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Förbundsstämma 2017

Program
09.30

Samling, incheckning & kaffe

10.00

Välkomstanförande – Henrik Yngvesson, kommunalråd
Förbundsstämman öppnas – Jörgen Andersson, förbundsordförande

10.30

Stämmoanförande – Elisabeth Svantesson (2 vice partiordförande)
Stämmoförhandlingar

12.00

Lunch

13.00

Information från rekryteringskommittéer – H Yngvesson & K Ingvarsson
Information om Företagarrådet – Harald Hjalmarsson & Christina Fosnes
Information om vårkampanjen – Måns Linge & Peter Hemgard
Stämmoförhandlingar

16.00

Stämmoförhandlingarna beräknas vara avslutade

Övrig information
Datum

Söndagen den 2 april 2017

Plats

Hotel Skansen, Tingshusgatan 1, Färjestaden, Öland

Mentometer

Hämtas vid anmälningsdisken från kl. 09.30

Fika

Fika kommer att serveras vid ankomst

Lunch

De som önskar specialkost eller har allergier måste anmäla detta till
förbundskansliet senast den 21 mars

Anmälan

Alla ombud är automatiskt anmälda till lunchen om inte annat
meddelas förbundskansliet senast den 21 mars

Stämmoavgift

Rabatterat pris 100 kr per ombud debiteras föreningen vid deltagande
på HELA stämman
Fullt pris 200 kr per ombud debiteras föreningen när ombud utan
anmälan i förväg avviker i förtid eller inte kommer alls
Gratis vid deltagande utan lunch/fika

Förhinder

Ombud ska själv kontakta ersättare, överlämna handlingar samt
meddela förbundskansliet

Frågor

Maila kalmar@moderaterna.se eller ring 0480-109 88

Välkommen!
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Föredragningslista
1. Förbundsstämman öppnas
2. Val av stämmopresidium
3. Val av stämmosekreterare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Val av 2 justerare
6. Val av 4 rösträknare
7. Fastställande av procedurregler
8. Fastställande av röstlängd
9. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning
10. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
11. Revisorernas berättelse,
samt fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
13. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
14. Val av förbundsordförande
15. Val av 1:e vice förbundsordförande
16. Val av 2:e vice förbundsordförande
17. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
18. Val av ordförande och vice ordförande för Moderatkvinnorna
19. Val av 2 revisorer och ersättare
20. Val av 5 ombud och ersättare till partistämman
21. Val av 1 ombud och ersättare till Medborgarskolans regionstämma
22. Val av valberedning och ordförande för denna
23. Förslag från förbundsstyrelsen (propositioner)
24. Inkomna övriga förslag (motioner)
25. Övriga frågor
26. Förbundsstämman avslutas
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Procedurregler
1. Samtliga medlemmar i förbundet äger närvaro- och yttranderätt.
2. Förbundsstyrelsens ledamöter och föreningarnas valda ombud har yrkandeoch rösträtt.
3. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
4. Beslut fattas med acklamation; dock ska votering i valfråga vara sluten (sker
med mentometersystem). Vid lika röstetal avgör lotten då det är fråga om val,
annars har ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning ska valsedel för att
vara giltig uppta så många av de föreslagna namnen, som valet avser. Vid
samtliga val gäller att kandidat ska ha fått minst 50 % av rösterna. Förekommer
omröstning mellan fler än två personer om en plats och ingen av dessa får
minst 50 % ska de två med flest röster få till en andra röstningsomgång.
5. Vid votering ska mentometerdosor användas. Mentometerdosan är personlig
och får inte överlåtas.
6. Begäran om ordet sker skriftligt till stämmopresidiet.
7. Yrkande sker skriftligt till stämmopresidiet.
8. Reservation sker skriftligt till stämmopresidiet före stämmans avslutande.
9. Alla yttranden ska göras från talarstolen.
10. Förbundsstyrelsens föredragande och motionärens inledningsanförande
begränsas till 6 minuter, inlägg till 2 minuter och repliktid till 1 minut.
11. Förbundsstyrelsens yrkande är alltid huvudförslag.

