavinstskatt ledde till hemställan hos partistyrelsen om programförslag. Nr 13 om 
valfrihet i boende och omsorg och nr 12 om seniorer i samhällets tjänst bifölls, 
liksom nr 15 om ansvar för utsatta grupper - dessa frågor bevakas nu i arbetet med 
Planen för ett starkare Sverige. Nr 16 om försvars- och säkerhetspolitik bifölls och 
en begäran om NATO-medlemskap sändes till partistyrelsen, där vi bevakar dessa 
frågor kontinuerligt.

Temadagen den 17 november
Vår temadag i riksdagens förstakammarsal, med dess 170 platser, blev för första 
gången någonsin övertecknad, och någon annan lämplig lokal kunde inte uppdri-
vas. Ett 40-tal anmälda fick därför tyvärr hänvisas till väntelista. Och det aktuella 
säkerhetsläget föranledde att lunchen måste serveras i sammanbindningsbanan i 
stället för i riksdagsrestaurangen.

Vår tidigare Washingtonambassadör Jonas Hafström redovisade för presidentvalet 
i USA och vad valresultatet kan komma att betyda. SPF:s ordförande Christina 
Rogestam redovisade den stora osäkerheten beträffande våra framtida pensioner, 
och riksdagsledamoten Hans Wallmark talade därefter bekymrat om det ryska 
hotet och det svenska försvaret. Därefter berättade vår förste vice talman Tobias 
Billström om de senaste två åren med en osäker och famlande S/Mp-regering.

Eftermiddagen ägnades åt ”Tvåtusentalets bostadskris. Hur skall fyrtiotalisternas 
kunna hitta ett vettigt boende?”  Tidigare äldre-borgarrådet Ewa Samuelsson, 
Fredrik von Platen från SPF, Ammy Wehlin från Attendo och Peje Emilsson från 
Silver Life pekade på svårigheterna och behovet av nya kreativa lösningar inom 
detta nu så akuta problemområde. Dagen avslutades med att vår partiledare Anna 
Kinberg Batra redovisade att Sverige kan bättre!

Seniormässor
Det ökande antalet seniorer har lett till ett snabbt ökande antal kommersiella, och 
allt större seniormässor. Vi har centralt under året deltagit med bokbord och infor-
mation vid de tre stora kommersiella Seniormässorna, i Stockholm, Göteborg och 
Malmö, men också vid ett antal lokala mindre seniormässor bl.a. i Örebro. Denna 
verksamhet ökar successivt i omfång. Dessa mässor besöks av ett stort antal 
personer och är därför allt viktigare kontaktmöjligheter.
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Ekonomi
Moderata seniorer finansierar sin centrala nationella och internationella verksamhet 
genom anslag från riksorganisationen. Vårt anslag motsvarar dock inte ens tionde-
len av de belopp ungdoms- och kvinnoförbunden erhåller. Under själva valåret var 
anslaget 450 tkr. Men därefter har anslaget åter reducerats till 350 tkr årligen. Där-
utöver avsätter Karla Ramsbäck på RO viss begränsad tid för vår administration.

Utgifterna för de större arrangemang vi ordnar (årsstämmokonferensen och tem-
adagen i riksdagshuset) täcks till en betydande del av de konferensavgifter, med 
vilka deltagarna finansierar sina självkostnader. Av nedanstående tabell framgår hur 
årets nettokostnader fördelats (avrundade summor):

Årsstämma 75 700

Styrelsemöten inklusive resor 74 100

Temadagar 31 700

Internationell verksamhet 53 700

Partistämmor, Sverigemöten 70 300

Regionala möten 37 600

Administration, utst. material, trycksaker 13 000

SUMMA 356 200

”RAM” från RO 350 000

Av tabellen framgår att årets utfall tämligen väl överensstämmer med årets tillde-
lade ram.

En bredare redovisning som inkluderar uppgift om budget och utfall även för 1–3 
föregående år samt förslag till preliminär budgetfördelning 2017 kommer att finnas 
till hands vid stämman.

Med anledning av att hela två miljoner väljare är seniorer vid det kommande valet, 
har styrelsen den 19 januari 2017 vid överläggningar med partisekreterare Tomas 
Tobé begärt att Moderata Seniorer för framtiden skall få sig tilldelat en heltids-
person med uppgift att bistå oss seniorer som resursförstärkning. Detta för att 
koordinera våra administrativa behov av planering för möten, samordning, register, 
hemsida, web-publikation och föreningskontakter. Vi har därutöver också begärt en 
samtidig budgetförstärkning till 700 tkr årligen.

Regionala och kommunala arrangemang
Träffar, möten och studiebesök, vanligtvis månadsvis, genomförs regelmässigt i 
våra många seniorföreningar. Inom partiets större förbund återkommer vår och 
höst allt oftare länsvisa seminarier kring olika viktiga politiska frågor.

Aktuella diskussioner kring frågor av nationell, regional eller lokal natur brukar 
ofta också kombineras med intressanta kulturaktiviteter. Behovet av en snabb 
NATO-anslutning och ett starkare försvar, är liksom flexiblare pensionsålder och 
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stabilare pensionssystem vanliga mötes-teman. Andra är det stora behovet av bra 
mellanformer av äldreboenden med service och social gemenskap. 

Valfriheten är nästan alltid grundtemat. Kvarboendeprincipen anses aldrig få 
motivera tvångsvård i hemmet. Det är oacceptabelt att 140.000 anhöriga - främst 
kvinnor - som nu går ner i arbetestid eller tar ut pension för att vårda anhöriga, skall 
straffas med försämrad egen ekonomi. Och den läkartäta men rejält överbyråkrati-
serade sjukvården måste äntligen fås att fungera.

Vid 2017 års val utgörs en tredjedel av väljarkåren av seniorer. Men i våra 
beslutande församlingar är det påtagligt ont om seniorer. Denna ytterst olyckliga 
snedfördelning måste med kraft motverkas. Vi behöver alla verka för en rimlig 
åldersfördelning, såväl vid kandidatutbildningarna som i nomineringsarbetet. En 
rimlig proportion av erfarna, seniora kandidater på de valbara platserna är en 
synnerligen viktig uppgift för oss, och för hela landets bästa.

Örebro i april 2017

Moderata Seniorers styrelse

Bertil Persson Eva Björne Roland Leek

Berit Assarsson Sten Daxberg Maud Hadders

Cristina Husmark Pehrsson Karl-Gustav Högberg Margareta B. Kjellin

Carl G. Nilsson Margareta Olgart Holmberg Anita Sidén
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Inledning
Moderata Seniorer antog vid stämman 2016 nya stadgar. Syftet var att skapa en 
mer tydlig fördelning av medverkan för medlemmarna från alla delar av vårt land. 
De innebär i korthet att stämman består av styrelsen och 70 av förbunden utsedda 
ombud. Gällande fördelning av ombud per förbund framgår av bilaga till inbjudan 
till resp. stämma. Huvudregel är att varje förbund har 2 ombud och resterande 
ombud fördelas proportionellt mellan förbunden beroende på antalet medlemmar 
65 år och äldre, vilket fastställs 31 december varje år. Styrelsen väljs för en 
mandatperiod om 2 år och under ”mellanåret” kan ett Seniorråd sammankallas 
där styrelsen och en representant för varje förbund deltar. Vid 2017 års stämma 
tillämpades de nya stadgarna för första gången.

Årsstämmokonferens 7–8 april 2017 i Örebro
Årsstämma hölls på Elite Stora Hotellet i Örebro fredag - lördag, 7–8 april 2017. 
Tyvärr inträffade samma fredag den förfärliga terrorattacken på Drottninggatan i 
Stockholm, vilket starkt påverkade alla medverkande i stämman.

Konferensen inleddes med tal av partisekreterare Tomas Tobé - ”Ny regering!”. 
Övriga föreläsare under fredagen var restauratör Carl-Jan Grankvist - ”Det svenska 
måltidsundret - från gastronomiskt U-land till världstopp”, 2:e vice partiordförande 
Elisabeth Svantesson - ”Vart är vi på väg...”. Av familjeskäl var hon extra berörd av 
terrordådet, och kände sig tvingad avbryta sitt anförande och slutligen professor 
Gunnar Akner som gav sin ”Vision för framtidens äldrevård”. 

På kvällen intogs årsstämmomiddag på Örebro Slott där oppositionsrådet Maria 
Haglund hälsade välkommen. Hedersgäst var ordföranden för vårt broderparti i 
Norge, Senior Höyre, Sverre Mauritzen.

Lördagen inleddes med ett anförande av näringsfysiolog Mats Peterson – ”Moget 
välmående”. Därefter genomfördes de sedvanliga årsmötesförhandlingarna med 
oppositionsrådet i region Örebro län, Ola Karlsson, som ordförande.  

Följande styrelse valdes:

Ordförande Margareta Pålsson, Kvidinge, Förste vice ordf. Carl G Nilsson, Åtvida-
berg, Andre vice ordförande Roland Leek, Trosa. Ledamöter: Berit Assarsson, 
Tyresö, Eva Björne, Sundsvall, Maud Hadders, Örebro, Jeppe Johnsson, Sölves-
borg, Margareta Olgart Holmberg, Stockholm, Lars Ralph, Arvidsjaur och Anita 
Sidén, Göteborg.

Till revisorer valdes Margareta Nyström Täby och Orvar Windisch, Nyköping.

Till valberedning valdes Bertil Persson, Lund, ordförande, Ann-Gret Dahlöf, Göte-
borg, Inger Linge, Bromma och Anita Lundin, Älvsjö.
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Stämman behandlade 12 motioner, vilka samtliga fick ett positivt bemötande. 
Beslut fattades att de skulle föras vidare till pågående moderata arbetsgrupper 
eller direkt till partistyrelsen för beaktande.

Verksamhet 2017
Under 2017 hölls, efter stämman, fem protokollförda styrelsemöten. Som personell 
hjälp med olika administrativa ärenden fick vi en ny tjänsteman, Victor Ericsson, 
vars uppgift blev att serva oss seniorer på 25 procent av en heltid. Vi deltog under 
Almedalsveckan i Visby med två personer och delar av styrelsen medverkade vid 
partiets arbetsstämma 12–15 oktober i Örebro.

Den 13 november arrangerades den sedvanliga temadagen i Riksdagshusets 
förstakammarsal med flera intressanta talare såsom vår partiledare Ulf Kristersson, 
riksdagsledamot och pensionspolitiske talesperson Lars-Arne Staxäng, riksdagsle-
damot och rättspolitiske talesperson Tomas Tobé och ordförande i Polisförbundet 
Lena Nitz med flera. Temat för dagen var Trygghet. 

Under året medverkade styrelsen i flera av de stora seniormässorna, bl a i Malmö 
och Stockholm.

Några styrelseledamöter deltog också i partiets extra partistämma i Stockholm den 
1 oktober där Ulf Kristersson valdes till ny partiordförande efter Anna Kinberg Batra 
som meddelat sin avgång under sommaren.

Verksamhet 2018
2018 var det första år då sedvanlig årsstämma inte sammankallades. Viktiga 
ärenden avhandlades i stället detta ”mellanår”, i enlighet med de nya stadgarna, 
vid ett Seniorråd som består av länsansvariga och styrelsen. Detta råd hölls 21–22 
april ombord på Viking Line Cinderella. Ungefär 30 personer från hela landet 
deltog. Från Riksorganisationen medverkade några tjänstemän, bl.a. Martin Borgs. 
Dessa föreläste och lärde oss mycket om digitalisering bl a de möjligheter som t ex 
Facebook m fl digitala plattformar ger även för oss äldre som ofta saknar, eller har 
begränsad erfarenhet och/eller vana av digitala medier. Styrelsen presenterade sitt 
förslag till valplanering och valstrategi inför 2018-års val. I detta ingick bl.a. att ta 
fram uppdaterat och förstärkt kampanjmaterial för vår äldrepolitik såväl i tryckt som 
digital form.

Under året hölls flera styrelsemöten med speciellt focus på valet. Styrelsen 
medverkade som tidigare år i flera seniormässor och i partiets centrala arrange-
mang, bl a Sverigemötet i Göteborg 11–12 maj, där vi också hade en välbesökt 
utställningsmonter.

Tyvärr valde Victor Ericsson att säga upp sig och det dröjde några månader innan 
näste tjänsteman, Frank Svensson, utsetts. Han hjälpte oss på deltid t o m valet, 
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men därefter har vi tyvärr ingen egen administrativ resurs på riksorganisation, 
utöver vissa tillfälliga punktinsatser av några av de övriga tjänstemännen, t ex i till 
temadagen i Riksdagshuset. 

Den 21 november arrangerades årets traditionella temadag under rubriken 
”Moderata Seniorers Seniordag 2018” i Riksdagshusets, andrakammarsal. Nära 
200 deltagare fick ta del av ett intressant program med inspirerande talare som 
Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson m fl från partiledningen. Vidare föreläste 
professor Lars Gahnberg och lämnade viktig informationer om äldres speciella 
tandbesvär och den politiska chefredaktören på Svenska Dagbladet, Tove Lifven-
dahl gav intressanta aspekter på det politiska spelet i landet efter höstens val.

Den 23 november deltog Margareta Pålsson och Carl G Nilsson vid partiråd och 
nomineringsstämma för att fastställa valsedel inför valet till Europaparlamentet i 
maj 2019.

Ett av verksamhetsperiodens sista styrelsemöten genomfördes i Örebro i januari 
2019, på inbjudan av Moderata seniorer i Örebro län. Tack vare övernattning, hann 
styrelsen med två mycket intressanta studiebesök. Dels besöktes Apodos, ett 
system för individuella dosförpackningar till patienter där packning av läkemedel 
efter patientens läkarrecept sker på en central anläggning med komplicerad dator-
styrning av för ändamålet specialkonstruerade maskiner. Vidare besöktes även en 
lägenhet i ett äldreboende, där ett innovativt samarbete sker mellan Universitetet 
och Örebro kommun där man försöker finna, och i försöksskala testa, olika 
möjligheter att ge vårdpersonal, men även äldre som inte bor på äldreboenden, en 
hel del digitala hjälpmedel. Efter utvärdering av testerna där även det mänskliga 
kontaktbehovet ingår i bedömningarna är förhoppningen att vården totalt sett ska 
kunna bli bättre och till vissa delar även bli säkrare och effektivare.

Valet 2018
Moderata seniorer över hela landet var synnerligen aktiva både inför och under 
valrörelsen. 

På Moderaternas dag i Almedalen deltog tre styrelseledamöter med att bl a pre-
sentera vår nya broschyr om Moderaternas Äldrepolitik som trycktes upp i 6 000 
exemplar. Inför valet togs också fram en kortare valfilm med Ulf Kristersson, vilken 
särskilt riktades till landets seniorer och blev populär på Facebook.

I valet 9 september 2018 erhöll Moderaterna 19,8 %, vilket är en nedgång från 
2014 och Alliansen fick i riksdagen ett mandat mindre än de rödgröna. Regerings-
bildningen tog osedvanligt lång tid och inte förrän i januari 2019 blev det klart att 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering med stöd av Centerpartiet 
och Liberalerna. 

Antalet röstberättigade i 2018 års val uppgick till ungefär 7,7 miljoner väljare. Av 
dessa är ungefär 25,8 procent 65 år eller äldre. På moderata valsedlar var andelen 
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seniorer dvs personer 65 år och äldre enligt följande: Riksdag 11,3 procent, Lands-
ting 24,6 procent, Kommuner 32,1 procent. Av de valda moderaterna blev utfallet 
för seniorer följande: Riksdag 2,9 procent, Landsting 17,5 procent och Kommuner 
24,8 procent.

Europeiska Seniorunionen ESU
Moderata Seniorer ingår liksom Kristdemokraternas seniororganisation i European 
Seniors Union (ESU) som är en sidoorganisation inom European Peoples Party 
(EPP) i EU. ESU har mer än en miljon medlemmar i 24 nationer i Europa och är 
sedan mer än 20 år den största paraplyorganisationen för seniorer i Europa. Orga-
nisationen värnar de basala värdegrunderna för seniorer, t ex att ingen åldersdiskri-
minering kan accepteras, ett åldersvänligt/positivt samhälle med god omvårdnad, 
sjukvård, bostäder och rimliga pensioner. Därtill solidaritet mellan generationer, 
aktivt åldrande, värdigt bemötande etc. Vid organisationens olika möten (Congress, 
Executive Meetings och Presidium) utbytes kunskap och erfarenheter från med-
lemsländerna i allehanda frågor som berör de äldres situation. Vid flertalet möten 
ansluter framstående ledare från EU-parlamentet, nationella regeringar, universitet 
och många organisationer med unika kunskaper om åldrandets alla aspekter, t ex 
ekonomiska, sociala, medicinska etc. Vid de flesta möten sammanfattas resultatet 
av diskussionerna i en propå till EU och de nationella parlamenten med förslag till 
förbättringar för de äldre, såväl i värderingsfrågor som konkreta åtgärder. – ESU:s 
viktigaste möte är Kongressen, som sker var tredje år och brukar samla 200-250 
delegater från alla EU-länderna. Då väljs Ordförande, Generalsekreterare och 12 
Vice Presidents. Presidiet möts 3-4 ggr per år, oftast i samband med ESU:s regio-
nala konferenser på olika orter i Europa, eller vid den årliga s k Summer Academy i 
Wien. 

Ordförande i ESU är professor An Hermans, f d EU-parlamentariker från Belgien. 
Verksamheten leds av ett Presidium med ordförande, generalsekreterare och 12 
Vice Presidents. Från MSS ingår sedan december 2017 Roland Leek som en av de 
12 Vice Presidents i detta presidium. 

Under de båda åren har vår ordförande Margareta Pålsson och andre vice 
ordförande Roland Leek medverkat i Wien 2017. Roland Leek och Lars Ralph 
deltog i Wien 2018. Margareta Pålsson och Roland Leek har också medverkat vid 
den regionala konferensen i Vilnius våren 2018 och Roland Leek även i den stora 
EPP-kongressen (750 delegater) i Helsingfors i november 2018 inför det stundande 
valet till Europaparlamentet.

Ekonomi
Moderata Seniorer finansierar sin centrala nationella och internationella verksamhet 
genom anslag från riksorganisationen. Under ett antal år har anvisad ram varit 350 
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000 kronor, som dock ökats under valår med en möjlighet att disponera ytterligare 
medel, 2018 gällde 125 000 kronor. 

Den anvisade ramen ska täcka styrelsens arbete, årsstämmors nettokostnad, 
medverkan vid större äldremässor, deltagande i partistämmor och andra centrala 
konferenser, framtagande av såväl tryckt som annat informationsmaterial m m samt 
medverkan i Europeiska Senior Unionens (ESU) verksamhet. 

Utgifterna för de större arrangemang som ordnas, t ex årsstämmokonferensen 
och de årliga temadagarna i riksdagshuset, täcks till en betydande del av de kon-
ferensavgifter med vilka deltagarna i huvudsak finansierar sina självkostnader. Av 
nedanstående tabell framgår hur nettokostnaderna fördelats åren 2017 och 2018 i 
avrundade summor:

2017 2018
Årsstämma /Seniorråd 78 600 51 000

Styrelsemöten inklusive resor 62 800 57 300

Temadagar 33 500 14 400

Internationell verksamhet 25 800 52 900

Partistämmor, Sverigemöten 104 100 37 300

Regionala möten/ seniormässor 43 300 47 800

Administration, utst. material, trycksaker 9 300 42 600

SUMMA 357 500 303 500

”RAM” från RO 350 000 350 000

Årsstämma hålls vart annat år, ”mellanåret” 2018 hölls, i enlighet med de nya 
stadgarna, ett Seniorråd.

En bredare redovisning som inkluderar uppgift om budget och utfall även för 2-3 
föregående år samt styrelsens förslag till fördelning av den av RO för 2019 reduce-
rade ramen, 275 000 kronor, kommer att finnas tillgänglig vid stämman.  Med den 
reducerade ramen måste stor återhållsamhet i alla kostnadsslag gälla under det 
kommande året. - Det bör dock framhållas att en hel del av det informations- och 
utställningsmaterial vi förfogat över för våra utåtriktade aktiviteter som mässor m 
m, naturligt behöver uppdateras och utökas under det kommande året.

Regionala och kommunala arrangemang
Träffar, möten och studiebesök, vanligtvis månadsvis, genomförs regelmässigt i 
våra många seniorföreningar. Inom partiets större förbund återkommer länsvisa 
seminarier kring olika viktiga politiska frågor.
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Slutord
Vi lever allt längre och antalet friska och aktiva år ökar. Det bättre hälsoläget 
har många orsaker, men såväl bättre matvanor som medicinska framsteg bidrar 
kraftigt likväl som viktiga landvinningar inom specifika områden, t ex ögonsjukvård 
(starroperationer m.m.), hörselhjälpmedel, ortopedi (knä- och höftleder etc) och 
diabetesvård, bidrar också starkt till högre livskvalitet allt längre upp i åren. Med 
oförändrad pensionsålder innebär det ofrånkomligt att vi blir allt fler seniorer i 
Sverige. Det är positivt. Många av oss både vill och kan delta och bidra aktivt i 
arbets- och samhällslivet ännu några år. Pensionsåldern kommer att höjas succe-
sivt varigenom fler kommer att arbeta längre, vilket är såväl ekonomiskt nödvändigt 
för att klara framtida pensioner på rimlig nivå, som för många också väldigt positivt 
för att bibehålla fysisk och mental hälsa så länge som möjligt. Stor flexibilitet är 
dock viktigt att behålla då de individuella förutsättningarna kan variera starkt.

Det är dock bekymmersamt att allt färre äldre representerar oss i beslutande 
politiska församlingar. Åldersdiskrimineringen tilltar i landet och den är ett stort 
problem, inte enbart för oss. Tyvärr röstade alltför få seniorer på oss i valet 2018. 
Vi Moderata Seniorer har, med minskade resurser, ett digert arbete framför sig. Vår 
målsättning är klar: I valet 2022 ska fler män och kvinnor 65+ lägga sin röst på oss 
Moderater! För att uppnå detta är det viktigt att vi ytterligare vidareutvecklar den 
Moderata äldrepolitiken i samverkan med seniorer och sedan aktivt för ut denna.

Stockholm i april 2019

Moderata Seniorers styrelse

Margareta Pålsson Carl G Nilsson Roland Leek
Ordförande  Förste vice ordförande Andre vice ordförande

Berit Assarsson Eva Björne  Maud Hadders

Jeppe Johnsson Margareta Olgart Holmberg Lars Ralph

Anita Sidén





Moderatkvinnorna
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Styrelse

Ordförande

Annicka Engblom, Rödeby, ordförande, nyval, t o m 7/11 2016  
Maria Rydén, Göteborg, fr om 9/11 tf

1:e vice ordförande

Maria Rydén, Göteborg, nyval, t o m 9/11 2016 
Ulrica Schenström, Stockholm, fr o m 9/11 2016 tf

2:e vice ordförande

Ulrica Schenström, Stockholm, nyval, t o m 9/11 2016

Övriga ledamöter

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Bjuv, omval Alexandra Anstrell, Haninge, omval

Ulrika Dakouri, Helsingborg, nyval Åsa Wackelin, Skövde, nyval

Susanne Wallner, Östersund, nyval, t o m 22/4 2016 Lotta Olsson, Örebro, nyval

Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele, nyval, fr o m 23/4 2016

Länskvinnoordföranden 2015-2017
A Eva Solberg, Enskede Gård 
B Emma Feldman, Järfälla 
C Jeanette Meland, Knivsta 
D Thérèse Wachtmeister 
E Joanna Sjölander, Norrköping 
F Susanne Wahlström, Habo 
G Anna Gutsbée, Växjö 
H Anna Victor Hiort, Borgholm 
I Anna Hrdlicka, Visby 
K Helene Fogelberg, Ronneby 
M Ulrica Fors-Stenmark, Skanör 
N Marianne Pleijel, Kungsbacka  
Os Carina Ridenius, Göteborg 
O Carin Ramneskär, Uddevalla  
Pn Linda Jansson, Färgelanda 
Ps Kristina Wilhelmsson, Ulricehamn  
R Åsa Wackelin, Skövde 



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

319

Moderatkvinnorna
(2015-2018)

MQ

VG Linda Jansson, Färgelanda, fr o m maj 2016  
S Marie Oudin, Kristinehamn 
T Annelie Bramvehl, Karlskoga, maj 2016 – nov 2016  
U Stephanie Bruksgård, Västerås 
W Petra Wiklund, Dalarna, Gagnef  
X Ann-Charlotte Granath, Gävle  
Y Isabell Andersson, Erikslund 
Z Susanné Wallner, Östersund 
AC Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele  
BD Rigmor Åström, Boden

Hedersledamöter
Ann-Cathrine Haglund, Kumla 
Gullan Lindblad, Karlstad 
Beatrice Ask, Stockholm 
Catharina Elmsäter Svärd, Enhörna 
Magdalena Andersson, Jönköping 
Saila Quicklund, Frösön 
Annicka Engblom, Rödeby

Verksamhetsrevisorer
Ewa Thalén Finné, Mariefred 
Ingrid Erneman, Danderyd

Personal
Yvonne Svengard Eriksson, ombudsman och ansvarig för Aktion MKF utbildningen.

Caroline Wallensten, började som politisk sekreterare den 30 januari 2017.

Råd/Stämma
I Stockholm den 4-5 dec 2015. Vi fick lyssna till partiledare Anna Kinberg Batra. 
Eva Uddén Sonnegård talade under temat ”Löneskillnader och integration” och 
Malin Dreifaldt, ordförande för Bilkåren under temat ”Civilt försvar och frivillighet”.

I Stockholm den 22-23 april 2016. Vi fick lyssna till gruppledare Jessica Polfjärd 
och Gunilla Carlsson. Olika arbetsseminarium genomfördes med anknytning till 
våra arbetsgrupper Civilförsvar och Integration. Föreläsare var Lisbeth Brevig, 
ordförande Civilförsvarsförbundet Flen som pratade under temat ”Vad för civilför-
svaret i dag och vad vill vi göra imorgon?”. Karin Sedvall, politisk sakkunnig (m) 
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integration under temat ”Vad händer på integrationsområdet?”. Anna Henningsson, 
brandingenjör Örebro under temat ”Vad kan vi lära av de stora bränderna vi haft i 
Sverige de senaste åren?” samt Évin Khaffaf, författare under temat ”Sverige – en 
(o)besvarad kärlekshistoria”

I Stockholm den 9-10 december 2016. Ordförande Annicka Engblom avtackades. 
Arbetsgruppen Försvar och säkerhet, Lotta Olsson, presenterade sitt arbete och 
hade även bjudit in Benjamin Dousa, ordförande MUF samt Bettina Kashefi, som 
kommenterade arbetet. Arbetsgruppen Integration, Ann-Charlotte Hammar Johns-
son, presenterade sitt arbete och Eva Uddén Sonnegård deltog med information 
om arbetet. Lena Melin, Aftonbladet, Torbjörn Nilsson, Expressen samt Johan 
Sennerö, Reuters deltog i en paneldebatt ledd av moderator Ulrica Schenström. 
Ulrica Schenström avslutade rådet med att prata om det politiska läget, opinionen 
och Europa.

Sammanträden

Styrelsen har sammanträtt

2015

21-22 maj, internat 
25 juni 
20 augusti 
24-25 september 
19 november 
1 december, telefonmöte

2016

11-12 februari 
11 mars 
18 mars, telefonsammanträde 
21 april 
16 maj, telefonsammanträde 
9 juni 
19-20 augusti internat 
9 september, telefonsammanträde 
7 oktober 
18 november 
9 december
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2017

20 januari 
9 februari, telefonsammanträde 
2 mars, telefonsammanträde

Tidning
Under 2015 kom tre nummer ut. Under 2016 skickades fyra nummer ut. Styrelsen 
fattade under 2016 beslut att lägga ner tidningen, då man istället satsar på en 
politisk sekreterare.

Media
Under perioden har Moderatkvinnor på olika nivåer varit delaktiga i media. Vi har 
synts i lokalmedia med insändare av respektive ordförande, dessutom i många 
gemensamma artiklar med ordföranden Annicka Engblom och lokal representant. 
Vi har också fått genomslag i olika riksmedia under perioden.

Websida och aktiviteter på BBS Moderat samt hemsidan

Moderatkvinnorna har en egen hemsida under adress www.moderatkvinnorna.se 
där pressmeddelanden, artiklar med mera läggs in. Vi har också en egen sida på 
Facebook. Är också synliga via twitter.

Övriga aktiviteter

2015

Under Almedalsveckan 2015 arrangerade Moderatkvinnorna ett mingel samt 
bemannade en bod under Almedalstalet.

Den 29 augusti arrangerades MQ-dagen under temat ”Moderatkvinnorna 100 år- vi 
var först”.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson deltog på EPP womens möte i München den 
29-30 oktober.

På partistämman i oktober firade Moderatkvinnorna 100 år på scen med infor-
mation om historiken samt deltagande med många av våra gamla kvinnliga 
företrädare.

Den 20 november besökte styrelsen Årsta Slott och fick ta del av berättelsen om 
den världsberömda författarinnan och kulturpersonligheten Fredrika Bremer som 
växte upp på Årsta slott. I dag finns det där en museivåning på slottet med minne 
från Fredrikas tid.

http://www.moderatkvinnorna.se/
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Moderatkvinnorna uppmärksammade på FB och hemsidan den 25 november då 
det var FNs internationella dag för våld mot kvinnor.

Moderatkvinnorna arrangerade den 9 december Anna-mingel i Schönfeldtska 
praktsalen med ca 75 deltagare.

Styrelsen beslöt att tillsätta två arbetsgrupper. Den ena om Integration med

Ann-Charlotte Hammar Johnsson som ansvarig och den andra om Försvaret och 
Civilförsvaret med Lotta Olsson som ansvarig. Maria Rydén hoppade som första 
ansvarig av uppdraget, pga tidsbrist.

2016

Moderatkvinnorna sponsrade tio kvinnor till Tjejvasan.

Moderatkvinnorna uppmärksammade den 8 mars med att skriva en insändare 
under temat: Vi kompromissar inte om jämställdheten!

Moderatkvinnorna arrangerade tillsammans med Sveriges Kvinnolobby en utfråg-
ning på riksdagen under temat ”Hur lever Sverige upp till FNs kvinnokonvention?”. 
Ordförande Annicka Engblom deltog i panelen.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson deltog på EPP womens möte i Tjeckien den 8-10 
april.

Ordförande Annicka Engblom deltog den 16 juni på ett seminarium i riksdagen 
under temat ”Taxibranschen och sexhandeln”.

Under Sverigemötet den 20-21 maj deltog Moderatkvinnorna med ett bokbord 
samt arrangerade ett seminiarum under temat ”Är jämställdheten i Sverige ho- 
tad?”. Deltagare var Alice Teodorescu, Sara Mohammad från GAPF samt polisen 
Martin Malmgren.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson deltog på EWL General Assembly den 2-5 juni i 
Bryssel.

Elisabeth Björnsdotter Rahm deltog i juli på EPP womens möte i Malaga.

Under Almedalsveckan arrangerade Moderatkvinnorna ett seminarium samt ett 
mingel. Seminariet hade temat ”Hjälp det brinner i min olivolja”.

Ordförande Annicka Engblom deltog på ett seminarium arrangerat av VHED  
(Varken hora eller kuvad) den 4 juli kl. 10.00-11.30.

Den 25 augusti var det internationella dagen mot våld mot kvinnor. Detta uppmärk-
sammade vi på FB och hemsida med temat ”25% av kvinnorna i Sverige har blivit 
slagen av någon som står henne nära – Detta måste få ett slut nu”!
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Den 27 augusti var det Moderatkvinnornas dag. Temat var Bra mat i skola gör 
skillnad – det handlar inte om pengar utan om engagemang och passion. Flygblad 
sändes ut till förbunden. Kampanj kördes på FB och hemsida.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson deltog den 19 september på ICAA och WOCADs 
internationella konferens på temat ” Focus on Women in addiction in the 2020’s”. 
(ICAA, International Council on Alcohol and Addictions, och KSAN (WOCAD), 
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor för de 
svenska kvinnoorganisationernas för frågor som berör alkohol, narkotika och 
beroendeframkallande läkemedel)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson representerade MQ vid ett EPPW möte i Bulga-
rien den 13 oktober. Det är Moderaternas arbetsgrupp i Bryssels kvinnoorganisa-
tion. Tre möten äger årligen rum. Agendan är aktuell politik och att driva frågor till 
EPPs kongress för kvinnor i Europa.

Arbetsgruppen Integration, anordnade ett seminarium med titeln ”Framtidens 
föräldraförsäkring – för integration och jämställdhet” den 19 oktober. Panelen 
bestod av. Eva Uddén Sonnegård, tidigare statssekreterare för moderaterna, som 
ledde seminariet tillsammans med Ann-Charlotte Hammar Johnsson (ansvarig för 
arbetsgruppen). Lina Aldén, docent vid Linneuniversitet, Anne Bos- chini, docent 
vid Stockholms Universitet, Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv och 
tidigare statssekreterare (M), Annika Sundén, arbetsmarknadsdirektör Arbetsför-
medlingen och Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna.

Den 16 november arrangerades ett seminarium med arbetsgruppen Samhälls-
säkerhet och Försvar. Deltagare var moderator Ulrica Schenström, Lotta Olsson 
(ansvarig för gruppen), Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker på Total- för-
svarets Forskningsinstitut samt Helene Brinkenfeldt, verksamhetschef för Missing 
people.

Den 20 november var det barnkonventionens dag. Detta uppmärksammade vi 
med kampanj på FB och hemsidan under temat ”Låt barn få vara barn – Nej till 
barnäktenskap!”

Alexandra Anstrell deltog på regeringens inbjudan den 25 november, om ”Fortsätt-
ning av strategi för våld mot kvinnor.

Den 5 december invigde Moderatkvinnorna ett mentorskapsprojekt. Det invigdes 
av partiledare Anna Kinberg Batra och vi fick även lyssna till Maud Olofsson, som 
pratade under temat ”Kan systerskap stärka ledarskapet?”. Ansvariga för projektet 
är Ulrica Schenström, Emma Feldman och Yvonne Svengard Eriksson.

2017

Alexandra Anstrell deltog den 22 januari på Fadimes minnesgala på Berns i 
Stockholm
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Den 25 januari deltog Åsa Wackelin och Alexandra Anstrell på en internationell 
konferens i samarbete med riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vi deltog med bl.a bokbord.

M-kvinnorna anordnade ett seminarium den 25 januari med titeln ”Finns det ett 
glastak? Föräldraförsäkringens betydelse för kvinnor födda både i Sverige och 
utanför Sverige”. Eva Uddén Sonnegård, tidigare statssekreterare (M), ledde 
seminariet. Nima Sanandaji, teknologie doktor och chef för tankesmedjan ECE- 
PR, presenterade slutsatserna i sin bok ”The Nordic Gender Equality Paradox”. 
Susanna Popova, författare och journalist, och Niklas Wykman, riksdagsledamot 
(M), kommenterade boken.

Tf ordförande Maria Rydén deltog den 31 januari-1 februari på Forum Jämställdhet 
i Örebro.

Den 6 februari uppmärksammade Moderatkvinnorna Internationella dagen mot 
kvinnlig könsstympning genom att vara synliga på FB och hemsida med temat ”Låt 
barn vara hela!”.

Alexandra Anstrell deltog från Moderatkvinnorna på en studieresa till Etiopien den 
6-11/3 för att besöka vårt biståndsprojekt Fistulasjukhuset.

Lördagen den 25 mars deltog Moderatkvinnorna på ett seminarium under 
Sverigemötet med temat ”Förslag för ett säkrare och mer integrerat samhälle. 
Arbetsgrupperna ”Samhällssäkerhet och försvar samt ”Integration” presenterade 
sina rapporter.

Övrigt
Styrelsen nominerade Ewa Thalén Finné till fortsatt förtroende som ordförande i 
Fistulasjukhuset samt Eva Lohman som revisorsersättare.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson omvaldes 2016 som vice ordförande i KSAN 
(Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor.)

Moderatkvinnorna deltar i Sällskapet för moderata kvinnors historia genom att 
delta på mötena och sälja deras böcker.

Moderatkvinnornas styrelse är kontaktpersoner för våra länskvinnor;

Åsa Wackelin Västerbotten 
Dalarna 
Göteborg

Lotta Olsson Uppsala 
Västmanland 
Skåne
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Ann-Charlotte Hammar Johnsson Blekinge 
Kronoberg 
Kalmar 
Halland

Maria Rydén Norra Älvsborg 
Södra Älvsborg 
Bohuslän

Susanné Wallner (t o m 23/4 2016)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (fr o m 23/4 2016)

Norrbotten 
Stockholms stad 
Västernorrland 
Gävleborg

Ulrika Dakouri Skaraborg Örebro 
Jönköping

Ulrica Schenström Östergötland 
Värmland 
Stockholms län

Alexandra Anstrell Jämtland 
Södermanland 
Gotland

Produkter
Följande profilprodukter med mera har producerats under åren 2013-2015  
funnits i lager:

• Kundvagnspolett

• Penna

• Pannband

• Mössa

• Fleecväst

• Pikétröja

• Små pins

• Stora pins

• Halsband

• Tygmärke

• Disktrasa – Svart blev vitt med Rut

• Reflexband

• Sverigeband
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• Keps

• Druvsocker

• Sporttröja

• Klistermärke med MQ

• Vindjacka

• Överfallslarm

Kurser/utbildning

Aktion MKF
Aktion MKF är en treårig utbildning för kvinnor med tyngre politiska uppdrag. Varje 
år antas en ny grupp om 20 deltagare. Utbildningsledare har varit Yvonne Svengard 
Eriksson.

Kurstillfällen under perioden 2015

Grupp 24:2, 25-27 september

Grupp 23:4, 23-25 oktober

Kurstillfällen under perioden 2016

Grupp 25:1, 26-28 februari

Grupp 24:3, 4-6 mars

Grupp 23:5, 16-20 april i Bryssel

Grupp 24:4, 23-25 september

Grupp 25:2, 21-23 oktober

Kurstillfällen under perioden 2017

Grupp 26:1, 24.26 februari

Grupp 25:3, 17-19 mars

Kontakt med andra organisationer
Moderatkvinnorna har varit medlem i eller är anslutet till följande organisationer:
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• KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och 
narkotikafrågor

Styrelserepresentanter

Elisabeth Björnsdotter Rahm är Moderatkvinnornas ledamot i valberedningen till 
partistyrelsen och Lisbeth Sundén Andersson är ersättare.

Ewa Thalén Finné är ordförande för Stiftelsen Fistulasjukhuset och Lena Asplund 
revisorssuppleant.

Ekonomi
År 2015 erhöll Moderatkvinnorna ett ekonomiskt bidrag på 3.088.621 kronor. År 
2016 erhöll vi 3.065.064 kronor och år 2017 3.200.000 kronor. Både 2015, 2016 
och 2017 erhöll vi ett statligt anslag på 2.655.810 kronor.

Biståndskommittén
Kommittén består av;

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, ordförande samt Yvonne Svengard Eriksson, 
sekreterare

Kommittén har till uppgift att sköta insamlingarna till Moderatkvinnornas bistånds-
projekt: Stiftelsen Fistulasjukhuset och Thailändska hjälpen.