Ombudsfördelning
Förening

Antal ombud

Förening

Antal ombud

Berga-Lindsdal

3

Möre

2

Borgholm

5

Norra Tjust

3

Emmaboda

5

Nybro

4

Hultsfred

4

Oskarshamn

7

Högsby

3

RocknebyLäckeby

3

Kalmar

11

Torsåsbygden

3

Loftahammar

2

Vimmerby

5

Mönsterås

4

Västervik

6

Mörbylånga

5

Förbundsstyrelsen 14
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Röstlängd
Namn i kursiv stil är ersättare
Förbundsstyrelsen
1. Jörgen Andersson
2. Sten Olof Johansson
3. Måns Linge
4. Åke Bergh
5. Carl Dahlin
6. Christina Fosnes
7. Suzanne Gustafson
8. Eva-Marie Hansson
9. Monica Ljungdahl
10. Marie Nicholson
11. Bengt Rydahl
12. Alice Sigfridsson
13. Malin Sjölander
14. Marcel van Luijn
15. Anna Hiort Victor
Berga-Lindsdal
16. Ole Torffvit

Alla medlemmar

17. Julio Heumann Bauer
18. Per Dahl
Borgholm
19. Carl Malgerud

Alla medlemmar

20. Björn Andreen
21. Anders Nyholm
22. Jan Erici
23. Kristina Linåker
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Emmaboda
24. Eila Medin

Alla medlemmar

25. Emma Åhlander Hansson
26. Stefan Nyström
27. Stefan Fosic
28. Eva Regin Johnston
Hultsfred
29.

Alla medlemmar

30.
31.
32.
Högsby
33. Carl-Wiktor Svensson

Alla medlemmar

34. Marcus Schön
35. Monika Olsberg
Kalmar
36. Pelle Sederkvist

Alla medlemmar

37. Jan R Andersson
38. Alexander Critén
39. Kerstin Edvinsson
40. Jan-Ingemar Lundström
41. Karl Holst
42. Siv Gyllensten
43. Maria Stensby
44. Isabella Viktor
45.
46.
Loftahammar
47. Harald Hjalmarsson

Alla medlemmar

48.
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Mönsterås
49. Britt-Marie Domeij

Alla medlemmar

50. Curt-Rune Roos
51. Per Lindeberg
52.
Mörbylånga
53. Henrik Yngvesson

Alla medlemmar

54. Agneta Stjärnlöf
55. Ulrik Brandén
56. Elisabeth Schröder
57. Hans-Ove Görtz
Möre
58.
59.
Norra Tjust
60. Susanne Stackelberg

Alla medlemmar

61. Magdalena Lidestam
62. Bengt Lennhammar
Nybro
63. Ann Harmander

Alla medlemmar

64. Karin Heideman
65. Peter Lilja
66. Daniel Lindvall
Oskarshamn
67. Lars-Göran Hansson

Alla medlemmar

68. Richard Karlsson
69. Stefan Pettersson
70. Anders Stenberg
71. Berndt Karlsson
72. Mats Ytterberg
73. Rasmus Sjösten
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Rockneby-Läckeby
74. Per-Olof Jonsson

Alla medlemmar

75. Lisa Jalmander
76. Maj Linge
Torsås
77.
78.
79.
Vimmerby
80. Niklas Gustafsson

Alla medlemmar

81. Tomas Peterson
82. Sören Sjöholm
83. Bert Lindesfeldt
84.
Västervik
85. Elin Landerdahl

Alla medlemmar

86. Ilpo Axenhus
87. Jon Sjölander
88. Marie Stenmark
89. Alice Erlandsson
90. Jan Källmark
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Verksamhetsberättelse
Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Kalmar län får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för tiden 23 april 2016 – 1 april 2017.

Förbundsstämman
Förbundsstämman år 2016 avhölls lördagen 23 april på Stufvenäs.
Föreningsordförande Staffan Kromnow hälsade stämmodeltagarna välkomna till
Stufvenäs. Förbundsordförande Jörgen Andersson höll ett inledningsanförande,
förklarade stämman öppnad, varefter förhandlingarna inleddes.
Partistyrelseledamoten Hanif Bali höll stämmoanförande.
Förbundsstyrelse
Stämman utsåg följande förbundsstyrelse:
Ordförande

Jörgen Andersson

Västervik

1:e vice ordförande

Sten Olof Johansson

Emmaboda

2:e vice ordförande

Måns Linge

Kalmar (MUF)