På Fistulasjukhuset i Addis Abeba, Etiopien behandlas förlossningsskadade 
kvinnor. Många fattiga kvinnor som föder barn i Etiopien är bara barn själva. Kvin-
nor som grupp har en underordnad ställning, vilket för med sig en konstant under-
näring som i sin tur ofta medför långa svåra förlossningar utan hjälp. Barnet kanske 
dör men måste ändå födas fram och det uppstår fruktansvärda underlivsskador för 
den unga mamman som följd. Tarm och urinblåsa fungerar inte mer och kvinnan 
blir utstött och förskjuts från sin familj och till och med sin by. Fistulasjukhuset 
hjälper flickorna tillbaka till ett människovärdigt liv.

Thailändska hjälpfonden. Kommittén verkar för ekonomiska bidrag till BaanChiv-
itMai (New Life Center), ett skolhem som bedrivs av Pingstmissionens u-landshjälp, 
Barn i Nöd, Erikshjälpen och Svenska Journalens Läkarmission. BaanChivitMai 
ger ungdomar möjlighet till utbildning, sysselsättning och viss inkomst. De äldre 
ungdomarna går i skola på lördagar och söndagar och tillverkar broderier och 
sidenblommor under veckan, som ger en inkomst till barnhemmet. Tygblommorna 
och broderierna säljs bland annat via Moderatkvinnornas kansli. Biståndskommit-
tén är fadder för pojken Djoj på barnhemmet BaanChivitMai.
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Styrelse
Ordförande:    1:e vice ordförande:

Ulrica Schenström  Maria Rydén
ordförande, nyval   Göteborg, omval

Övriga ledamöter

Ann-Charlotte Hammar Johnsson Alexandra Anstrell
Bjuv, omval   Haninge, omval

Ulrika Dakouri  Åsa Wackelin 
Helsingborg, omval  Skövde, omval

Elisabeth Björnsdotter Rahm Eva Solberg
Lycksele, omval   Stockholm, nyval

Personal
Yvonne Svengard Eriksson, ombudsman och ansvarig för Aktion MKF utbildningen 
till och med 31/12-2018

Caroline Wallensten, politisk sekreterare fram till och med 31/12-2018, ombuds-
man från och med 1/1-2019

Råd/Stämma
7-8 april 2017 Stämma, med anförande av partiordförande Anna Kinberg Batra.

8-9 december 2017, Råd

Inbjudna talare var Gunnar Strömmer om ”Moderaterna, framtid och politikutveck-
ling”. Jessica Polfjärd om ”Vår arbetsmarknadspolitik”.

Från styrelsen talade Ulrica Schenström och Eva Solberg

Sammanträden
Styrelsen har sammanträtt

7 april 2017   Konstituerande styrelsemöte
2 juni 2017   Styrelsemöte
10 september 2017 Styrelsemöte, Telefonmöte
21 september 2017 Styrelsemöte, Skypemöte
17 november 2017 Styrelsemöte

26-27 januari 2018 Styrelseinternat
9 mars 2018  Styrelsemöte, Skype
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13 april 2018  Styrelsemöte, Skypemöte
20 april 2018  Styrelsemöte, Telefonmöte
24-27 maj 2018  Styrelseinternat
28 september 2018 Styrelsemöte
16 november 2018 Styrelsemöte

22 februari 2019 Styrelsemöte

Media
Under perioden har Moderatkvinnor på olika nivåer varit delaktiga i media. Vi har 
synts i lokalmedia med insändare av respektive ordförande, dessutom i många 
gemensamma artiklar med representanter ur styrelsen och lokal representant. Vi 
har också fått genomslag i olika riksmedia under perioden. 

För att nämna ett exempel; Cirkulärartikel tillsammans med Moderata seniorers 
ordförande, Margareta Pålsson, ordförande Ulrica Schenström och lokala 
representanter.

Moderatkvinnorna har synts i flera tidningar runt om i landet. Bland annat i SvD 
Brännpunkt och DN Debatt. Alexandra Anstrell tillsammans med GAPF om behovet 
av att se över hur politiken kan säkerställa friheten för alla kvinnor genom att utreda 
slöjan.

Ordförande Ulrica Schenström har med MUF gjort gemensam sak om den kvinn-
liga ekonomiska friheten och pensionspåverkan och det behov av att reformera 
föräldraförsäkringen för att låsa upp de inlåsningseffekter den idag har. 

Utöver detta har Moderatkvinnorna, arbetsgrupperna och länskvinnoordförande 
synts i flertal lokalmedia o branschtidningar.

Websida och aktiviteter i sociala medier
Moderatkvinnorna har en egen hemsida under adress www.moderatkvinnorna.se 
där pressmeddelanden, artiklar och texter publicerats

På Moderatkvinnornas Facebook, Instagram och Twitter har kampanjer, bilder och 
artiklar delats. Vi har bland annat delat artiklar publicerade av medlemmar i media, 
uppmärksammat olika temadagar, lyft fram aktiva moderata kvinnor i landet, samt 
agerat på politik. 

Ett antal inlägg blev till kampanjer i sociala medier. Några av dessa är;
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2017
27 maj Morsdag

8 juni Natten är din, gemensam sommarkampanj med partiet

26 augusti MQ dagen - Vårdfrågan

20 november Barnkonventionens dag, en dag att uppmärksamma de barn som 
inte får vara barn.

23 november Video från försvarsgruppen om bil på vintern

25 november Internationella dagen mot våld mot kvinnor, fokus äldre kvinnor

2018
8 mars Internationella kvinnodagen

27 maj Morsdag

25 augusti MQ dagen - Vårdfrågan

Juli-september Valrörelse fokus

11 november Farsdag Fokus Barns rätt till båda sina föräldrar

Valrörelse 2018

Kortfattad summering av Moderatkvinnornas valrörelse
Under Almedalsveckan deltog Moderatkvinnorna aktivt i flera seminarier och 
paneler. Schenström deltog i paneldebatter som ordförande för Moderatkvinnorna, 
tv, radio och poddar. Även arbetsgrupperna så som t.ex. Familjefridsgruppen var 
inbjudna att delta i flera paneldebatter på området.

Vi har tagit fram en eftervalsanalys, som djupare går in på kvinnliga väljare, för 
att kunna ta lärdom till nästa val, men också vilka utmaningar vi står inför under 
kommande mandatperiod i denna grupp.
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I valrörelsen har Moderatkvinnorna varit aktiva i debatten genom ett aktivt delta-
gande i media, på Facebook samt ute i landet i lokala kampanjer. Ordförande Ulrica 
Schenström gjorde en turné i landet tillsammans med ombudsperson Yvonne 
Svengard och MQ ansvariga från riks, lokalt och regionalt med lokala nedslag från 
Skåne till Uppsala med seminarier, besök och kampanjer.

Den största focusen lades på vård och omsorgsfrågorna, då vi i flera olika under-
sökningar kunde se att detta var den största frågan hos kvinnliga väljare, även 
integrationen låg högt upp på listan.

Inför valet tog Schenström även kontakt med övriga Allianspartiers kvinnoförbunds 
ordförande för att säkerställa att vi hade ett bra samarbete sinsemellan och 
stämma av vilka frågor vi gemensamt var intresserade att titta på. Efter några 
möten kände alla att vi hade en bra grund att tillsammans lyfta frågan om kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, problemet med att kvinnors arbetade timmar 
fortfarande är lägre än männens och kostnaderna för detta. Detta resulterade 
ibland annat ett gemensamt seminarium i Riksdagen. På seminariet deltog utöver 
samtliga ordförande, forskarna Eva Uddén Sonnegård och Susanne Ackum.

Runt om i landet har våra nätverk bedrivit lokala kampanjer på såväl digitala platt-
formar som i fysisk form. Den 25 augusti gick den traditionsenliga MQ dagen av 
stapeln, och Moderatkvinnor över hela landet kampanjade samtidigt på något som 
var tydligt viktiga frågor för väljarna i valet – Vård och jämställdhet.

Moderatkvinnorna hade som mål att vara relevanta i politiska frågor som utgår från 
arbetet i arbetsgrupperna. Det har vi gjort och det arbetet fortsätter. Med målet att 
presentera politiska förslag till stämman 2019.

Vård & Omsorg (arbetsgrupp)
Bland väljargruppen kvinnor, var vårdfrågan en viktig fråga när vi gick in i valrörel-
sen och det höll i sig som en av de viktigaste frågorna för denna grupp. Moderat-
kvinnornas stora kampanjer valde därför att lyfta vården och belysa behovet av 
förändring ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi har även varit aktiva i debatten om 
”vinster” i välfärden och hur detta påverkar kvinnliga företagare, anställda och 
valfriheten.

Denna valrörelse har varit intensiv och relativt kort. Under den årliga MQ-dagen, en 
riksomfattande kampanjdag, var vårdfrågan stora fokusen. Runt om i hela Sverige 
kampanjade lokala moderatkvinnor och visade att vi tar vårdfrågan på allvar. 
Utöver fysiska kampanjer denna dag, och många som körde flera dagar, fylldes 
lokala tidningar med vår cirkulärartikel och sociala medier användes flitigt på flera 
håll. Med den lokala kännedomen många i nätverket har, kunde man även på flera 
ställen anpassa kampanjen för att tilltala så många lokala väljare som möjligt.

Inom denna arbetsgrupps arbete har moderatkvinnorna även spelat in korta filmer 
med budskap som spridits via Facebook, vi har gjort digitala bilder med budskap 
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som fått stor spridning via sociala medier, samt talat i Västernorrland, Västerbotten 
och Norrbotten. Under Almedalsveckan arrangerades ett seminarium med fokus på 
omsorg och äldre.

Vård och omsorg är frågor som är lätta att diskutera eftersom de flesta människor 
kan relatera till frågan. Målet med denna valrörelse har varit att skapa ett större 
engagemang inom detta område och att lyfta fram våra prioriterade frågor i så 
många forum som möjligt för att öka intresset för MQ och M politik. Vårdfrågan var 
en av de frågor där man i flera undersökningar kunde se att det var den viktigaste 
el näst viktigaste i gruppen kvinnliga väljare och det fanns ett behov av att möta 
framförallt de kvinnliga väljarna i denna fråga. 

Målet med aktiviteterna har alla syftat till att marknadsföra moderat politik för sjuk-
vård. Arbetsgruppen menar/anser att den har lyckats med upp draget. Spridningen 
av filmer och bilder har varit stort. Det har också varit viktigt att vi kunde visa för 
de kvinnliga väljarna att vi har en politik och engagemang i den fråga som många 
upplevde att politiken inte belyste. När vi fick till samtal med kvinnor om vården 
gick det sedan också lättare att börja prata om Moderaternas övriga politik.

Integration & Jämställdhet (arbetsgrupp)
Liksom vården har vi kunnat följa i flera olika undersökningar att invandring och 
integration varit en viktig fråga bland kvinnor. Att lyfta vikten av att integrera nyan-
lända kvinnor i samhället och på arbetsmarknaden har varit en viktig fråga som har 
en stark koppling mellan utbildning, arbete och jämställdhet.  

Vi har träffat personer som arbetar med integration på ett sätt som skapar inklu-
dering med fokus på kvinnor för att åstadkomma förändring. Kunskapen tar vi 
med oss in i den nya mandatperioden. Besök i verksamheterna skapar förtroende 
och tillit för att vi är garanten för fortsatta verksamheter och att vi utvecklar dessa 
modeller med uppföljning och återkoppling.

Moderatkvinnorna har fått återkoppling via lärare och föräldrar på skola där vi fått 
veta av släkting att besök har diskuterats och att vi genuint gör verklighet av orden. 
Verksamhetsbesök ger ringar på vattnet i deras kontaktnät, till familj och vänner 
samt tidigare arbetskollegor och vi nådde på så sätt flera väljare i en förtrolig 
kontext.

Vi kom, vi lyssnade, vi ställde frågor, vi såg verksamheterna, vi såg människorna 
och vi berättade om möjligheterna och sprider kunskapen. Bland de aktiviteter och 
besök som genomförts i valrörelsen i Skåne som Ann-Charlotte Hammar Johnsson 
ansvarat för kan nämnas:

Studiebesök LSS boende Skåne/ Helsingborg 

Studiebesök på friskola Skåne/Helsingborg.

Studiebesök/möte integration Skåne/Eslöv.
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Studiebesök integration företagande Skåne/ Helsingborg.

Studiebesök psykiatri Skåne/Helsingborg.

Dörrknackning Skåne svar om psykiatrin.

Kampanj MQ Skåne/Hörby, inlägg Fb och Instagram. 

Under Integrationsgruppen lyftes även kvinnors arbetskraftsdeltagande ut som 
en viktig del. Eva Uddén Sonnegård, ekonomie doktor, har för Moderatkvinnorna 
gjort en djupare analys av utanförskap för invandrade kvinnor som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. 

I rapporten konstateras också att kvinnor och mäns uttag av föräldraförsäkringen 
skiljer sig åt. Genom att omfördela dagarna i föräldraförsäkringen och endast ta 
ut 5 dagar per vecka är det möjligt att förlänga perioden för föräldraledighet. Kvin-
norna tar ut merparten de två första åren (289 dagar) medan männen tar ut betyd-
ligt mindre (53 dagar) enligt en ESO-rapport (ESO 2015:5). När barnen är 8 år har 
männen fördubblat sina uttag till 97 dagar medan kvinnorna har tagit ut ytterligare 
45 dagar till totalt 334 dagar. Män tar också ut föräldraledighet i flera korta perioder 
än vad kvinnor gör. 

ESO-rapporten påpekar också att ett mer jämställt uttag kopplas till mer jämställd-
het i hemmet och att man separerar i mindre utsträckning. I rapporten konstateras 
också att högutbildade med hög inkomst oftare har ett mer jämställt uttag. Med 
den takt som kvinnor och män i dag delar på föräldraledigheten kommer det att 
dröja 30 år tills uttaget blir helt jämställt. 
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Pensionerna i det nya inkomstbestämda pensionssystemet är mer känsliga för 
inkomstutvecklingen än i det tidigare pensionssystemet som var förmånsbestämt. 
En sämre löneutveckling tidigt i livet, då många kvinnor arbetar deltid, ger nu större 
negativa effekter på pensionerna än tidigare. I dag är 70 procent av fattigpensio-
närerna kvinnor och risken finns att dagens deltidsarbetande kvinnor med långa 
perioder av föräldraledighet kommer att tillhöra framtidens fattigpensionärer (se 
Alecta-studie om deltidsfällan). Rapporten i sin helhet går att få ut via Moderatkvin-
nornas kansli, Caroline Wallensten.

I arbetet togs även kostnadsanalyser och beräkningar fram på de reformområden 
man såg ett stort behov av att förändra. Föräldraförsäkringen var i sin start en bra 
utformning för att öka antalet kvinnor på arbetsmarknaden. I takt med att tiderna 
har förändras men inte föräldraförsäkringen, har detta lett till att den i den form 
den är idag bidrar till en statistisk diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden, 
oavsett val att skaffa barn eller inte. Vi ser också att utvecklingen mot ett mer 
jämlikt uttag av föräldraförsäkring och vab går långsamt, och att kvinnors pensio-
ner även i framtiden kommer vara lägre än männens som en följd av detta. Utöver 
det skriftliga underlaget har Eva hjälpt till att tala för moderatkvinnornas nätverk 
och visa på den forskning som finns, för att öka kunskapen i nätverket. Genom 
att Moderatkvinnorna samtalat och samverkat med MUF, vars medlemmar denna 
fråga är högst aktuell kunnat landa i gemensamma tankar och idéer framåt, bland 
annat i en DN Debattartikel. Schenström har även deltagit i flertalet seminariet och 
paneler under hela valrörelsen, med fokus på kvinnors deltagande på arbetsmark-
naden och behovet att av att se över hur vi kan nå en mer jämställd arbetsmarknad 
och minska antalet kvinnliga fattigpensionärer.

Under valrörelsens slutskede kom Socialdemokraterna fram med ett förslag om 
”Familjevecka”. Moderatkvinnorna analyserade detta förslag ur ett ekonomiskt och 
jämställdhetsperspektiv, med hjälp av Eva Uddén Sonnegård. Det var viktigt att 
under de debatter o panelsamtal som tog snabbt kunna svara på de frågor som 
kom att ta mycket uppmärksamhet efter att förslaget om Familjevecka lades. 

Genom att snabbt vara med i vändningarna, utan att tumma på vikten av kunskap 
om vad reformer får för konsekvenser, kunde Moderatkvinnorna stärka sin position 
i frågan och befästa att vårt mål är en hållbar väg som leder till faktiskt jämställdhet 
mellan könen.

Familjefrid (arbetsgrupp)
Många lokalpolitiskt engagerade kvinnor, tenderar ofta att få som första nämnd 
socialnämnden, varje kommun i Sverige har också enligt lag skyldighet att tillsätta 
en socialnämnd. Politikerna som väljs in i socialnämnden får oftast väldigt lite eller 
ingen utbildning alls i lagstiftning eller dess tillämpning. Målet har varit att förbe-
reda och stärka moderaterna i deras arbete kring alla frågor som rör kommunalla-
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gen och därmed det som ligger inom socialnämndens ansvarsområde. Nå många i 
Sverige som möter socialtjänsten och få fler att rösta på moderaterna.

Därför har vi prioriterat följande: Att ge dem ordentligt underlag, att kunna kam-
panja på sina frågor samt ökat självförtroende och relevans till många M-kvinnor i 
landet. Reformgruppens arbete har därför bättre rustat dessa politiker med en bra 
grund att kunna möta väljare och visa på politiska konflikten över blockgränserna 
och därigenom vinna väljare. 

Genom det strukturerade arbetet har vi vägt in kommunernas ansvar och soci-
altjänstens roll för människor som möter myndigheterna genom, att aldrig tappa 
fokus på ekonomi, rättssäkerhet och samhällsnytta. Här har vi stärkt bilden kring 
ett område där vi visat att vi ser individers personligare erfarenheter och inte viker 
oss för dem som hellre bara pratar i frågan utan att komma med verkliga lösningar 
på problemet. 

Möten med enskilda individer inom både myndigheter, socialtjänst, socionomer, 
advokater, läkare och övriga professioner har vi kommit i kontakt med väldigt 
många familjer som möter eller har erfarenheter kring omhändertagande av barn 
och unga, barn och unga som drabbats av psykiskt ohälsa samt familjer där vård-
nadstvisterna varit långa och kostsamma i personliga lidanden.

Detta ger en bredd som visar att vi når kvinnor och deras familjer människor som 
ska kunna välja Moderaterna i alla valen.

I ett riksdagsseminarium där vi bjöd in kvinnor och män från alla partier, i panelen 
hade vi experter som berättade om hur det ser ut i Sverige och varför politiken 
inte gjort mer. Övriga gäster var myndigheter, organisationer, kommunföreträdare, 
landstinget, SKL m.fl. Sedan bjöd vi även in många av de individer som vi följt 
under arbetets gång. Likt välkommen till verkligheten vi ville återkoppla vårt arbete 
till alla de som deltagit med sin kunskap.

Vi har deltagit vid flertalet kampanjer både i Stockholm men även i Östersund, 
Gotland, Jönköping, Örebro, Värmland och Göteborg Vi har gjort verksamhetsbe-
sök bland annat besökt Qrut I Stockholm, Alla kvinnors hus, Origo, Akillesjouren 
Sollentuna, Tusen möjligheter, Trasdockans dag har Eva Solberg talat kring frågan 
om sexuellt utnyttjade barn en manifestation som hölls på centralstationen i 
Stockholm.

Flertalet artiklar både i egen regi men även med andra t.ex. en socialsekreterare 
och några pappor. Försökte även få ut en artikel med Öppna moderater och Senio-
rerna men det var svårt att få in artiklarna under valrörelsen. Vi planerar nya försök 
runt jul. 

Talat på lokala talarkvällar/helger i Örebro för MQ 19 maj 2018. Almedalen deltog 
Eva vid över 10 talet olika sammanhang som alla berörde sociala frågor. Ex vid 
Barnrättstorget (detta är andra året i rad som jag bjuds in för att tala) Tjejjourernas 
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seminarium om psykisk ohälsa, Campus Gotland om skolhälsovårdens roll. KSANs 
seminarium vad händer efter metoo #falletifittja 

Östersund 25 augusti delade ut material vid valstugan. 

16 mars talade Eva Solberg från MQ, som enda politiker på en kongress i Stock-
holm som anordnades av PappaBarn med namnet Barnets Bästa och hur kan 
politiken säkra att det görs rättssäkra utredningar.

Våra digitala, riktade kampanjer/ annonser. Vi hade bland annat några olika #vi 
sviker inga barn. En annan är vi #MQ kommer aldrig acceptera att barn och unga 
far illa. #barnets rätt till sin familj 

Efter valet fortsätter förfrågningarna att komma in kring det fortsatta arbetet. Har 
redan varit och talat på NKMR symposium i Göteborg (nordiska kommittén för 
mänskliga rättigheter) lördagen den 29 sept. Är inbjuden till Norge under hösten. 
Samt ännu en kongress Barnets bästa i Stockholm lördagen den 17 november 
2018. 

I det långsiktiga perspektivet får vi inte glömma att dessa frågor är något som 
behandlas i alla kommunala församlingar. Här måste vi Moderater säkerställa 
att våra politiker är väl pålästa, har bra material och aktuell forskning som grund 
i sina beslut. Många lokalpolitiker runt om i landet som ofta är fritidspolitiker, 
behöver ständigt hålla hög kvalitet därför behöver partiet mer utbildning i dessa 
frågor. Genom att bidra till deras möjlighet att fatta korrekta beslut och även kunna 
använda vårt underlag i debatter och i valstugor ökar sannolikheten att kvinnliga 
väljare ser att vi är ett parti som även tar sociala frågor på allvar. När vi nu berättar 
om vårt arbete får vi frågan jaså jag visste inte att moderaterna brydde sig om 
sociala frågor?

Vi pratar om livspusslet och att vi behöver få in det i vår politik för att just attrahera 
småbarnsföräldrar och tonårsföräldrar som idag inte får eller hinner få det stöd 
som deras barn och unga kan behöva. Vi måste då också ha svar på hur samhället 
och vi som parti bäst bemöter familjen när allt i det privata rasar. Familjefridsgrup-
pens arbete har varit viktigt både för att kunna ta dessa debatter under valrörelsen, 
samt att se till att vi har ett bra underlag redan under kampanjerna, evidensbaserad 
nära människors vardag som lokalpolitikerna kan ha med sig in i den nya mandat-
perioden och arbeta utifrån.

Genom artiklar och Facebook-kampanjer har vi mött väljare i vad som brukar 
kategoriseras som en kvinnlig fråga. Men vi når även fäder och anhöriga som 
känner igen sig och är oroade över att denna fråga glöms bort i debatten, trots att 
det är här politiska beslut kan påverka hela livet för de berörda. Ett bra exempel på 
bredden och vikten i denna fråga är t.ex. den artikel Eva Solberg skrev tillsammans 
med en socialsekreterare i Göteborg, Marie Larsson. 

Arbetsgruppens arbete och deras politikutveckling var tillsatta för att kunna 
säkerställa att MQ under valrörelsen är aktuella i relevanta politiska frågor. Under 
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valrörelsen ökade gruppen sin aktivitet och synlighet, både gentemot våra aktiva 
och väljare

Krisberedskap och civilförsvar (arbetsgrupp)
Tidigt under i förberedelserna inför valrörelsen tog Moderatkvinnorna fram en folder 
i ämnet krisberedskap. Genom att likt alla andra flygblad och foldrar varit tillgänglig 
att ladda ner på vårt intranät och också genom att tillhandahållas till alla våra 
länskvinnoorförande i digital form har foldern fått spridning under en längre tid. 

Arbetsgruppen har haft en stor kampanj på Gotland samma dag som kungen 
invigde p18. Då lappade vi ett 50-tal bilar med foldern, samt kampanjade på torg 
runt om i landet. På kampanjer har både utdelning av material, men framförallt 
fokus på samtal varit grunden.

Riktade kampanjer mot parkerade bilar och utanför mataffärer kring ämnet ‘är du 
förberedd för det oförutsedda? Har lett till en bra samtals öppnare och gett grun-
den till bra kvalitetssamtal.

Vi har haft Bilkåristerna samt personer från Missing people och bollat med hur de 
lägger upp sina organisationer för att i vår tur kunna få fram kreativa och hållbara 
förslag. 

Vi har gjort flera fb-filmer i olika ämnen i krisberedskap. Bl.a. den om hur man 
klarar en kris om man blir stående ute och har kört fast med bilen vintertid, samt 
utrustning man bör ha i sin bil för sin egen överlevnad. Den filmen hade stor sprid-
ning och kunde nå många väljare.

Vi har tagit fram ficklampor samt Powerbank för telefon och Ipad.

En liten turnégrupp beståendes av Åsa Wackelin, Lotta Olsson - led. Försvars-
utskottet samt Ellen Juntti - led. Justitieutskottet har rest land och rike runt och 
hållet föredrag om kris- och civilförsvar samt säkerhet för medborgaren. Det har 
varit väldigt uppskattat.

Vi har varit i större delen av landet. Vi har genom detta även presenterat oss hos 
olika företag och myndigheter och där presenterat vårt jobb. De som blev mest 
imponerade av vårt arbete var nog försvarets ledning i Boden.

Under Almedalsveckan hölls ett öppet seminarium.

Vi har skrivit och fått flera artiklar i ämnet publicerade ute i landet samt haft ett 
mittuppslagsreportage med förstasida vid en föreläsning Åsa Wackelin hade för ett 
stort antal M-kvinnor i Degerfors.

Vi har varit synliga och fått mycket positiv feedback, just för att vi driver politik och 
även driver frågor som många kvinnor tror att de ej har glädje eller intresse av. Är 
tämligen övertygad om att vi tack vare detta arbete fått fler att välja oss.
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Det har tagit oerhört mycket ideellt med tid och engagemang. Men har varit värt 
varje minut när man märker att det blir en förändring i debatten när man möter 
väljarna i dessa frågor

Landsbygd, jakt och miljö (arbetsgrupp)
Målet med arbetsgruppens kampanj var att få fler kvinnor att ha förtroende för oss 
moderater och rösta på oss samt att stärka lokala M kvinnor för att få bra positio-
ner i sina valkretsar. Kampanj skedde i ett antal kommuner och en del samkörde vi 
med att jag höll i en talarkväll och på en del ställen har vi gjort studiebesök. Vi har 
sänt live på Facebook och lagt ut massor av olika inlägg i sociala medier. För att 
förstärka kampanjen tog jag fram två profilprodukter som var en tygpåse med citat 
av Margret Thatcher samt en text om att MQ vill ha fler starka kvinnor i politiken. 
Tygkassen har varit efterfrågad och lätt att dela ut med ett flygblad om vår politik 
i. Man tog också fram ett hopfällbart sittunderlag med texten ”För mer frihet” som 
också gått som smör i solsken och gett många bra samtal kring vår politik generellt 
och jakt, häst och fritidsfrågor i synnerhet. 

Kampanjer
Östhammar – studiebesök på en ridskola och talarkväll om vildsvin. 

Haninge – hästhoppningstävlingar på Runsten Equestrian både i juni och i augusti. 
Kampanj och vi delade ut hovkratsar med mq märke på och samtalade om småfö-
retagarfrågor, hästpolitik mm Livesändning på fb samt bilder. 

Uddevalla – studiebesök hos en äggfabrik, en grisuppfödare och en uppfödare 
av Black Angus boskap och samtalade om företagarfrågor och landsbygdspolitik 
samt vikten av bra mat. Kampanj på stan och talarkväll om landsbygdsfrågor, jakt 
och miljö för moderater i regionen. Många inlägg i sociala medier. 

Kölsta/Köping – studiebesök och samtal ang. vargarna i Kölstareviret. Inlägg på fb. 

Jönköping – studiebesök och kampanj på nya Jaktiabutiken som också öppnar 
inomhusskjutbanor mm. Här sände vi live på fb och lyfte dels vår politik men också 
de lokala m kvinnorna. 

Norrtälje – kampanj i Rimbo, Hallstavik och Elmsta där vi lyfte jaktfrågor specifikt.

MQ dagen hade vi kampanj i Stockholms län i Salem och Nynäshamn. Vi delade 
massor av sittunderlag och samtalade om företagarfrågor samt hur vi lyfter lyfter m 
kvinnor lokalt. 

Växjö – här kampanjade MQ tillsammans med Anna Tenje. En riktigt bra kampanj 
på stan där vi gick efter gågatans i butiker för att tala med personal och dela ut 
trygghetslarm. MQ sponsrade sittunderlag som Växjö skulle ha på kampanj en 
annan dag. 
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Kristinehamn – kampanj på torget tillsammans med allianskollegor. Vi delade 
tygkassar och sittunderlag och samtalade mycket om företagsfrågor, jakt och miljö. 
Här körde vi en livesändning för att lyfta vår politik och lokal m kvinna. 

Karlskoga – studiebesök på Alfred Nobel museum, lokalt företag i bröllops-
branschen och kampanj på torget samt talarkväll om jakt, varg och vildsvin.

Jämtland – vi körde kampanj på torg och vid matbutiker i Krokom, Trångsviken, 
Mörsil, Järpen och Åre. Vi sände live på fb och lyfte de lokala m kvinnorna samt vår 
politik. 

Aktiviteterna var kopplade till valet 2018 genom att dels lyfte vi de lokala kandida-
terna och dels våra politiska förslag som vi vill förbättra Sveriges landsbygd med 
när vi regerar Sverige och de olika kommunerna. De kommuner som jag besökte 
var nöjda och glada för uppmärksamheten och har berättat att de stärkt dem i 
valrörelsen såväl internt som utåt mot väljarna. 

Övriga aktiviteter

2017

Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Moderatkvinnorna ett internt mingel, 
anordnade två seminarier ”Villkor för integration” samt ”Matutmaningen”. Mode-
ratkvinnorna hjälp även till att bemanna en bod under Anna Kinberg Batras tal där 
bland annat tröjor med citat av Anna delades ut.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson deltog för MQ i paneldiskussion om 
föräldraförsäkringen.

26 augusti arrangerades MQ-dagen under temat ” 1 av 2 känner sig trygg med 
sjukvården – Vi vill att alla ska känna sig trygga med sjukvården”. Materialet togs 
fram med hjälp av en undersökning från Ipsos, så att alla siffror skulle vara helt nya 
och aktuella. Kampanj i så väl sociala medier, klassisk kampanj och i media över 
hela landet.

2018

8 mars anordnades kampanj i så väl sociala medier, klassisk kampanj och i media 
över hela landet med anledning av internationella kvinnodagen med tema vård.

Under Almedalsveckan 2018 arrangerade Moderatkvinnorna ett internt mingel, 
anordnade två seminarier ”Villkor för integration” samt ”Matutmaningen”. Moderat-
kvinnorna hjälp även till att bemanna en bod under Ulf Kristerssons tal där bland 
annat flyers och piggelinglassar delades ut.
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25 augusti gick den årliga MQ-dagen av stapeln, under temat Att ta tag i och 
förändra vården är en fråga om jämställdhet. Flygblad, affischer, sociala medier 
inlägg och artiklar togs fram.

Kurser/utbildning
Aktion MKF & Mentorskapet

Aktion MKF är en 2,5 årig utbildning för kvinnor med tyngre politiska uppdrag.

Varje år antas en ny grupp om 20 deltagare. Utbildningsledare har varit Yvonne

Svengard Eriksson.

Kurstillfällen under perioden 2017-2018

Grupp 25

Träff 3, 17-19 mars 2017
Träff 4, 15-17september 2017
Träff 5, 21-25 april 2018, Bryssel

Grupp 26

Träff 3, 23-25 mars 2018
Träff 4, 9-11 november 2018
Träff 5, 30 mars – 3 april, Bryssel

Grupp 27

Träff 1, den 16-18 mars 2018
Träff 2, 12-14 oktober 2018
Träff 3, 15-17 mars 2019

Grupp 28

Träff 1, 22-24 februari 2019
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Ekonomi
Nedan redovisas Moderata Kvinnornas ekonomiska resultat för räkenskapsåret 
2017 och 2018.

2018 2017
Intäkter

Statligt anslag 2 655 810 2 655 810

Övriga intäkter 771 760 320 927

Summa intäkter 3 427 570 2 976 737

Kostnader

Övriga externa kostnader -2 361 718 -2 131 622

Personalkostnader -1 416 090 -1 466 640

Summa kostnader -3 777 808 -3 598 262

Resultat -350 238 -621 525

Kommentarer:

Övriga intäkter avser framförallt deltagaravgifter. Att de övriga intäkterna 2018 är 
högre än 2017 beror på att riksorganisationen tillsköt 462 tkr för det valarbete som 
Moderata Kvinnorna genomförde under 2018. Att de övriga externa kostnaderna 
var högre 2018 än 2017 beror på valarbete.

2018 tillsköt riksorganisationen, förutom pengarna till valarbetet, 350 238 kr för 
Moderata Kvinnors verksamhet och för 2017 var tillskottet 621 525 kr.

Delaktighet i organisationer

EPP Women 
EPP Women grundades 1981 och består av över 50 medlemsorganisationer från 
EPP: s politiska partier som är medlemmar i EPP i Europeiska unionen och länder 
utanför EU. Alla medlemsorganisationer är kvinnoorganisationer från politiska 
partier.

Moderatkvinnorna är med i organisationen genom att vårt parti är medlemmar i 
EPP gruppen i Europarlamentet.

EPPW är dedikerade till arbetet för utveckling av kvinnors politiska frigörelse i hela 
Europa. EPPW driver viktiga kvinnorelaterade frågor samt frågor med bäring på 
jämställdhet på arbetsmarknaden och kvinnligt företagande. 

EPPW har också fokus på kvinnors roll när det gäller att främja frihet, rättvisa, 
mänskliga rättigheter och demokrati, inte bara i Europa utan också i regioner som 
upplever enorma förändringar, som Mellanöstern och Nordafrika.
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Möten hålls dels i Bryssel och dels i de olika medlemsländerna där det är kost-
nadseffektivt att vara och dit det går att ta sig för alla.

I februari hölls EPPWomen Colloque i Bryssel. Efter genomgången av verksam-
heten hölls ett föredrag av Marianne Thyssen, European Commissioner for Employ-
ment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility med efterföljande diskussion på 
tema Women on the Labour market. 

En dragning av hur man arbetar med sociala media, liknande den vårt parti haft 
inför valet förra året. 

I november hölls kongress i Slovenien, med val av ny styrelse för 2019-2021. 
Styrelsen har i stora delar varit densamma under lång tid.

President: Dr.h.c. Doris Pack, Tyskland

Secretary General: Hillie van de Streek, Nederländerna

Vice Presidents in the elected order:

Mariya Gabriel (EU Commissioner GERB Bulgaria)

Dubravka Šuica (MEP HDZ, Croatia)

Rozália Biró (Senator RMDSZ, Romania)

Laura de Esteban (former MEP PP, Spain)

Maria Syrengela (President of ND Women, Greece) and

Agnieszka Pomaska (Deputy of Sejm PO, Poland)

Treasurer: Ria Oomen-Ruijten (CDA, The Netherlands)

Budget Controllers: Maria Rauch Kallat and Corinna Zehler

I oktober var det höstmöte i Grekland på tema jämställdhet utifrån fakta och siffror 
i makt och beslutsfattande, och som ni vet ligger vi i topp i norden jämfört med hur 
det ser ut internationellt. 

Mötena följer i stort det vi diskuterar i Sverige så som fake news, integration och 
migration, fler kvinnor i politisk ställning och fler kvinnor på arbetsmarknaden. 

Finland har fått en representant från KD och så även Sverige, vilka vi ju ha gemen-
samma intressen med. Under förra perioden fram till november 2019 har vi haft en 
nordisk representant i styrelsen från Höjre i Norge.

Precis som i EPP så är MQ ”vakthund” för att den socialapelaren inte implemente-
ras så att fel frågor hamnar på agendan i Bryssel.
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KSAN
Moderatkvinnorna är medlemmar i KSAN som är Kvinnoorganisationernas Sam-
arbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN, är ett unikt samarbetsorgan för 
frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån flickors 
och kvinnors perspektiv.

KSAN är partipolitiskt och religiöst obundet. Bland medlemmarna, varav MQ är en, 
finns politiska kvinnoförbund, invandrarkvinnoorganisationer, läkare, barnmorskor 
samt kvinnojoursrörelsen. MQ är en av 39 medlemsorganisationer och organisa-
tionen har runt 320 000 kvinnor som medlemmar.

Målgrupp är tjejer och kvinnor och förebyggande arbete.

Eva Solberg har för fått förnyat förtroende att företräda MQ i styrelsen. Ann-Char-
lotte Hammar Johnsson har suttit som vice ordförande, men valde att lämna vid 
detta årsmöte, 2019.

Verksamheten är en viktig plattform för många viktiga frågor kring kvinnor och 
droger inte minst att kvinnor inte ska placeras tillsammans med kriminella män på 
boenden och att komma tillrätta med den kroniska akuta frågan om problematik 
kring psykiska problemen om droger där personer hamnar i misär mellan stolarna.

KSAN delar ut ett årligt pris i form av det som går under benämningen ”fjärilspriset” 
och som 2019 tilldelas Eva Dozzi för hennes förtjänstfulla och uthålliga insatser 
till att frågan om beroende med samsjuklighet blev till ett ansvar för politiker och 
myndigheter. 

”Hon har med sin långsiktiga kamp för sitt barns hälsa synliggjort avsaknad av 
adekvat vård och hjälp som drabbat beroende med psykisk ohälsa. Hon har gett 
röst åt de svagaste, de mest utsatta barn som samhället lämnat vind för våg eller 
placerat på undermåliga statliga institutioner.

Eva Dozzi är en modig kämpe som bidragit till en möjlig förändring genom att 
berätta om sin dotter och familjens situation, att ständigt leva i beredskap för att 
vad som helst kan hända. Hon är en förebild som inger hopp för flera föräldrar att 
ställa ansvariga till svars.” KSANS hemsida

Oktober 75 års jubileum
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor firade i 
oktober 75 år. Flickor är utsatta och diskriminerade. Framtidens arbete innefattar 
insatser för att motverka psykisk ohälsa, utslagning, övergrepp, utsatthet, skam, 
skuld och förakt, skrev Leena Haraké, för KSAN.
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Gapf
Moderatkvinnorna har under 2017 och 2018 samarbetar med Gapf under Fadime-
dagarna med seminarium i riksdagen och Fadimegalan. Anstrell och Wackelin har 
haft bokbord i riksdagen och Anstrell har inledningstalat. 

Hedersvåld och förtryck:
Under åren har flera frågor belyst men framförallt slöjförbud och barnäktenskap. 
Anstrell har på flera ställen i landet talat i ämnet och skrivit ex debattartikel tillsam-
mans med Sara Mohammad från Gapf

Moderatkvinnorna deltar i Sällskapet för moderata kvinnors historia genom att 
delta på mötena och sälja deras böcker.

Biståndskommittén
Kommittén har bestått av;

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, ordförande samt Yvonne Svengard Eriksson, 
sekreterare

Kommittén har till uppgift att sköta insamlingarna till Moderatkvinnornas bistånds-
projekt: Stiftelsen Fistulasjukhuset och Thailändska hjälpen.

Stiftelsen bildades 23 september 1988 för att utan vinstsyfte stödja Fistulasjuk-
huset i Addis Abeba, Etiopien. Sjukhuset behandlar förlossningsskadade kvinnor, 
utför forskning om fistulaskador och behandlingsmetoder av dessa. Fistulasjuk-
huset i Etiopien ansvarar även för Hamlin Midwifery College, som utbildar barn-
morskor. Detta college ligger strax utanför Addis Abeba. Utbildningen är fyraårig 
och ett 20-tal barnmorskor utexamineras varje år. Förutom huvudsjukhuset i Addis 
Abeba har även uppförts fem lokala sjukhus, spridda i olika delar av landet.

Stiftelsen bildades av Riksförbundet Hem och Samhälle, Centerkvinnorna, Fredrika 
Bremer Förbundet, Liberala Kvinnor, Moderatkvinnorna, Svenska Kvinnors Vän-
ster-förbund samt S-kvinnor. 2008 invaldes även en representant och ersättare för 
KD-kvinnorna och vid årsmötet 2009 en representant och ersättare för Miljöpartiet.

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte och i samverkan med organisationer och 
myndigheter stödja Fistulasjukhuset i Etiopien i dess arbete med förlossningsska-
dor hos kvinnor. Stiftelsen har under året skänkt 350 000 SEK till Hamlin Fistula 
Hospital i Etiopien 

Barn-och ungdomshemmet BaanChivitMai (betyder Hem för nytt liv) ligger i norra 
Thailand. Hemmet har idag drygt 100 barn. BaanChivit Mai stöds förutom av 
moderatkvinnorna av Barn i Nöd, Pingstmissionens U-landshjälp och Läkarmissio-
nen, Handelsbankens fadderfond och Rotaryklubbar.
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På BaanChivitMai bor idag drygt 100 barn. Många av dem är räddade från att bli 
sålda och hamna i prostitution. Många andra barn på barnhemmet har mist hela 
sin familj i aids och har ingenstans att ta vägen.

Hallickar åker omkring i de fattiga thailändska byarna och köper upp småflickor. 
Föräldrarna blir erbjudna ett bra pris för barnet och kan exempelvis bekosta sitt 
eget opiummissbruk eller köpa en traktor.

BaanChivitMai driver även ”Eden”, ett hem för aidssjuka småbarn som ingen vill ta 
hand om. Barnen dör oftast sist i familjen och de blir lämnade helt ensamma. På 
hemmet Eden kan de med mesta möjliga omsorg tillbringa sina sista år.

I Bangkoks slumkvarter har BaanChivitMai ett hus med dagcenter och förskola för 
handikappade barn och barn med sociala problem. Dagcentret är ett andningshål 
där de slipper se våld och misshandel och istället möter de omsorg och glädje.

Moderatkvinnorna stödjer BaanChivitMai genom insamlingar och säljer sidenblom-
mor och textilier som tillverkats på barnhemmet av flickorna och pojkarna. Den 
som vill kan också bli fadder till något av barnen. Kostnaden för att stödja ett barn 
på skolhemmet är ungefär SEK 200: -/månad och på Eden SEK 100: -/mån. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Till arbetsstämman den 28-30 augusti 2015 på Quality Hotel i Vänersborg,  
lämnar förbundsstyrelsen följande berättelse över verksamheten.

VID FÖRBUNDSSTÄMMAN DEN 21-23 NOVEMBER 2014 I 
SOLLENTUNA VALDES FÖLJANDE STYRELSE:
Rasmus Törnblom   Ordförande

Louise Meijer   1:e vice ordförande

Bodil Sidén   2:e vice ordförande

Andráa Ström    Ledamot

Björn Olsson    Ledamot

Gustaf Göthberg    Ledamot

Jessica Häggroth    Ledamot

Noria Manouchi    Ledamot

Oliver Rosengren    Ledamot

Oliver Öberg    Ledamot

Sara Hägerström    Ledamot

Som självskriven ledamot har Moderat Skolungdoms riksordförande tjänstgjort i 
förbundsstyrelsen: Mathilda Hjelm (fr.o.m 2014-03-09).

Som självskriven ledamot har Moderata Studenters riksordförande tjänstgjort i  
förbundsstyrelsen: Benjamin Dousa (fr.o.m. 2014-01-26).

Generalsekreterare Dennis Wedin har varit ständigt adjungerad och protokollförare 
samt föredragande i förbundsstyrelsen.

Övriga funktionärer i förbundet har vid olika tillfällen adjungerats till förbunds- 
styrelsens sammanträden.
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REVISORER
Till verksamhetsrevisorer valdes:  Carin Carlsson, Östergötland

     Emil Eriksson, Skåne

Till suppleanter för dessa valdes:  Caroline Högström, Västmanland

     Ida Drougge, Stockholm

Till räkenskapsrevisor valdes:   Johan Rönnkvist,

     Örhlings, Price Waterhouse Coopers

Till suppleant för honom valdes:  Marie Welin

     Örhlings, Price Waterhouse Coopers

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under perioden haft nio (9) protokollförda  
sammanträden:

Sammanträde nr. 511 23 november 2014  Stockholm

Sammanträde nr. 512  4 december 2014  Telefonkonferens

Sammanträde nr. 513  13-14 december 2015 Uppsala

Sammanträde nr. 514  25 januari 2015  Stockholm

Sammanträde nr. 515  13 mars 2015  Telefonkonferens

Sammanträde nr. 516  19 april 2015  Stockholm

Sammanträde nr. 517  22 maj 2015  Telefonkonferens

Sammanträde nr. 518  30 maj 2015  Stockholm 

Sammanträde nr. 519  13-14 juni 2015  Stockholm
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ARBETSUTSKOTTET
Förbundsstyrelsen har inom sig valt ett arbetsutskott enligt följande:

Ordförande:   Rasmus Törnblom

Ledamöter:   Louise Meijer

    Bodil Sidén

    Björn Olsson

Som självskriven ledamot har Moderat Skolungdoms riksordförande samt Moderata 
Studenters riksordförande tjänstgjort i arbetsutskottet. Generalsekreterare har varit 
ständigt adjungerad och protokollförare samt föredragande i arbetsutskottet.

Under denna period har följande sammanträden med arbetsutskottet avhållits:

Nr. 315, 2015-03-02  Telefonkonferens

REPRESENTATION
Moderata samlingspartiet

Partistyrelsen:   Rasmus Törnblom (självskriven ledamot)

    Louise Meijer (adjungerad)

    Bodil Sidén (adjungerad)

Partistyrelsens arbetsutskott:   Rasmus Törnblom

Valberedningen:     Rasmus Törnblom

Stiftelsen Bertil af Ugglas fond:   Rasmus Törnblom

Eftervalsanalysgrupp, EP-valet 2014:  Caroline Lagergren

Eftervalsanalysgrupp, Val 14 september 2014: Rasmus Törnblom
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PERSONAL
Riksförbundets personalorganisation är uppbyggd kring vårt centrala kansli i Stock-
holm. Regionalt har distrikten Stockholm, Skåne, Göteborg/Bohuslän under perioden 
haft egen disstriktanställd personal.

Centrala kansliet

Generalsekreterare  Dennis Wedin

Pressekreterare   Caroline Opsahl

Förbundssamordnare  Henrik Berg

    Gabriella Landerholm

Organisationsadministratör Andrea Andersson

PERIODENS VERKSAMHET
Vid förbundsstyrelsens sammanträde nr 513 den 13-14 december fastställdes styr- 
dokument för förbundsstyrelsens verksamhet: arbetsordning, delegationsordning och 
ekonomiskt reglemente. Dessa tre styrdokument reglerar arbetssätt och beslutsrätter, 
ekonomiskt och rent verksamhetsmässigt. Det beslutades också om projektansvar 
inom förbundsstyrelsen.

Vid förbundsstyrelsens sammanträde nr 514 den 25 januari fastställdes projektplaner, 
budget för dessa, samt övergripande mål för Moderata Ungdomsförbundet. Detta 
dokument är avsett att följas upp varje förbundsstyrelsemöte för att säkerställa en 
fungerande målstyrning och löpande utvärdering av förbundets verksamheter.

FÖRBUNDSSTYRELSENS HUVUDMÅL
Moderata Ungdomsförbundet arbetar för att göra Sverige till ett modernt och öppet 
land där alla kan lyckas och leva sina liv så som en vill.  Vår organisation ska vara 
transparant och välkomnande. Utgångspunkten för vår politik är moderata idéer. Vi 
vill se moderna reformer och tar kraftigt ställning i värderingsfrågor om frihet, det 
hårda arbetets värde, öppenhet och respekt för varandras olikheter. 

I arbetet för att uppnå detta har förbundsstyrelsen formulerat fyra stycken portalmål 
som förbundets verksamhet utgår ifrån.
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PORTALMÅL
1.  Moderata Ungdomsförbundet ska dagligen påverka den dagsaktuella 

debatten och samtidigt långsiktigt opinionsbilda i de frågor som är 
viktiga för att nå den övergripande målbilden. 

2.  Moderata Ungdomsförbundet ska vara den naturliga samlingsplatsen 
för unga människor med idéer och värderingar som överensstämmer 
med våra. 

3.  Moderata Ungdomsförbundet ska alltid för den som vill, erbjuda 
möjligheter till engagemang och möjligheter till politisk utveckling.

4.  Moderata Ungdomsförbundets ledare och unga förtroendevalda ska 
vara Sveriges bästa unga ledare.

Vid sidan av portalmålen är förbundsstyrelsen gemensamt ansvarig för medlems- 
målet om 15 000 medlemmar. 

Till varje portalmål finns mätbara projektmål som respektive förbundsstyrelse- 
ledamot bär projektansvar för. Respektive projekt inleds med projektmål.

DISTRIKTSSTÖD
Ansvarig: Louise Meijer

– MUF ska ha 25 levande distrikt.

– Distriktsordförandena ska erbjudas regelbundna samtal från förbunds- 
ledning och presidium.

– MUF ska ha en distriktsordförande grupp på Facebook för ökad 
kommunikation mellan förbund och distrikt samt för att få en mer 
sammansvetsad ordförandekår. 

– MUF ska ge distriktsordförandena verktyg och kunskap för att leda 
jämställt. 

– I distrikten ska det finnas fler kvinnliga ledare och företrädare 2016 än 
2015.

Under början på året närvarade representanter från förbundet på distriktens distrikts- 
stämmor. Under distriktsforum i våras arrangerades distriktsordförandepassen med 
fokus på olika typer av ledarskap, däribland jämställt ledarskap. En DO-guide upp-
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rättades och delades ut i samband med distriktsforum. Löpande sker kontakter med 
distriktsordförande och en större telefonkonferens har arrangerats med distriktsord-
förandena för lägesavstämning. En Facebook-grupp för distriktsordförandekåren har 
också upprättats. Under Almedalen arrangerades en middag för dem distriktsord- 
föranden som närvarade. 

IDÉUTVECKLING
Ansvarig: Bodil Sidén

– Utveckla ett idéprogram för antagande till förbundsstämman 2016.

– Tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med idéprogrammet.

– Minst ett talarpass i varje distrikt om idéutvecklingen under 2015.

Projektet med idéutveckling har påbörjats med en arbetsgrupp som ska ta fram 
ett idéprogram för Moderata Ungdomsförbundet. Arbetsgruppen har haft ett antal 

miljötema såväl som arbetsmarknad och öppenhet. Talarkvällar om idéutveckling har 
arrangerats i flera distrikt och kommer att fortsätta under hösten. 

 

LÅNGSIKTIGT UTVECKLINGSARBETE
Ansvarig: Andréa Ström

– Tillsätta en arbetsgrupp för att titta på hur fler kan stanna kvar i  
organisationen längre, förbereda för framtida organisationsutmaningar 
samt hur medlemskapets värde kan öka.

– Inleda en dialog med partiet om hur MUF-medlemmars engagemang 
kan utvecklas, genom till exempel engagemang i partiet.

En arbetsgrupp för det långsiktiga utvecklingsarbetet kommer att tillsättas under 
början på hösten för att fortsätta det organisatoriska arbetet med hur MUF på lång 
sikt ska behålla och förstärka sin position som Sveriges största och viktigaste politiska 
ungdomsförbund. 
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ENGAGEMANG 
Ansvarig: Jessica Häggroth

– Utveckla verktyg för att enklare kunna aktivera sig som medlem.  

– Ta fram en engagemangsplan för distrikt som så önskar. 

– Ta fram flyers för engagemang. 

– Genomföra 15 talarpass om engagemang. 

– Öka längden på medlemmarnas medlemskap.

– Återvärva minst 60 procent.

Under våren har talarkvällar och arbetet med att förstärka medlemmarnas engage-
mang i Moderata Ungdomsförbundet påbörjats. Möjligheten för distrikt att arbeta 
mer fokuserat för att öka engagemanget med till exempel engagemangsplaner 
erbjuds distrikten. Återvärvningen ligger i slutet på juli på 57,53 procent.

INTERNATIONELLT
Ansvarig: Gustaf Göthberg

– Moderata Ungdomsförbundet ska få igenom fyra resolutioner i YEPP 
som av förbundsstyrelsen anses vara strategiskt viktiga. 

– Få en representant för Moderata Ungdomsförbundet vald till styrelsen 
för YEPP. 

– Genom utbildningar och nätverk öka engagemanget i internationella 
och europeiska frågor.

Moderata Ungdomsförbundets utrikespolitiska arbete har fokuserat på att lyfta frågor 
om jobb, öppenhet, respekt för olikheter och jämställdhet i våra internationella sam- 
arbetsorgan. Under våren och sommaren har Moderata Ungdomsförbundet deltagit på 
ett antal kongresser och möten med våra samarbetsungdomsförbund i Europa, bland 
annat i YEPP. Hittills har Moderata Ungdomsförbundet fått igenom två resolutioner 
i YEPP. En om migration om att fler länder behöver ta ett större ansvar samt en om 
säkerhetspolitiken och NATO kopplat till utvecklingen i Östersjöområdet. Samarbetet 
med de nordiska och baltiska länderna har varit prioriterat. Besök i följande länder har 
gjorts inom ramen för Moderata Ungdomsförbundets utrikespolitiska projekt: Lettland, 
Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Portugal, Estland, Bulgarien, Kroatien, Spanien 
samt Litauen. Under september planeras en valresa till Norge för att stödja Høyre i 
kommunalvalen. Ett seminarium planeras till hösten med stöd av Per Unckels minnes-
fond med fokus på Norden och Baltikum. 
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UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
Ansvarig: Sara Hägerström

– Arrangera en större utbildning med fokus på politik för medlemmar i 
hela förbundet.  

– Arrangera minst två seminarier om för Moderata Ungdomsförbundet 
viktiga frågor. 

Under våren har ett seminarium om jobb och öppenhet arrangerats i samband med 
att sommarkampanjen lanserades. I seminariet deltog representanter från MUF, SSU, 
Migro och Almega. Till hösten planeras ytterligare ett seminarium samt en större 
utbildning.

KAMPANJKOMMUNIKATION OCH VÄRVNING
Ansvarig: Oliver Rosengren

– Jämn könsfördelning i medlemskåren 50/50 +/- 5 procentenheter.

– Sätta ihop en utvecklingsgrupp med skickliga värvare och ledare för 
att utveckla nya former för värvningen.

– Sätta ihop en grupp med skickliga värvare för att stärka upp värvning 
och värvningsutbildning.

– Utveckla temakampanjer kring sakfrågor, händelser och vertikala 
målgrupper.

– Utveckla en huvudkampanj för hela året.

– Kampanjerna ska användas i opinionsbildning.

– En kampanjhandledning med fördjupning kring tonalitet och sak- 
politik ska tas fram för att stärka våra värvare och bidra till att fler vill 
värva och leda värvning.

– Fortsätta växa i andel av partiet.

Moderata Ungdomsförbundet nådde för 2014 för första gången på 20 år ett  
medlemsresultat över 13 000 medlemmar. Under våren har den politiska kampanjen 
fokuserat på arbetsmarknad genom budskapet ”Vi gör det för jobben”. Budskapet 
har syftat till att vi är den politiska kraft som fokuserar på jobben när andra inte gör 
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det. Förslagen i materialet är sådana som Moderata Ungdomsförbundet har pratat 
om en längre tid för att öka igenkänningen och underlätta för medlemmarna att 
kommunicera och kampanja. Till sommaren uppdaterades kampanjen med ny text 
som inkluderade mer fokus på både jobb och öppenhet samt en ny framsida med 
regnbågsfärger för att göra materialet bredare med kopplingar till öppenhet och 
respekt för olikheter samtidigt som jobbfokuset kvarstår. Under sommaren arrange-
rades en sommarkampanj under ledning av kampanjledare Olof af Geijerstam,  
Christofer Rydaeus och Sasha Steneram. I slutet på juli låg medlemstalet på runt  
10 000 medlemmar vilket kan jämföras med slutet på juli 2014 då motsvarande 

kampanjen ”Vi gör det för jobben”. En värvningsgrupp har tillsatts för att förstärka 
och utveckla värvningsarbetet i Moderata Ungdomsförbundet. Temakampanjer har 
gjorts bland annat på Alla hjärtans dag och tillsammans med Moderat Skolungdom 
inför studenten i juni. 

SOMMARLÄGER
Ansvarig: Noria Manouchi

– Arrangera ett sommarläger med minst 300 deltagare. 

– Utbilda minst 100 medlemmar i retorik. 

– Utbilda minst 100 medlemmar i ledarskap. 

– Utbilda minst 100 medlemmar i politik och idédebatt.

Under de sista dagarna i juli arrangerade Moderata Ungdomsförbundet ett sommar-
läger. Det var det första sommarlägret som Moderata Ungdomsförbundet arrangerat 
nationellt. Under tre dagar utbildades deltagarna i retorik, politik och ledarskap. 
Sommarlägret avslutades med att deltagarna åkte till Stockholm och gick tillsammans 
med Moderaterna och Öppna Moderater i Stockholm Pride. 
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UNGAS FÖRTROENDEVALDA
Ansvarig: Björn Olsson

– Arbeta fram ett kommunalt handlingsprogram för antagande till 
stämman 2016.

– Formulera minst 5 motioner till fullmäktige i för unga relevanta frågor 
under 2015.

– Arrangera en nationell utbildning med fokus på ungas förtroende- 
valda och kommunpolitik.

– 

En arbetsgrupp tillika spetsutbildning med medlemmar som uppbär tyngre kommunal- 
politiska uppdrag tillsattes i början på våren. Gruppen arbetar med att ta fram ett 
kommunalt handlingsprogram, nätverka, arbeta fram policyförslag och lobba mot 
partiet i kommunalpolitiska frågor. Under hösten planeras en större utbildning för 
medlemmar med kommunpolitiska uppdrag. 

DISTRIKTSFORUM
Ansvarig: Oliver Öberg

– Arrangera 2 stycken distriktsforum med minst 100 deltagare åt  
gången.

– Arrangera 1 sommardistriktsforum med minst 50 deltagare.

– Den genomsnittliga nöjdheten med distriktsforumen bland  
deltagarna ska vara minst 7 av 10. 

Under våren arrangerades ett distriktsforum där distriktsordföranden, MSU-ordförande, 
-

bundets verksamhet, nätverka samt utbildas i ledarskap och politik. Inför sommaren 
arrangerades ett seminarium om jobb och öppenhet tillsammans med lanseringen av 
sommarkampanjen istället för distriktsforum. Seminariet och lanseringen av sommar- 
kampanjen sändes live och finns tillgänglig på Moderata Ungdomsförbundets Youtube- 
kanal. Under hösten planeras ett distriktsforum likt det i våras. 
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PRESS
Presstatistik

Antal pressklipp (tryckta) från förbundsstämman till 2015-08-04:  1397

Antal pressklipp (digitala) från förbundsstämman till 2015-08-04:  1762

Mål och resultat

Moderata Ungdomsförbundets pressarbete utgår från två mål: 

1. Moderata Ungdomsförbundet ska synas i 5000 pressklipp under 
verksamhetsåret. 

2. Förbundsordförande Rasmus Törnblom ska synas i 1000 pressklipp 
under verksamhetsåret. 

Från förbundsstämman i november till datumet handlingarna inför arbetsstämman 
distribueras har Moderata Ungdomsförbundet haft 3159 pressklipp. Förbundsord- 
förande Rasmus Törnblom har haft 710 pressklipp, enligt den statistik som Centrala 
Kansliet har tillhanda och enligt den definition av pressklipp som förbundet arbetar 

vara uppnådda i november. 

Definition och statistik

Moderata Ungdomsförbundet definierar pressklipp enligt följande: ett pressklipp är 

i samband med en nyhet. För att ge rättvis bild av antal pressklipp räknar vi när 
”MUF”, ”Moderata Ungdomsförbundet”, ”MSU”, ”Moderat Skolungdom”, ”MST”,  
”Moderata Studenter” och ”Rasmus Törnblom” omnämns i tryckta och digitala  
tidningar. 

Tryckta pressklipp: Pressklipp där Moderata Ungdomsförbundet eller Rasmus  
Törnblom har synts eller omnämns i ett tryckt medium, dvs. tidningar eller magasin.

Digitala pressklipp: Pressklipp där Moderata Ungdomsförbundet eller Rasmus  
Törnblom syns eller omnämns på en digital tidningssida, exempelvis aftonbladet.se, 
svd.se samt SVT Debatt eller Dagens Opinion. 
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Övergripande strategi för pressarbetet

I början av verksamhetsåret upprättades en kommunikationsplan. Moderata Ung-
domsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund. Det ska synas i press 
och sociala medier. Vi ska vara det mest relevanta politiska ungdomsförbundet i 
dagsdebatten och långsiktigt opinionsbilda i de frågor som är viktiga för oss. Målet 
är tydligt: Vi ska vinna vår ungdomsgeneration med och för våra värderingar om 
frihet, öppenhet, det hårda arbetets värde och respekt för olikheter. 

I kommunikationsplanen framgår tydligt vad vi ska kommunicera, hur vi ska kommu-
nicera och till vem vi ska kommunicera. 

Vad?

Moderata Ungdomsförbundet ska vara det mest relevanta ungdomsförbundet i dags-
debatten. Samtidigt ska vi göra Moderata Ungdomsförbundet relevant i fler frågor 
som är aktuella för vår ungdomsgeneration. Exempel: öppenhet, skola, jämställdhet, 
miljö, utrikes – och säkerhetspolitiska frågor, respekt för olikheter och rättigheter. 

Hur?

Genom ett aktivt pressarbete ska vi dagligen ta många initiativ för att kommunicera 
vår politik i olika medier. Hur vi kommunicerar bygger därför på flera delar, dels på 
vem som exponeras i nationella medier för Moderata Ungdomsförbundet och dels 
på ett aktivt pressarbete i hela landet. Den som vi främst strävar efter att exponera 
i nationella medier är förbundsordförande Rasmus Törnblom. En viktig del i detta är 
att i samband med förbundsordförandens resor i landet ta initiativ till utspel i lokala 
medier. Förbundsordföranden ska förknippas med frågor som är viktiga för Moderata 
Ungdomsförbundet och skapa en igenkänningsfaktor nationellt och lokalt i hela lan-
det. Det stärker Moderata Ungdomsförbundet som varumärke. En del av strategin är 
även att från Centrala Kansliets sida stötta alla distrikt i deras pressarbete och bistå 
med hjälp, idéer eller underlag. 

Vem?

Vår huvudsakliga målgrupp är unga människor mellan 12 till 30 år. Vår kommunika-
tion ska vara anpassad och riktad till vår målgrupp. Samtidigt ska vi genom ett aktivt 
pressarbete opinionsbilda och påverka Moderaternas politik. Moderata Ungdomsför-
bundet ska säga ifrån när partiet landar fel – och hylla när partiet landar rätt.
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Digital kommunikation

Vi ska vara tillgängliga i unga människors vardag. Moderata Ungdomsförbundet ska 
förmedla vår politik genom lämpliga mediekanaler och vara där majoriteten av Sver- 
iges unga spenderar sin tid. Med hög kvalitet och aktivitet i sociala medier sprider vi 
våra budskap, förstärker medieutspel och skapar kännedom om MUF för att vara en 
röst i dagsdebatten. Vi ska vara nära och tillgängliga för att knyta unga människor till 
oss. 

De sociala medierna har olika fokusområden. Vi fokuserar på Facebook, Twitter och 
Instagram med bakgrunden av att det är de tre största sociala medierna där många 
unga spenderar sin tid. Våra medlemmar, samt potentiella medlemmar, finns repre-
senterade i kanalerna. Detta kompletterar vi med exempelvis Youtube. 

Under verksamhetsåret har vi riktat budskap till utvalda målgrupper genom Face-
book – och Twitterkampanjer, knutit ihop press med sociala medier för att förstärka 
våra utspel och genom grafik bildsatt våra budskap. Vid flera tillfällen, exempelvis 
när regeringen presenterade sin vårbudget eller när Socialdemokraterna hade sin 
kongress, fick alla distrikt lokal grafik, debattartikel och underlag för redaktionell 
media. Ambitionen är att vid stora utspel bistå distrikten med underlag för att göra 
utspel i sina sociala kanaler och lokala tidningar. 

EKONOMI
Moderata Ungdomsförbundets årsredovisning 2014 lämnas till arbetsstämman för 
behandling. Valfonden har under mandatperioden 2010-2014 byggts upp för att 
förbundet ekonomiskt ska stå redo inför 2014 års valrörelser. Årets resultat uppvisar 
beräknad förlust varpå valfonden har minskat. I övrigt hänvisas till årsredovisningen.
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MODERAT SKOLUNGDOMS RIKSKOMMITTÉ
Till rikskonferensen 11-12 april 2015 lämnade rikskommittén följande berättelse för 
verksamheten.

Rikskommittén
Vid rikskonferensen den 8-9 mars 2014 valdes följande rikskommitté:

Mathilda Hjelm, MSU Halland  Riksordförande

Alexander Torin, MSU Värmland  Vice riksordförande

Adam Agerbrink, MSU Bohuslän  Ledarmot

Hanna Canholm, MSU Gotland  Ledarmot

Isabella Viktor, MSU Kalmar   Ledarmot

Olof af Geijerstam, MSU Södermanland Ledarmot

Sammanträden

Protokollförda styrelsemöten för Rikskommittén.

15-03-14 Stockholm

15/16-03-14 Stockholm

02-04-14 Telefonkonferens

16-06-14 Falkenberg

20-07-14 Stockholm

19-10-14 Telefonkonferens.

22-11-14 Stockholm

27-01-15 Telefonkonferens

Till styrelsens möten har samtliga i rikskommittén varit kallade även revisorer och 
generalsekreterare.

Verksamhetsberättelse



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

365

Moderata Ungdomsförbundet 
(2015-2018)

MUF

35 Arbetsstämma 2015

Ve
rk

sa
m

he
t

Måluppföljelse

Under den arbetshelg som rikskommittén hade den 15-16 mars 2014 fastslog riks-
kommittén periodens verksamhetsmål. Rikskommittén fastslog fem verksamhets- 
områden: Värvning, utbildning, idéutveckling, distriktsstöd och press.

Värvning
Moderat Skolungdom var vid årsskiftet 8984st medlemmar.

Kvantitativa mål

– Att MUF är 15 000 medlemmar vid årets slut och att 75 procent av 
dessa tillhör MSU

– Att 20st värvarturnéer anordnas

– Att wefietour anordnas 24-28 mars

– Att två turnéer anordnas 14-17 April

– Att två turnére anordnas 21-24 April

– Att två turnéer anordnas under Europaparlamentsvalrörelsen

– Att MSU ger sommarturnén allt stöd den behöver för att vara fram-
gångsrik

– Att sex turnéer anordnas 25-29 augusti

– Att tre turnéer anordnas 1-5 september

– Att två spurtturnéer anordnas 7-14 september

– Att en turné anordnas i november

– Att en turné anordnas den 8-12 december

– Att en turné anordnas 12-16 januari

– Att två turnéer anordnas under sportloven

– Att #onelasttour anordnas i mars
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Kvalitativa mål

– Att anordna en specifik värvarutbildning med efterföljande turné

– Att ge distrikten de stöd som krävs för valseger

– Att få en större bredd av värvare med hög kvalité

Följande datum har Rikskommittén arrangerat 20st turnéer:

24-28 MARS  Olof af Geijerstam och Mathilda Hjelm

14-17 APRIL   Mathilda Hjelm

14-17 APRIL   Hanna Canholm

21-25 APRIL  Isabella Viktor

21-25 APRIL   Adam Agerbrink

25-29 AUGUSTI   Adam Agerbrink

25-29 AUGUSTI   Mathilda Hjelm

1-5 SEPTEMBER   Adam Agerbrink

1-5 SEPTEMBER   Hanna Canholm

8-12 SEPTEMBER   Mathilda Hjelm

8-12 SEPTEMBER   Isabella Viktor

1-5 DECEMBER   Adam Agerbrink

8-12 DECEMBER   Olof af Geijerstam

12-16 DECEMBER   Olof af Geijerstam

12-15 JANUARI   Adam Agerbrink

9-13 FEBRUARI   Adam Agerbrink

16-20 FEBRUARI   Mathilda Hjelm

23-27 FEBRUARI   Mathilda Hjelm

30 MARS - 2 APRIL  Alexander Torin

7-10 APRIL   Mathilda Hjelm

Under 2014 växte Moderat skolungdom med 7,9 procent eller om man så vill 658 
medlemmar. En fantastisk medlemsökning. Detta är ett steg i rätt riktning. Vi nådde 
inte upp till den skyhöga målsättning vi hade satt upp för året. På grund av det snabba 
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tempot detta Supervalåret så har ett flertal av turnéerna flyttats antingen framåt 
eller bakåt i tiden för att bättre matcha behoven ute i distrikten.

Vi såg under båda valrörelserna en tydlig trend på att distrikten inte vill skicka ut sina 
medlemmar på turnéer. På grund av detta valde vi att prioritera om och istället för 
att satsa på att skicka ut rikskommitténs medlemmar till de distrikt som var i stort 
behov av hjälp. Att vi inte nådde upp till målet 20st turnéer ger därmed en miss- 
visande bild av de kampanjarbetet vi bedrivit. Vår specifika värvarutbildning uteblev 
till förmån de utbildningar som arrangerades av MUF inför valen. Rikskommittén har 
åkt runt i distrikten och haft talarkvällar om värvning. Vi ser att Moderat skolungdom 
står väl förberett, inför nästa verksamhetsår, om man ser till antalet värvare som 
håller en hög kvalité.

Idéutveckling
Kvantitativa mål

– Att skriva två rapporter tillsammans med en tillsatt arbetsgrupp

– Att hålla minst sju talarpass som tar in fler medlemmars idéer och 
tankar

Kvalitativa mål

– Att få fler att tycka att det är roligt att bedriva idéutveckling

– Att kunna använda tydligare skolpolitiska frågor i värvarmaterial

Ansvarig: Adam Agerbrink

Moderat Skolungdom är idag mer relevant än någonsin tidigare. Vi pratar individer, 
inte system. Vi försöker hitta lösningar på den psykiska ohälsan framför hur vi ska 
behålla monarki. Moderat Skolungdom ska vara relevant för Sveriges unga och är det 
mer än någonsin idag, men fler steg måste tas och det vi har gjort detta år är att ha 
tagit ett steg på rätt väg.

Kompassen

Arbetsgruppen Kompassen har gjort ett gediget arbete i att skriva två stycken 
rapporter om idéutvecklingen. En rapport behandlade skolpolitiken och den andra 
rapporten behandlade skolungdomars vardag i stort. Det har hållits flertalet talarpass 
om Moderat Skolungdoms idéer under året, långt fler än den ursprungliga målsätt-
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ningen. Med detta arbetet har fler medlemmar fått ta del av vår politiska kraft och 
idéerna har även använts på organisationens värvarmaterial.

Utbildning
Kvantitativa mål

– Anordna höstkonferensen

– Anordna en sommarutbildning vid namn Fokus: Valvinst med 30st 
deltagare

– Anordna MÅNS 2015

– Att MÅNS 2015 skall ha 20deltagare

– Anordna rikskonferensen 2015

– Anordna mentorskapsprogrammet MSU-Academy

Kvalitativa mål

– Att Höstkonferensen skall ge en energikick efter valrörelsen

– Att Höstkonferensens deltagare skall ha stor geografisk spridning.

– Att samtliga distrikt skall vara representerade på Fokus:Valvinst

– Att samtliga distrikt skall vara representerade på Höstkonferensen.

– Att höstkonferens skall ha ett fokus på engagemang och skolpolitiska 
frågor.

– Att Fokus:Valvinst skall ha ett fokus på valvinst och skolpolitik

Höstkonferensen

Höstkonferensen är en tradition i MSU och arrangerades även detta år av rikskom- 
mittén, denna gång i Borås. Fokus låg på att alla deltagare skulle känna att de fick ut 
så mycket som möjligt av utbildningen. Därför valde rikskommittén att möjliggöra för 
deltagarna att bland flertal pass detta året. De självvalda passen kombinerades med 
gemensamma pass för att alla deltagare skulle få ta del av en bred utbildning. Vi är 
också otroligt glada över att utbildningen hade över hela 130 st deltagare.
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MSU-Academy

Målet med MSU Academy var och är att utveckla framtidens ledare inom Moderat 
Skolungdom. Genom att se till att tilldela sökande mentorer som passar ihop och 

dessa mentorer och adepter också fortsatt skall kunna utveckla framtidens idéer och 
ledare inom Moderat Skolungdom. Flera mentorer och adepter har parats ihop.

Fokus: Valseger

Mellan den 19 och 20 juli anordnade rikskommittén spetsutbildningen Fokus: Val- 
seger på Barkarbygård i Stockholm. Det var en framgångsrik utbildning med många 
deltagare från runt om i landet. Målet om 30 deltagare blev dock inte uppfyllt på 
grund av kostnadsmässiga skäl samt att utbildningen var förlagd mitt under sommar- 
månaderna. Utbildningen blev dock lyckad, med fokus på små grupper med samma 
talare under längre tid lyckades vi få en stringens i utbildningen som sporrade den 
individuella utvecklingen. Tendenserna tidigare har varit att ständigt ha talare i stor 
grupp vilket ofta medför att det kollektiva går före det individuella, detta har såklart 
sina fördelar rent logistiskt. Men rikskommitténs mål var att alla deltagare på Fokus: 
Valseger skulle ges en egen möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 
Det lyckades vi med, mycket tack vare Louise Meijer & Rasmus Törnblom som var de 
två talarna för grupperna.

MÅNS 2015

Helgen 16 till 18 januari arrangerades spetsutbildningen i retorik och ledarskap, MÅNS 
2015 på Katrineberg. Det var 36 personer som ansökte till utbildningen varav 21 fick 
delta på utbildningen då vi valde att utöka med en plats då det var väldigt många 
bra ansökningar. På utbildningen så talade Gustav Schyllert, Niklas Wykman, Rasmus 
Törnblom, Oliver Rosengren, Louise Meijer, Mikael T Eriksson, Ida Drougge samt 
Benjamin Dousa.

Distriktsstöd
Kvantitativa mål

– Upprätthålla kommunikationen mellan rikskommitté och distrikt

– Följa upp Distriktsfaddrarnas arbete

– Se till att flera lokala kampanjer drivs

– Arrangera två stycken evenemang för lokala företrädare.
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– Anordna minst ett besök per distrikt från Rikskommittén

Kvalitativa mål

– Förbättrat idé utbyte mellan rikskommitté och distrikt

– Förbättrat idé utbyte mellan distrikt

– Förbättrad möjlighet för driften av lokala kampanjer och frågor

Moderat skolungdom har gått i genom ett stort år med två valrörelser i bagaget.  
Distriktsstödet har varit en viktigt del i dessa valrörelser då man skapar en kontakt 
mellan distriktet och rikskommittén och man kan få en viktig informationsström i 
båda riktningarna. Detta genom att Moderat Skolungdom har fortsatt med det som 
nu kallas distriktsfadderskap, som innebär att varje MSU-ansvarig har fått en  
distriktsfadder. Distriktsfaddrarna har bestått av samtliga personer i rikskommittén och 
ansvarig för distriktsstödet har varit Hanna Canholm. Kontakten mellan rikskommitté 
och distrikt har fokuserat kring att informera om evenemang, skapa inspiration till 
att väcka lokala frågor, samt att hjälpa till vid frågor kring verksamheten. Distrikten har 
därigenom också fått möjlighet att lyfta sina svårigheter och på ett aktivt sätt fått 
hjälp från rikskommittén.

Det har även arrangerat ett distriktsforum under våren 2015 för samtliga MSU-ansvar- 

emellan, samt att bli inspirerade inför de nya krafttag Moderat Skolungdom står 
inför. Rikskommittén hade gärna även sett ett distriktsforum under hösten 2014, 

fick utbyta idéer och inspirera varandra. Men detta blev inte möjligt. Rikskommittén 

hösten 2014 besöka alla distrikt minst en gång.

Distriktsfaddrarnas fördelning

Mathilda Hjelm: MSU Skåne, MSU Göteborg och MSU Stockholm

Olof af Geijerstam: MSU Östergötland, MSU Västmanland, MSU Värmland och MSU 
Västernorrland

Adam Agerbrink: MSU Halland, MSU Södra Älvsborg, MSU Norra Älvsborg, MSU 
Skaraborg och MSU Gävleborg

Isabella Viktor: MSU Gotland, MSU Västerbotten, MSU Uppsala, MSU Jönköping och 
MSU Kronoberg

Alexander Torin: MSU Dalarna, MSU Norrbotten, MSU Bohuslän och MSU Södermanland

Hanna Canholm: MSU Jämtland, MSU Kalmar, MSU Blekinge och MSU Örebro
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Press
Kvantitativa mål

– Ha aktiva konton på sociala medier så som Facebook, Instagram och 
Twitter

– Öka Moderat Skolungdoms synlighet i media externt och internt

– Fortsätta driva en relevant, intresseväckande och inspirerande 
MSU-pages

Kvalitativa mål

– Stärka Moderat Skolungdoms varumärke internt inom Moderaterna 
och MUF

– Stärka Moderat Skolungdoms varumärke

Under året så har det mediala arbetet ökat för Moderat Skolungdom då synligheten 
på sociala medier har ökat avsevärt då vi nu har aktiva konton på Facebook, Twitter 
och Instagram. Vi har gått från att inte finnas på Twitter och Instagram till att ha över 
800 respektive 400 följare. Vi har fått fler idéer att nå ut och bli en del av partiets 
politik, exempelvis driva att programmering bör finnas som ämne i skolan. Moderat 
Skolungdom har synts mer på debattsidorna, både lokalt och nationellt.