Ledamot

Åke Bergh

Hultsfred

Ledamot

Carl Dahlin

Mörbylånga

Ledamot

Christina Fosnes

Kalmar

Ledamot

Suzanne Gustafson

Mönsterås

Ledamot

Eva-Marie Hansson

Oskarshamn

Ledamot

Monica Ljungdahl

Nybro

Ledamot

Marie Nicholson

Vimmerby

Ledamot

Bengt Rydahl

Torsås

Ledamot

Malin Sjölander

Västervik

Ledamot

Marcel van Luijn

Borgholm

Ledamot

Anna Hiort Victor

Borgholm (MQ)

Därutöver har Alice Sigfridsson ingått i förbundsstyrelsen som självskriven
ledamot (distriktsordförande för MUF sedan februari 2017)
Moderatkvinnorna
Stämman utsåg Anna Hiort Victor (Borgholm) som ordförande och Elin
Landerdahl (Västervik) som vice ordförande för M-kvinnorna.
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Revisorer
Stämman utsåg Anneli Egertz (auktoriserad, Kalmar) och Anders Carlsson
(Nybro) till revisorer samt Anders Björkman (Västervik) och Sune Dicksson
(Kalmar) till revisorsersättare.
Partistämman
Stämman utsåg Jörgen Andersson, Sten Olof Johansson, Måns Linge (MUF),
Anna Hiort Victor (MQ) och Malin Sjölander som ombud till partistämman. Till
ombudsersättare utsågs Jan R Andersson, Harald Hjalmarsson, Henrik
Yngvesson, Suzanne Gustafson och partiombudsmannen.
Medborgarskolans regionstämma
Stämman utsåg Per-Olof Jonsson (Kalmar) som ombud och Lennart Redborn
(Mönsterås) som ombudsersättare till Medborgarskolans regionstämma.
Valberedning
Stämman utsåg följande valberedning: Henrik Yngvesson (ordförande,
Mörbylånga), Britt Dicksson (Kalmar), Jon Sjölander (Västervik), Susanne
Stackelberg (MQ) och Max Torstensson (MUF)
Propositioner
Förbundsstämman behandlade 4 propositioner.
Proposition 1, Vägar för bättre integration
Stämman beslöt att bifalla propositionen, ändra att-sats 4 samt att bifalla en
tilläggs-att-sats.
Proposition 2, Satsning på kärnkraft
Stämman beslöt att bifalla propositionen.
Proposition 3, Fler bostäder i Kalmar län
Stämman beslöt att bifalla propositionens att-satser 1, 2, 3, 4, 5, 9 och 10, att
bifalla att-sats 6 och 11 enligt ändringsyrkande, avslå att-sats 7 och 8 samt att
bifalla en tilläggs-att-sats.
Proposition 4, Rekryterings- & nomineringsregler
Stämman beslöt att bifalla propositionen.
Motioner
Förbundsstämman behandlade 6 motioner.
Motion 1, Hjälp småföretagen att kunna investera med eget kapital
Stämman beslöt att bifalla motionen samt att bifalla en tilläggs-att-sats.
Motion 2, Motverka prostatacancerns framfart
Stämman beslöt att bifalla motionen efter att motionären ändrat att-sats 1.
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Motion 3, Storregionfrågan
Stämman beslöt att bifalla motionen samt att bifalla 2 tilläggs-att-satser.
Motion 4, Provval
Stämman beslöt att anse motionen besvarad.
Motion 5, Riksväg 35
Stämman beslöt att anse motionen besvarad.
Motion 6, Om att skapa möjligheter för de som är på insidan och de som längtar
efter att få komma in
Stämman beslöt att anse motionen besvarad.
Motion 7, Förändring i minerallagen
Stämman beslöt att avslå motionen.
Motion 8, Återinför Alliansens subventionsgrad på RUT- och ROT-avdragen
Stämman beslöt att bifalla motionen.
Motion 9, Ersättare i förbundsstyrelsen
Stämman beslöt att avslå motionen.
Motion 10, Förbundsstämma vartannat år
Stämman beslöt att avslå motionen.
Motion 11, Instiftande av en länsövergripande rådsgrupp
Stämman beslöt att bifalla motionens att-satser 1, 3 och 4 samt att avslå attsats 2.
Motion 12, Krafttag mot narkotika
Stämman beslöt att bifalla motionen.
Motion 10, Kommunikationsplan
Stämman beslöt att bifalla motionen efter att motionären ändrat att-sats 1.
Avtackningar och hyllningar
Jörgen Andersson tackade förbundsstyrelsens ledamöter samt
partiombudsmannen Peter Hemgard och politiske sekreteraren Karl Holst för
deras insatser under året.
Jörgen Andersson avtackade avgående ledamöter i förbundsstyrelsen och
avgående kassören Sven Roland Holmér, som avgick efter mer än 30 år som
förbundskassör.