Pressansvarig: Isabella Viktor

Kommentarer:

Moderat Skolungdom har under det gångna året varit ute på fler kampanjer än 
någonsin tidigare, värvat fler en någonsin tidigare och haft fler deltagare på Höst-
konferensen än någonsin tidigare. Det har varit ett fantastiskt år och nu ligger två val 
i bagaget, vi överlevde. Efter en stor form av utmatning efter valet i september så var 
vi ändå beredda att ta oss an ett eventuellt nyval. Det går inte att sätta ett pris på 
Moderat Skolungdoms medlemmars engagemang för att det tar aldrig slut och blir 
ständigt större och starkare. Vi vill tacka för ett väldigt bra år!
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MODERATA STUDENTERS RIKSSTYRELSE
Riksstyrelsen för Moderata Studenter avger nedan till Riksårsmötet på Clarion Gillet 
18-19 april 2015, berättelse över verksamheten för perioden 25-26 januari 2014 till 
riksårsmötets datum.

Inledning 
Riksstyrelsen blev för drygt ett år sedan vald för att bedriva Moderata Ungdoms- 

kallade supervalåret, med kårval, EU-val och allmänna val till riksdag, landsting och 
kommun var med rätta höga. Vi skulle vinna val åt Nya Moderaterna men samtidigt 
utveckla MST som organisation.

Organisationen har idag fler aktiva, vilket inte minst avspeglas i hur många deltagare 
som närvarade på de större evenemangen. Under valrörelserna arrangerade vi en 
längre turné än något annat studentförbund och vi var dessutom ute längre än både 
MSU och MUF. Moderata Studenter är idag bättre än någonsin tidigare.

Riksstyrelsen
Vid Riksårsmötet i Västerås den 25-26 januari valdes följande styrelse:

Benjamin Dousa, MST Handelshögskolan Riksordförande

Armend Dushica, MST Lund   1:e vice riksordförande 
(Avsade sig sitt uppdrag 2/3-15)

Annie Widerberg, MST Linköpings Universitet 2:e vice riksordförande

Caroline Jarbratt, MST Linköpings Universitet Ledamot

Denice Sigvardsson, MST Växjö  Ledamot

Jesper Skalberg Karlsson, MST KTH  Ledamot

Mikael Persson, MST Halmstad  Ledamot

Till revisor att granska verksamheten valdes Edvin Alam till ordinarie samt Rasmus 
Möller till ersättare.
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Sammanträden

Riksstyrelsen har under perioden haft 7 protokollförda sammanträden.

Styrelsesammanträde 2014-02-03

Styrelsesammanträde 2014-02-15

Styrelsesammanträde 2014-04-03

Styrelsesammanträde 2014-06-15

Styrelsesammanträde 2014-09-21

Styrelsesammanträde 2015-02-08

Styrelsesammanträde 2015-03-21

Verksamhetsområde

Enligt §7, Mom. 4 i Moderata Ungdomsförbundets stadga åligger det riksstyrelsen 
att;

1.  i överensstämmelse med antagna program, stadgar samt förbunds-
stämmans, arbetsstämmans och riksårsmötets beslut planlägga, 
leda och samordna den politiska, ekonomiska och organisatoriska 
verksamheten inom Moderata Studenter,

2.  handlägga organisatoriska ärenden som särskilt berör förbundets 
verksamhet inom Moderata Studenter,

3.  årligen anordna riksårsmöte,

4.  bevaka frågor om högre utbildning och andra studentfrågor och,

5. bistå distrikt och föreningar i deras verksamhet inom Moderata 
Studenter och därvid inspirera till, sprida kunskap om och initiera 
kampanjer gentemot målgruppen som är studenter vid universitet, 
högskolor och andra eftergymnasiala lärosäten.

Baserat på dessa syften inskrivet i MUF:s viktigaste dokument, gjorde riksstyrelsen 
tolkningen att bedriva relevant verksamhet av och för studenter.

Kvantitativa mål

–  Vinna valet åt en alliansregering

–  Moderaterna ska bli största parti bland studenter
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–  Vid årsskiftet ha 3.500 medlemmar

–  Ha 25 levande föreningar

–  Ställa upp i fler kårval

–  Anordna en sommarutbildning med minst 40 deltagare

– Anordna en höstutbildning med minst 60 deltagare

– Vara mer aktiva i sociala medier

– Få minst 1400 följare på Twitter

– Öka antalet likes på Facebook

– Arrangera en fem veckor lång valturné

– Arrangera minst 8 turnéer under året

Kvalitativa mål

– Göra MST mer studentikost

– Minska tröskeln mellan MSU och MST

– Skapa mervärde för medlemmar

– Öka kunskapen om kårval och varför det är viktigt

– Sätta politiken i centrum

– Förstärka MSTs varumärke internt och externt

Politik och politiskt landskap
Det politiska arbetet har varit i ständig fokus under verksamhetsåret, med särskilt 
fokus på kvalitet i den högre utbildningen och reformer för en friare bostadsmarknad. 
Detta har yttrat sig i över 50 pressklipp runt om i landet, bland annat genom debatt-
artiklar i SvD, debatt i Sveriges Radio, medverkande i SVT aktuellt och en rad artiklar 
i lokalmedia. När Moderata Studenter tryckte upp nytt kampanjmaterial i form av 
tygpåsar så var de tryckta med ”Det ska löna sig att plugga”.

Kontakten och påverkanspotentialen gentemot Nya Moderaterna upplevs som god. 
Riksstyrelsen har utöver sina uppdrag i Moderata Studenter under verksamhetsåret 
också varit representerade i Moderaternas Riksorganisation, i Nya Moderaternas 
jobb- och ekonomipolitiska arbetsgrupp, samt haft uppdrag i kommun, landsting och 
riksdag.
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Kontakten med de andra studentförbunden inom Alliansen har vårdats och upp-
rätthållits. Bland annat har Moderata Studenter haft representanter på Liberala 
Studenters årsmöte, skrivit gemensamma artiklar och deltagit i en roast av de andra 
studentförbunden under Almedalsveckan i Visby.

Kampanj
Riksstyrelsen arrangerade under verksamhetsåret totalt 8 kampanjturnéer varav 5 
veckor under valrörelsen. De andra turnéerna var Smålandsturnén, EU-valsturné samt 
en kampanjturné i samarbete med MUF Västerbotten. Vi har under året gjort 143 

-

Under valrörelsen kombinerades värvningsarbete med politiska utspel, engage-
mangslyft och uppbyggnad av nya föreningar. Dessutom trycktes ett nytt kampanj-

i MUF och studenter.

Distriktsforum
Under verksamhetsåret har förbundet samlats till Distriktsforum två gånger, en gång 
under våren 2014 och en gång under våren 2015. Vid Distriktsforum 2014 var fokus 
på att hålla breda diskussioner och göra relevanta nedslag i nischade ämnen. Som 
exempel kan nämnas ett anordnat panelsamtal med SSU, SFS och Alice Teodorescu. 
Andra exempel är Carolina Lindholm, politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, 
som höll en dragning om avancerade skattefrågor och Bodil Sidén från Moderaternas 
Riksorganisation som höll ett uppskattat pass om mediahantering. Detta renderade 
sammantaget höga betyg från deltagarna, där de MST-specifika passen fick 4.7 i 
snittbetyg (på en femgradig skala).

Momentum
Den 14-15 juni 2015 hölls en valutbildning på Barnens Ö i Stockholm med namnet 
Momentum. 57 deltagare från hela landet samlades för en helg med politiska diskus-
sioner, talarpass och workshops. Allt skedde i skärgårdsmiljö, och boendet var förlagt 
i stugor avsedda för kolloverksamhet. Även maten tillagades av deltagarna. Bland 
talarna syntes riksdagsledamoten Hanif Bali, Visitas kampanjchef Liselotte Florén, 
MUF:s vice förbundsordförande Rasmus Törnblom och många fler. Det sammanlagda 
betyget från deltagarna var 4.8 på en femgradig skala.
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Ultimatum
Den 1-2 november 2014 hölls en höstutbildning i Sollentuna i Stockholm med namnet 
Ultimatum. 116 deltagare från hela landet samlades för två dagars utbildning och 
studentikos sittning, vilket gör detta till den största utbildningen i Moderata Studen-
ters historia. Under helgen bjöds på talarpass av bland annat Moderaternas kommu-
nikationschef Per Nilsson, Mattias Svensson från Magasinet Neo, Patrick Krassén från 
Svenskt näringsliv och Rola Brentlin från tankesmedjan Migro. Deltagarnas betyg på 
utbildningen var i snitt 4.8 på en femgradig skala.

Ultimatum var också plats för lanseringen av Moderata Studenters nya kampanjjackor, 
vilka såldes till det förmånliga priset 50 kronor. Middagen, där Gustaf Göthberg var 
toastmaster, var också premiären för Moderata Studenters sångbok 2.0, som är en 
reviderad och förbättrad version av 2013 års sångbok.

Twitter
I arbetet med sociala medier har Twitter varit i fokus för de dagliga uppdateringarna, 
där det redan etablerade kontot @moderatstudent använts flitigt. Vid verksamhets-
årets början fanns cirka 1100 följare, vid verksamhetsårets slut cirka 1560. Detta anses 
vara ett gott betyg för riksstyrelsens ofta kreativa och humoristiska uppdateringar.

Med fler följare har twitterkontot kommit att spela en större roll eftersom att räck- 
vidden ökat, och det som tidigare beskrivits som ”ett bra verktyg” är idag att betrakta 
som en given informationskanal i Moderata Studenters verksamhet. Antalet tweets 
per dag har konstant legat över 1,5. En särskilt lyckad kampanj var under Pride- 
veckan då kontot bytte profilbild och omslagsbild till en LGBT-flagga, något som 
senare plockades upp även av Moderat Skolungdom.

Facebook
Facebooksidan Moderata Studenter har vid verksamhetsårets slut cirka 1200 
människor som gillar, vilket är cirka 400 fler än vid verksamhetsårets början. Den 
ökade räckvidden och genomslagskraften som detta medför syns bland annat när 
man tittar på kampanjbilder, där det snarare är regel än undantag att antal likes 
överstiger 100 till antalet. Facebooksidan har också varit ett viktigt verktyg i flera 
projekt som startats under året, bland annat MST GPS. Jämte denna verksamhet är 
Facebooksidan också huvudkanal för att sprida information om Moderata Studenters 
event, utbildningar och kampanjer.

Under valrörelsen satte riksstyrelsen extra stort fokus på digitalt material genom att 
tillsätta posten grafisk designer, vilken fylldes av Markus Konow (MST Linköpings 
Universitet). Han kom att spela en viktig roll i att ta fram nytt och nischat material 
under de intensiva valveckorna, och har varit en tillgång även efter valdagen.

Verksamhetsberättelse
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Parallellt med sidan Moderata Studenter bedrivs viss verksamhet genom en ord- 
förandegrupp där landets föreningsordförande kan dela med sig av information och 
sådant som rör studentförbundet. Denna grupp är enbart till för sittande förenings-
ordförande, och uppdateras löpande.

Internationellt arbete
Under den senare delen av verksamhetsåret startades en internationell arbetsgrupp. 
Denna syftar till att samla medlemmar med utrikespolitiskt intresse där de bland 
annat kan diskutera aktuella ämnen. Arbetet har även börjat med att ta fram olika 
rapporter samt ett utrikespolitiskt program för Moderata Studenter.

Gruppen är fortfarande i ett tidigt stadie, som har till mål att under året 2015 prod- 
ucera nämnda rapporter och politiska programmet men också anordna en Bryssel- 
resa. Det finns också förhoppningar om att hjälpa våra systerföreningar i andra l 
änder inom Europa i deras valarbete under året.

Gruppen syftar även till att lyfta och uppmuntra medlemmar att ta en större och ak-
tivare roll inom Moderata Studenter. I gruppens olika delmoment kommer därför, (för 
de som vill) ha hand om olika projekt. För närvarande har två medlemmar fått ta ett 
ansvar. Målet är att till andra projekt ska andra personer inom gruppen leda arbetet.

Intresset var stort för gruppen där stor potential finns inför nästkommande verksam-
hetsår.

Föreningsverksamhet
Det viktigaste Moderata Studenter har är levande och aktiva föreningar ute på våra 
lärosäten. Under året har flertalet föreningar startats upp och fler har gått från vilande 
till aktiva föreningar.

Riksstyrelsen har arbetat med insatser till föreningar där stöd behövts. Vissa fören-
ingar har varit i en uppstartfas där tips och råd behövs, medan självgående förening-
ar har fått stöd i form av till exempel talare. Riksstyrelsen har varit i alla föreningar 
som önskat hjälp, både under valet och före/efter.

MST GPS
MST GPS var riksstyrelsens nya projekt för att minska glappet mellan MSU och MST. 
Genom insamling av information från sociala medier och mail lyckades riksstyrelsen 
sammankoppla 43 nyblivna MST:are med deras nya föreningsordföranden. Dessutom 
skickades ett välkomstpaket beståendes av ett personligt brev med kontaktuppgifter 
till föreningsordföranden och några studentrelaterade giveaways till de vi lyckades 
hitta adressen till.

Verksamhetsberättelse
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MST pages i Moderata Ungdomsförbundets tidning Blått
I medlemstidningen Blått har MST fått eget ansvar över ett par sidor i varje nummer. 
Lucas Kramer, MST Uppsala, har varit chefredaktör för dessa sidor. Syftet har varit att 
lägga grund för en intern idédebatt, informera och MSTs verksamhet och lyfta upp 
goda föreningsexempel.

Kårengagemang
Riksstyrelsen har under året inlett en bred kårvalssatsning för att på kort sikt få upp 
engagemanget i föreningarna och på längre sikt vinna ökat inflytande i Sveriges 
Förenade Studentkårer. Arbetsgruppen Operation: Kårval tillsattes under Carl  
Göranssons ledarskap av medlemmar med erfarenheter från kårval runtom hela 
landet. På exempelvis Linköpings Universitet och Umeå Universitet ställde vi upp för 
första gången någonsin.

Moderata ekonomer & Moderata lärare
Dessa två pilotprojekt har för avsikt att skapa mervärde för de enskilda studie- 
grupperna. De nya arbetsgrupperna tillsattes under början av 2015 och kommer 
arbeta med frågor relevanta för studenter inom ekonom- och lärarkåren. Potentiella 
evenemang skulle kunna vara seminarium, talarkvällar och konferenser.

Verksamhetsberättelse
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Till förbundsstämman den 27-30 oktober 2016 i Malmö, lämnar förbundssty-
relsen följande berättelse över verksamheten.

Vid förbundsstämman den 21-23 november 2014 i Sollentuna valdes  
följande styrelse:

Rasmus Törnblom  ordförande

Louise Meijer  1:e vice ordförande

Bodil Sidén 2:e vice ordförande 
 (avgick från uppdraget den 13 januari 2016)

Andrea Ström ledamot

Björn Olsson ledamot

Gustaf Göthberg ledamot

Jessica Häggroth ledamot

Noria Manouchi ledamot

Oliver Öberg ledamot

Oliver Rosengren ledamot

Sara Hägerström ledamot

Som självskriven ledamot har Moderat Skolungdoms riksordförande tjänstgjort i 
förbundsstyrelsen: Mathilda Hjelm (fr.o.m 2014-03-09). Christopher Rydaeus (fr.o.m 
2016-03-05).

Som självskriven ledamot har Moderata Studenters riksordförande tjänstgjort i för-
bundsstyrelsen: Benjamin Dousa (fr.o.m. 2014-01-26). Ina Djurestål (fr.o.m 2016-03-12).

Generalsekreterare Dennis Wedin har varit ständigt adjungerad och protokollförare 
samt föredragande i förbundsstyrelsen.

Övriga funktionärer i förbundet har vid olika tillfällen adjungerats till förbundsstyrel-
sens sammanträden.
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REVISORER

Till verksamhetsrevisorer valdes: Carin Carlsson, Östergötland 
 (avgick från uppdraget den 29 augusti 2015)

 Emil Eriksson, Skåne

Till suppleanter för dessa valdes: Caroline Högström, Västmanland

 Ida Drougge, Stockholm

Till räkenskapsrevisor valdes:  Johan Rönnkvist,

 Örhlings, Price Waterhouse Coopers

Till suppleant för honom valdes: Marie Welin

 Örhlings, Price Waterhouse Coopers

SAMMANTRÄDEN
Från och med MUF:s arbetsstämma den 28-30 augusti 2015 har förbunds-
styrelsen haft elva (11) protokollförda sammanträden:

Sammanträde nr 522 20 september 2015.
Sammanträde nr 523 16 oktober 2015.
Sammanträde nr 524 8-9 november 2015.
Sammanträde nr 525 13 december 2015.
Sammanträde nr. 526 17 januari 2016.
Sammanträde nr. 527 30 januari 2016.
Sammanträde nr. 528 20 mars 2016.
Sammanträde nr. 529 22 maj 2016.
Sammanträde nr. 530 11 juni 2016.
Sammanträde nr. 531 13 augusti 2016.
Sammanträde nr. 532 13 september 2016.
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ARBETSUTSKOTTET

Förbundsstyrelsen har inom sig valt ett arbetsutskott enligt följande:
Ordförande: Rasmus Törnblom
Ledamöter: Louise Meijer
Bodil Sidén (avgick från uppdraget den 13 januari 2016)
Björn Olsson
Som självskriven ledamot har Moderat Skolungdoms riksordförande samt Moderata
Studenters riksordförande tjänstgjort i arbetsutskottet. Generalsekreterare har varit
ständigt adjungerad och protokollförare samt föredragande i arbetsutskottet.

Sedan Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma den 28-30 augusti 2015 har inget 
sammanträde med arbetsutskottet avhållits.

REPRESENTATION
Moderata samlingspartiet

Partistyrelsen Rasmus Törnblom (självskriven ledamot)
 Louise Meijer (självskriven ersättare)
 Bodil Sidén (självskriven ersättare)  
 *avgick från uppdraget den 13 januari 2016

Partistyrelsens arbetsutskott Rasmus Törnblom

Valberedningen Rasmus Törnblom

PERSONAL
Riksförbundets personalorganisation är uppbyggd kring vårt centrala kansli 
i Stockholm. Regionalt har distrikten Stockholm, Skåne, Göteborg/Bohuslän 
under perioden haft egen disstriktanställd personal.

Centrala kansliet

Generalsekreterare Dennis Wedin

Pressekreterare Caroline Opsahl
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Förbundssamordnare Gabriella Landerholm
 Carl Sjöstedt (t.o.m. den 12 september 2016)

Organisationsadministratör Andrea Andersson

Spurtkampanjare (under december) Tilda Ragnarsson
 Erik Engstrand

Sommarturnéledare Sara Persson
 Fritz Lennárd

FÖRBUNDSSTYRELSENS HUVUDMÅL

Moderata Ungdomsförbundet arbetar för att göra Sverige till ett modernt och öppet 
land där alla kan bli självständiga.  Vår organisation ska vara transparant och väl-
komnande. Utgångspunkten för vår politik är liberala och konservativa idéer. Vi vill 
se moderna reformer och tar kraftigt ställning i värderingsfrågor om frihet, det hårda 
arbetets värde, öppenhet och respekt för varandras olikheter. 

I arbetet för att uppnå detta har Förbundsstyrelsen formulerat fyra stycken portalmål 
som förbundets verksamhet utgår ifrån.

PORTALMÅL

1. Moderata Ungdomsförbundet ska varje dag påverka den dagsaktuella debatten 
och samtidigt långsiktigt opinionsbilda i de frågor som är viktiga för att nå den 
övergripande målsättningen. 

2. Moderata Ungdomsförbundet ska vara den naturliga samlingsplatsen för unga 
människor med idéer och värderingar som överensstämmer med våra. 

3. Moderata Ungdomsförbundet ska alltid för den som vill, erbjuda möjligheter till 
engagemang och möjligheter till politisk utveckling.

4. Moderata Ungdomsförbundets ledare och unga förtroendevalda ska vara Sveri-
ges bästa unga ledare.

bär projektansvar för. Dessa är markerade med (1,2,3,4) beroende på vilket av portal-
målen som projektmålet bidrar till att uppnå. 
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Vid sidan av portalmålen är förbundsstyrelsen gemensamt ansvarig för medlemsmålet 
om 15 000 medlemmar. 

SJÄLVSTÄNDIGHETSAGENDA
Ansvarig: Louise Meijer

• Besöka samtliga distrikt och informera om arbetet med självständighetsagen-
dan.

• Begreppet självständighet och självständighetsagenda ska förekomma i media 
minst 25 gånger under 2016.

• Ta fram en rapport/självständighetsagenda med förslag för ökad självständig-
het.

I arbetet med självständighetsagendan har distrikten informerats om arbetet i sam-
band med distriktsforum i våras. Flertalet distrikt har också fått besök under verk-

intervjuer. Rapporten (Självständighetsagendan) presenteras i anslutning till förbunds-
stämman. 

DISTRIKTSSTÖD
Ansvarig: Oliver Öberg

• MUF ska ha 25 levande distrikt.

• Distriktsordförande ska erbjudas stöd och utvecklingsmöjligheter för att kunna 
vara Sveriges bästa unga politiska ledare.

• Distriktsordföranden ska få regelbundna samtal från distriktsstödsansvarig, 
förbundsledning och/eller presidium så ofta som dessa önskar samt att det ska 
vara lätt för distriktsordföranden att få kontakt med ovan nämnda.

• MUF ska vara det förbund vars distrikt har den mest välkomnande och öppna 
verksamheten så att alla som delar våra idéer kan engagera sig.

Inom distriktsstöd har verksamheten utvecklats avsevärt under det gångna året. Inför 
större utspel med mera sker löpande information via sms till ledande företrädare, tele-
fonkonferenser med distriktsordförandena för avstämning och lägesrapportering har 
också ägt rum. Verksamheten bedrivs i samtliga landets 25 distrikt. På distriktsforum 
så har DO-samtalen utvecklats och ger utrymme för interna diskussioner och erfaren-
hetsutbyten.
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IDÉUTVECKLING
Ansvarig: Förbundsledningen

• Utveckla ett idéprogram till förbundsstämman 2016.

Arbetet med idéutvecklingen har genomförts genom det idéprogram som ligger som 
en proposition till förbundsstämman. I arbetet har många distrikt och företrädare in-
kluderas. På årets båda distriktsforum har arbetet förankrats med ledande företrädare.
 

LÅNGSIKTIGT UTVECKLINGSARBETE
Ansvarig: Andréa Ström

• Ta fram en handlingsplan för distriktens arbete med att behålla medlemmar 
över längre tid.

• Ta fram en rapport om långsiktiga utmaningar.

Arbetet har pågått genom en arbetsgrupp som under ett drygt års tid har arbetet med 
en handlingsplan och en rapport. Resultatet kommer att presenteras inför förbunds-
stämman. 

ENGAGEMANG
Ansvarig: Jessica Häggroth

• Genomföra 10 talarpass om engagemang.

• Utveckla verktyg för att lättare kunna engagera sig som medlem.

• Ta fram engagemangsplan för distrikt som så önskar.

Arbetet har skett genom en arbetsgrupp. Ett tiotal talarpass har ägt rum. Verktyg för 
att öka engagemanget tas fram och presenteras inför förbundsstämman.

INTERNATIONELLT
Ansvarig: Gustaf Göthberg

• Tillsätta en internationell kommitté/nätverk.

• Få igenom 3 för MUF strategiskt viktiga resolutioner på YEPP:s rådsmöten.
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• Genomföra en studieresa till Norge och Unge Höyre.

• Arrangera en utrikespolitisk konferens.

• Bygga starkare relationer till våra politiska systerungdomsförbund i Norden, 
Baltikum och gamla Östeuropa.

• Genomföra en utrikesresa med medlemmar från Moderata Ungdomsförbundet 
efter öppet ansökningsförfarande.

• Arrangera en nordisk-baltisk konferens i Stockholm med gäster från Norden, 
Baltikum och Polen. 

Arbetet med utrikespolitiken har fortsatt utvecklas under året. Flertalet viktiga reso-
lutioner har gått igenom på YEPP:s rådsmöten med bland MUF som avsändare. En 
facebookgrupp har tillskapats för medlemmar som är intresserade av utrikespolitiken. 
Relationerna till våra systerungdomsförbund i Norden, Baltikum och gamla Östeuropa 
har stärkts med besök i Stockholm såväl som hos våra systerungdomsförbund. Med-
lemmar i Moderata Ungdomsförbundet har deltagit på arrangemang på olika typer av 
utrikespolitiska arrangemang under året. 

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
Ansvarig: Sara Hägerström

• 
den politiska diskussionen.

• Arrangera en nationell utbildning med minst 50 deltagare.

Under verksamhetsåret har seminarium arrangerats inför partistämman. Dessutom 
arrangerades en skrivutbildning under våren 2016. 

KAMPANJ, KOMMUNIKATION OCH VÄRVNING
Ansvarig: Oliver Rosengren

• Växa i andel av partiet.

• Jämn könsfördelning i medlemsbasen +/- 5 procent.

• Tillsätta en kampanjledning som samordnar förbundets samlade kampanjverk-
samhet.

• Samtliga nationella företrädare ska individuellt delta i minst 75 % av den natio-
nella värvningsverksamheten.
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• Ta fram en handlingsplan för Moderata Studenter, tillsammans med Moderata 
studenter, en handlingsplan för ökad värvning.

• Utveckla en huvudkampanj för 2016 med en tydlig oppositionston.

• Använda kampanjerna för opinionsbildning och agendasättning.

• Utveckla temakampanjer kring sakfrågor, händelser och för vertikala  
målgrupper.

• Utveckla användandet av sociala medier och digitala kampanjer.

Under verksamhetsåret har Moderata Ungdomsförbundet vuxit medlemsmässigt och 
också i andel av partiet. Vi ligger numera på strax över 30 % i andel av partiet. Köns-
fördelningen ligger utanför det uppsatta målet om +/- 5 % vilket är någonting som 
behöver prioriteras framöver om målet ska nås. Deltagandet från nationella företrädare 
har varit för lågt i förhållande till det uppsatta målet. Arbetet med värvardagar och 
samarbetet kring kampanj med sidoorganisationerna har avlöpt väl under året. Beho-
vet av handlingsplan för Moderata Studenter bedömdes inte behövas. 

Huvudkampanjen sänk regeringen har utvecklats med en tydlig oppositionston. 
Flertalet temakampanjer har utvecklats, såväl för sociala medier som för traditionellt 

press och media under ”Digital kommunikation”.

SOMMARLÄGER
Ansvarig: Noria Manouchi

• Arrangera ett sommarläger med minst 200 deltagare. 

• Utbilda 100 medlemmar i retorik. 

• Utbilda 100 medlemmar i ledarskap.

• Utbilda 100 medlemmar i politik och idédebatt.

Sommarlägret ställdes in med anledning av för lågt deltagarantal. Istället arrangerades 
en endagsutbildning inför Stockholm Pride med ett 40-tal deltagare. 
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UNGAS FRÄMSTA FÖRETRÄDARE
Ansvarig: Björn Olsson

• Lägga fram ett kommunpolitiskt handlingsprogram till förbundsstämman 2016.

• Arrangera en nationell utbildning med fokus på unga förtroendevalda och 
kommunpolitik.

• 
utrikesresa samt ett mentorskapsprogram.

Arbetet med Ungas främsta företrädare har fortsatt under detta verksamhetsår med 
det kommunala handlingsprogram som presenteras som proposition till förbunds-
stämman. I arbetet har många distrikt och företrädare inkluderas. På årets både 
distriktsforum har arbetet förankrats med ledande företrädare. Arbetsgruppen har 

PRESS
Presstatistik
Antal pressklipp (tryckta) från arbetsstämman till 2016-09-19:  2 210. 
Antal pressklipp (digitala) från arbetsstämman till 2016-09-19:  2 923.

Mål och resultat 
Moderata Ungdomsförbundets pressarbete utgår från två mål: 

• Moderata Ungdomsförbundet ska synas i 5000 pressklipp under verksamhets-
året.  

• Förbundsordförande Rasmus Törnblom ska synas i 1200 pressklipp under 
verksamhetsåret.

Från arbetsstämman i augusti 2015 till datumet då handlingarna inför arbetsstäm-
man distribueras, har Moderata Ungdomsförbundet sammanlagt haft 5133 pressklipp. 
Förbundsordförande Rasmus Törnblom har haft 1553 pressklipp. Detta är enligt den 

som förbundet arbetar med. Pressklippen är uppdelade i två kategorier: tryckta och 
digitala. Båda målen är uppnådda.
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intervju, debattartikel, insändare, ett inslag i TV/radio, reportage eller när vi omnämns i 
samband med en nyhet. För att ge rättvis bild av antal pressklipp räknar vi när ”MUF”, 
”Moderata Ungdomsförbundet”, ”MSU”, ”Moderat Skolungdom”, ”MST”, ”Moderata 
Studenter” och ”Rasmus Törnblom” omnämns i tryckta och digitala tidningar.

Tryckta pressklipp: Pressklipp där Moderata Ungdomsförbundet eller Rasmus Törn-
blom har synts eller omnämns i ett tryckt medium, dvs. tidningar eller magasin.

Digitala pressklipp: Pressklipp där Moderata Ungdomsförbundet eller Rasmus Törn-
blom syns eller omnämns på en digital tidningssida, exempelvis aftonbladet.se, svd.se 
samt SVT Debatt.

Övergripande strategi för pressarbetet 
I början av verksamhetsåret upprättades en kommunikationsplan. Moderata Ungdoms-
förbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund. Utgångspunkten är att det 
ska synas och höras. Digitalt och traditionellt. Lokalt och nationellt. Vi ska vara det 
mest relevanta politiska ungdomsförbundet i dagsdebatten och långsiktigt opinions-
bilda i de frågor som är viktiga för oss. Målet är tydligt: Vi ska vinna vår ungdomsge-
neration med och för våra värderingar om frihet, öppenhet, det hårda arbetets värde 
och respekt för olikheter. Vi ska vara det politiska ungdomsförbund som har störst 
mediegenomslag och som har starkast kanaler i sociala medier.

I kommunikationsplanen framgår tydligt vad vi ska kommunicera, hur vi ska kommuni-
cera och till vem vi ska kommunicera.

Vad?
Moderata Ungdomsförbundet ska vara det mest relevanta ungdomsförbundet i dags-
debatten om jobben. Samtidigt ska vi göra Moderata Ungdomsförbundet relevant i 

utbildning, jämställdhet, miljö, förvsar, utrikes – och säkerhetspolitiska frågor, respekt 
för olikheter och rättigheter.

Hur?
Genom ett aktivt pressarbete ska vi dagligen ta många initiativ för att kommunicera 
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vem som exponeras i nationella medier för Moderata Ungdomsförbundet och dels på 
ett aktivt pressarbete i hela landet. Den som vi främst strävar efter att exponera  i 
nationella medier är MUF:s förbundsordförande Rasmus Törnblom. En viktig del i detta 
är att i samband med förbundsordförandens resor i landet ta initiativ till utspel i lokala 
medier. Förbundsordföranden ska förknippas med frågor som är viktiga för Moderata 
Ungdomsförbundet och skapa en igenkänningsfaktor nationellt och lokalt i hela landet. 
Det stärker Moderata Ungdomsförbundet som varumärke. En del av strategin är även 
att från Centrala Kansliets sida stötta alla distrikt i deras pressarbete och bistå med 
hjälp, idéer eller underlag. 

Vem?
Vår målgrupp är unga människor mellan 12 till 30 år. Vår kommunikation ska vara 
anpassad och riktad till vår målgrupp. Samtidigt ska vi genom ett aktivt pressarbete 
påverka Moderaternas politik, opinionsbilda för egna förslag och vara en tydlig motpol 
mot SSU och regeringen.

Digital kommunikation
Vi ska vara tillgängliga i unga människors vardag. Moderata Ungdomsförbundet ska 
förmedla vår politik genom lämpliga mediekanaler, skapa interaktion och diskussion. 

-
skola eller ute på en kampanj ska det var lätt att ta kontakt med oss. Med hög kvalitet 
och aktivitet i sociala medier sprider vi våra budskap, förstärker medieutspel och ska-
par kännedom om MUF. Vi ska vara nära och tillgängliga för att knyta unga människor 
till oss.

Under verksamhetsåret har vi fortsatt fokuserat på Facebook, Twitter och Instagram 
med bakgrunden av att det är de tre största sociala medierna där majoriteten av vår 
målgrupp spenderar sin tid. Alla är också exempel på kanaler där våra egna medlem-

-
mar över hela landet. Utöver Facebook, Twitter och Instagram har vi använt oss av 
Youtube samt startat upp Snapchat och Periscope. På förra arbetsstämman lanserades 
även en ny hemsida och app som under året delvis använt för intern och extern infor-
mation under kampanjer och utspel.

Mål och resultat

• Växa på facebook, twitter, instagram och snapchat
• Bli Sveriges största politiska ungdomsförbund i sociala medier
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Från arbetsstämman fram tills idag, datumet då handlingarna inför arbetsstämman 
distribueras, har vi ökat följande i kanalerna nedan: 

Facebook: Från 11 235 till 20 062 likes  Ökning: 8 827 
Twitter:  Från 4423 till 5743 följare.  Ökning: 1320
Instagram: 2282 till 3611.   Ökning: 1329
Snapchat: 670 följare. 

Med statistiken ovan ses mål ett som uppfyllt. Angående mål två har MUF traditionellt 
sett legat efter vänsterpartierna i sociala medier. I valrörelsen 2014 dominerade vän-
stern. Medan exempelvis SSU hade nästan 15 000 likes på Facebook hade MUF strax 
över 8 000. 

Idag har SSU 18500 medan vi passerat 20 000. Grafen nedan visar utvecklingen och 
jämför MUF (grön) och SSU (blå) de senaste två åren. Statistiken kommer från vårt 
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Samma utveckling går att se på Twitter.  Här jämförelse mellan MUF (grön) och SSU 
(blå).

Ett målmedvetet digitalt arbete gör skillnad. Men det är inte bara följare som spelar 
roll. Det engagemang (interaktion) som skapas av det innehåll vi delar på exempelvis 
Facebook och Twitter är också en viktig faktor att se till. Här kan vi på både facebook 
och twitter se samma trend: Trots att vi gjort färre inlägg på Facebook och färre 
tweets på twitter än SSU har vi på det innehåll vi delat skapat större engagemang. 

också varit det ungdomsförbund som blivit mest omnämnt i sociala medier. 

Ett av tre exempel på framgångsrika kampanjer som vi genomfört i sociala medier är 
#byggförfan som vi genomförde i Almedalen. För att uppmärksamma att 240 av Sve-

med bostadsbrist – med hashtagen: #byggförfan. Den blev mest retweetad i Almeda-
len och nominerades även som  en av fem till priset ”Almedalens innovativaste”. 

Vi skapade en ny Facebook-sida som vi döpte till ”Stoppa mens-skatten”. Vi tog fram 

skatter som man inte tänker på – och kampanjen skapade otroligt mycket interak-
tioner där diskussionen var om vilka skatter som bör tas bort, inte vilka skatter eller 
bidrag som bör höjas. 
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Det tredje exemplet är kampanjen ”Sänk regeringen”, vår största digitala kampanj 

-
tiska förslag. Sänkta skatter, bidrag och lönetrösklar – och sänk regeringen. Mer jobb, 
bostäder, kunskap och trygghet. Flera hundratusen personer nåddes av kampanjen 
”Sänk regeringen”. Eftersom kampanjen gick igenom en ordentlig förankringsprocess 
med alla distrikt innan lansering var vår ambition och målsättning att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för alla distrikt att haka på kampanjen. Varje måndag 

och så vidare för att alla distrikt utifrån det skulle kunna göra egna och lokala budskap 
utifrån den nationella kampanjen. 

Dessa tre exempel är bara några av kampanjerna de senaste åren som har bidragit till 

Vi kan nu stolt säga att vi brutit vänstertrenden och äntligen blivit Sveriges största 
politiska ungdomsförbund – också digitalt. 

MODERAT SKOLUNGDOM
Till rikskonferensen 5-6 mars 2016 lämnade rikskommittén följande berättelse för 
verksamheten: 

RIKSKOMMITTÉN 

Vid rikskonferensen den 11-12 april 2015 valdes följande rikskommitté: 

Mathilda Hjelm, MSU Halland Riksordförande

William Elofsson, MSU Gävleborg Vice riksordförande

Adam Agerbrink, MSU Bohuslän Ledamot
Christopher Rydaeus, MSU Östergötland Ledamot
Jolly Bou Rahal, MSU Södra Älvsborg Ledamot
Nils Paulsson, MSU Skåne Ledamot
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Sammanträden 

Protokollförda styrelsemöten för rikskommittén: 
2015-04-17 Stockholm
2015-04-17 – 2015-04-18 Stockholm
2015-06-04 Telefonkonferens 
2015-07-28 Telefonkonferens
2015-10-06 Telefonkonferens
2016-01-18 Telefonkonferens
2016-02-05 Göteborg

Till styrelsens möten har samtliga i rikskommittén varit kallade även revisorer och 
generalsekreteraren. 

Måluppföljning 
Under den arbetshelg som rikskommittén hade den 17-18 april 2015 fastslog rikskom-
mittén periodens verksamhetsmål. Rikskommittén fastslog fem verksamhetsområden: 
Värvning, utbildning, distriktsstöd, press och politik. Därtill togs beslut om två projekt: 
Projekt Lokalt och Projekt Norr. 

Värvning 
Moderat Skolungdom var vid årsskiftet 9516 stycken medlemmar. 
Under 2015 växte Moderat Skolungdom med 5,9 % eller om man så vill 532 medlem-
mar. En fantastisk medlemsökning, speciellt ett eftervalsår. Vi nådde vårt mål att samla 
1 % av vår målgrupp och är således en folkrörelse. Vi kunde konstatera under året en 
tydlig trend där inriktade insatser genom enstaka besök eller distriktsvärvardagar 

till de distrikt som efterfrågade det. Rikskommittén har åkt runt i distrikten och haft 
talarkvällar om värvning. Vi ser att Moderat Skolungdom står väl förberett, inför nästa 
verksamhetsår, om man ser till antalet värvare som håller en hög kvalité.

Mål:
• Att Moderat Skolungdom ska vara minst 9500 stycken medlemmar vid årsskiftet
• Att Moderat Skolungdom ska samla 1 % av vår målgrupp.
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Följande veckor har rikskommittén haft värvningsturnéer:
Vecka 8 2016 Christopher Rydaeus och Mathilda Hjelm

Vecka 2 2016 William Elofsson

Vecka 51 2015 Mathilda Hjelm och William Elofsson

Vecka 48 2015 Christopher Rydaeus

Vecka 46 2015 Mathilda Hjelm

Vecka 45 2015 Jolly Bou Rahal

Vecka 43 2015 Adam Agerbrink

Vecka 41 2015 Adam Agerbrink

Vecka 38 2015 Mathilda Hjelm

Vecka 38 2015 Nils Paulsson

Vecka 37 5015 Christopher Rydaeus

Vecka 37 2015 William Elofsson

Vecka 36 2015 Anton Claesson och Daniel Frisén

Vecka 36 2015 Christopher Rydaeus

Vecka 35 2015 Christopher Rydaeus och Mathilda Hjelm

Vecka 23 2015 Jolly Bou Rahal

Vecka 22 2015 Mathilda Hjelm

Vecka 21 2015 Adam Agerbrink

Vecka 19 2015 Nils Paulsson

Vecka 17 2015 Christopher Rydaeus och William Elofsson

UTBILDNING

Mål:
• Att sommarutbildningen Fokus ska ha minst 20 stycken deltagare.

• Att Höstkonferensen ska ha minst 150 stycken deltagare.

• Att anordna MÅNS 2016.

Fokus: Kommunikation
Fokus var en sommarutbildning som ägde rum 26-27 juni i Nacka, Stockholm och hade 
cirka 20 deltagare från distrikts spridda över hela landet. Fokus för utbildningen var på 
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kommunikation och talarna var bland andra Louise Meijer, Ida Drougge och Hanif Bali. 
Utbildningen blev lyckad, med fokus på små grupper med samma talare under längre 
tid lyckades vi få en stringens i utbildningen som sporrade den individuella utveckling-
en. Tendenserna tidigare har varit att ständigt ha talare i stor grupp vilket ofta medför 
att det kollektiva går före det individuella, detta har såklart sina fördelar rent logistiskt.

MÅNS 2016 
I skrivande stund har utbildningen ännu ej genomförts men planeras att genomföras 
27-28 februari. Fokus för utbildningen ska vara på retorik, politisk utveckling samt 
ledarskap.

Höstkonferensen 2016
Årets Höstkonferens tog plats i Linköping, på Quality Hotel Ekoxen. Utbildningen drog 
över 110 deltagare från många olika distrikt. Nytt för i år var att passen endast hade två 
svårighetsgrader, jämfört med tre grader året innan dess. Utbildningen uppskattades 
och är ett stående inslag i alla verksamhetsår.

DISTRIKTSSTÖD

Mål: 
• Att skapa forum för kontakt mellan rikskommittén, distrikt och föreningar.

• 

• Att varje fadder ska ha besökt sitt distrikt minst två gånger under verksam-
hetsåret.

Fokus 2015
Under utbildningen Fokus anordnades ett riktat pass för distriktsstöd till medlemmar 

-
sation, både i form av teori och praktik, till att kunna driva sina distrikt bättre och bli 

MSU-gruppen
Vår Facebook-grupp för samtliga MSU-ansvariga har varit aktiv under årets gång. Där 
har rikskommittén informerat om olika turnéer, aktiviteter och nyheter. Det har blivit en 
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digital samlingspunkt för organisationen där kommunikationen varit riktad både från 
och till rikskommittén. 

Distriktsfaddrar
Under året har var och en i rikskommittén tilldelats fadderdistrikt. Rikskommitténs am-
bition har varit att hålla kontinuerlig kontakt med distriktens MSU-ordföranden, både 
för att stötta dem i deras arbete men också för att hålla ögon och öron öppna för vilka 
distrikt som har behövt extra stöd i form av turnébesök och insatsdagar under året.  

från rikskommittén, vilket var målet enligt vår verksamhetsplan.

Fördelningen bland faddrarna var följande:

Mathilda Hjelm MSU Stockholm, MSU Skåne och MSU Göteborg

William Elofsson MSU Norrbotten, MSU Dalarna, MSU Uppsala län och
 MSU Västerbotten
Adam Agerbrink  MSU Kronoberg, MSU Norra Älvsborg, MSU Södra 
 Älvsborg, MSU Värmland och MSU Västernorrland.

Christopher Rydaeus MSU Gotland, MSU Gävleborg, MSU Södermanland, 
 MSU Västmanland och MSU Örebro.

Nils Paulsson MSU Östergötland, MSU Jönköping, MSU Jämtland 
 och MSU Blekinge. 

Jolly Bou Rahal MSU Skaraborg, MSU Kalmar län, MSU Halland och 
 MSU Bohuslän.

PRESS

Mål:
• Att öka antalet följare på Twitter med 30 %.

• Att öka antalet följare på Facebook med 20 %.

• Att producera minst 30 debattartiklar under året.
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Press
Vi har under senaste året ökat antalet följare på samtliga sociala medier där vi också 

skett genom att tillsammans med olika distrikt publicerat debattartiklar lokalt. Det har 
varit ett lyckosamt koncept som har gjort att vi har synts i många olika orter på de-
battsidorna. Vi har även under det gångna året haft stora problem med att komma in 
på de stora tidningarnas debattsidor vilket har resulterat i ett fokus på lokal media. Vi 
har under det gångna året fått cirka 15 debattartiklar publicerade. Vi har ökat följaran-
talet på samtliga sociala medier.

POLITIK

Mål:
• Att tillsätta en arbetsgrupp för politisk utveckling.

• Att ha minst två fysiska möten med hela den politiska arbetsgruppen.

• Att förtydliga Moderat Skolungdoms hjärtefrågor. 

Kompassen
Moderat Skolungdom har under året ägnat sig åt politisk utveckling på ett helt nytt 
sätt. Arbetsgruppen Kompassen har funnits även detta år, men i ny tappning. Antalet 
deltagare var färre jämfört med föregående år och varje medlem hade betydligt större 

år har Moderat Skolungdom återigen ägnat sig åt verksamhetsbesök. Under året har 
Kompassen besökt Sveriges Elevkårer, Östgöta-Correspondenten och ett läxhjälpsföre-
tag i Göteborg för att närmare förstå de utmaningar som skolvärlden står inför. Detta 
har uppskattats av deltagarna och är något som borde utvecklas. Vidare har politikut-
vecklingen fokuserat mycket på att utvärdera Moderat Skolungdoms nuvarande politik. 
Mycket arbete har lagts för att lägga en solid grund för kommande verksamhetsår att 
bygga vidare på. 

Deltagarna i Kompassen har varit:
Daniel Frisén, MSU Värmland
Matilda Ekeblad, MSU Östergötland
Erik Tollin, MSU Skåne
Adam Johansson, MSU Skaraborg
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PROJEKT LOKALT

Mål:
• Att genomföra minst 15 lokala kampanjer tillsammans med distrikt eller fören-

ingar. 

• Att uppmärksamma Moderat Skolungdoms politiska ställning i den lokala 
skolpolitiken. 

• Att upprätthålla en nära kontakt med distrikt, föreningar och förtroendevalda 
MUF-medlemmar i barn- och skolnämnder kring den lokala skolpolitiken. 

Projektets syfte har varit att hjälpa distrikt och föreningar med kampanjer kring sin 
lokala politik. Under året så har projektet skiftat i fokus till att mer handla om framta-
gande av nya kampanjmaterial och större marknadsföringsprojekt på sociala medier. 
Under maj 2015 så släppte vi ett nytt material riktat till alla de elever som tog studen-
ten. Tanken var att sätta fokus på de utmaningar som går studenterna till mötes i en 
tid där regeringen gör mer för att det ska bli svårare för unga att få ett jobb. Materialet 

Under december månad så publicerades en skolkalender. 18 videoklipp lades upp på 
våra sociala medie-kanaler med ett varierat innehåll fram till dess att Sveriges elever 

när man värvar och andra roliga saker! Skolkalendern hade en sammanlagd räckvidd 
på 22605 personer.

Efter skolkalenderns sista video så påbörjades arbetet med att ta fram grunden till det 
som idag är vårt nya kampanjmaterial, Demand Change. Materialets syfte har varit att 
belysa de förslag som Moderat Skolungdom har i den skolpolitiska debatten.

PROJEKT NORR

Mål: 
• Att de distrikt som är en del av projektet får en positiv medlemsutveckling.

• Att antalet aktiva och engagerade medlemmar ökar i de distrikt som är en del 
av projektet. 
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• Att mängden aktiviteter i de distrikt som är en del av projektet ökar. 

Projektets syfte var att stötta Moderat Skolungdoms nordligare distrikt i deras arbete 
som tidvis kan vara betungande på grund av de stora avstånden mellan städer och 
den generellt vänstervridna opinionen. Kvantitativt kan man konstatera att 3 av 5 
distrikt har ökat i antalet medlemmar till skillnad från föregående år då endast 2 av 5 
distrikt ökade och 2013 då enbart 1 av 5 distrikt nådde 100 %. Medlemsutvecklingen i 
Norrland har alltså nått en ny nivå under 2015. MSU Västerbotten kan speciellt nämnas 
med en medlemsökning på 148 %. 
MSU har haft riktade turnéer för att backa upp distrikten för att stötta upp deras vär-
vande samt för att diskutera utvecklingen inom andra områden. Antalet aktiva är ett 
mål som inte går att mäta, men det går att konstatera att nyvärvade MSU:are har valt 
att komma på aktiviteter och stämmor. 

MSU Academy 
Målet med MSU Academy var och är att utveckla framtidens ledare inom Moderat 
Skolungdom. Genom att se till att tilldela sökande mentorer som passar ihop och som 

mentorer och adepter också fortsatt skall kunna utveckla framtidens idéer och ledare 
inom Moderat Skolungdom. Flera mentorer och adepter har parats ihop nu mot slutet 
av verksamhetsåret och vi förväntar oss att kommande rikskommitté tar över det 
arbetet.

MODERATA STUDENTER
Riksstyrelsen för Moderata Studenter lämnade till Riksårsmötet i Linköping 12-13 mars 
2016 följande berättelse över verksamheten från och med perioden 18-19 april 2015:

RIKSSTYRELSEN
Vid Riksårsmötet i Uppsala den 18-19 april 2015 valdes följande styrelse:

Benjamin Dousa, MST Handelshögskolan Riksordförande

 1:e vice riksordförande
John Eklöf, MST Malmö 2:e vice riksordförande
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Denice Sigvardsson, MST Växjö Ledamot
Ina Djurestål, MST KTH Ledamot
Jonas Jesslén, MST Karlstad Ledamot
Sara Elingfors, MST Uppsala Ledamot

Till revisor att granska verksamheten valdes Edvin Alam till ordinarie samt Annie Wi-
derberg till ersättare.

Sammanträden
Riksstyrelsen har under perioden haft 6 protokollförda sammanträden.

Styrelsesammanträde 2015-04-25
Styrelsesammanträde 2015-06-14
Styrelsesammanträde 2015-06-24
Styrelsesammanträde 2015-08-23
Styrelsesammanträde 2015-10-05
Styrelsesammanträde 2016-01-31

Verksamhetsområde
Enligt §7, Mom. 4 i Moderata Ungdomsförbundets stadga åligger det riksstyrelsen att;

1. i överensstämmelse med antagna program, stadgar samt  förbundsstämmans, 
arbetsstämmans och riksårsmötets beslut planlägga, leda och samordna den 
politiska, ekonomiska och organisatoriska verksamheten inom Moderata Stu-
denter,

2. handlägga organisatoriska ärenden som särskilt berör förbundets verksamhet 
inom Moderata Studenter,

3. årligen anordna riksårsmöte,

4. bevaka frågor om högre utbildning och andra studentfrågor och,

5. bistå distrikt och föreningar i deras verksamhet inom Moderata Studenter och 
därvid inspirera till, sprida kunskap om och initiera kampanjer gentemot mål-
gruppen som är studenter vid universitet, högskolor och andra eftergymnasiala 
lärosäten.

Baserat på dessa syften inskrivet i MUF:s viktigaste dokument, gjorde riksstyrelsen 
tolkningen att bedriva relevant verksamhet av och för studenter.
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• Kvantitativa mål

• Gå framåt i samtliga kårval

• Moderaterna ska vara största parti bland studenter

• Vid årsskiftet ha 2 500 medlemmar

• Ha 25 levande föreningar

• Omnämnas i nationell media minst 15 gånger

• Anordna en vinterutbildning med minst 20 deltagare

• Anordna en sommarutbildning med minst 40 deltagare

• Anordna en höstutbildning med minst 100 deltagare

• Vara mer aktiva i sociala medier

 - Få minst 1800 följare på Twitter
 - Öka antalet likes på Facebook
 - Producera minst 20 bilder för spridning

• Arrangera minst 6 turnéer under året 

Kvalitativa mål
• MST ska vara det naturliga valet för studenter som är moderater

• Övergången från MSU till MST ska vara enkel

• Ökat mervärde för medlemmar

• Öka kunskapen om kårval och varför det är viktigt

• Stärka den politiska utvecklingen i MUF och Moderaterna

• Stärka MSTs varumärke internt och externt

Politik och politiskt landskap
Politiken har varit ett särskilt prioriterat område för riksstyrelsen under verksamhets-
året. Fokus har legat på frågor som är relevanta för studenter som utbildningskvalitet 
och bostäder. Under året har det resulterat i över 60 pressklipp i nationella och lokala 
inslag. Riksordförande Benjamin Dousa har bl.a. medverkat i Sveriges Radio, SvD, SVT, 
Aftonbladet, Expressen och DN. 
Moderata Studenter har också varit representerade i diverse externa sammanhang 
som paneler och seminarium. Kontakten med SACO studentförbund har stärkts och 
relationen med SFS är oförändrad. MST var representerat under Almedalsveckan och 
deltog vid 16 stycken aktiviteter.

Särskilt glädjande är det nyetablerade nära samarbetet med Moderaternas utbild-
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ningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall. Riksstyrelsens Benjamin Dousa 

fram prioriterade utbildningspolitiska förslag som förhoppningsvis tar sig uttryck i Mo-
deraternas politik. Detta i kombination med viktiga politiska segrar på partistämman, 
som reformerat resurstilldelningssystem och en oberoende kvalitetsgranskare, gör att 
MST nu påverkar moderpartiet mer än någonsin tidigare.

Kampanj
Moderata Studenter har haft en omfattande kampanjverksamhet under året. Vi har 
haft 5 större turnéveckor med Mottagningsturnén och Vinterturnén. Två veckor var 
inför höstens skolstart då vi körde dubbla turnéer och en vecka var inför skolstarten 
på vårterminen. Förutom turnéer har vi även arrangerat värvartävlingar och besökt 
föreningarnas egna kampanjverksamhet. 

Mottagningsturnén
Turnén besökte 12 föreningar under loppet av två veckor. Första veckan åkte två bilar 
parallellt för att maximera antalet kampanjer vi kunde delta vid. Den ena bilen stöttade 
MST Jönköping och MST Linköping med sin kampanjverksamhet, varav fyra dagar 
spenderades i Linköping där turnén deltog bland annat vid KALAS-mottagningen där 
MST värvade 124 medlemmar. Den andra turnén besökte och kampanjade med MST 
Karlstad, MST Örebro, MST Lund och MST Juridicum/EHL.

Den andra veckan sammanstrålade turnén i Skåne och inledde turnén med MST Malmö 
för att därefter åka vidare till MST Karlskrona, MST Kalmar och MST Växjö. Förening-

Mittuniversitetet. Totalt under hela turnén värvades över 200 medlemmar till Moderata 
Studenter.

Vinterturnén 
Turnén besökte 5 föreningar under 5 dagar för att kickstarta våren! De föreningar 

Linköping.

Tävlingar
Under våren arrangerades en stor värvartävling mellan MST Uppsala och MST Lund där 
båda föreningarna kämpade tappert för titeln bästa studentvärvarförening och där 
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MST Uppsala lyckades kamma hem vinsten. Totalt ökade MSTs medlemsantal med 25 
medlemmar den dagen. 

Kampanjbesök
Målet har under året varit att alla föreningar som velat ha hjälp med sin kampanjverk-
samhet ska få det. Det har resulterat att riksstyrelsen gjorde ca 150 resor och besökte 
föreningar över hela landet. 

Distriktsforum 
Då riksårsmötet 2015 avhölls efter vårens distriktforum så utgår det från nuvarande 
verksamhetsberättelse. Men den 19-20 september arrangerades distriktforum på Scan-
dic Hotell Ariadne i Stockholm. Moderata studenter planerade och arrangerade som 
vanligt egna pass för våra MST-ansvariga runt om i distrikten. Det var hela 21 stycken 

-
analys inom utbildning, forskning och innovation på svenskt näringsliv, Oliver Rosen-
gren, ledamot i förbundsstyrelsen, Mikael T Eriksson, f.d. oppositionsråd och numera 
KSO i Sundbyberg, Benjamin Dousa, riksordförande samt genomfördes en workshop. 
Utbildningen var uppskattad och väl genomförd. 

Studenthäftet 
Under hösten köpte ett antal länsförbund och lokala partiföreningar annonsplatser 
hos bolaget Studenthäftet AB som man sedan överlät till sina MST-föreningar. För 
att underlätta arbetet så samordnade riksstyrelsen arbetet tillsammans med centrala 
kansliet. Resultatet blev en liten reklamplats med uppmaning att bli medlem i Modera-
ta studenter och kort budskap om våra idéer. 

Momentum 
Helgen 12-14 juni samlades drygt 60 deltagare från hela landet på Barnens ö för att ha 
en utbildningshelg, den andra av sitt slag. Stig-Björn Ljunggren, Ida Drougge, Johan 

inkluderat en workshop. 
Helgen spenderades på en gammal kollogård. På fredagen grillades det korv och det 
fanns tillfälle att umgås. Under lördagskvällen hölls en klassisk poängjakt för att stärka 
på gemenskapen och lägerkänslan. All mat och allt annat praktiskt sköttes av rikssty-

snittbetyg i utvärderingen. 
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Ultimatum
I år hölls Moderata Studenters höstutbildning Ultimatum i Eskilstuna den 14-15 novem-
ber. Årets upplaga var den största någonsin, hela 126 deltagare var på plats! Helgen 
hade fokus på politiskt ledarskap, politisk utveckling samt politisk kommunikation. 

talade. Under söndagen var det en paneldiskussion med Benjamin Dousa, Rasmus Törn-
blom och Karin Svanborg-Sjövall. Det anordnades även gruppövningar för deltagarna 
under lördagskvällen innan den klassiska studentsittningen som avslutade lördagen. 

Maximarum
Under verksamhetsåret hölls Moderata Studenters första spetsutbildning någonsin. 
Under helgen den 29-31 januari deltog 18 stycken utvalda deltagare i utbildningen 
som kretsade runt ledarskap och retorik. Under helgen besökte deltagarna Svenska 

med Hanif Bali, ett ledarskapspass med Carin Carlsson samt ett case som de sedan 
skulle redovisa för gruppen då alla delar från helgen inkluderades. 
Utbildningen hölls på Sjövillan i Sollentuna, en liten mysig konferensanläggning där 

betyg i utvärderingen. Helhetsbetyget från deltagarna blev 4.5/5. 

Sociala medier
Moderata Studenters sociala medier arbete har syftat till att sprida vårt politiska bud-
skap, skapa intresse för och förbättra vårt varumärke samt informera om kommande 
aktiviteter. På Twitter har antalet följare ökat från ca 1 500 till 1 800. Facebook-sidan 
har varit till stor nytta för att exempelvis dela evenemang och de inlägg med bäst 
spridning har varit roliga bilder som setts av tusentals personer.

Parallellt med sidan Moderata Studenter bedrivs viss verksamhet genom en ordföran-
degrupp där landets föreningsordförande kan dela med sig av information och sådant 
som rör studentförbundet. Denna grupp är enbart till för sittande föreningsordförande, 
och uppdateras löpande.

Internationellt arbete
Under verksamhetsåret fortlöpte arbetet med en internationell arbetsgrupp. Den-
na syftar till att samla medlemmar med utrikespolitiskt intresse där de bland annat 

medlemmar att ta en större aktiv roll inom Moderata Studenter. I gruppens olika 
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har två medlemmar fått ta ett ansvar. Målet är att till andra projekt ska andra personer 
inom gruppen leda arbetet. 

Kårval 
Moderata Studenter har under verksamhetsåret skapat en arbetsgrupp för kårval. 
Syftet med arbetsgruppen som döptes till ”operation kårval” är att utveckla Moderata 
Studenters förmåga att bedriva kårval runt om på landets högskolor och universitet. 
Detta då svar på hur och varför vi ska bedriva kårval efterfrågats. 

Arbetsgruppen har letts av Carl Göransson och bestått av Jonas Jesslén, Fredrik Wev-
le, Fredrik Hultman, Björn Andreasson, Tove Florén, Gabriella Brunn Ramstedt samt 
Marcus Cadier. Arbetsgruppen har under året samverkat med hjälp från riksordförande 
Benjamin Dousa.
Under året har operation kårval haft regelbundna telefonkonferenser samt en utbild-
ningshelg på Centrala Kansliet i Stockholm. Detta har utmynnat i en kårvalskatalog 
eller ”kårvalsguide” som redogör för hur man bedriver kårval samt tips för vilka sorters 
frågor som kan vara aktuella att driva i kårvalen. Även viss historia och information om 
dagens ”kår-Sverige” tas upp i guiden. Riksstyrelsen är mycket glada över att kunna 
erbjuda den stöttning som en kårvalsarbetsgrupp innebär för landets föreningar. 

Mentorskapsprogram
Moderata Studenter har under året erbjudit våra medlemmar möjlighet att ansöka om 
att få en egen mentor. De ansökande har i frihetens namn fått motivera vad de själva 
önskar ”få ut” av en mentor samt vad för sorts erfarenheter de själva har från MUF och 
MST. Därefter har en matchningsprocess inletts där hänsyn tagits till var den ansö-
kande bor, vad som efterfrågats för typ av mentor, samt personliga egenskaper och 
politiska erfarenheter. De mentorer som matchats med ansökande har varierat från 
riksdagsledamöter till chefer inom näringslivet. Riksstyrelsens förhoppning är att men-
torskapsprogrammet ska leda till personlig utveckling och göra medlemmarna ännu 
bättre. Förhoppningsvis kan relationerna mellan adept och mentor bestå i många, 
många år i framtiden. 

Föreningsstöd
Riksstyrelsen har under året fokuserat på många besök och kampanjer runt om på lan-
dets alla föreningar. Målet under verksamhetsåret har varit att ha 22 stycken levande 

samtliga har haft regelbunden aktivitet under året. Alla föreningar har fått en egen 
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fadder från riksstyrelsen som har haft särskilt ansvar under året för att se till att stötta 
och hjälpa föreningarna med deras verksamhet. Riksstyrelsens mål är att detta enklare 
ska ge de verktyg som krävs för att föreningarna ska kunna växa och förverkliga sina 
ambitioner. Med en ansvarig fadder för varje förening har vi också försökt att minska 
eventuella klyftor mellan riksstyrelsen och landets föreningar. Riksstyrelsen har även 
fokuserat på att ge föreningarna mervärde för dem och deras medlemmar med natio-
nella utbildningar som Momentum, Ultimatum och Maximarum som givande och roliga 
delar under verksamhetsåret att se fram emot.

MST GPS
MST GPS har varit ett sätt att sammankoppla MSUare och MUFare med MST. Vid an-
tagningsbeskeden till högskola och universitet har riksstyrelsen samlat in information 
om medlemmar som ska börja plugga via spaning i sociala medier och via mejl. Dessa 
personer har sedan kopplats samman med sin nya föreningsordförande. Utöver detta 
har riksstyrelsen skickat ut ett personligt brev och studentrelaterade giveaways till de 
som anmälts. I år lyckades riksstyrelsen matcha ihop 54 nyblivna MSTare med sin nya 
ordförande.

Föreningshandledning 
Under första delen av verksamhetsåret tog riksstyrelsen fram en föreningshandled-
ning, som syftat till att hjälpa MST-föreningar med olika saker vad gäller verksamheten. 
Handledningen tar upp allt ifrån tips för värvning och kampanj till förslag på aktivite-
ter, styrelsearbete, ekonomi och politikutveckling. Föreningshandledningen gavs ut till 
alla deltagare under MSTs sommarutbildning Momentum och delades på BBS:en och i 
MSTs Facebook-grupp för föreningsordföranden.

MST pages i Moderata Ungdomsförbundets tidning Blått
I medlemstidningen Blått har MST eget ansvar över några sidor i varje nummer. Lucas 
Kramer, MST Uppsala, har varit chefredaktör för dessa sidor. Syftet har varit att lägga 
grund för en intern idédebatt, informera om MSTs verksamhet och lyfta upp goda 
föreningsexempel.

Moderata Ekonomer & Moderata Lärare
Dessa två pilotprojekt från föregående verksamhetsår lever kvar. Moderata Lärare har 
bl.a. skrivit en motion till RÅM2016 samt skrivit debattartiklar. Moderata Ekonomer har 
arrangerat en Ekonomikonferens där bl.a. chefsekonomerna från Timbro och SBAB 
talade.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE MUF 2017
Till arbetsstämman den 6-8 oktober 2017 på Jönköping hotell och konferens, lämnar 
förbundsstyrelsen följande berättelse över verksamheten.

Vid förbundsstämman den 27-30 oktober 2016 I Malmö valdes följande styrelse:

Benjamin Dousa  Ordförande 
Sofia Fölster  1:a vice ordförande 
Helena Nanne  2:a vice ordförande

Alexander Torin  Ledamot 
Arin Karapet  Ledamot 
Elin Petersson  Ledamot 
Emma Ophus  Ledamot 
Filip Wiljander  Ledamot 
Joel Nordkvist  Ledamot 
Pontus Båth  Ledamot 
Simon Johansson  Ledamot

Förutom de av förbundsstämman valda ledamöterna har följande personer ingått i 
förbundsstyrelsen under året:

• Christopher Rydaeus, (fr.o.m. 2016-03-05 t.o.m 2017-03-19) ledamot i egenskap 
av riksordförande för Moderat Skolungdom.

• Savo Šević (fr.o.m. 2017-03-19) ledamot i egenskap av riksordförande för 
Moderat Skolungdom.

• Ina Djurestål (fr.o.m. 2016-03-12) ledamot i egenskap av riksordförande för 
Moderata Studenter.

Förbundsstyrelsen har i sin tur valt ett arbetsutskott som har bestått av följande 
personer:

• Benjamin Dousa, ordförande 
• Sofia Fölster
• Helena Nanne
• Simon Johansson (fr.om 2016-11-30 t.om. 2016-12-11)
• Christopher Rydaeus, (fr.o.m. 2016-03-05 t.o.m. 2016-12-11) ledamot i egenskap 

av riksordförande för Moderat Skolungdom.
• Ina Djurestål (fr.o.m. 2016-03-12 t.o.m. 2016-12-11) ledamot i egenskap av 

riksordförande för Moderata Studenter.
Generalsekreterare Fritz Lennaárd har varit ständigt adjungerad och protokollförare samt 
föredragande i förbundsstyrelsen. Övriga funktionärer i förbundet har vid olika tillfällen 
adjungerats till förbundsstyrelsens sammanträden.

REVISORER
TILL VERKSAMHETSREVISORER VALDES:

• Björn Olsson, Skåne
• Sara Hägerström, Jönköpings län

TILL SUPPLEANTER FÖR DESSA VALDES:
• Oliver Rosengren, Kronoberg
• Andrea Ström, Stockholm
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TILL RÄKENSKAPSREVISOR VALDES:
• Johan Rönnkvist, PwC

TILL SUPPLEANT FÖR HONOM VALDES:
• Erik Albenius, PwC

SAMMANTRÄDEN
Förbundsstyrelsen har under perioden haft tolv (12) protokollförda sammanträden:

Sammanträde nr. 534 30 oktober 2016  Malmö 
Sammanträde nr. 535 30 november 2016  Telefonkonferens 
Sammanträde nr. 536 10-11 december 2017  Blidö 
Sammanträde nr. 537 30 januari 2017  Telefonkonferens 
Sammanträde nr. 538 17 mars 2017  Nacka 
Sammanträde nr. 539 19 mars 2017  Nacka 
Sammanträde nr. 540 25 april 2017  Telefonkonferens 
Sammanträde nr. 541  8-9 maj 2017  Bryssel 
Sammanträde nr. 542 31 maj 2017  Telefonkonferens 
Sammanträde nr. 543 26 juni 2017  Telefonkonferens 
Sammanträde nr. 544 6-7 augusti 2017  Stockholm 
Sammanträde nr. 545 22 augusti 2017  Telefonkonferens

Arbetsutskottet har under perioden haft ett (1) protokollfört sammanträde:

Sammanträde nr. 316  13 november 2017  Telefonkonferens

REPRESENTATION I MODERATA SAMLINGSPARTIET
PARTISTYRELSEN:

• Benjamin Dousa (ledamot)
• Sofia Fölster (adjungerad)
• Helena Nanne (adjungerad)

PARTISTYRELSENS ARBETSUTSKOTT:
• Benjamin Dousa

VALBEREDNINGEN: 
• Benjamin Dousa (Ordinarie)
• Sofia Fölster (Ersättare)

NOMINERINGSKOMMITTÉN FÖR EUROPAPARLAMENTSVALET 2019:
• Benjamin Dousa (Ordinarie)
• Sofia Fölster (Ersättare)

STIFTELSEN BERTIL AF UGGLAS FOND:
• Benjamin Dousa 

PROJEKTET STADGAR OCH NOMERINGSREGLER:
• Fritz Lennaárd
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PERSONAL
Riksförbundets personalorganisation är uppbyggd kring vårt centrala kansli i Stockholm. 
Under perioden har distrikten Stockholm, Skåne och Östergötland samt distrikten i 
Västra Götaland haft egen disstriktanställd personal.

CENTRALA KANSLIET
• Generalsekreterare, Fritz Lennaárd
• Pressekreterare, William Elofsson
• Digital kommunikatör, Sofia Axelsson
• Projektledare, Hanna Werner
• Organisationsadministratör, Oscar Sameland

PERIODENS VERKSAMHET
Vid förbundsstyrelsens sammanträde nr 536 den 10-11 december fastställdes 
styrdokument för förbundsstyrelsens verksamhet: arbetsordning, delegationsordning och 
ekonomiskt reglemente. Dessa tre styrdokument reglerar arbetssätt och beslutsrätter, 
ekonomiskt och rent verksamhetsmässigt. Styrdokument gällande resebokningar och 
media har också fastställt under verksamhetsåret. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde nr 537 den 30 januari fastställdes projektplaner, 
budget för dessa, samt övergripande mål för Moderata Ungdomsförbundet. Detta 
dokument är avsett att följas upp varje förbundsstyrelsemöte för att säkerställa en 
fungerande målstyrning och löpande utvärdering av förbundets verksamheter.

EKONOMI
Moderata Ungdomsförbundets årsredovisning för 2016 lämnas till arbetsstämman 
för behandling. Årets resultat uppgår till ett överskott om ca 113 000 kr vilka tillförs 
valfonden. I övrigt hänvisas till årsredovisningen.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS HUVUDMÅL
Moderata Ungdomsförbundet syfte är stipulerat i stadgans portalparagraf:

”Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den 
samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av 
liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är därför 
att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. 
Genom att bygga långsiktiga relationer ska vi vinna dem för våra värderingar och 

som trogna väljare åt Moderaterna.”

Förbundsstyrelsens arbete utgår ifrån stadgans målformulering och utformar 
varsamheten där efter. Utöver den övergripande målsättningen given i stadgan 
har förbundsstyrelsen beslutat om ett mål angående antalet medlemmar för vilket 
förbundsstyrelsen gemensamt ansvarar. Medlemsmålet är 13 500 st medlemmar vid 
utgången av 2017 och 15 000 medlemmar vid utgången av 2018.

PROJEKTMÅL
SOMMARUTREDARNA 
ANSVARIG: BENJAMIN DOUSA
Projektet består av framtagandet av tre rapporter som ger ett fördjupat perspektiv på 
politik från en liberalkonservativ utgångspunkt. Projektet löper under sommarmånaderna 
och beräknas att vara slutfört under andra halvåret 2017.

Författarna har givits viss frihet i utformandet av rapporternas inriktning och ämne. En 
av rapporterna har ett mer visionärt och ideologiskt tema och handlar om klassresor 
medan de andra två fokuserar mer på handfasta förslag och reformer, där ämnena är 
MUF:s statsbudget respektive utbildning. 

Projektet har ett dubbelt syfte. Dels kommer det att ge mer substans till våra 
ställningstaganden när det finns rapporter som underlag för budskapen, dels bereds 
möjlighet för tre av våra mest drivna medlemmar att utvecklas i sina politiska 
engagemang. Det är av stor vikt att inte enbart utveckla förbundets medlemmar inom 
exempelvis retorik och politisk produktion av mer vardaglig karaktär utan också inom 
mer omfattande idéutveckling och principiellt skrivande. Ett stort förbund behöver 
bedriva verksamhet för såväl bredden som spetsen av medlemmarna. Projektet är 
tänkt att fungera som inspiration för övriga medlemmar i förbundet och öka det interna 
intresset för politiskt och ideologiskt skrivande. 

Rapporterna ska vara väl genomarbetade och skrivna. Förbundets målsättning är att 
texterna ska vara av sådan kvalitet att de kan jämföras med publikationer från Ratio, 
Timbro eller Svenskt Näringsliv. Rapporterna ska fungera som underlag till politiska 
ställningstaganden av principiell karaktär inom de områden de belyser och kunna 
tillgripas när så efterfrågas av opponenter eller andra intressenter.

UNGA MODERATER 
ANSVARIG: SOFIA FÖLSTER
Unga Moderater har startats på nytt, efter att ha varit ett vilande projekt i ett par år, i 
syfte att utbilda framtidens politiska ledare samt att erbjuda en spetsutbildning för de 
mest erfarna medlemmarna.
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På förbundsstyrelsens första arbetshelg den 10-11 december beslutades följande mål för 
projektet Unga Moderater. 

KVALITATIVA MÅL:
• Deltagarna får en fördjupad kunskap inom ideologi, kommunikation och 

sakpolitik
• Deltagarna utvecklas som både ledare och personer 
• Deltagarna blir motiverade att fortsätta och utveckla sitt politiska engagemang

KVANTITATIVA MÅL:
• Mellan 15-20 deltagare påbörjar och avslutar spetsutbildningen Unga Moderater
• Deltagarna ger varje kurstillfälle ett helhetsintryck om 9/10 i kursutvärderingarna
• Mentorsmatchningar som leder till bestående relationer mellan adept och 

mentor
För att dessa mål ska bli verklighet har Unga Moderater utformats som en ettårig 
spetsutbildning bestående av fyra kurstillfällen. Varje tillfälle utgörs av en helg från 
fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Varje kurstillfälle har ett tema som följer 
en röd tråd genom hela utbildningsserien. Inför varje kurstillfälle får deltagarna en 
hemuppgift kopplad till respektive tema. Kurstillfällena består av en blandning av pass av 
inbjudna talare och workshops. Alla inbjudna talare ska kunna tillföra ett nytt perspektiv 
eller utmana ett befintligt tankesätt. Som regel inga interna talare utom kring ämnen där 
syftet är att explicit få partiets perspektiv på en fråga. 

Efter en antagningsprocess bestående av både personligt brev och politisk text antogs 
18 deltagare till programmet i mars 2017. I skrivande stund har ett kurstillfälle hållits den 

samtiden, visionerna och framgångsreceptet. För att få en högre kvalitet i utbildningen 
har en hel kursledning rekryterats bestående av Klas Vestergren, Emil Eriksson och Tina 
Ghasemi. Alla deltagare har tilldelats en mentor efter en matchningsprocess där de fått 
både önska och svara på frågor om personlig utveckling. 

Som framgår är detta ett projekt som bara kommit halvvägs när arbetsstämman 
äger rum. Projektet beräknas avslutas i samband med diplomering av deltagarna på 
förbundsstämman 2018.

UNG KANDIDAT 
ANSVARIG: HELENA NANNE
Förbundets verksamhet inom ramen för Ung Kandidat kan tämligen förenklat delas upp i 
insatser 2017 och insatser 2018. Året innan valår, 2017, har förbundet prioriterat att skapa 
förutsättningar för fler unga kandidater runt om i hela landet genom att stötta distrikten i 
deras arbete inför och under nomineringsprocesser. Processerna ser olika ut i hela landet 
och distrikten har generellt olika förutsättningar inför processerna. Därför har förbundet 
fokuserat på att i så hög grad som möjligt ge individuellt stöd till distrikten, främst 
genom dess distriktsordförande. Valåret, 2018, handlar betydligt mer om att stärka de 
kandidater vi har så att de är väl förberedda dels för valrörelse men framför allt för deras 
nya politiska uppdrag efter valet. 

För att kunna erbjuda distrikten stöd inför och under processerna har 
nomineringsprocesserna kartlagts för att få en tydlig bild av när och var insatser behöver 
göras. I samband med denna kartläggningen har även distriktens medlemsantal i 
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förhållande till partiets länsförbund aktualiserats för att enklare kunna följa upp målet av 
vår representation på valbara platser på Moderaternas valsedlar. 

Prioriterat från förbundet har varit att stärka ambitionen och viljan att kandidera till 
uppdrag, vilket hela förbundsstyrelsen varit bidragande till. På detta tema har talarkvällar 
och workshops hållits hos föreningar och distrikt runt om i landet för att dels informera 
om hur processerna går till, vad man kan kandidera till och framför allt vilka politiska 
frågor man kan driva i olika politiska församlingar – för att inspirera medlemmar till 
att vilja ta ett förtroendeuppdrag efter valet 2018 och därmed åstadkomma politisk 
förändring. 

• Ambitionen och viljan att kandidera till uppdrag i de allmänna valen 2018 ska 
vara hög för medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet

• Nomineringsprocesser inför de allmänna valen 2018 ska kartläggas
• Samtliga distrikt ska erbjudas stöd i nomineringsprocesser inför de allmänna 

valen 2018
• Representationen av MUF:are på valbara platser på Moderaternas valsedlar 

inför de allmänna valen 2018 ska minst motsvara andelen medlemmar i partiet i 
respektive valkrets

UNGA FÖRTROENDEVALDA 
ANSVARIG: ALEXANDER TORIN
I början av verksamhetsåret satte förbundsstyrelsen följande mål för projektet. 

• Alla deltagare i UF skall ha topplaceringar på respektive listor
• Samordna minst 3 lokalpolitiska utspel via UF
• Öka det kommunpolitiska engagemanget i förbundet
• Ta fram ett startpaket för minst 5 olika typer av facknämnder
• Ha en bred representation i gruppen från stad och land samt från olika typer av 

facknämnder
• Starta en motionsbank som innehåller minst 20 olika typer av motioner

I mars gick ansökan ut för Unga Förtroendevalda. I april tillsattes arbetsgruppen, som 
uppfyller det uppsatta målet om representation mellan stad och land, och hade sin 

vinster i välfärden och kommunal upphandling. Arbetet med att skriva startpaketen för 
facknämnder påbörjades i samband med denna helg. 

Under våren som gått har även Alexander Torin från förbundsstyrelsen besökt olika 
distrikt för att tala om kommunpolitik och hur man kan påverka sin vardag nära sig. 
Syftet är att öka det kommunpolitiska engagemanget i förbundet och få fler att söka sig 
till kommunpolitiska toppositioner. 

med startpaket och motionsbank.
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DIGITALA AMBASSADÖRER 
ANSVARIG: ARIN KARAPET
Mål:

• Att få fler medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet aktiva på sociala medier
• Uttagning och rekryteringsprocess av Digitala Ambassadörer
• Digitala ambassadörer ska finnas representerade över hela Sverige
• Spetsutbildning för Digitala Ambassadörer

Under våren har en antagningsprocess av digitala ambassadörer ägt rum. Kriterier 
som det utgicks från var bland annat geografisk representation, kompetens och track 
record. En utbildningskonferens anordnades där både externa och interna talare bjöds in. 
Exempel på talare var Andre Assarson, Rebecka Uvell och Hanif Bali för att ge deltagarna 
de bästa förutsättningarna för att lyckas opinionsbilda på sociala medier.

Nästa fas av projektet är att de digitala ambassadörerna ska åka ut i landet och 
utbilda de olika distriktens medlemmar i kommunikation för att stärka förbundet inför 
valrörelsen 2018.