Förbundsråd
Förbundsråd om storregioner arrangerades den 17 maj i Oskarshamn.
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Förbundets organisation
Förbundet består av 17 partiföreningar. Inom förbundet finns dessutom
4 ungdomsföreningar. Det totala antalet medlemmar 2016-12-31 i förbundet
var 1 081, vilket är en minskning med 64.
Förbundsstyrelsen
Följande personer har varit adjungerade till förbundsstyrelsen: Peter Hemgard
(partiombudsman), Jan R Andersson, (riksdagsledamot), Harald Hjalmarsson
(regionförbundets gruppledare) samt Karl Holst (politisk sekreterare). Styrelsen
har haft 6 sammanträden.
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet har bestått av Jörgen Andersson (ordförande), Sten Olof
Johansson, Måns Linge, Anna Victor Hiort och Alice Sigfridsson (fr o m feb
2017) (ledamöter) samt Peter Hemgard (adjungerad). Arbetsutskottet har haft 6
sammanträden.

Förbundskansliet och personal
På förbundets kansli har följande personal tjänstgjort:
Partiombudsman

Peter Hemgard

Politisk sekreterare, förbundet

Pär-Gustav Johansson

(tjänstledig)

Politisk sekreterare, förbundet

Karl Holst

(vikarie, deltid
– t o m feb 2017)

Politisk sekreterare, LT

Jonas Lövgren

(deltid)

Bokslut
Resultat- och balansrapport samt förslag till bokslutsdispositioner delas ut på
förbundsstämman.

Partiråd
Förbundet var vid partirådet den 21 maj i Malmö representerat av ombudet Sten
Olof Johansson samt observatören Peter Hemgard.
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Utbildning
Följande utbildningar har arrangerats:
10/9 2016

Retorik, Jönköping (regional)

24/9 2016

Retorik, Växjö (regional)

21-22/10 2016

Sydostkonferensen, Kalmar (regional)

17/2 2017

Alliansdag, Mönsterås

Förutom ovanstående utbildningar har olika personer även deltagit i en rad
centralt och regionalt arrangerade utbildningar.

Kampanjer
Följande kampanjer har genomförts:
2016-17

Kampanjer via sociala medier (teman: bl a bostäder, budget,
jämställd integration och trygghet)

1/1-21/5 2016

Krafttag för tillväxt

18/4-1/5 2016

Vårkampanj – ”Sverige ska fungera”

1-17/10 2016

Höstkampanj – ”Plan för ett starkare Sverige”

26/3-10/4 2017

Vårkampanj

Förutom ovanstående kampanjer har olika personer gjort många egna
kampanjinsatser, inte minst på sociala medier.