POLITISK PRODUKTION 
ANSVARIG: ELIN PETERSSON
Syftet med projektet politisk produktion är följande:

• Det ska finnas en idédebatt i hela förbundet
• Moderata Ungdomsförbundet ska ha idéer & reformer inför valet
• Politisk produktion ska komma fler till del
• Utökat samarbete med liberala tankesmedjor

REFORMGRUPPEN
Den 21 februari 2017 öppnade ansökan till MUF:s reformgrupp. Samtliga medlemmar var 
välkomna att söka. Totalt sökte 16 medlemmar till gruppen och åtta blev antagna:

Amanda Thornander  MUF Västra Götaland Västra 
Carl Ekvall   MUF Halland 
Dennis Jernkrook  MUF Södra Älvsborg 
Edward Tovi  MUF Stockholm* 
Elsa Ericson  MUF Östergötland 
Greta Eulau  MUF Stockholm 
Maria Hedwall  MUF Örebro 
Pasi Huikuri  MUF Västerbotten

Det togs hänsyn till geografisk och politisk spridning i urvalsprocessen.

* Edward meddelade i början på sommaren att han lämnar reformgruppen.

Reformgruppen fick i ansvar att författa ett reformpaket som MUF kan gå till val på. 
Under processen har arbetet reformerats till att landa i tre rapporter som dels kan 
fungera som underlag till förbundsstyrelsens propositioner inför arbetsstämman men 
också som diskussion och debattmaterial hos medlemmarna i förbundet. Rapporterna 
ska släppas i samband med arbetsstämman 2017. De tre rapporterna är arbetsmarknad, 
trygghet och utbildning. I samband med rapportsläppen är målet att producera en kort 
film till sociala medier, anordna ett seminarium samt publicera debattartiklar.
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• 1–2/4 Stockholm. Karin Svanborg-Sjövall och Mattias Svensson som talare.
• 19–20/5 Stockholm. Stefan Fölster, Siri Steijer, Lars-Göran Johansson och Jacob 

Lundberg som talare.
• 26–27/6 Stockholm.
• 29–30/7 Göteborg.

på Facebook för att snabbt, enkelt och billigt föra en dialog och diskussion.

Delar av reformgruppen har varit runt i distrikt och föreningar för att prata om idédebatt 
och reformarbetet samt för att samla in idéer och förslag som vi kan gå till val på. 
Reformgruppen har skrivit ett talarpass om idédebatt och reformarbete samt ett 
ideologiskt talarpass.

Utöver rapporter har reformgruppen skapat ett digitalt forum för politisk diskussion 
för medlemmar i MUF. Facebookgruppen ”MUF idédebatt” har runt 400 medlemmar. 
Syftet med gruppen är att medlemmar ska ges chansen att testa sina idéer och 
argumentationer även när det inte är stämmoperioder.

Efter arbetsstämman ska reformgruppen sammanställa ett reformpaket. Syftet är att 
samla de nyligen antagna politiska besluten men också samla gamla relevanta beslut. 
Reformpaketet kommer innehålla våra viktigaste frågor inför valet och kommer kunna 
fungera som debatthandledning under valrörelsen till medlemmarna.

Reformgruppen kommer även skriva en lathund till MUF:s antagna idéprogram och 
fortsätta besöka distrikt och föreningar för att prata om reformerna så att fler får ta del 
av idédebatten.

BILDNINGSAKADEMIN 
ANSVARIG: EMMA OPHUS
Bildningsakademin är ett nytt koncept för att öka intresset och kunskaperna kring 
politiska och filosofiska frågor bland Moderata Ungdomsförbundets medlemmar. Det 
är en nationell bokcirkel som genomförs på distans där alla deltagare läser böcker i 
terminer som de sedan lämnar in uppgifter de fått till respektive bok. 

Projektet har 25 deltagare och har varit igång sedan februari 2017. Bildningsakademin är 
ett pågående projekt som avslutas hösten 2018.

FOKUSUTBILDNING 
ANSVARIG: EMMA OPHUS
Helgen den 13–14 maj arrangerade förbundet är nationell utbildning med fokus på 
ideologi och kommunikation. Ett sjuttiotal deltagare från hela landet tillbringade 
helgen i Stockholm med ett intensivt program under lördag eftermiddag och söndag 
förmiddag. Under lördagen talade Lars Anders Johansson (Timbro) om vikten av 
bildning, Karin Svanborg-Sjövall (VD på Timbro) om liberalism, Benjamin Dousa om 
Moderata Ungdomsförundets ideologiska inriktning och Johan Westrin om Moderaternas 
historiska och ideologiska utveckling. På söndagen talade Moderaternas presschef 
Linda Norberg om pressarbete och Lydia Wålsten (Timbro) och Arin Karapet (Moderata 
Ungdomsförbundets förbundsstyrelse) om att nå ut och kommunicera i sociala medier. 
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KAMPANJMATERIAL 
ANSVARIG: FILIP WILJANDER

• Moderata Ungdomsförbundet ska ha en huvudkampanj för 2017, innehållandes 
en vårkampanj, en sommarkampanj och en höstkampanj

• Distriktsordförandekåren ska få vara med och påverka kampanjmaterialet
• Distrikten ska kunna skapa eget material genom Centrala Kansliet.
• En kampanjhandledning med fördjupning kring tonalitet och sakpolitik ska tas 

fram för att stärka våra värvare och bidra till att fler vill värva och leda värvning 
• Utveckla temakampanjer kring sakfrågor, händelser och vertikala målgrupper. 

För att Moderata Ungdomsförbundet ska vara det största politiska ungdomsförbundet 
krävs ideologiska och relevanta svar på aktuella politiska frågor. Under verksamhetsåret 
har därför tre kampanjer lanserats: vårkampanjen ”Välj friheten”, sommarkampanjen 
”Frihet fungerar” och höstkampanjen ”Du bestämmer”. Gemensamt för kampanjerna 
är strävan efter att förena ideologi med sakpolitik och illustrera skiljelinjen mellan 
våra egna ställningstaganden och regeringens politik. Skiljelinjen blev tydligast i ”Välj 
friheten” med en framsida föreställandes ett vägskäl. Kampanjen lyfte sakområdena 
arbetsmarknad, trygghet och bostäder. Vårkampanjen följdes av sommarkampanjen 
”Frihet fungerar”, som i ett enklare format betonade att det är just individen som är 
MUF:s fokus. Höstkampanjen ”Du bestämmer” avslutade huvudkampanjen utifrån våra 
visioner om frihet och individens självbestämmande, och fokuserade på policyområdena 
jobb, utbildning och trygghet.

Inför vår-, sommar- och höstkampanjen inleddes arbetet med information till 
distriktsordförandekåren. Därefter genomfördes konferenssamtal i mindre grupper 
med de distriktsorförande som meddelade att de önskade delta. Telefonkonferenserna 
behandlade materialets budskap, policyområden, sakfrågor, konkreta formuleringar, 
design och praktisk logistik. När materialet färdigställdes skickade en sista förfrågan om 
input till distriktsordförandekåren.

Under året har två tryckta temakampanjer tagits fram. Den ena trycktes inför Dreamhack 
med fokus på moms för spel och kemikalieskatten. Den andra trycktes inför festivaler 
och konserter på sensommaren. Under parollen ”Ingen ska få ta festen ifrån dig” lyftes 

kampanjer på sociala medier har också genomförts.

DISTRIKTSSTÖD  
ANSVARIG: JOEL NORDKVIST
Funktionen Distriktsstöd är en central del i förbundsstyrelsens verksamhet som syftar 
till att ge distrikten det stöd de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet och även 
utgöra länken mellan förbundet och distrikten. Allt sedan den centrala fältorganisationen 
drogs in helt år 2002 så har denna funktion kommit att få en allt viktigare funktion. Detta 
har tillämpats på olika sätt genom åren. Åren 2006–2010 (Wykman) så bedrevs det 
via ett faddersystem där de olika representanterna i förbundsstyrelsen hade ett särskilt 
ansvar för olika distrikt. Under åren 2010–2016 (Bengtzboe/Törnblom) tillämpades 
systemet med att distriktsstödet utgick från en person i förbundsstyrelsen som hade 
detta som sitt centrala ansvarsområde. Det är den senare delen som har tillämpats av 
den förbundsstyrelse som valdes år 2016.

Moderata Ungdomsförbundet ska ha 25 levande distrikt. 

Samtliga 25 distrikt lever, ett par av dem har haft kända svårigheter inom vissa områden 



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

420

Moderata Ungdomsförbundet
(2015-2018)

MUF

Arbetsstämma 201727

V
ER

K
SA

M
H

ET

som gör att vissa distrikt får svårare att upprätthålla kontinuerlig verksamhet. 

Distriktsordförandena ska erbjudas regelbundna samtal från förbundsledning, 
presidium och distriktsansvarig utefter deras egna önskemål 

Inledande djupgående telefonsamtal om förutsättningarna för distriktsstöd utefter 
de enskilda distriktens förutsättningar (samtal med 23 av 25 distriktsordföranden) 
genomfördes under perioden november - december 2016. Distriktens olika 
förutsättningar nedtecknades sedan för att kunna följa upp läge, medlemsmål, 
utmaningar och måluppfyllelse med distriktsordföranden fortsättningsvis och med 
eventuell efterträdare våren 2017. 

Inför förbundsstyrelsens internat i december 2016 genomfördes telefonsamtal till 
distriktsordförandekåren för att stämma av deras synpunkter på tidningen Blåtts framtid 
samt förbundsstyrelsens kommande mediepolicy. Över 20 stycken distriktsordföranden 
svarade. 

Inför den återinrättade Distriktsordförandekonferensen den 17–18 mars 2017 fördes 
samtal med samtliga distriktsordföranden ett flertal veckor i förväg om vilka frågor som 
skulle avhandlas. Detta för att samtliga skulle vara så väl förberedda som möjligt och på 
så sätt få ut maximalt av konferensen. 

Inför förbundsstyrelsens möte i Bryssel den 8–9 maj 2017 fördes samtal med över 20 
stycken svarande distriktsordföranden för att stämma av hur återvärvningen fortlöpt, hur 
bra måluppfyllelsen var inför sommaren, hur väl de tyckte förbundsordföranden agerade 
politiskt och hur bra relationerna med det Centrala Kansliet kändes. 

I skrivande stund planeras för samtal med Distriktsordförandekåren för den 
Distriktsordförandekonferens som kommer att avhållas i månadsskiftet september/
oktober. 

förekommit regelbundet med stora delar av distriktsordförandekåren fortlöpande. Dialog 
har även förts frekvent via mail och Facebook.

Distriktsordförandena ska beredas möjlighet att påverka förbundets verksamhet och 
förbundsstyrelsens beslut på regelbundna distriktsordförandekonferenser. 

Vid den första Distriktsordförandekonferensen gavs distriktsordförandekåren möjlighet 
att tillsammans med förbundsledningen diskutera fram hur den fortsatta politiska 
inriktningen skulle utformas. Vid den kommande Distriktsordförandekonferensen i 
oktober planeras för att distriktsordförandekåren skall ta beslut om hur återvärvningen 
skall utformas för år 2018. Huvudspåren kommer att vara kring om distrikten själva 
eller riksförbundet ska ta ett större ansvar för det, detta till följd av noterbart 
stora utmaningar med återvärvningen för nästan samtliga distrikt 2017. En del av 
problematiken kring återvärvningen tros bero på partiets läge. 

Distriktsordförandena ska erbjudas utbildning, stöd och andra utvecklingsmöjligheter i 
samband med ordförandekonferenserna

Vid Distriktsordförandekonferensen i mars, och vid den planerade i oktober, skall det 
avhållas distriktsordförande-grupper (workshop) där samtliga distriktsordföranden 
ges möjlighet att tillsammans med kollegor som har liknande läge och utmaningar. 
Vid Distriktsordförandekonferenserna ges även möjlighet till att ge direkt 
input till förbundsstyrelsens projekt, presidiet, MSU och MST:s verksamhet. Vid 
Distriktsordförandekonferensen i oktober planeras det även för att talarpass om 
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ledarskap i prövande tider, sett till den arbetsbelastning som kommer att hamna 
på distriktsordförandekåren under det kommande valåret i ett läge där partiet är 
kraftigt pressat. Även frågor om jämställt och inkluderande ledarskap kommer att 
beröras samt de delar av distriktsordförandeskapet som kan var särskilt utsatt. Vid 
Distriktsordförandekonferensen i mars gästade dåvarande partisekreteraren Tomas Tobé 
som distriktsordförandekåren gavs möjlighet att utfråga. I oktober väntas Elisabeth 
Svantesson och Christopher Fjellner att delta. Även partiledaren har inbjudits, dock utan 
framgång. 

Vid Distriktsordförandekonferensen kommer även MUF:s linje på den kommande 
partistämman att avhandlas slutgiltigt, även separata frågor på arbetsstämman de 
vill ha MUF:s stöd i kommer att tas upp. Telefonsamtal har förts inför och efter varje 
Distriktsordförandekonferensen för att säkerställa att distriktsordförandekåren är så pass 

Även ett formulär för utvärdering har genomförts vid mars-konferensen och planeras 
även att så göras vid oktober-konferensen för att säkerställa att även de som öskar vara 
anonyma kan föra fram kritik skriftligt. 

Ordförandekonferens (f.d. Distriktsforum) skall anordnas två gånger år 2017. 

Se ovan nämnda svar kring Distriktsordförandekonferensen i övrigt.

Varje distrikt som önskar skall ha besökts minst en gång under år 2017. Alternativt skall 
ett Skypemöte/Telefonmöte ha hållits med DS. 

BESÖK I DISTRIKTEN UNDER 2017: 
• MUF Västerbotten (Stämma, MST turné, sommarturnén)
• MUF Norrbotten (Stämma)
• MUF Gävleborg (föreningsutbildning)
• MUF Västra Götaland Norra (föreningsutbildning) 
• MUF Stockholm (Recall, Summercamp) 
• MUF Halland (föreningsutbildning) 
• MUF Södermanland (talarkväll Eskilstuna-Föreningen) 
• MUF Uppsala (Värvardag)
• MUF Jämtland (Stämma, Värvardag, utbildning) 
• MUF Västernorrland (Stämma, föreningsutbildning) 
• MUF Östergötland (Stämma, DS-möte + utbildning) 
• MUF Värmland (planerar i skrivande stund besök)

Distriktsbesök planeras kontinuerligt. I skrivande stund bokas hösten 2017 in med besök 
i distrikten. Målsättningen är att försöka besöka så många distrikt som möjligt under 
verksamhetsåret 2017. I dagsläget återstår drygt hälften. Skypemöte/Telefonmöte med 
något DS har ännu inte avhållits och det har inte heller distrikten efterfrågat. I augusti 
skedde dock en sittning med MUF Östergötlands distriktsstyrelse i samband med en 
utbildningsdag för distriktet. 

Varje distrikt skall dessutom fått besök minst en gång per år av särskilt önskad 
förbundsstyrelseledamot. 

Vid de samtal och skriftliga kontakt som sker tas denna fråga ofta upp. Som regel är 
det, av naturliga skäl, ofta MSU och MST:s kampanjturné som efterfrågas flitigast. Om 
enskilda förbundsstyrelseledamöter önskas får de som regel direktkontakt själva, men 
ibland kan distriktsstödet bistå med särskild sakkunskap i frågan. 
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Samtliga distrikt skall ha påbörjat resan mot att ha en levande föreningskultur som 
fungerar efter deras egna förutsättningar. 

Vid de besök som genomförs har huvudfokus varit ett särskilt fokus på en levande 
föreningskultur och betydelsen av MUF-föreningar. Detta är även flitigt förekommande 
i de samtal som regelbundet förs med distriktsordförandena. Det planeras även för en 
föreningsguide. 

Föreningsforum – för MUF-föreningsordföranden – skall anordnas (i egna lokaler) 
hösten 2017.

Föreningsforum kommer att äga rum den 21–22 oktober på Blasieholmen (Stockholm) 
i partiets lokaler. Till detta projekt har även MUF Skånes f.d. distriktsordförande Julia 
Persson knutits som talare och workshop-ledare, hon är även delaktig som projektledare 
tillsammans med Joel i förbundsstyrelsen. 

Planerade centrala evenemang 2017: 

• Distriktsordförandekonferens, den 30 september- 1 oktober 2017
• Föreningsforum, den 21–22 oktober 2017

SLUTORD
Mycket tid har prioriterats på att föra förbundsstyrelsen och distriktsordförandekåren 
närmare varandra. Det är viktigt att distriktsordförandekåren känner delaktighet i det 
som riksförbundet gör och att förbundsstyrelsen med Förbundsledningen har en stark 
inblick i den verksamhet som distrikten bedriver. I grunden så är kommunaktionen 
grunden för att detta skall kunna ske, men även ömsesidigt intresse för frågan.

INTERNATIONELLT 
ANSVARIG: SIMON JOHANSSON
Under det gångna verksamhetsåret har Moderata Ungdomsförbundet verkar brett i det 
internationella arbetet. Kontakterna med nordiska och baltiska vänner har upprätthållits 
genom bland annat deltagande i ett seminarium i Estland och genom engagemang i den 
tidigare sedan några år vilande organisationen Nordisk Ungkonservativ Union (NUU) där 

Moderata Ungdomsförbundet är medlem i. För UNR, som har sina sessioner i samband 

gick till Blasieholmen. UNR:s nästa session går av stapeln i slutet av oktober vilken MUF 
har för avsikt att delta på.

Moderata Ungdomsförbundet har under verksamhetsåret fortsatt varit en kraft att räkna 
med i vårt europeiska ungdomsförbund, YEPP. Vi har deltagit på de rådsmöten som 
hållits i Helsingfors i december och i Rom i februari. I samband med rådsmötet i Rom 
deltog MUF också på organisationens 20-årsjubileum. På YEPP:s kongress i Dubrovnik i 
slutet av april lyckades MUF med målet att få en representant vald till styrelsen för YEPP 
genom att vice ordförande Arba Kokalari valdes om för en ny tvåårig mandatperiod. På 

yrkanden på olika resolutioner och på principprogrammet. På rådsmötet i Rom fick MUF 
igenom en resolution – utan ändringar – om copyright på internet som innebär lättare 
användning för individen. Till det kommande rådsmötet i Zürich i september planeras en 
resolution om ett mildare regelverk för snus att läggas fram och till årets sista rådsmöte 
planeras en tredje resolution med MUF som huvudförfattare att läggas fram.
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I skrivande stund är det bara dagar kvar innan en delegation medlemmar reser till 
Norge för att delta i valrörelsen och hjälpa till att säkra fyra år till med Erna Solberg som 
statsminister. I mars reste förbundsordförande Benjamin Dousa, internationell sekreterare 
Simon Johansson och förbundsstyrelseledamot Alexander Torin till Norge där Benjamin 
talade för deltagarna i deras nationella spetsutbildning och närmare kontakt med Unge 
Høyre knöts.

Under året har också MUF:s kontakt med Jarl Hjalmarson Stiftelsen varit fortsatt god. Två 
anföranden har hållits för en grupp makedonska ungdomspolitiker i Stockholm och i juni 

september planeras ett liknande anförande att hållas för en grupp unga belarusier som 
Stiftelsen bjudit till Stockholm. Därtill har, bland annat, MUF genom den internationella 
sekreteraren Simon Johansson hållit anförande för och samtalat med en politiskt 

ambassadör till Sverige Isaac Bachman och deltagit på EPP:s kongress på Malta i mars. I 
samband med EPP-kongressen deltog MUF även på YEPP:s Working Days inför YEPP:s 
kongress en månad senare. I november kommer en delegation från MUF att åka på 
studieresa i Israel. Av kostnadsskäl blev det dessvärre inget öppet ansökningsförfarande; 
de som reser tillhör förbundsstyrelsen eller är distriktsordföranden.

Det arbete som behöver växlas upp är att få fler debattartiklar publicerade och 
att fortsätta bredda möjligheterna och engagemanget för internationella frågor i 
ungdomsförbundet. En internationell konferens är planerad till december dit nordiska 
och baltiska vänner ska bjudas in och där ett femtiotal medlemmar i Moderata 
Ungdomsförbundet kommer få chans att lyssna på spännande talare, paneler och 
seminarier. Ansökan till den internationella kommittén planeras att utlysas i närtid.

Mot bakgrund av en allt oroligare omvärld är de internationella frågorna viktigare än på 
länge. Förbundsstyrelsen välkomnar inspel, åsikter och förslag kring det fortsatta arbetet 
och ser fram emot att fortsätta arbeta för demokrati, rättsstat och marknadsekonomi i 
världen.



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

424

Moderata Ungdomsförbundet
(2015-2018)

MUF

Arbetsstämma 201731

V
ER

K
SA

M
H

ET

KOMMUNIKATION
ÖVERGRIPANDE STRATEGI FÖR KOMMUNIKATIONEN
I början av verksamhetsåret upprättades en kommunikationsplan. Moderata 
Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund vilket ska synas 
och höras i såväl traditionell som digital media Vi ska vara det mest relevanta politiska 
ungdomsförbundet i dagsdebatten och långsiktigt opinionsbilda i de frågor som är 
viktiga för oss. Målet är tydligt: Vi ska vara det politiska ungdomsförbund som har störst 
mediegenomslag och som har starkast kanaler i sociala medier.

I kommunikationsplanen framgår vad vi ska kommunicera, hur vi ska kommunicera och 
till vem vi ska kommunicera.

VAD?
Den viktigaste frågan för MUF att synas i är arbetslinjen och det är här vårt största fokus 
ska ligga. Andra frågor som är aktuella för vår ungdomsgeneration ska MUF också vara 
synas i. Det handlar bland annat om jobben, skola, jämställdhet, bostäder och utrikes- 
och säkerhetspolitiska frågor. Vår huvudmotståndare i alla dessa frågor är regeringen 
och SSU. Vi accepterar aldrig försämrade villkor för vår generation, klåfingrig byråkrati 
eller höjda skatter. 

HUR?
Vi jobbar strategiskt med kommunikation för att nå ut med våra budskap. Den 
största delen av vår kommunikation ska vara planerad i förväg och gå i linje med våra 
huvudfrågor. I samband med utspel i traditionell media använder vi sociala medier 
för att förstärka och få större spridning. Varje vecka görs en plan med de preliminära 
utspelen för den veckan. Den ska även innehålla potentiella utspel längre framåt i tiden. 
Detta görs för att skapa ett bra samspel mellan kommunikationsavdelningen och de 
förtroendevalda.

Genom ett aktivt pressarbete ska vi dagligen ta många initiativ för att kommunicera vår 
politik i olika medier. Den som vi främst strävar efter att exponera i nationella medier 
är MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa. En viktig del i detta är att i samband 
med förbundsordförandens resor i landet ta initiativ till utspel i lokala medier. En del av 
strategin är även att från Centrala Kansliets sida stötta alla distrikt i deras pressarbete 
och bistå med hjälp, idéer eller underlag. 

VEM?
Moderata Ungdomsförbundets huvudsakliga och generella målgrupp är människor i 
åldern 12-30 år. Moderata Ungdomsförbundets kommunikation kommer primärt att delas 
in i fyra målgrupper:

• Potentiella medlemmar. De medlemmar som kan tänkas bli medlemmar i vårt 
förbund. 

• Potentiella väljare. Den grupp unga som vi kan påverka till att välja en moderat 
valsedel. 

• Makthavare. Vi vill påverka både politiker och journalister för att kunna göra 
verklighet av den politik vi vill driva.

• Internt. Det är viktigt att kommunicera till våra medlemmar men också internt 
inom Moderaterna. 
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PRESS
PRESSTATISTIK
Antal pressklipp (Moderata Ungdomsförbundet) från arbetsstämman till 2017-09-07: 
6459.

Antal pressklipp (Benjamin Dousa) från arbetsstämman till 2017-09-07: 1755.

Grafen nedan redovisar de tidigare angivna pressklippen för Moderata 
Ungdomsförbundet som helhet i respektive stämmohandling för åren 2012-2017. Värt att 
notera är att det kan skilja på vilka sökverktyg som används respektive år och därför kan 
sökunderlaget skilja sig något.

MÅL OCH RESULTAT 
Moderata Ungdomsförbundets pressarbete utgår från två mål:

• Moderata Ungdomsförbundet ska synas i 5000 pressklipp under 
verksamhetsåret. 

• Förbundsordförande Benjamin Dousa ska synas i 1000 pressklipp under 
verksamhetsåret.

Från arbetsstämman i oktober 2016 till datumet då handlingarna inför arbetsstämman 
distribueras, har MUF sammanlagt haft 6459 pressklipp. Förbundsordförande Benjamin 
Dousa har haft 1755 pressklipp. Detta är enligt den statistik som Centrala Kansliet har 
tillhanda och enligt den definition av pressklipp som förbundet arbetar med. De båda 
målen är uppnådda.

DEFINITION OCH STATISTIK 
Moderata Ungdomsförbundet definierar pressklipp enligt följande: ett pressklipp är en 
intervju, debattartikel, insändare, ett inslag i TV/radio, reportage eller när vi omnämns i 
samband med en nyhet. För att ge rättvis bild av antal pressklipp räknar vi när ”MUF”, 
”Moderata Ungdomsförbundet”, ”MSU”, ”Moderat Skolungdom”, ”MST”, ”Moderata 
Studenter” och ”Benjamin Dousa” omnämns i tryckta och digitala tidningar.

TRYCKTA PRESSKLIPP
Pressklipp där MUF eller Benjamin Dousa har synts eller omnämns i ett tryckt medium, 
dvs. tidningar eller magasin.

DIGITALA PRESSKLIPP
Pressklipp där MUF eller Benjamin Dousa syns eller omnämns på en digital tidningssida, 
exempelvis aftonbladet.se, svd.se samt DN Debatt.
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DIGITAL KOMMUNIKATION
Moderata Ungdomsförbundet finns där unga människor finns. Därför är vår närvaro i 
sociala medier en väsentlig del i förbundets kommunikationsarbete. Genom en aktiv 
närvaro och hög kvalitet bidrar vi i den dagliga debatten, sprider våra budskap, och 
formar bilden av MUF.

Under verksamhetsåret har vi använt oss av olika sociala mediekanaler för att nå olika 
typer av målgrupper. Främsta fokus har legat på Facebook, Twitter, Instagram och 
Snapchat eftersom de är de mest använda sociala mediekanaler bland unga.

MÅL OCH RESULTAT
Målen inom digital kommunikation bestämdes i mars 2017, när Moderata 
Ungdomsförbundets kommunikationsenhet kommit på plats, och bestämdes för 
kalenderåret 2017. Därför är flertalet mål ännu inte uppfyllda, men på god väg.

På grund av nyrekrytering av personal som kommit på plats först i slutet av januari 
och att målen bestämts först i mars har man inte arbetat aktivt med målen från 
verksamhetsårets start.

FACEBOOK
• Öka antalet gilla-markeringar till 22 000
• Nå minst 100 000 unika användare under 28-dagarsperioder
• Få minst 10 000 interaktioner under 28-dagarsperioder

den 31 oktober 2016. Notera att de börjat arbetas med mer aktivt från mars månad och 
framåt.

Enligt statistiken nedan uppfylls målen om räckvidd och interaktion på Facebook med 
goda marginaler samtliga 28-dagarsperioder från april och framåt samt den i februari.

Datum
Antal gilla-
markeringar på sida

Användare som interagerat 
med sidan per 28 dagar

Total räckvidd 
per 28 dagar

2016-10-31

2016-11-28

2016-12-26

2017-01-23

2017-02-20

2017-03-20

2017-04-17

2017-05-15

2017-06-12

2017-07-10

2017-08-07
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Vad gäller målet kring antal gilla-markeringar ligger vi i fas. Nedan visas resultaten 
till och med den 7 augusti 2017 samt en estimerad utveckling fram till årsskiftet. Den 

rutinerna har kommit på plats vid denna tid.

TWITTER
• Öka antalet följare till 7 000
• Antal interaktioner per månad: 1 000
• Bidra till den politiska agendan

drygt 6 600. I den takten som följarantalet ökat sedan kommunikationspersonalen varit 
på plats sedan i januari beräknas målet om 7 000 följare nås till årsskiftet 2017/2018.

Vad gäller målet kring interaktioner per månad har Twitter under perioden begränsat sitt 
analysverktyg. Därför kan målet inte följas upp, vilket är beklagligt.

INSTAGRAM
• Öka antalet följare till 4 500
• Bygga gemenskap bland MUFs medlemmar
• Bidra till en positiv bild av MUF externt

Vid verksamhetsårets start på hösten 2016 hade MUF cirka 3 600 följare på Instagram. I 
slutet av augusti har MUF drygt 4 050 följare. Den större delen ökningen har skett under 
verksamhetsårets sista månader när man jobbat mer aktivt med denna kanal. Därför 
beräknas målet om 4 500 följare att uppnås till årsskiftet 2017/2018.

Fokus på Instagram innehållsmässigt är den verksamhet som förbundet bedriver. Vi 
jobbar med att visa upp våra medlemmar som åker landet runt på kampanjer och värvar 
nya medlemmar till organisationen, vad förbundets representanter bidrar med politiskt 
och medialt samt blandar med enkla, politiska bilder.
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SNAPCHAT
• Öka antalet visningar på My Story till 1 000
• Bidra till en positiv bild av MUF såväl internt som externt

Snapchat är den kanal som har utvecklats mest under verksamhetsårets gång. I januari 
2017 hade MUF i snitt drygt 200 visningar på det innehåll som lades upp på My Story. I 
slutet av augusti samma år ligger antalet på omkring 850 visningar, vilket är en markant 
skillnad jämfört med den från början av året. Givet den utveckling som skett rent 
visningsmässigt förväntas målet om 1 000 visningar uppnås innan årsskiftet 2017/2018.

Anledningen till denna framgång är att förbundet jobbat aktivt med att skapa mer 
innehåll kvantitativt samt skapa bättre innehåll sett ur ett kvalitativt och politiskt 
perspektiv. Samtidigt har förbundet jobbat med att integrera kanalen på ett naturligt 
sätt med värvningar och skolkampanjer genom att trycka en snapchat-kod på det 
kampanjmaterial som tagits fram.

Under tiden som förbundet satsat mer på Snapchat har flera medlemmar och följare hört 
av sig kring med komplimanger, vilket påvisar att även målet om att bidra till en positiv 
bild av förbundet kan anses som uppfyllt.
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MODERAT SKOLUNGDOM 2016-2017
Till Rikskonferensen 18–19 mars 2017 lämnar rikskommittén följande berättelse av 
verksamheten under verksamhetsåret 2016-2017

RIKSKOMMITTÉN
Vid Rikskonferensen 5–6 mars 2016 valdes följande rikskommitté:

RIKSORDFÖRANDE
Christopher Rydaeus, MSU Östergötland

VICE RIKSORDFÖRANDE
Sasha Steneram, MSU Skåne

LEDAMÖTER:
• Tilda Ragnarsson, MSU Kronoberg
• Erik Engstrand, MSU Örebro
• Daniel Frisén, MSU Värmland
• Anton Claesson, MSU Stockholm

SAMMANTRÄDEN
PROTOKOLLFÖRDA SAMMANTRÄDEN:
2016-03-18  Stockholm 
2016-04-03  Telefonkonferens 
2016-06-02  Telefonkonferens 
2016-06-19  Stockholm 
2016-08-18  Telefonkonferens 
2016-09-04  Telefonkonferens 
2016-09-13  Telefonkonferens 
2017-01-10  Telefonkonferens 
2017-02-26  Jönköping

Till styrelsens möten har samtliga i rikskommittén varit kallade även revisorer och 
generalsekreteraren.

TURNÉ OCH VÄRVNING
Under året har vi haft tio turnéer med ett genomgående gott resultat, från Luleå i norr 
till Ystad i söder. En kampanjgrupp initierades, men det bedömdes att underlaget för 
gruppen inte var tillräckligt stort, vilket gjordes att den lades på is. Dock har Markus 
Bengtsson hållit i en turné under vecka 50, samtidigt som enskilda medlemmar utanför 
rikskommittén hjälpt till genom att göra distriktsbesök vid de tillfällen rikskommittén inte 
haft möjlighet till det. 

Turnéinfo har i regel gått ut i god tid, och det har i de allra flesta fall funnits tillräckligt 
med folk som kunnat följa med vid varje planerat tillfälle. Under turnéerna har även de 
sociala medierna fått sig ett tydligt upplyft, med högre aktivitet än vanligt. 

Vid sidan av turnéer har en rad olika lyckade distriktskampanjdagar funnits under året, 
där rikskommittén varit representerade, bland annat i Bohuslän (50 medlemmar), 
Östergötland (108 medlemmar) och Örebro (67 medlemmar). Distriktskampanjdagarna 
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har för distrikten varit väldigt lyckade, och något vi skulle vilja uppmuntra både distrikt 
och nästa rikskommitté att fortsätta med.

SOCIALA MEDIER
I skrivande stund har vi 1727 gillamarkeringar på Facebook, vilket trots att det inte blivit 
2000 är en markant ökning. Även kontinuiteten på sociala medier har blivit bättre, vilket 
bland annat har resulterat i ett generellt ökat antal gillamarkeringar på olika sociala 
medier.

Vi har dessutom startat ett aktivt Snapchat-konto, där vi publicerar kampanjbilder, videor 
och dylikt. Dessutom är det ett väldigt enkelt sätt att interagera med och lyfta fram 
enskilda medlemmar och föreningar, vilket har varit ett av våra delmål. Det har även 
uppfyllts genom att kontinuerligt varje månad utse ”månadens distrikt”.

HÖSTKONFERENSEN
Höstkonferensen, som sedan blev vinterkonferensen, placerades i år i Örebro mellan den 
3-4 december. Fokus låg på skolpolitik, där bland annat Jessica Schedvin (lärare samt 
chefredaktör för Makthavare) samt Hanif Bali talade. Tyvärr nåddes inte målet på 150 
deltagare, men utbildningen hade trots det väldigt många intressanta, både externa och 
interna, talare samt höll en hög nivå. 

MSU ACADEMY
Förut har MSU Academy varit ett mentoskapsprogram som detta året har gjorts om 
till en ledarskapsakademi med mentorskapsutdelning. Deltagarna har varit Alexander 
Ivehammar Maximillian Mylläri, Emilia Johanesson, Olivia Bergström och Victor Nilsson. 

föreningar och distrikt ska kunna ha som hjälp till sin verksamhet. MSU Academy har 

krishantering och sista var jämställdhet och psykisk ohälsa i organisation. Det var 
även viktigt i planeringar i att talarna som kom och besökte var från olika typer av 
organisationer, att fördelningen var jämställd mellan kön och att det var högt i tak under 
akademins gång.

MÅL:
• Självfinansierat 
• Grupp på fem personer 
• 
• Kreativ Kampanj

Vi har under året jobbat mycket med kommunikation. Vi anordnade Fokus, en utbildning 
som fördjupade sig ibland annat kommunikation o politiks utveckling där deltagnara fick 
lära sig nya sätt att kommunicera till vår målgrupp. På Distriktforum samlades msu´s 
ordföranden där vi anordnade en workshop med uppgift att hitta på nya och kreativa 
sätt att kommunicera, för att sedan ta med sig inspiration till sina hemdistrikt. 

Under tiden vi skriver detta har vi totalt spridit 23 meams eller gifar i våra sociala medier. 

I samband med skolstarten tog vi också fram ett eget kampanjmaterial i samarbete med 
Förbundsstyrelsen och msu ordförandeåren ”Mer Kunskap”.
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MÅNS
MÅL:

• Tre fyllda dagar 
• Uppnå en högkvalitativ spetsutbildning

I skrivande stund har utbildningen ännu inte genomförts men är planerad att äga rum 
den 10 -12 mars. Fokus för årets MÅNS ska vara retorik, ledarskap och kreativ kampanj. 

DISTRIKTSSTÖD
MÅL:

• Att samtliga i Rikskommittén har gjort två besök i sitt fadderdistrikt
• Att distriktsstödet blir mer aktivt i Rikskommittén
• Kunna erbjuda distrikten support i samtliga lägen

Vi var alla överens om att distriktsstödet skulle blir mer naturligt och omfattande. De 
flesta faddrar har haft kontakt med sina distrikt ett flertal gånger, både på telefon och 
via chatt. Majoriteten av distrikten har fått besök av sin fadder minst två gånger under 
verksamhetsåret.  Vi hoppas att distrikten varit nöjda med sina faddrar och känt att 
faddern brytt sig om distriktet och dess företrädare.

RIKSKONFERENSEN 
MÅL:

• Att samtliga deltagare har på något sätt bra transportvägar till Rikskonferensen
• Att ha cirka 120 deltagare på utbildningen 

Vårt mål med rikskonferensen var att så många som möjligt skulle ha möjlighet att delta. 
Vi valde också att ha en omröstning om stället rikskonferensen skulle vara på där alla 
MSU-ansvariga hade möjlighet att säga sitt. I slutändan blev det Stockholm, dels för att 
förbindelserna dit är bra, men också för att DO-konferensen skulle ligga där. Det var 
något vi tror skulle gynna rikskonferensen, både att fler distriktsordförande få möjlighet 
att delta på rikskonferensen, men också en trygghet för många att deras ordförande 
finns på plats.

TRADITIONELL MEDIA
MÅL:

• Att i lokala debattartiklar prioritera frågor som: Obligatoriskt skolval och 
kampanjförbud

• Vara en aktiv röst i skoldebatten på Twitter
• Vara en aktiv röst på traditionella medier och prioritera frågor som: Externa 

examinationer, tydligare betygssteg och dåliga lärare
• Att producera över 30 debattartiklar

Det har varit ett riktigt bra år för oss i traditionell media. Vi har blivit publicerad på 
tidningar som Aftonbladet, Skolvärlden och Lärarnas tidning. Samtidigt har vi blivit 
publicerade i flertalet lokala nyhetstidningar. Vi har producerat och fått över 30 artiklar 
publicerade där vi har prioriterat de frågor som vi även beslutat om.
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FÖRDELNING AV FADDERDISTRIKT UNDER ÅRET:
Christopher Rydaeus  Stockholm, Skåne, Göteborg 
Sasha Steneram  Norrbotten, Skaraborg, Halland, Kronoberg, Blekinge 
Erik Engstrand  Östergötland, Uppsala, Södermanland, Dalarna 
Tilda Ragnarsson   Örebro, Södra Älvsborg, Kalmar, Jönköping 
Daniel Frisen  Norra Älvsborg, Bohuslän, Västerbotten, Jämtland 
Anton Claesson  Gotland, Värmland, Gävleborg, Dalarna, 

FOKUS
Fokus var en sommarutbildning som ägde rum 18-19 juni i Tullinge utanför Stockholm och 
hade dryga 20 deltagare från distrikts spridda över hela landet. Fokus för utbildningen 
var på politik kommunikation och talarna var bland andra Johan Olsson från Svenskt 
Näringsliv, Ida Drougge och Hanif Bali. Utbildningen blev lyckad, med fokus på individuell 
utveckling inriktat på utbildningspolitik och strategisk kommunikation för att stå rustade 
inför valet och distriktsutveckling. I det hela taget var utbildningen lyckad och deltagarna 
nöjda. 