Digitala kanaler & sociala medier
Hemsida, webbshop & bloggar
Förbundet har sedan många år en hemsida som ständigt uppdateras, samt en
blogg som främst används vid stämmor och andra större events.
Sociala medier & app
Förbundet har en egen sida på Facebook, ett Twitterkonto, ett Instagramkonto
och en egen kanal på YouTube.
Förbundet har en egen app som fungerar på smartphones, läsplattor och
datorer. Appen kopplar bl a samman alla förbundets digitala kanaler (t ex
hemsida, Facebook, Twitter, Instagram och YouTube).
Nyhetsbrev
Förbundet har sedan många år ett nyhetsbrev som skickas varje vecka.
Nyhetsbrevet innehåller främst information om moderat politik och aktiviteter
inom Kalmar län. Det är öppet för alla intresserade.
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Inför valet 2018
Politikutveckling
Förbundets projekt för politikutveckling ”Kalmar län kan mer” har fortgått under
året.
Nya Moderaterna i Kalmar län står inför uppgiften att utveckla vår politik inför
valet 2018. För att kunna genomföra vårt förnyelsearbete behöver vi både
identifiera våra lokala utmaningar och formulera lösningar på dessa.
Vi vill utgå ifrån människors vardag. Vilka frågor ställer invånarna i Kalmar län.
Vilka möjligheter och problem finns. Hur gör vi Kalmar län till en bättre plats att
bo i och hur får vi fler att flytta hit. Hur kan vi ta tillvara den potential som finns.
Förbundsstyrelsen har utsett ansvariga för 10 nätverk med uppgiften att ta fram
rapporter på dessa utmaningar och lösningar inför nästa val.
Kampanj
Parallellt leds ett projekt med att utveckla våra kampanjer av
partiombudsmannen och Måns Linge. Val- & kampanjledare utsedda i alla
kommuner leder arbetet fram till valet 2018.
Förbundsstyrelsen har även utsett Jan R. Andersson som ansvarig för
dörrknackning och partiombudsmannen för sociala medier.
Utbildning
Förbundsstyrelsen har utsett Marie Nicholson att tillsammans med
partiombudsmannen vara utbildningsansvarig.
Företagarråd
Harald Hjalmarsson ingår i Moderaternas centrala företagarråd. Förbundet har
utsett Christina Fosnes som ansvarig för förbundets företagarråd. Företagarråd
har startats i flera kommuner.
Rekryteringskommittér
Förbundet har utsett följande rekryteringskommittéer inför valet 2018:
Riksdagen: Henrik Yngvesson (ordförande), Suzanne Gustafson, Tomas
Peterson, Nikoletta Lettersson (MUF) och Susanne Stackelberg (MQ).
Landsting/regionkommun: Kent Ingvarsson (ordförande), Sten Olof Johansson,
Christina Fosnes, Monika Olsberg, Jörgen Andersson, Martin Elf Svensson
(MUF) och Åsa Ottosson (MQ).
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Riksdagen
Jörgen Andersson
Ännu ett år som riksdagsledamot och förbundsordförande, i dessa roller har
mycket kontakt funnits med länets företrädare och kommuner. Det har varit
spännande och utvecklande i min roll, det har varit givande och det har varit
roligt, men också utmanande. Jag har lagt mycket tid på länet och dess
frågeställningar, dels internt för organisationen och för politiken. Också externt
för politiken och för praktiska frågeställningar, där de stora frågorna om dels
kärnkraftens framtid, betydelsen för länet och Oskarshamn kommun ska
nämnas, och dels betydelsen av migrationen med alla utmaningar och
möjligheter det innebär. Alla kommuner kan relatera till den saken men
Hultsfreds kommun har haft en särställning när det gäller dessa utmaningar.
Vidare har vi tillsammans all anledning att fortsätta arbeta hårt med, och mer
förstå, vår position och våra framtida utmaningar som landsbygdslän, vilket vi
präglas hårt av och som är ett allt mer påtagligt faktum. Här behöver vi
verkligen inventera infrastrukturens betydelse i ett vidare begrepp. Inte bara de
uppenbara behoven av en väl fungerande trafikinfrastruktur, med vägar,
järnvägar, flyg och hamnar. Men också system för primärvård, sjukvård, skolor
för alla i rimlig närhet, högre utbildningar och möjligheterna till att våra
ungdomar stannar kvar. Fungerande rättssystem och poliser som finns inom
rimligt avstånd och i rimlig omfattning. Allt detta är nödvändigt för att samhället
ska utvecklas i en positiv riktning och med en god tillväxt.
Detta är också frågor som jag arbetar med och får allt större ansvar för i mitt
uppdrag som riksdagsledamot. Jag har under året fortsatt med mitt arbete i
OECD, och där som vice ordförande i parlamentarikernätverket, som
ordförande i IMF:s parlamentarikernätverk, jag har ansvar för global
governance-frågor i Finansutskottet och har stort intresse för de
makroperspektiven, att försöka förstå de stora samhällsförändringarna, varför
de sker, på vilket sätt vi ska möta dem och hur vi bäst anpassar oss till dem.
Jag har i detta också fått möjligheten att vara en del i Moderaternas
reformgrupp för tillväxt. Jag har blivit utsedd att ingå i utredningen om
riksbankslagen. Jag har också blivit utsedd att delta i FN:s traineeprogram
senare i vår.
De övergripande frågorna ur ett makroperspektiv är även betydelsefulla i det
lokala perspektivet, i det finns mitt engagemang och intresse. Med det vill jag
fortsätta arbeta och verka, försöka förstå för i det finner vi också framtidens
lösningar på våra utmaningar. Jag vill tacka för allt samarbete och ser fram
emot ännu ett år som riksdagsledamot.
Jörgen Andersson
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Jan R Andersson
Arbetet i Riksdagen har den senaste perioden präglats av stora
omvärldsförändringar där det blir alltmer tydligt att västvärldens liberala
demokratier är under press från delar av världen med andra styrelseskick.
Konflikter, internationell terrorism och stora flyktingströmmar i dess spår
påverkar idag också vardagen för alla kommuner.
Likaså märks den globala klimatförändringen av i vår del av landet. Den
utbredda torka som drabbade sydöstra Sverige blev i höstas en fråga för
riksdagen där regeringens första klimatminister dock avfärdade just torka som
en effekt av klimatpåverkan.
Den energiöverenskommelse som gjordes mellan allianspartier och regeringen
säkrade delvis kärnkraftens framtid i landet och länet men fortfarande finns flera
politiska risker som kan innebära att kärnkraften läggs ner i Oskarshamn, vilket
givetvis vore ett dråpslag för hela länet.
Även i år har motionsskrivandet varit intensivt med frågor som många gånger är
hämtade från möten med länets innevånare eller politiska kollegor i länet. För
Kalmarbänkens räkning var jag även i år den flitigaste motionären.
Nu börjar arbetat med valrörelsen 2018 med en tydlig målsättning att en
Alliansregering åter ska leda Sverige. Det gör vi tillsammans och det gör vi
genom att möta väljarna i den största dörrknackningskampanj som länet haft
och med ett stort leende genom hela kampanjen!
Jan R Andersson

Landstingsgruppen
Det har varit ett mycket bra år för moderaterna i Landstinget i Kalmar län. Malin
Sjölander som är gruppledare och oppositionsråd har haft ansvar för sjukhusens/specialistvårdens hälso- och sjukvård.
Många verksamhetsbesök har gjorts i länet. Landstingsgruppen har haft två̊
egna utbildningstillfällen och även deltagit på̊ andra konferenser via det
nationella sjukvårdsnätverket, men även via SKL, Sveriges Kommuner och
Landsting.
Internt har arbetet fungerat mycket bra. Det politiska arbetet likaså.
Moderaterna har varit väl synliga i tidningar och i talarstolen och lämnat in en
mängd motioner och interpellationer. Ett par motioner som tidigare skrivits har
fått nationell uppmärksamhet under året, både i SKL-sammanhang och inom
partiet i stort.
Malin deltog i en paneldiskussion i Almedalen om storregioner samt på Dagens
Medicins temadag om vinster i välfärden och i en internationell konferens om
kvalitet och patientsäkerhet i Göteborg
Politisk sekreterare har varit Jonas Lövgren och Elin Landerdahl. Pär-Gustav
Johansson har varit moderat allianssamordnare.
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Moderatkvinnorna
Moderatkvinnor i Kalmar län har sedan i höstas försökt få till ett arbetsutskott
som ska arbeta med att lyfta fram moderatkvinnor och hitta på aktiviteter runt
om i länet samt synas i media. Vi har även kvar vår Facebookgrupp som riktar
sig till de som är aktiva inom länet.
Både ordförande och vice ordförande deltog i sydostkonferensen som hölls i
Kalmar. Ordförande har även varit representant vid moderatkvinnornas råd i
Stockholm.
I Västervik har de haft två torg-kampanjer på "Tjejkvällar" i Västervik. De har
även börjat med ett lunchnätverk för alla kvinnor.
Moderatkvinnor har synts i media på olika sätt med artiklar och insändare.
På internationella kvinnodagen den 8 mars hade Kalmars moderatkvinnor en
intressant föreläsning från Röda korset angående flyktingverksamhet,
integration och Mentor till Mentorskunskap även Christina Forsnes var där och
föreläste.
Anna Victor Hiort
Ordförande Moderatkvinnorna