POLITIK
Det politiska arbetet har främst utgått från debattartiklar, på sociala medier och genom 
deltagande i olika sammanhang. Tyvärr har det inte funnits någon politisk arbetsgrupp 
som utvecklat politik vilket är något som kan arbetas med inför nästkommande 
verksamhetsår. 

KOMMENTARER
Året har präglats av både tillbakagångar och framgångar. Under året har Moderat 
Skolungdom bibehållit sin plats som Nordens största skolpolitiska organisation och 
samtidigt synts mer på sociala medier och i traditionell media. Moderat Skolungdom 
har fortsatt synts överallt på skolor och kampanjverksamheten har präglats av ett stort 
engagemang. Vi i Rikskommittén vill tacka för fantastiskt år.
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MODERATA STUDENTER 2016-2017

• 
• Återvärvning på 65%
• 
• 
• 
• Anordna en spetsutbildningen med nöjdhetsmål 4.0/5.0
• 
• 
• Anordna två nationella MST kampanjdagar
• 
• 
• 
• 
• 

KVALITATIVA MÅL
• 
• Övergången från MSU till MST ska vara enkel
• 
• Ökat mervärde för medlemmar
• 
• 
• 

POLITIK OCH POLITISKT KOMMUNIKATION
Politiken har varit ett särskilt prioriterat område för riksstyrelsen under verksamhetsåret. 
Fokus har legat på frågor som är relevanta för studenter som utbildningskvalitet och 
bostäder. Under året har det resulterat i över 60 pressklipp i nationella och lokala inslag. 
Riksordförande Ina Djurestål har medverkat i både lokal och nationell media som bl.a. i 

Moderata Studenter har också varit representerade i diverse externa sammanhang som 
paneler och seminarium. Kontakten med SACO studentförbund har stärkts och relationen 
med SFS är oförändrad. MST var representerat under Almedalsveckan och hade en 
framträdande roll i flertalet paneler, debatter och seminarier. Totalt deltog MST vid 20 

Särskilt glädjande är att Riksstyrelsens Ina Djurestål under året blivit invald i 
Moderaternas nationella reformpolitiska arbetsgrupp för skola och välfärd. Där har 
MST fått stort inflytande över högskole- och forskningspolitiska frågor och lagt fram 
prioriterade utbildningspolitiska förslag. Under året har även en god relation med 
Moderaternas bostadspolitiska talesperson Ewa Thalén Finné etablerats. Dessutom har 
Riksstyrelsens Ina Djurestål haft möte med Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé 
där viktiga högskolepolitiska förslag har presenterats. Relationen till partiet har därmed 
aldrig varit så stark som nu vilket gör att MST påverkar moderpartiet mer än någonsin 
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STÄRKT BRYGGA MELLAN MSU OCH MST
Ett vidare engagemang i MST ska vara ett naturligt steg för alla MSUare. Därför har 
MST GPS har varit ett sätt att sammankoppla MSUare och MUFare med MST. Vid 
antagningsbeskeden till högskola och universitet har riksstyrelsen samlat in information 
om medlemmar som ska börja plugga via spaning i sociala medier och via mejl. Dessa 
personer har sedan kopplats samman med sin nya föreningsordförande. I år lyckades 

SOCIALA MEDIER
Moderata Studenters sociala medier arbete har syftat till att sprida vårt politiska 
budskap, skapa intresse för och förbättra vårt varumärke samt informera om kommande 
aktiviteter. På Twitter har antalet följare ökat från ca 1 800 till 2 000. Facebook-sidan har 
varit till stor nytta för att exempelvis dela evenemang och de inlägg med bäst spridning 

Riksstyrelsen har även påbörjat ett arbete med att intervjua viktiga beslutsfattare via 
Facebooks-live funktion där medlemmar själv får ställa frågor till sina politiker. Inbjudna 
har varit Moderaternas bostadspolitiska talesperson Ewa Thalén Finné, Moderaternas 
skattepolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard, Moderaternas utbildningspolitiska 
talesperson Camilla Waltersson Grönvall och Moderaternas säkerhets- och 
försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark.

Parallellt med sidan Moderata Studenter bedrivs viss verksamhet genom en 
ordförandegrupp där landets föreningsordförande kan dela med sig av information 
och sådant som rör studentförbundet. Denna grupp är enbart till för sittande 

MST PAGES I MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDETS 

I medlemstidningen Blått har MST eget ansvar över några sidor i varje nummer. Paula 
Holst, MST Karlstad, har varit chefredaktör för dessa sidor. Syftet har varit att lägga 
grund för en intern idédebatt, informera om MSTs verksamhet och lyfta upp goda 

ARBETSGRUPPER: BOSTÄDER, SOCIALA MEDIER & 
HÖGSKOLA
Under året startades tre arbetsgrupper upp, en högskola, en sociala medier och en 
högskola. Den högskolepolitiska arbetsgruppens arbete resulterade i en rapport som har 
legat som underlag för en av riksstyrelsens propositioner. Sociala medier- gruppen har 
bevakat MSTs utspel samt granskat dess spridning. Den bostadspolitiska har levererat en 
rapport som resulterat i flertalet motioner till stämman.

Under verksamhetsåret har två stora utbildningar anordnas i Moderata Studenters regi 
- Momentum i juni och Ultimatum i november. Båda är utbildningar som existerat sedan 
tidigare och i år vidareutvecklats. Utbildningarna har innehållit både talarpass såväl som 
praktiska moment och övningar av olika slag. Bland annat har den liberala debattören 
Mattias Svensson, Johanna Grönbäck från Ratio, Linus Adolphson från Svenska 
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Bankföreningen och Mats Åkerlind från Sveriges Byggindustrier besökt oss under året. 

Momentum, den mer sommarlägersliknande utbildningshelgen, ägde rum på Barnens 
Ö i Stockholm och hade ett deltagarantal på 45 personer. Ultimatum ägde rum på 
Göteborgs Nation i Uppsala och hade ett deltagarantal på hela 123 personer. Det 
genomsnittliga helhetsbetyget på utbildningarna har varit 4,5 för Momentum och 4,1 för 
Ultimatum.

ÅTERVÄRVNING
Moderata Studenters riksstyrelse har under året som gått erbjudit samtliga MST-
föreningar hjälp med återvärvning. I april arrangerades en återvärvningshelg i på centrala 
kansliet i Stockholm. Totalt valde 1 334 stycken av förra årets 2 108 stycken medlemmar 

KAMPANJ
Moderata Studenter har genomfört ett starkt kampanjarbete under 2016. För första 
gången på flera år har Moderata Studenter ökat i medlemsantal och landade vid 
årets slut på 2202 medlemmar, 94 medlemmar fler än vid slutet av 2015. Under 
verksamhetsåret har kampanjverksamheten utöver återvärvningssatsningen stått på 
tre olika ben. Den ena delen har omfattat de tre kampanjturnéerna som riksstyrelsen 
anordnat - en vid höstterminens start, en slutspurtskampanj innan jul, och en vid 
vårterminens start. Totalt har MST anordnat 7 veckors kampanjturnéer. Som den andra 
delen har Moderata Studenter anordnat två egna kampanjdagar under året, utöver MUF:s 
egna nationella värvardagar. Riksstyrelsen har precis som vid terminsstartturnéerna, 
under dessa kampanjdagar åkt ut och bistått föreningar med kampanjhjälp. Det tredje 
benet i riksstyrelsens kampanjsatsning har bestått av att riksstyrelsen gjort en stor insats 
under året för att öka de enskilda besöken till landets föreningar för att hjälpa till med 
kampanj under året. Ett aktivt kampanjande från föreningarna och riksstyrelsen har gett 

SPETSUTBILDNINGEN 2016/2017. 
ANSVARIG: SOFIA LINDBOM.
Spetsutbildningen har haft 11 deltagare och pågått under hela verksamhetsåret. Den har 
bestått av tre utbildningshelger, 14–15 maj, 17–18 september samt 3–4 december samt en 

Följande mål för projektet fanns (alla blev uppfyllda):

• 
• 
• Att ha ett slutbetyg på minst 4,0 av 5,0 som slutbetyg på hela utbildningen.
• Att ha en avslutande resa till Bryssel.
• Att ha ett betyg på minst 4,0 av 5,0 på Brysselresan.
• Att minst hälften av de inbjudna talarna är utanför M.
• Att deltagarna ska känna att de har utvecklats under utbildningens gång.

• Björn Hasselgren är fellow på Timbro och teknologis doktor verksam vid KTH. 
Han talade om Adam Smith.

• Mattias Svensson är liberal debattör och författare. Han talade om Robert 
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• Carolin Dahlman är politisk redaktör på Kristianstadsbladet. Hon talade om frihet 

• Jacob Lundberg är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala Universitet och 
numera chefsekonom vid Timbro. Han talade om Milton Friedman.

• 
• Christofer Fjellner är Europaparlamentariker för Moderaterna. Han talade om 

Den andra utbildningshelgen hade fokus kommunikation samt lite ideologi. Där talade 

• Patrik Stömer är generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen. Han 
talade om ideologi i praktiken.

• 

• Charlie Levin är pressekreterare för Anna Kinberg Batra. Han talade om 
kommunikation genom traditionella medier.

• Ida Karlbom är VD för Ida Karlbom of Nockeby ett PA/PR företag. Hon talade 

• Lydia Wålsten är kommunikationschef för Timbro. Hon talade om kommunikation 

• Benjamin Dousa, Sofia Fölster, Gustaf Göthberg och Ida Drougge var 

• Johan Wennerström är doktorand på Linköpings Universitet. Han talade om 

Den tredje utbildningshelgen hade fokus på ledarskap samt lite ideologi. Där talade 

• Lotti Florén är kommunikationschef för Visita med bakgrund i Moderaterna. Hon 
talade om politiskt ledarskap.

• Emil Eriksson har lång bakgrund i MUF och är oerhört kunnig om ledarskap. Han 
talade om att leda sig själv i medgång och motgång.

• Ulrica Schenström är partner på Hallvarsson och Halvarsson och har lång 

• Lars Anders Johansson är ansvarig för Kulturfrågor på Timbro. Han talade om 
vikten av bildning.

• Patrick Krassén arbetar på Svenskt Näringsliv som forsknings- och 
innovationspolitisk expert samt immaterialrättsansvarig. Har bakgrund på 
Timbro också. Han summerade upp ideologidelen av utbildningen med att ge en 

Det hölls också ett diskussionspass av mig där vi summerade upp helgen samt 

Ashworth, Brian Hayes och Roberta Metsola som är parlamentariker med Gunnar. Vi 
var också och besökte SAAB, Cecilia Malmström på Kommissionen, Fredrik Erixon 
på European Centre for International Political Economy (ECIPE) och Gustav Blix på 
Epicenter.
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Till förbundsstämman den 23-25 november 2018 på Aros kongresscenter, lämnar förbundsstyrelsen följande berättelse över verksamheten.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Vid förbundsstämman den 27-30 oktober 2016 I Malmö valdes följande styrelse: 

Benjamin Dousa
Ordförande

Sofia Fölster
1:a vice ordförande

Helena Nanne
2:a vice ordförande

Alexander Torin
Ledamot

Arin Karapet
Ledamot

Elin Petersson
Ledamot

Emma Ophus
Ledamot

Filip Wiljander
Ledamot

Joel Nordkvist
Ledamot

Pontus Båth
Ledamot*

Simon Johansson
Ledamot

*Pontus Båth entledigades vid sammanträde 550 den 6 februari 2018.

Förutom de av förbundsstämman valda ledamöterna har följande personer ingått i 

förbundsstyrelsen under året:

Ina Djurestål  (fr.o.m. 2016-03-13 t.o.m. 

2018-03-04) ledamot i 

egenskap av riksordförande 

för Moderata Studenter. 

Ersatt (fr.o.m. 2018-03-04) av 

Greta Eulau.

Savo Ševic (fr.o.m. 2017-03-19 t.o.m. 

2018-03-11) ledamot i 

egenskap av riksordförande 

för Moderat Skolungdom. 

Ersatt (fr.o.m. 2018-03-11) av 

Olle Bring.

Förbundsstyrelsen har i sin tur valt ett arbetsutskott som har bestått av följande personer:

Benjamin Dousa
ordförande

Sofia Fölster Helena Nanne

Generalsekreterare Fritz Lennaárd har varit ständigt adjungerad och protokollförare samt 

föredragande i förbundsstyrelsen. Övriga funktionärer i förbundet har vid olika tillfällen 

adjungerats till förbundsstyrelsens sammanträden.

REVISORER

Till verksamhetsrevisor valdes:

Björn Olsson, Skåne
Sara Hägerström, Jönköpings län
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Till suppleanter för dessa valdes:

Oliver Rosengren, Kronoberg Andrea Ström, Stockholm

Till räkneskapsrevisor valdes:

Johan Rönnkvist, PwC

Till suppleant för honom valdes:

Erik Albenius, PwC

SAMMANTRÄDEN

Förbundsstyrelsen har under perioden haft nio (9) protokollförda sammanträden:

Sammanträde nr. 548  19 november 2017 Telefonkonferens

Sammanträde nr. 549  9 december  2017 Stockholm

Sammanträde nr. 550  6 februari  2018 Telefonkonferens

Sammanträde nr. 551  4 mars   2018 Uppsala

Sammanträde nr. 552  9 april   2018 Telefonkonferens

Sammanträde nr. 553  6 maj   2018 Södertälje

Sammanträde nr. 554  5 augusti   2018 Stockholm

Sammanträde nr. 555  10 augusti   2018 Linköping

Sammanträde nr. 546  16 september  2018 Stockholm

REPRESENTATION I MODERATA SAMLINGSPARTIET

Partistyrelsen:

Benjamin Dousa (ledamot)
Sofia Fölster (adjungerad)
Helena Nanne (adjungerad)

Partistyrelsens arbetsutskott:

Benjamin Dousa

Valberedningen:

Benjamin Dousa (Ordinarie)
Sofia Fölster (Ersättare)

Nomineringskommittén för 
Europaparlamentsvalet 2019:
Benjamin Dousa (Ordinarie)
Sofia Fölster (Ersättare)

Stiftelsen Bertil Af Ugglas Fond:

Benjamin Dousa

Stadgekommittén:

Fritz Lennaárd
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M2-gruppen:

Joel Nordkvist

PERSONAL

Riksförbundets personalorganisation är uppbyggd kring vårt centrala kansli i Stockholm. Under 

perioden har distrikten Stockholm, Skåne och Östergötland, distrikten i Västra Götaland, Halland 

och Uppsala haft egen distriktsanställd personal.

Centrala Kansliet:

Fritz Lennaárd
Generalsekreterare

William Elofsson
Pressekreterare

Sofia Matsdotter
Digital kommunikatör

Hanna Werner
Projektledare

Oscar Sameland
Organisationsadministratör

Övrig och valpersonal:

Wilmer Roslund
Sommarkampanjledare

Hanna Strömberg
Valadministratör

Axel Krottler
Digital kommunikatör

Helena Antoni
Valledare

Savo Sevic
Valledare

Willhelm Lindqvist
Grafiker

PERIODENS VERKSAMHET

Vid förbundsstyrelsens sammanträde nr 536 den 10-11 december 2016 fastställdes styrdokument 

för förbundsstyrelsens verksamhet: arbetsordning, delegationsordning och ekonomiskt 

reglemente. Dessa tre styrdokument reglerar arbetssätt och beslutsrätter, ekonomiskt och rent 

verksamhetsmässigt. Styrdokument gällande resebokningar och media har också fastställt under 

verksamhetsåret.

Vid förbundsstyrelsens sammanträde nr 550 den 6 februari 2018 fastställdes projektplaner, 

budget för dessa, samt övergripande mål för Moderata Ungdomsförbundet. Detta dokument är 

avsett att följas upp varje förbundsstyrelsemöte för att säkerställa en fungerande målstyrning 

och löpande utvärdering av förbundets verksamheter.

Under valrörelsen har Centrala kansliet haft en nyckelroll i planering, uppföljning och 

kommunikation på uppdrag av förbundsstyrelsen. Kansliet var med och arbetade fram ramarna 
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för valrörelsen för att därefter bistå förbundet att planera valrörelsen. Personalstyrkan ökades 

under valåret för att kansliet dels skulle klara av de administrativa uppgifterna och öka vårt 

genomslag i media. Antalet tjänster inom kommunikation fördubblades. Inom kommunikation 

har kansliet haft ett huvudansvar för att förbundet skulle nå ut i såväl social som traditionell 

media.

EKONOMI

Moderata Ungdomsförbundets årsredovisning för 2017 lämnas till arbetsstämman för 

behandling. Årets resultat uppgår till ett överskott om ca 1 400 000 kr vilka tillförs valfonden. I 

övrigt hänvisas till årsredovisningen.

FÖRBUNDSSTYRELSENS HUVUDMÅL

Moderata Ungdomsförbundet syfte är stipulerat i stadgans portalparagraf: 

”Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga människor för den samhällsåskådning 

som Moderata Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. 

Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion 

för dessa idéer bland unga människor. Genom att bygga långsiktiga relationer ska vi vinna dem 

för våra värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna.” 

Förbundsstyrelsens arbete utgår ifrån stadgans målformulering och utformar varsamheten där 

efter. Utöver den övergripande målsättningen given i stadgan har förbundsstyrelsen beslutat 

om ett mål angående antalet medlemmar för vilket förbundsstyrelsen gemensamt ansvarar. 

Medlemsmålet är 13 500 medlemmar vid utgången av 2017 och 15 000 medlemmar vid utgången 

av 2018.

VALUPPTAKTEN

Moderata ungdomsförbundets valupptakt ägde rum den elfte augusti i Linköping på Konsert 

och kongress. De över 800 deltagarna fick lyssna på anföranden av bland andra Engelska skolans 

grundare Barbara Bergström, tidigare partiledaren Ulf Adelsohn och nuvarande partiledare Ulf 

Kristersson. I utvärderingen som deltagarna ombads fylla i efter valupptakten fick valupptakten 

helhetsbetyg 4,0 utav 5.
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KOMMUNIKATION

Övergripande strategi för kommunikation

Likt föregående verksamhetsår upprättades en kommunikationsplan. Moderata 

Ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund vilket ska synas och höras i 

såväl traditionell som digital media. Vi ska vara det mest relevanta politiska ungdomsförbundet i 

dagsdebatten och långsiktigt opinionsbilda i de frågor som är viktiga för oss. Målet är tydligt: Vi 

ska vara det politiska ungdomsförbund som har störst mediegenomslag och som har starkast 

kanaler i sociala medier.

I kommunikationsplanen framgår vad vi ska kommunicera, hur vi ska kommunicera och till vem vi 

ska kommunicera.

VAD?

Den viktigaste frågan för MUF att synas i är arbetslinjen och det är här vårt största fokus ska 

ligga. Andra frågor som är aktuella för vår ungdomsgeneration ska MUF också vara synas i. Det 

handlar bland annat om migration, integration, skola, klimat, jämställdhet, bostäder och utrikes- 

och säkerhetspolitiska frågor. Vår huvudmotståndare i alla dessa frågor är regeringen och SSU. Vi 

accepterar aldrig försämrade villkor för vår generation, klåfingrig byråkrati eller höjda skatter. 

HUR? 

Vi jobbar strategiskt med kommunikation för att nå ut med våra budskap. Den största delen av 

vår kommunikation ska vara planerad i förväg och gå i linje med våra huvudfrågor. I samband 

med utspel i traditionell media använder vi sociala medier för att förstärka och få större 

spridning. Varje vecka görs en plan med de preliminära utspelen för den veckan. Den ska även 

innehålla potentiella utspel längre framåt i tiden. Detta görs för att skapa ett bra samspel mellan 

kommunikationsavdelningen och de förtroendevalda. 

Genom ett aktivt pressarbete ska vi dagligen ta många initiativ för att kommunicera vår 

politik i olika medier. Den som vi främst strävar efter att exponera i nationella medier är 

MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa. En viktig del i detta är att i samband med 

förbundsordförandens resor i landet ta initiativ till utspel i lokala medier. En del av strategin är 

även att från Centrala kansliets sida stötta alla distrikt i deras pressarbete och bistå med hjälp, 

idéer eller underlag. 
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VEM?

Moderata ungdomsförbundets huvudsakliga och generella målgrupp är människor i åldern 12-30 

år. Likt föregående år kommer förbundets kommunikation primärt att delas in i fyra målgrupper. 

Potentiella Medlemmar
De medlemmar som kan tänkas bli 
medlemmar i vårt förbund

Potentiella Väljare
Den grupp unga som vi kan påverka till att 
välja en moderat valsedel.

Makthavare
Vi vill påverka både politiker och 
journalister för att kunna göra 
verklighet av den politik vi vill driva. 

Internt
Det är viktigt att kommunicera till våra 
medlemmar men också internt inom 
Moderaterna. 

Under valrörelsen har fokus, främst i förbundets digitala kanaler, varit att nå första- och 

andragångsväljare, det vill säga unga mellan 18-25 år. 

Vad gäller sympati för partier är fokus att nå unga som sympatiserar med och/eller ligger nära 

Moderaterna, men nödvändigtvis inte röstar på Moderaterna. Det är dessa personer som på olika 

sätt behöver övertygas. I denna grupp finns framförallt tre huvudgrupper, kartlysta med hjälp av 

en analys framtagen av Ungdomsbarometern 2018: 

Nära Moderaterna,
skulle rösta på 
Moderaterna om det vore 
val i dag

Nära Moderaterna,
skulle rösta på 
Socialdemokraterna om 
det vore val i dag

Nära Moderaterna,
skulle rösta på 
Sverigedemokraterna om 
det vore val i dag

Dessa målgrupper skiljer sig från varandra på olika sätt inom bland annat värdering av politiska 

frågor, intressen och egenskaper.

PRESS

Moderata ungdomsförbundet är Sveriges största politiska ungdomsförbund vilket ska synas i 

media. Genom ett aktivt pressarbete ska förbundet dagligen ta initiativ för att kommunicera 

vår hållning i olika politiska frågor. Kvalitet prioriteras över kvantitet då MUF ska uppfattas 

som en relevant opinionsbildare som både kan delta i dagsdebatten såväl som opinionsbilda 

långsiktigt för den politik förbundet står för. Att vara en stark motpol till de rödgröna och 

Sverigedemokraterna har varit den viktigaste rollen för MUF:s pressarbete att fylla nu under ett 

valår.
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PRESSTATISTIK
Skribent Antal 

Pressklipp

Moderata Ungdomsförbundet
från arbetsstämman till 2018-10-30

5680

Benjamin Dousa: 1548
från arbetsstämman till 2018-10-30

MÅL OCH RESULTAT

Moderata ungdomsförbundets pressarbete utgår bland annat från två kvantitativa mål:

 » Moderata ungdomsförbundet ska synas i 5000 pressklipp under verksamhetsåret.
 » Förbundsordförande Benjamin Dousa ska synas i 1100 pressklipp under verksamhetsåret.

Från arbetsstämman i oktober 2017 till datumet då handlingarna inför förbundsstämman gick till 

tryck, har MUF sammanlagt haft 5680 pressklipp. Förbundsordförande Benjamin Dousa har haft 

1548 pressklipp. Detta är enligt den statistik som Centrala kansliet har tillhanda och enligt den 

definition av pressklipp som förbundet arbetar med. De båda målen är uppnådda. 

DEFINITION AV PRESSKLIPP

Moderata ungdomsförbundet definierar pressklipp enligt följande: ett pressklipp är en intervju, 

debattartikel, insändare, ett inslag i TV/radio, reportage eller om vi omnämns i samband 

med en nyhet. För att ge en rättvis bild av antalet pressklipp räknar vi när “MUF”, “Moderata 

ungdomsförbundet”, “MSU”, “Moderat skolungdom”, “MST”, “Moderata studenter” och 

“Benjamin Dousa” omnämns i tryckt och digital media.

DIGITAL KOMMUNIKATION

Moderata Ungdomsförbundet ska finnas där unga människor finns. Därför är vår närvaro i sociala 

medier en väsentlig del i förbundets kommunikationsarbete. Genom en aktiv närvaro och hög 

kvalitet bidrar vi i den dagliga debatten, sprider våra budskap, och formar bilden av MUF. 

Vi använder oss av olika sociala mediekanaler för att nå olika målgrupper. Främst fokus ligger på 

Facebook och Instagram eftersom de är bland de mest använda kanalerna bland unga och där vi 

kan nå flest. Kanalerna har olika användningsområden och därför anpassar vi vår kommunikation 
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till deras unika funktioner.

MÅL OCH RESULTAT

Nedan följer en sammanfattad valutvärdering av den digitala valrörelsen i våra två prioriterade 

kanaler. Valrörelsen definieras i detta fall från valupptakten i augusti fram till valdagen i 

september.

Facebook
Nå 150 000 unika användare under en 
28-dagarsperiod.

Få 15 000 Interaktioner under en 
28-dagarsperiod. 

Ett inlägg per dag.

Instagram
Öka antalet följare till 7 000 

Varje inlägg ska ha en politisk prägel 

Bidra till en positiv bild av MUF 
externt

FACEBOOK

Under perioden från den 13 augusti till den 9 september nåddes 1 137 864 unika användare 

genom MUF:s facebooksida, varav 931 252 personer var mellan 13 och 34 år. Därav uppnåddes 

målet om att nå 150 000 unika användare genom Facebook. 

Under perioden från den 13 augusti till den 9 september fick MUF genom sin huvudsida 278 628 

interaktioner genom 127 493 unika användare. Målet om 15 000 interaktioner uppnåddes, och 

borde ha varit högre. 

Under perioden från den 13 augusti till den 9 september (28 dagar) lades 68 offentliga inlägg upp 

på MUF:s facebooksida, ett snitt på 2,4 inlägg per dag. Dock lades inget upp den 25 och den 28 

augusti. 

INSTAGRAM

Vid valrörelsens start, den 13 augusti hade MUF 5 940 följare på Instagram. Den 9 september 

hade siffran ökat till 8 471 följare, en ökning på 43 %. Målet om 7 000 följare på Instagram har 

uppnåtts. 

Alla inlägg på Instagram har haft politik- och/eller valkoppling. Därav anses målet uppfyllt. 

Eftersom ingen undersökning har gjorts kring huruvida Instagram-flödet bidrar till en postiv bild 

av MUF är det svårt att uppskatta om det har uppnåtts eller inte. Det går dock att se att kontot 

har fått flertalet glada tillrop och generellt sett ett positivt kommentarsflöde.
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UNGA MODERATER

Unga Moderater är Moderata Ungdomsförbundets ettåriga spetsutbildning i syfte att utbilda 

framtidens politiska ledare inom ideologi, ledarskap och kommunikation. Utbildningen har 

bestått av fyra helger mellan våren 2017 och våren 2018, som alla präglats av ett politiskt tema. 

Utvalda talare har bjudits in utifrån kriteriet att kunna tillföra ett nytt perspektiv eller utmana ett 

befintligt tankesätt. Utöver kurshelgerna har deltagarna även fått hemuppgifter att arbeta med 

mellan kurstillfällena och varsin mentor som stöd i sitt politiska engagemang. 

Projektplanen för Unga Moderater fastslogs av förbundsstyrelsen i januari 2017. I samband 

med detta utsågs Sofia Fölster och Klas Vestergren till kursledning för utbildningen. Projektet 

lanserades då med följande syften och målformulering:

SYFTE
 » Att utbilda framtidens politiska ledare 
 » Att erbjuda en spetsutbildning för de mest erfarna medlemmarna 

MÅL

Kvalitativa mål
 » Deltagarna får en fördjupad kunskap inom 

ideologi, kommunikation och sakpolitik
 » Deltagarna utvecklas som både ledare och 

personer 
 » Deltagarna blir motiverade att fortsätta och 

utveckla sitt politiska engagemang

Kvantitativa Mål

 » Mellan 15-20 deltagare påbörjar och 
avslutar spetsutbildningen Unga 
Moderater

 » Deltagarna ger varje kurstillfälle ett 
helhetsintryck om 9/10 kursutvärde-
ringarna

 » Mentorsmatchningar som leder till 
bestående relationer mellan adept 
och mentor

I mars 2017 gick ansökan för Unga Moderater ut och därefter antogs 18 personer till utbildningen. 

Efter varje kurstillfälle har deltagarna fått fylla i en kursutvärdering. Av dessa att döma är 

slutsatsen att såväl de kvalitativa som kvantitativa målen är uppfyllda. Utbildningen avslutades 

med en examinationsresa till Dublin för studiebesök och avslutande utbildningspass.

Förteckning över kurstillfällen: 

26 – 28 maj  2017 Scandic Talk  Älvsjö
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15-17 september  2017  Scandic Talk  Älvsjö

24-26 november  2017 Scandic Talk  Älvsjö

19-21 maj   2018 Examinationsresa till Dublin

AMBASSADÖR

Ambassadör arrangerades den 14-15 april på Quality Hotel Winn i Haninge. Utbildningen 

vände sig till alla medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet som kandiderade i valet 2018 för 

Moderaterna. Alla deltagare på Ambassadör delades in i tre olika grupper baserat på erfarenhet, 

inte i första hand på erfarenhet i Moderata Ungdomsförbundet, utan snarare om man exempelvis 

kandiderade för första gången eller redan hade uppdrag för Moderaterna i kommun, landsting 

eller riksdagen. 

För att förbereda förbundets kandidater så bra som möjligt för att dels bedriva valrörelse och 

dels ta plats i politiska församlingar efter valet kretsade utbildningen kring tre utvalda områden: 

(1) Politiska sakfrågor till exempel hur man genomför arbetslinjen i en 

kommun. 

(2) Valrörelse och personvalskampanj till exempel digital personvalskampanj. Utöver 

talarpass och workshops i sina respektive grupper 

erbjöds alla deltagare möjligheter att ta bilder 

för att använda i sina kampanjer. Alla deltagare 

informerades även om det som är viktigt att tänka 

på när man bedriver personvalskampanj, som 

exempelvis Moderaternas personvalspolicy och ny 

lagstiftning avseende bidrag till partier och enskilda 

politiker.

(3) Ledarskap till exempel frågor som rör rollen som politiker 

och partist snarare än MUF:are, att leda en nämnd 

etc. På detta tema arrangerades pass för de olika 

grupperna på olika nivåer, med talare som har 

värdefulla erfarenheter. För att få ut så mycket 
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som möjligt av alla de moderata företrädare som 

en gång börjat i Moderata Ungdomsförbundet och 

själva varit unga kandidater fick alla deltagare på 

utbildningen delta i en speeddating.

MÅLUPPFÖLJNING: 

Ambassadör 2018 ska ha 150 deltagare:

Ej uppnått – antal deltagare var 87.

Ambassadör 2018 ska ha en deltagaravgift på 

max 500 kronor:

Uppnått

Ambassadör 2018 ska få minst 4,5 av 5 i 

helhetsbetyg i efterföljande utvärdering:

Ej uppnått, helhetsbetyget var 3,8.

Talarna på Ambassadör 2018 ska ha en jämn 

könsfördelning (max 60-40)

Uppnått

DISTRIKTSSTÖD

INLEDNING:

Funktionen Distriktsstöd är en central del i förbundsstyrelsens verksamhet som syftar till att 

ge distrikten det stöd de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet och även utgöra länken 

mellan förbundet och distrikten. Allt sedan den centrala fältorganisationen drogs in helt år 

2002 så har denna funktion kommit att få en allt viktigare funktion. Detta har tillämpats på olika 

sätt genom åren. Åren 2006-2010 (Wykman) bedrevs det via ett faddersystem där de olika 

representanterna i förbundsstyrelsen hade ett särskilt ansvar för olika distrikt. Under åren 2010-

2016 (Bengtzboe/Törnblom) tillämpades systemet med att distriktsstödet utgick från en person 

i förbundsstyrelsen som hade detta som sitt centrala ansvarsområde. Det är den senare delen 

som har tillämpats av den förbundsstyrelse som valdes år 2016

MUF SKA HA 25 LEVANDE DISTRIKT. 

Samtliga 25 distrikt lever, ett par av dem har haft kända svårigheter inom vissa områden som 

gör att en de får svårare att upprätthålla kontinuerlig verksamhet. Exempel på detta är distrikt 

som Gotland, distrikt i norra Sverige och en del distrikt i mellan-Sverige. Svårigheterna beror på 

demografi, avstånd och svåra generationsskiften. Därtill så har det under detta verksamhetsår 
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avgått inte mindre än fem stycken distriktsordföranden av olika skäl, något som ger skäl till 

eftertanke om hur de regionala ledarskapen kan stärkas. 

Distriktsordförandena ska erbjudas regelbundna samtal från förbundsledning, presidium och 

distriktsansvarig utefter deras egna önskemål 

Inledande djupgående telefonsamtal om förutsättningarna för distriktsstöd utefter de enskilda 

distriktens förutsättningar (samtal med 23/25 distriktsordföranden) genomfördes under perioden 

november - december 2016. Distriktens olika förutsättningar tecknades sedan ned för att kunna 

följa upp läge, medlemsmål, utmaningar och måluppfyllelse med DO:arna fortsättningsvis och 

med eventuell efterträdare. Detta arbete var djupodlande och utgör fortfarande, år 2018, en 

stark grund för kontakten med DO-kåren eftersom den uppsamlade kunskapen om varje distrikt 

nu är så pass hög.

Telefonsamtal och textmeddelanden har varit regelbundna kontaktvägar med DO-kåren, 

delvis utefter egna önskemål. Nyvalda distriktsordföranden ges en särskild uppmärksamhet 

inledningsvis. 

Distriktsordförandena ska beredas möjlighet att påverka förbundets verksamhet och 

förbundsstyrelsens beslut på regelbundna distriktsordförandekonferenser. 

Distriktsordförandena ska erbjudas utbildning, stöd och andra utvecklingsmöjligheter i samband 

med ordförandekonferenserna

Distriktsordförandekonferenserna (DO-konferens) blev med facit i handen ett lyckat koncept 

och ett bra forum för samtal mellan distrikt och förbund. Genom dessa konferenser har många 

frågetecken kunna rätas ut och eventuella skärmytslingar har kunnat hanteras på ett bra sätt. 

Det centrala för konferenserna är att innehållet i dem förankras hos DO-kåren i god tid innan 

de äger rum för att stämma av ifall det tilltänkta innehållet känns relevant eller om det är något 

annat som behöver tas upp. Det är sparsamt med externa gäster på DO-konferenserna eftersom 

samtalat mellan distrikt och förbund står i fokus, men de gäster som närvarar är valda med 

omsorg och får också fokus på diskussion snarare än föreläsning.

Vid de två senaste DO-konferenserna, september 2017 och mars 2018, så var valrörelsen i fokus 

men även frågan om MUF:s internkultur som sedan våren 2017 blivit allt mer omdiskuterad var 

en huvudpunkt. Vid DO-konferensen i september 2017 och i mars 2018 avhölls det DO-grupper 

(workshop) där samtliga DO:ar gavs möjlighet att resonera om gemensamma frågor tillsammans 

med kollegor som har liknande läge och utmaningar. DO-grupperna har varigt en bestående 



Partistämma 2019
Verksamhetsberättelse

451

Moderata Ungdomsförbundet 
(2015-2018)

MUF

Moderata Ungdomsförbundet 24

V
ER

K
SA

M
H

ET

punkt i de nystartade DO-konferenserna och de har utvecklats allt eftersom utifrån önskemål 

från distriktsordförandena. Ännu är inte konceptet helt i hamn men de har utvecklats mycket 

sedan den första DO-konferensen i mars 2017. En annan bestående punkt på DO-konferenserna 

är den punkt som kallas FO-DO-samtal vilket innebär förutsättningslösa samtal mellan 

distriktsordföranden och förbundsordföranden, det är bland annat här som både internkultur 

och planeringen av förbundets valrörelse fått mest fokus. 

Vid DO-konferenserna ges även möjlighet till att ge direkt input till Förbundsstyrelsens 

projekt, presidiet, MSU och MST:s verksamhet. DO-konferenserna har även gästats av 

ledande representanter från partiet; Tomas Tobé (då partisekreterare) i mars 2017, andra vice 

partiordförande Elisabeth Svantesson i september 2018 och av partiordförande Ulf Kristersson 

i mars 2018. Fokus vid dessa gästers besök har alltid varit att ha mycket tid för frågor och 

resonemang och mindre för monolog och föredragningar. 

Vid DO-konferensen kommer även MUF:s linje på den kommande partistämman att avhandlas 

slutgiltigt, även om DO:ar har egna separata frågor på partistämman de vill ha MUF:s stöd 

i kommer att tas upp. Telefonsamtal har förts inför och efter varje DO-konferensen för 

att säkerställa att DO-kåren är så pass väl förberedd som möjligt och för att fånga upp 

förbättringspotential inför nästa träff. Även ett formulär för utvärdering har genomförts vid 

mars-konferensen och planeras även att så göras vid oktober-konferensen för att säkerställa att 

även de som önskar vara anonyma kan föra fram kritik skriftligt. 

Ordförandekonferens ska anordnas två gånger år 2018. 

DO-konferenser har avhållits mars 2017, september 2017 och mars 2018. I skrivande stund 

planeras det även för den fjärde. Under sensommaren 2018 hölls det även telefonkonferens i 

DO-grupper om fem personer i varje grupp för att stämma av läget inför valrörelsen. Se ovan 

nämnda svar kring DO-konferensen i övrigt.

Varje distrikt som önskar skall ha besökts minst en gång under år 2018. Alternativt skall ett 

Skypemöte/telefonmöte ha hållits med DS. 

Besök har gjorts regelbundet utefter distriktens önskemål. Enbart en handfull distrikt har inte 

besökts under perioden 2017- 2018. Besöken har handlat om allt från talarkvällar till möten med 

distriktsstyrelsen och föreningsledningar. 

Varje distrikt skall dessutom fått besök minst en gång per år av särskilt önskad FS-ledamot. 
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Vid de samtal och skriftliga kontakt som sker tas denna fråga ofta upp. Som regel är det, av 

naturliga skäl, ofta MSU och MST:s kampanjturné som efterfrågas flitigast. Om enskilda FS-

ledamöter önskas får de som regel direktkontakt själva, men ibland kan distriktsstödet bistå med 

särskild sakkunskap i frågan. 

Samtliga distrikt skall ha påbörjat resan mot att ha en levande föreningskultur som fungerar efter 

deras egna förutsättningar. 

25 distrikt innebär 25 olika förutsättningar. Att därmed kunna definiera en levande 

föreningskultur blir därför komplext. Men många distrikt har en föreningskultur och ett 

föreningsliv, i många fall så går föreningslivet dock kräftgång eftersom det är svårt att genomföra 

stabila generationsväxlingar. 

SLUTORD:

Mycket tid har under två års tid prioriterats på att föra förbundsstyrelsen och DO-kåren närmare 

varandra. Med framgång och motgång. Det är viktigt att DO-kåren känner delaktighet i det som 

riksförbundet gör och att förbundsstyrelsen med förbundsledningen har en stark inblick i den 

verksamhet som distrikten bedriver. I grunden så är kommunikationen grunden för att detta ska 

kunna ske, men även ömsesidigt intresse för frågan. 

POLITISK PRODUKTION

SYFTE
 » Sammanfatta våra viktigaste och mest relevanta beslut från förbundsstämmor och arbets-

stämmor med förbundet.
 » Ge medlemmarna verktyg för en enhetlig och enkel valrörelse.
 » Ge medlemmarna handledning i hur MUF vinner debatterna under valrörelsen.

MÅL

 » Sammanställa ett valmanifest/reformpaket
 » Sammanställa en debatthanledning för valet 2018

Debatthanledningen påbörjades tidigt våren 2018. Planeringen gjordes tillsammans med 

ansvariga för Moderator. Reformgruppen fick frågan om de ville/kunde hjälpa till med 

textproduktionen vilket fyra av åtta också gjorde. Politiska avvägningar gjordes i samråd med 

förbundsordförande.
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Debatthanledningen innehöll politiska förslag och reformer som Moderaterna gick till val på 

men också reformer som Moderata ungdomsförbundet driver. Debatthanledningen innehöll 

också motargument mot de rödgröna, frågor att ställa till regeringen, sifferkollen, regeringens 

svikna vallöften, regeringens skattehöjningar samt budgetskillnader mellan Moderaterna och 

regeringen. Det fanns även med ”bra att tänka på” inför och under en debatt.

Eftersom debatthanledningen blev så pass välarbetad och innehållsrik fanns inte längre 

efterfrågan på ett valmanifest/reformpaket då debatthanledningen fyllde det syftet under 

valrörelsen. Önskvärt är att under de två kommande åren sammanställa ett reformpaket som 

samlar de beslut Moderata ungdomsförbundet tagit på förbundsstämmor och arbetsstämmor. 

När det inte råder valrörelse finns utrymmet att driva ungdomsförbundets agenda i mycket 

större utsträckning.

Debatthanledningen skulle delas ut till samtliga deltagare på Moderata ungdomsförbundets 

debatt/retorikutbildning Moderator vilket den också gjorde. Vi hann även testa den på en debatt 

innan den gick till tryck och gjorde vissa justeringar. Den var också ute på en remissrunda till en 

liten grupp.

SAMMANFATTNING

Med debatthanledningen och de talarpass som hållits i föreningarna och distrikten av 

reformgruppen har medlemmarna fått en enhetlig valrörelse där samtliga av våra företrädare 

drivit samma linje. Trösklarna har sänkts till att ta en klasspresentation eller debatt för första 

gången tack vare en välarbetat och utarbetad debatthanledning. Det är dock inte bara de 

nya medlemmarna som haft nytta av handledningen då den på ett enkelt och tillgängligt sätt 

sammanfattat förbundets och Moderaternas politik som vi gick till val på. 

KAMPANJMATERIAL
 » Moderata ungdomsförbundet ska ha en valkampanj för valåret 2018, innehållandes ett vårma-

terial, ett sommarmaterial och ett valmaterial. 
 »  Moderata ungdomsförbundet ska ha en höstkampanj.
 »  Kampanjmaterialet ska förankras i distriktsordförandekåren.
 »  Distrikten ska ges möjlighet att producera eget material genom Centrala Kansliet.
 » Kampanjmaterialet ska kompletteras med profilprodukter.
 » En kampanjhandledning med fördjupning kring tonalitet och sakpolitik ska tas fram för att 

stärka våra värvare och bidra till att fler vill värva och leda värvning 
 » Utveckla temakampanjer kring sakfrågor, händelser och vertikala målgrupper. 
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Första paragrafen i Moderata ungdomsförbundets stadgar lyder att förbundets strävan är att 

vinna unga människor för den samhällsåskådning som Moderata Samlingspartiet företräder, 

vilken är en syntes av liberala och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets uppgifter är 

därför att målmedvetet utveckla och bilda opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom 

att bygga långsiktiga relationer ska vi vinna dem för våra värderingar och som trogna väljare åt 

Moderaterna.

En grundsten i att vinna ungdomars hjärtan och hjärnor är att dels frimodigt propagera 

våra idéer, dels att paketera idéerna på ett sätt att de ter sig relevanta i det aktuella politiska 

landskapet. I en tid där landskapet förändras i allt raskare takt, blir behovet av regelbundna 

kampanjer mer uppenbara.

2018 är ett valår, och kampanjmaterialet har därför skilt sig från förra årets. I stället för 

den sedvanliga vår-, sommar- och höstkampanj, har sommarkampanjen tagit formen av ett 

valmaterial i två delar, och höstkampanjen har förskjutits till senare på hösten.

Vårkampanjen ”Jag vill också byta statsminister” lanserades inför distriktsordförandekåren på 

DO-konferensen den 2–4 mars 2018. Kampanjen hade en väsentligt positivare framtoning än 

kampanjerna från det föregående året. Även om det politiska innehållet i grova drag kan sägas 

vara densamma, ompaketerades det för att visa att en hoppfullare framtid var möjlig. I dialog 

med distriktsordförandekåren beslutades de tre sakpolitiska områdena vara: ekonomi, utbildning 

och trygghet. Det främsta syftet med materialet var att mobilisera förbundets medlemmar 

och öka medlemsantalet. Samtidigt pekade kampanjen på att det var valår och dags att byta 

statsminister. Till materialet lanserades också två affischer på Ulf.

Valmaterialet ”Moderat såklart” presenterades inför förbundets medlemmar på Moderator den 

4–6 maj 2018. Kampanjen fortsatte på den väg som vårkampanjen slog in på, nämligen att i 

Vårkampanjen 2018 ”Jag vill också byta 
statsminister”

Affisch till vårkampanjen 2018  Affisch till vårkampanjen 2018
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positiva ordalag peka på även om Sverige var bra, fanns det flera problem som behövde lösas. I 

dialog med distriktsordförandena beslutades de tre sakpolitiska områdena vara: jobb, trygghet 

och sjukvård. I kampanjen ingick också ett antal affischer.

I likhet med valåret 2014 presenterades spurtkampanjen på valupptakten. Kampanjen delades 

upp i åtta material. Huvudmaterialet var de sakpolitiska områdena jobb, trygghet och sjukvård. 

De resterande sju materialen lyfte jämställdhet, jobb, migration och integration, trygghet, välfärd, 

studentpolitik (framtaget av MST) och Stefan Löfvens misslyckanden som statsminister. Till 

materialen släpptes också fyra affischer.

Förfarandet med förankring i distriktsordförandekåren har visat sig fungera väl och har 

fortsatt under året. Distriktsordförandena har kallats via DO-gruppen på Facebook, och 

sedan har konferenssamtal genomförts i mindre grupper med de DO:ar som önskade delta. 

Telefonkonferenserna behandlade kampanjen budskap, policyområden, sakfrågor, konkreta 

formuleringar, design och praktisk logistik. Efter förankringen genomfördes förändringar i syfte 

att förbättra kampanjerna.

Utöver det tryckta materialet har Centrala Kansliet kontinuerligt genomfört ett antal riktade 

temakampanjer på sociala medier utifrån vertikala målgrupper. Centrala Kansliet har också köpt 

in ett stort antal profilprodukter under året: knappar, armband, tröjor, t-shirts, foamhands och 

fidgetspinners. 
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INTERNATIONELLT

Under det gångna verksamhetsåret har intensiteten i det internationella arbetet haft både toppar 

och dalar. Verksamhetsåret inleddes starkt i slutet av 2017 med att ungdomsförbundets tidigare 

vilande internationella kommitté återupplivades, med att åtta deltagare från ungdomsförbundet 

reste till Israel på studieresa och med att en internationell konferens med gäster från Finland, 

Danmark, Island, Estland, Litauen, Tyskland och Polen samt cirka 40 deltagare från MUF 

anordnades i samarbete med Konrad Adenauer Stiftung. Bland talarna märktes bland andra 

Gunnar Hökmark, Martin Kragh, Johanne Hildebrandt och Mikael Holmström. Under 2018 

skiftade sedan hela ungdomsförbundet alltmer över sitt fokus på att vinna valet och det 

internationella arbetet fick stå tillbaka något, vilket bland annat tog sig uttryck i att förbundet inte 

var representerat på ett YEPP-möte för första gången sedan åtminstone förra förbundsstämman 

(och säkerligen en tid ytterligare tillbaka innan den) då ett rådsmöte i maj bortprioriterades till 

förmån för förbundets stora retorikutbildning Moderator.

Det missade rådsmötet till trots har förbundets engagemang i YEPP fortsatt varit starkt. På 

rådsmötet i Belgrad i slutet av 2017 var MUF:s delegation ledande tillsammans med främst 

systerförbunden i Nederländerna och Österrike i mycket stora ändringsförslag av den vitbok 

(ungefär proposition) som lades fram av den dåvarande ordföranden. Vitboken handlade om 

EU:s framtid och ändringarna som drevs igenom handlade till stora delar om att göra den mindre 

federalistisk.

Förbundet var också representerat av förbundsordförande Benjamin Dousa och två ytterligare 

delegater på YEPP:s Council of Presidents i februari. Till YEPP:s Summer School i juni fick 

förbundet en extra plats och hade därför en delegation om tre deltagare. Därutöver prioriterade 

den internationella sekreteraren att resa till München för ett extrainsatt rådsmöte med YEPP 

helgen innan valet då vissa oegentligheter i organisationen uppdagats som behövde hanteras 

av rådsmötet. Mötet behövde också fastställa att YEPP skulle avhålla kongress första helgen i 

november. På den kongressen deltar MUF med sex ombud och med flera ändringsförslag till det 

politiska programmet förberedda. Dessa arbetades med och lades fram förtjänstfullt av MUF:s 

delegater på YEPP:s rådsmöte i Bukarest i slutet av september. I YEPP har förbundet också på ett 

utomordentligt sätt representerats av Arba Kokalari som är vice ordförande i organisationen.

Under verksamhetsåret har MUF:s internationella kommitté återupprättats. Det finns stor 

utvecklingspotential i hur arbetet ska bedrivas där, men den har varit till stor hjälp för förbundet 
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bland annat i arbetet mot YEPP, med att vara representerat i olika forum och med den EU-

proposition som läggs fram till förbundsstämman. Den avgående internationella sekreteraren 

hoppas att kommittén får leva kvar och rekommenderar i så fall att ordentliga ramar för dess 

arbete upprättas.

I valrörelsens slutskede kom delegationer från Unge Høyre i Norge och Konservativ Ungdom 

i Danmark och hjälpte till att vinna valet i fyra olika distrikt. På Moderaternas Sverigemöte 

och under årets Almedalsvecka var representanter från Samlingspartiets Ungdomsförbund 

(KNL) i Finland på plats och närmare kontakt knöts med företrädare för KNL. MUF var 

också representerat under KNL:s 90-årsfirande i september. Mellan skrivande stund och 

förbundsstämman reser två representanter från MUF till Helsingfors för att delta på en 

workshop om migration anordnad av just KNL, i samarbete med Konrad Adenauer Stiftung.

Till Ungdomens Nordiska Råds session som i år avhålls i Oslo i slutet av oktober reser två 

representanter för förbundet. På förra årets session i Helsingfors representerades förbundet 

av den internationella sekreteraren, och i år är förhoppningen att förbundet ska få in en 

representant i UNR:s styrelse. I mitten av november har IYDU aviserat att man avser anordna 

rådsmöte som förbundet i så fall kommer att vara representerat på. Förhoppningen är att 

IYDU nu när organisationen är mer stabil än tidigare ska kunna bli en viktigare kraft för den 

globala center-högerrörelsen och MUF bör i så fall delta för att se hur aktivt förbundet vill vara i 

organisationens arbete.

Företrädare för förbundet har sedan arbetsstämman 2017 besökt Israel, Finland, Serbien, Italien, 

Danmark, Irland, Portugal, Tyskland och Rumänien.

VÄRVNING 

Värvningen har sedan förra förbundsstämman fortskridit bra, i synnerhet under 2018. I skrivande 

stund har redan 100 procent av föregående års medlemssiffror nåtts. De goda medlemssiffrorna. 

Det är mycket på grund av en väldigt lyckad valrörelse, där drygt 2700 personer valt att gå med i 

MUF, någonting som inte skett i lika stor omfattning sedan 2002.

Även i det rent kvantitativa kampanjarbetet har det funnits en bra kontinuitet, med värvardagar 

vanligtvis omkring en gång per kvartal. Värvardagar har, trots frekvent användning, visat sig vara 

ett effektivt sätt att öka hastigheten på medlemsvärvningen, samtidigt som det taggar igång 

distrikten till att fortsätta hålla uppe en värvarkultur. Samtliga distrikt har under de gångna två 
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åren haft mer eller minder regelbundna kampanjer i syfte att värva medlemmar, och många 

distrikt har haft en stor tillväxt.

MODERATOR 

Moderator 2018 hade målet att förbereda breda delar av medlemsbasen för den stundande 

valrörelsen alla debatter som är en del av den. Både praktisk och teoretisk förberedelse stod på 

delades in i grupper för att kunna drillas i praktiskt arbete med sina handledare. Utbildningen var 

mycket välbesökt och utöver retorik fick deltagarna också kunskaper i pressrelationer och sociala 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE – MST

POLITIK OCH POLITISKT KOMMUNIKATION

 Politiken har varit ett särskilt prioriterat område för riksstyrelsen under verksamhetsåret. 

Fokus har legat på frågor som är relevanta för studenter som utbildningskvalitet och bostäder. 

Under året har det resulterat i över 60 pressklipp i nationella och lokala inslag. Riksordförande 

Ina Djurestål har medverkat i både lokal och nationell media som bl.a. i DN debatt, Expressen, 

Dagens Samhälle, kårtidningar. Även riksstyrelseledamoten John Backvid har synt i SvD. 

Moderata Studenters fokus på digital kommunikation har stärkts och videofilmer med fokus 

på bostäder, högre utbildning och trygghet har förmedlats via sociala medier kanaler som 

givit stor spridning. Moderata Studenter har också varit representerade i diverse externa 

sammanhang som paneler och seminarium. Kontakten med SACO studentförbund har stärkts 

och relationen med SFS är oförändrad. MST var representerat under Almedalsveckan och hade 

en framträdande roll i flertalet paneler, debatter och seminarier. Totalt deltog MST vid 20 stycken 

aktiviteter. Riksordförande Ina Djurestål modererade även ett bostadspolitiskt seminarium 

under Moderaternas Sverigemöte. MST har även representerats på debatter hos Timbro samt 

Stiftelsekonferensen: Eliternas Exit.

Under året har Riksstyrelsens Ina Djurestål fortsatt arbeta i Moderaternas nationella 

reformpolitiska arbetsgrupp för skola och välfärd. Särskilt glädjande är att Moderaterna under 

partistämman 2017 antog en rad förslag i sin proposition som Moderata Studenter varit med 

och drivit igenom. Under arbetet i arbetsgruppen har MST haft stort inflytande över högskole- 

och forskningspolitiska frågor och lagt fram prioriterade utbildningspolitiska förslag. Under året 

har även en god relation med Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green stärkts. 

Även relation till Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Erik Bengtzboe är mycket 

god. Relationen till partiet har därmed aldrig varit så stark som nu vilket gör att MST påverkar 

moderpartiet mer än någonsin tidigare.

TILLSATTA MÅL FÖR SOCIALA MEDIER
 » MST ska ha 4000 gillamarkeringar på Facebook
 » MST ska vara större än MSU och S-studenter på sociala medier
 » MST ska ha 600 följare på Instagram
 » MST ska ha 250 följare på Snapchat
 » MST ska bidra till intellektuell debatt genom våra sociala medier
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 » Stimulera engagemang genom våra sociala medier

Under verksamhetsåret har Moderata Studenters verksamhet i sociala medier syftat till att sprida 

vår politik, skapa debatt och engagera, både medlemmar och utomstående. Dessutom har sociala 

medier används för att sprida information om vår verksamhet tillexempel kampanjturnéer, 

utbildningar och arbetsgrupper. Riksstyrelsen har satt väldigt ambitiösa mål för att ständigt känna 

att vi har en utmaning under året. Riksstyrelsen är nöjd över prestationen givet att det ger bra 

förutsättningar inför valåret 2018.

MST har bidragit till debatten med flera inlägg som fått stor spridning om bland annat trygghet 

och bostadsbyggande.

MST ökade med 300 gillamarkeringar på Facebook under året till närmare 2000. Målet om 4000 

gillamarkeringar sattes högt för att inleda en satsning för att nå S-studenters stora övertag. Detta 

är ett arbete som måste fortsätta.

På Instagram och Twitter har antalet följare ökat och MST nått närmare 600 följare och Twitter 

följs nu av 2250 följare.

Under året har MST stimulerat engagemang via våra sociala medier. Det som givit mest 

interaktioner har varit livesändningarna som gjorts.

Utöver de utsatta målen har MST dessutom 4 liveinspelningar gjorts. Detta dels för att göra 

avstånden mindre mellan världsledare, opinionsbildare och beslutsfattare mindre, och dels för 

att sprida engagemang till våra kanaler. Liveinspelningarna har modererats av Riksordförande Ina 

Djurestål och haft en deltagare åt gången. Under inspelningen har medlemmar och tittare fått 

möjlighet att ställa frågor till deltagaren och fått svar direkt. Deltagarna har varit Miltton Labs 

och rektorn för Timbros Digitala Akademin André Assarsson, Israels ambassadör i Sverige Ilan 

Ben-Dov, Moderaternas bostadspolitiska talesperson Mats Green, och Sveriges Byggindustriers 

VD Catharina Elmsäter-Svärd.

UTBILDNINGAR

Likt tidigare år har Moderata Studenter även anordnat två större nationella utbildningar, 

Momentum i juni och Ultimatum i november. Det är med glädje vi kan konstatera att vi slog 

anmälningsrekord på båda utbildningarna!

Momentum ägde rum på Barnens Ö under två dagar i juni, i år en annan helg och en dag kortare 

än tidigare för att fler skulle ha möjlighet att kunna åka. Fokus på utbildningen var i år mer 
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praktiskt och deltagarna fick både skriva debattartiklar och drillas i retorik. Hela 57 personer 

anmälde sig till utbildningen, vilket gör målet på 55 anmälda uppnått. Målsättningen var också 

att utbildningen som helhet skulle få i snitt 4 av 5 i betyg i den efterföljande utvärderingen. 

Utbildningen som helhet fick i slutändan 4,5 av 5 i snittbetyg.

Ultimatum ägde rum i Göteborg under en helg i november och temat för helgen var “finn fem 

fel”. Bland annat fick deltagarna lyssna till pass om svensk arbetsmarknad och digitalisering, men 

också till inslaget MST Opinion Live på temat skatter. 126 personer anmälde sig till utbildningen, 

vilket är nära målsättningen på 130 deltagare. Målet på antal deltagare är därmed nästan uppnått. 

Utbildningen fick i snitt 4,2 av 5 i betyg i efterföljande utvärdering, vilket gör målsättningen på i 

snitt 4,5 av 5 nästan uppnått.

Avslutningsvis vill vi tacka samtliga medlemmar som deltagit på någon av våra 

utbildningssatsningar under året och hoppas att ni väljer att komma tillbaka igen!

MST AKADEMIN

Under året har 11 deltagare fullföljt MST Akademin och i samband med att 

verksamhetsberättelsen skrivs håller en Brysselresa på att planeras som avslutning på 

utbildningen. De tre helgträffarna som arrangerats under året har haft fokus på ideologi, 

kommunikation och ledarskap. Mellan helgträffarna har deltagarna gjort läxor så som att ha läst 

Ekonomiska Sofismer a Fredrich Bastiat, skrivit debattartiklar och fått i uppgift att utvärdera sina 

egna styrkor och svagheter som ledare.

UNDER HELGTRÄFF ETT, 13-14 MAJ, TALADE:

Christofer Fjellner
Behovet av ideologi

Patrick Kassén
Introduktion till 
liberalism

Stefan Olsson
Introduktion till 
konservatism

Karin Svanborg-Sjövall
Den liberala relationen till 
staten

Björn Hasselgren
Marknadsekonomi

Michaela Fletcher
Ideologi i praktiken

UNDER HELGTRÄFF TVÅ, 9-10 SEPTEMBER, TALADE:

Henrik Dahlquist 
Fredrik Bastiat och 
Ekonomiska sofismer

Daniel Persson 
Debattartiklar och 
debattlandskapet 2017

Patrik Strömer 
Opinionsbildning
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Fredrik Söderquist
Praktisk retorik

John Backvid
Snabba tips om sociala 
medier

Emma Jogic & Arin Karapet 
Bedömning av workshop

UNDER HELGTRÄFF TRE, 9-10 DECEMBER, TALADE:

Sophia Granswed 
Att leda sig själv

Benjamin Dousa 
Att leda ett lag

Alexandra Ivanov 
Ideologiernas framtid

Andréa Ström och  
Dante Engstrand
Bedömning av workshop

Utöver talarpass innehöll helgträff två och tre workshops och mer omfattande övningar där 

deltagarna fick utveckla en kommunikationsplan och jobba med policyutveckling. Målet va att 

utbildningen skulle få ett helhetsbetyg på minst 4/5. Tillsammans når de tre helgerna ett betyg på 

4.3/5 varpå målet är uppnått.

ÅTERVÄRVNING

Återvärvningsarbetet påbörjades i mars och gick dels ut på att stötta föreningarna genom 

recall-tips och pepp i deras återvärvning men också att riksstyrelsen hjälpte till genom att ringa 

åt föreningar som inte själva hade möjlighet. Målet sattes till 65 % återvärvningsfrekvens men 

tyvärr har det inte varit möjligt att få ut siffror för måluppfyllelsen. Vi har därför något svårt att 

avge resultat för verksamheten men sett till de återuppvärvningsprotokoll som finns kan vi se 

att återvärvningen varit svårare i år än tidigare. Detta kan ha olika orsaker men har säkerligen 

koppling till det dalande opinionsläget vi upplevde under den perioden.

KAMPANJ

Moderata Studenter har haft en omfattande kampanjverksamhet under året. Vi har haft 6 större 

turnéveckor med Mottagningsturnén, Slutspurtsturnén och Vinterturnén. Tre veckor var inför 

höstens skolstart, två veckor i slutet av december för att göra värvarspurt inför årsslutet och 

en vecka var inför skolstarten på vårterminen. Under verksamhetsåret har 2 MST nationella 

värvartävlingar genomförts. En på våren och en på hösten. MST har även deltagit och värvat på 

MUFs nationella värvartävlingar. Förutom turnéer och värvartävlingar har vi besökt föreningarnas 

egna kampanjverksamhet.

MOTTAGNINGSTURNÉN
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Höstterminen 2017 anordnades en fyra veckors lång turné i samband med terminsstarten. 

Turnén besökte 18 föreningar och målet sattes på att värva 200 medlemmar vilket uppfylldes. 

Turnén värvade 207 nya medlemmar! Turnén besökte alla föreningar som ville ha besök och 

turnén gjorde besök i hela Sverige från norr till syd, från väst till öst.

SLUTSPURTSTURNÉN

Moderata Studenter arrangerade under året flera kampanjturnér, varav Slutspurtsturnén pågick 

under två veckor i december. Turnén besökte allt från Lund i söder till Luleå i norr, från Göteborg 

i väst och Stockholm i öst. Målet sattes till 100 medlemmar och målet uppnåddes delvis. Över 

50 värvningar gjordes under turnéns första vecka, men slutresultatet landade på 83 medlemmar 

till Moderata Studenter. Överlag är vi i riksstyrelsen mycket nöjda med turnén då många 

besök gjordes, vi värvade 83 personer och MST visade prov på god kampanjförmåga inför det 

kommande valåret.

VINTERTURNÉN

Turnén besökte föreningar under två veckor för att kickstarta våren! Syftet var att så tidigt som 

möjligt aktivera föreningar runt om i landet. Efter två veckor hade målet på 20 nya medlemmar 

uppfyllts.

TÄVLINGAR

Under våren arrangerades en stor värvartävling mellan MST Växjö och MST Luleå där 

båda föreningarna kämpade tappert för titeln bästa studentvärvarförening. Under hösten 

arrangerades en tävling mellan alla landets föreningar där MST Linköping vann förening som 

värvade flest, MST Örebro var den föreningen som värvade flest procentuellt och Johannes 

Nathell från MST Linköping var den personen som värvade flest nya medlemmar. Bra jobbat!

KAMPANJBESÖK

Målet har under året varit att alla föreningar som velat ha hjälp med sin kampanjverksamhet ska 

få det. Det har resulterat att riksstyrelsen gjorde ca 150 resor och besökte föreningar över hela 

landet.

FÖRENINGSSTÖD
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MÅL

 » uppföljning med föreningarna ska göras varannan till var tredje månad (delvis uppnått) 
 » att kontakt med fadderförening ska ske inför varje styrelsemöte (uppnått)
 » fadderföreningar utses efter respektive ledamots geografiska förutsättningar (uppnått)

KVALITATIVA

 » Varje förening ska ha genomgående hög kvalitet på de evenemang som de genomför (upp-
nått)

 » Moderata Studenter ska införa ett organisationsutvärderingsverktyg för analysera föreningars 
verksamhet för att hitta tillväxtpotential (ej uppnått)

 » Alla föreningar ska ha stabila styrelser och verksamhet där ansvar ligger på varje enskild 
fadder att ha uppsikt och rapportera eventuella problem (uppnått)

 » Erbjuda föreningar handledning genom en omarbetad föreningsguide (uppnått)
 » Erbjuda en plattform där föreningar och medlemmar kan få information om vår politik, verk-

samhet samt agera som ett stöd vid rekrytering av medlemmar (uppnått)

KVANTITATIVA

 » Föreningarna ska tillsammans få 15 debattartiklar publicerade i lokal eller nationell media 
(uppnått)

 » Antal deltagare för de evenemang som genomförs i lokalföreningarna öka (uppnått)
 » Starta eller återaktivera 2 föreningar och få de att bli självgående (delvis uppnått)

MÅL FÖR ATT STÄRKA BRYGGAN MSU-MST

KVALITATIVA

 » Fler aktiva eller tidigare aktiva medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet ska påbörja ett 
engagemang sig i Moderata Studenter (uppnått)

 » Utveckla MST GPS så att Moderata Studenters föreningar får kännedom om fler medlemmar 
som har påbörjat högre studier (delvis uppnått)

 » Utveckla MST GPS så att fler MSU:are påbörjar ett engagemang i MST (delvis uppnått)
 » Se över möjligheten att samköra medlemslistor för att se om medlemmar i Moderata Ung-

domsförbundet har flyttat och påbörjat studier på vissa orter (uppnått)

KVANTITATIVA

 » Koppla ihop minst 50 blivande studenter med en MST förening (uppnått)
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FADDERFÖRENINGAR

Sofia Andersson tilldelas Linköping 

och Uppsala som 

fadderföreningar

Greta Eulau  tilldelas Karlskrona, Kalmar, 

Eskilstuna och Örebro som 

fadderföreningar att

Sarah Ullmark  tilldelas Lund, Malmö, 

Karlstad och Skövde som 

fadderföreningar

Baran Calisir tilldelas Stockholms-

föreningarna, Västerås, 

Väst och MiUn som 

fadderföreningar

John Backvid tilldelasHalmstad, Luleå och 

Umeå som fadderföreningar

Clara Albinsson tilldelasJönköping, Växjö 

och Göteborg som 

fadderföreningar

BRYGGAN MELLAN MSU OCH MST
 » fler MSU-are ska vilja bli MST-are (uppnått)
 » skapa dialog med MSU hur bryggan kan stärkas (uppnått)
 » MST aktivt ska marknadsföra sig gentemot MSU-are genom MST-ambassadörer (delvis 

uppnått) 
 » Riksstyrelsen ska ta fram ett utskick som ska skickas till de medlemmar som tar studenten 

under 2017 (uppnått)

FÖRENINGSSTÖD & ORGANISATION SAMT BRYGGAN MSU-MST

Under det gånga verksamhetsåret har riksstyrelsen arbete fokuserat på att minska avståndet 

mellan riksstyrelse och föreningar. För att detta ska har varit genomförbart så har det fokuserats 

på att arbeta organisatoriskt nära föreningarna. Likt tidigare år har det även i år implementerats 

ett faddersystem där varje MST-förening har fått en person från riksstyrelsen som regelbundet 

håller kontakten med respektive MST-ordförande eller styrelse. Målet har varit att varje förening 

ska få det hjälp och stöd de behöver från riksstyrelsen.

Under året har även en ny och omarbetad föreningsguide tagits fram för att underlätta det 

organisatoriska arbetet samt erbjuda nyttiga tips till föreningsstyrelserna. Denna guide har 

planerats att släppas tidigt 2018.

Moderata Studenter har även under det gångna verksamhetsåret haft en medial närvaro i såväl 

nationell press som i lokala tidningar. Moderata Studenter har även varit en aktiv del i debatten 

som förs på digitala plattformar.

Det har även planerats en plattform där föreningar, medlemmar och andra intresserade kan ta 
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del av exempelvis Moderata Studenters olika politiska ställningstaganden. Denna plattform blev 

då en avdelning på Moderata Ungdomsförbundets hemsida tillägnat Moderata Studenter. Detta 

arbete har dock inte helt hunnit färdigställas under verksamhetsåret.

Det här verksamhetsåret har även en ny MST-förening startats upp på Högskolan Väst i 

Trollhättan. Föreningen fick snabbt flera aktiva medlemmar och har under den korta tiden hunnit 

genomföra ett flertal aktiviteter samt kampanjer.

Under verksamhetsåret har det även fokuserats på att få de personer som var engagerade i 

Moderata Ungdomsförbundet under gymnasietiden att även fortsätta sitt engagemang när de 

påbörjar studier vid högskola eller universitet. Moderata Studenters riksstyrelse har haft en 

dialog med Moderat Skolungdoms rikskommitté kring fortsatt engagemang.

Vid antagningsdatum till högre studier har moderata studenter genomfört kampanjer på digitala 

plattformar som Facebook för att flera blivande studenter och tidigare medlemmar i Moderata 

Ungdomsförbundet ska få kännedom om Moderata Studenter

För att stödja engagemanget ute i föreningarna har Moderata Studenters riksstyrelse påbörjat 

ett arbete om att samköra medlemslistor för att hitta personer som flyttar för högre studier.

Syftet har varit att underlätta samt informera om möjligheter att engagera sig för moderata 

frågor.

MST-ambassadörer är ett projekt som påbörjades under verksamhetsåret. Syftet var att nya 

MST:are i gränslandet mellan MST och MSU ska agera som ambassadörer för MST. Detta för att 

informera om MST samt uppmuntra till fortsatt engagemang.

ARBETSGRUPPER

Under verksamhetsåret har två arbetsgrupper startats upp en högskole- och arbetsmarknad 

och en utrikes- och säkerhetspolitisk. Arbetsgruppen för högskole-och arbetsmarknad bildades 

i syfte att vidareutveckla MSTs politik på dessa områden för att ständigt hålla oss relevanta i den 

högskole- och arbetsmarknadspolitiska debatten. Arbetsgruppen har arbetat fram underlag till 

årets högskolepolitiska propp. Båda grupper har startat upp kommunikationsformen för att 

utveckla idéer.

 Den utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgruppen bildades för att riksstyrelsen sett ett växande 

intresse för frågorna bland medlemmarna. Dessutom är utrikespolitiska föreningen inte sällan 
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den största föreningen på högskolor och universitet, vilket gör det till en viktig studentpolitiks 

fråga för att bredda och öka vår medlemsbas. Den utrikes-och säkerhetspolitiska arbetsgruppen 

startades som en ny satsning i ett försök att uppnå detta. Den utrikespolitiska gruppens arbete 

ledde slutgiltigt fram till en debattartikel i SvD.

MST I EDS

Under verksamhetsåret har MST deltagit i EDS. EDS är ett internationellt, europeiskt 

politiskt forum där frågor debatteras. De förslagen som vinner gehör vidaresänds sedan till 

Europaparlamentet. EDS arbetar opinionsbildande för EU-politiska frågor. EDS kan ses som 

studentpolitisk version av YEPP. Ett steg för att öka MSTs utrikes- och säkerhetspolitiska

plattform har varit att delta vid EDS. Riksstyrelseledamoten John Backvid och Pasi Huikuri, som 

en förlängning av deras arbete i arbetsgruppen, fick åka på ett besök där de representerade 

MST och våra studentpolitiska frågor för ett friare Europa. Den vidare tanken var att i framtiden 

kunna låta fler medlemmar åka på besök hos EDS om intresse finns och det anses gynna MSTs 

verksamhet i stort.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE – MSU

RIKSKOMMITTÉN

Vid rikskonferensen 18-19 mars 2017 valdes följande rikskommitté:

RIKSORDFÖRANDE

Savo Sevic 

MSU Stockholm

VICE RIKSORDFÖRANDE

Markus Bengtsson 

MSU Halland

LEDAMÖTER:

Patrick Benabou 

MSU Värmland

Amanda Broberg 

MSU Stockholm

Emilia Johannesson 

MSU Västra Götaland 

Norra

Josefin Nohrborg 

MSU Örebro

SAMMANTRÄDEN

PROTOKOLLFÖRDA SAMMANTRÄDEN:

2017-03-19  Nacka

2017-04-08 Stockholm

2017-05-17  Telefonkonferens

2017-06-18  Telefonkonferens

2017-07-17  Telefonkonferens

2017-08-14 T elefonkonferens

2017-09-28 T elefonkonferens

2017-10-29  Uppsala

Till styrelsens möten har samtliga i rikskommittén varit kallade.

TURNÉ OCH VÄRVNING

Ansvarig: Emilia Johannesson och Josefin Nohrborg

Moderat Skolungdom har det här verksamhetsåret storsatsat på turnéer från Norrbotten i 
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norr till Skåne i söder. Vi har haft totalt 18 turnéer och bara under skolstartsmånaden hade vi 

sju styckna. Utöver rikskommitténs turnéer har vi även låtit vanliga medlemmar få testa på att 

ansvara för en turné utan vår hjälp vilket har varit väldigt lyckat. Turnéerna har som oftast haft 

tillräckligt med folk och oftast levererat mycket goda resultat.

Rikskommittén har tagit stor hjälp av Erik Engstrands värvarambassadörer som har rest runt hela 

landet och hjälpt vid kampanjbehov. Det har gjort att distrikten mycket lättare har kunnat få stöd 

från nationellt håll.

I början av året gjorde vi individuella månadsmål för varje distrikt som vi har haft regelbunden 

återkoppling med. Beroende på hur distrikt har legat till utifrån målen har vi anpassat vilka 

distrikt som prioriteras när det kommer till besök från nationellt håll.

SOCIALA MEDIER

Ansvarig: Patrick Benabou

 Det här året har Moderat Skolungdom växt på samtliga sociala medier (Facebook, Instagram, 

Twitter och Snapchat). Vi har satsat på att få en bra blandning på inläggen och att alltid anpassa 

till vilken kanal vi lägger ut på. Till exempel har vi satsat på mer politiska inlägg om det är 

Facebook medans kampanjbilder dyker oftare upp på Snapchat. Vi har även börjat med att låna 

ut vår Snapchat till kampanjare och distrikt för att öka variationen.

HÖSTKONFERENSEN

Ansvarig: Patrick Benabou

I början av verksamhetsåret lovade vi att höstkonferensen skulle bli MUFs största utbildning vilket 

vi var väldigt nära att bli (enbart MUF Stockholms höstutbildning var större). 2016 hade samma 

utbildning cirka 70 deltagare medans man 2017 hade hela 176 personer på plats. Det blev en bra 

spridning på anmälningarna då 24 av 25 distrikt deltog. Nivån på talare höjdes kraftigt med namn 

som Gustav Fridolin, Ulf Kristersson och Tino Sanandaji vilket vi tror var en stor anledning till 

mängden deltagare.

Höstkonferensen 2017 hölls i Uppsala.
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MSU ACADEMY

Ansvarig: Amanda Broberg

Planen var att vi skulle fortsätta med MSU Academy men tyvärr blev projektet inte av p.g.a 

tidsbrist.

MÅNS

Ansvarig: Amanda Broberg

Måns kommer att 2018 hållas i Stockholm för att det då blir lättare att få bra talare. MÅNS 

kommer som vanligt traditionsenligt fokusera en stor del på retorik och att utveckla framtidens 

MSUare. I skrivandets stund har MÅNS inte en varit men planeras att hållas mellan den 24:e till 

25:e februari.

DISTRIKTSSTÖD

Det viktigaste fokuset gentemot distrikten har varit deras individuella månadsmål för värvning. 

Det är utifrån de målen som vi har gjort en prioriteringslista på vilka distrikt som behöver hjälp. 

Den här

metoden har gett väldigt goda resultat då distrikt som normalt inte har fått lika mycket stöd 

har nu fått den uppmärksamhet de behöver. Vi har även satsat mycket på faddersystemet som 

tidigare har haft varierande resultat. Savo Sevic har alltid funnits som en andra kontakt för 

distrikten om deras fadder inte har gjort sitt jobb.

RIKSKONFERENSEN

Ansvarig: Patrick Benabou

Rikskonferensen har vid skrivandets stund inte ägt rum men kommer göra det mellan den 10:e 

till 11:e mars 2018 i Nyköping, Södermanland. Vi har gjort stora satsningar på att försöka få dit så 

bra talare som möjligt för att höja nivån likt det vi gjorde på höstkonferensen. Vi valde Nyköping 

för att Södermanland är generellt sett ganska lätt att ta sig till från alla delar av Sverige både för 

deltagare och talare.

TRADITIONELL MEDIA

Moderat Skolungdom har 2017 tyvärr inte varit lika mycket i traditionell media som tidigare år. 
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Majoriteten av pressklippen vi har fått är när delar av rikskommíttén har skrivit debattartiklar 

tillsammans med distrikten på en lokal nivå.

FÖRDELNING AV FADDERDISTRIKT UNDER ÅRET:

Savo Sevic Stockholm, Skåne, 

Östergötland, Göteborg 

och Västra Götaland 

Norra

Markus Bengtsson Halland, Jönköping, 

Örebro och Gävleborg

Patrick Benabou Västra Götaland Västra, 

Värmland, Södra Älvsborg 

och Uppsala

Amanda Broberg Södermanland, 

Skaraborg, Kronoberg 

och Kalmar

Emilia Johannesson Blekinge, Västmanland, 

Västernorrland och 

Dalarna

Josefin Nohrborg Norrbotten, 

Västerbotten, Gotland 

och Jämtland

POLITISK ARBETSGRUPP

Ansvarig: Patrick Benabou

Patrick Benabou har ansvarat för en politisk arbetsgrupp med ansvar för att ta fram två 

skolpolitiska rapporter som kan omvandlas till propositioner. Gruppen har haft sammanträden 

i Värmland och i Stockholm. Vi har haft en öppen ansökningsprocess där alla medlemmar i 

Moderat Skolungdom har fått söka.

POLITIK

Det politiska arbetet har främst skett via tre kanaler; på vår Facebooksida, via Patricks politiska 

arbetsgrupp och via debattartiklar tillsammans med våra distrikt.

KOMMENTARER

Josefin Nohrborg och Emilia Johannesson har också tagit fram en manual på hur man är en 

MSUare med allt vad det kan innebära. Det här året har det varit ett stort fokus på kampanj och 

värvning men även att stärka banden mellan rikskommittén och distrikten. Det politiska arbetet 

har tyvärr hamnat lite i skymundan men vår medlemsbas är det viktigaste att bygga upp inför en 

valrörelse, vilket vi också har gjort
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