Slutord
Till sist, vill jag tacka för allt stöd från förbundskansliet, presidiet, förbundsstyrelsens ledamöter och inte minst från alla engagerade medlemmar. Utan ert
stöd hade det inte varit möjligt att verka som förbundsordförande, det är tack
vare er alla det överhuvudtaget kan fungera. Jag och vi från förbundets sida vill
också tacka för allt hårt arbete, allt slit, och det stora engagemang som finns ute
i föreningar och kommuner. Det har varit en ynnest att få möjligheten att arbeta i
rollen som förbundsordförande, och delta i detta. Jag har uppriktigt verkligen
tyckt det varit roligt, mycket givande och utvecklande för mig, en erfarenhet jag
alltid bär med mig. Som jag i allra högsta grad är tacksam för, men var sak har
sin tid.
Vi befinner oss nu i ett nytt skede, vi övergår nu allt mer till att ställa om och
förbereda för kommande val. Vi kommer då alla att behövas i våra respektive
roller. Jag hoppas naturligtvis kunna fortsätta bidra på bästa möjliga sätt utifrån
min roll, och jag hoppas kunna fortsätta arbeta för, och med alla er i respektive
kommuner.
Vi har kommit en bra bit på väg och påbörjat en politikutveckling och ett politiskt
arbete som så väl behövs, vi har uppmuntrat till detta, försökt bidragit till, att
skapa arenor för att ytterligare öka vår politiska utveckling. Vi har velat verka för
ett större utbyte mellan olika delar av länet, mellan olika nivåer, att vi lär av
varandra och därigenom får ännu större kraft att påverka samhällsutvecklingen i
en positiv riktning. Det är dock alltid ni som gör jobbet och det är viktigt, för
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Moderaterna behövs, för att driva politiken i rätt riktning, för kommunernas,
regionen och nationens bästa.
Jag vill tacka för alla besök, för alla samtal, för allt engagemang och alla
synpunkter, de är av stort värde för mig. Just för att förstå och för att kunna göra
allt jag kan för att stötta och bidra till en god sammanhållning och ett gott klimat
i länet. Tack för allt arbete på alla nivåer, återigen, ett stort tack också till
förbundsstyrelsen för allt engagemang och viljan att utveckla vårt arbete. Jag
ser med tillförsikt framtiden an, med hårt arbete, god sammanhållning och där vi
lyfter varandra kan vi göra allt möjligt. Låt oss skapa bästa möjliga
förutsättningar för att driva politiken framåt, jag hoppas kunna bidra med min
del.
Jörgen Andersson
Förbundsordförande

Moderata Ungdomsförbundet
Distriktsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet i Kalmar län lämnar härmed
sin verksamhetsberättelse för perioden 24 januari 2016 – 4 februari 2017.
Distriktsstämma
Distriktsstämman 2016 hölls i Kalmar den 23 januari på Calmare Internationella
skola. Gästtalare var förbundsordförande Rasmus Törnblom och tidigare
förbundsordförande Niklas Wykman. Traditionsenligt var riksdagsman Jan R
Andersson ordförande för stämmans förhandlingar.
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen i Kalmar län har bestått av:
Ordförande

Måns Linge

Kalmar

1:e vice ordförande

Isabella Viktor

Kalmar

2:e vice ordförande

Maria Stensby

Kalmar

Ledamot &
MSU-ansvarig

Alice Sigfridsson

Kalmar

Ledamot

Max Torstensson

Mönsterås

Ledamot

Mattias Hallberg

Västervik

Isabella Viktor begärde under året entledigande från sitt uppdrag.
Distriktsstyrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.
Vid distriktsstämman valdes följande verksamhetsrevisorer: Jan R Andersson &
Alexander Critén.
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Vid distriktsstämman valdes följande valberedning: Karl Holst
(sammankallande), Michaela Ådén och Emma Jogic (ledamöter) samt Felicia
Åström (ersättare).
Ansvarsområden
Ansvarsområden för distriktsstyrelsens ledamöter under verksamhetsåret:
•

Måns Linge – Övergripande och ekonomiskt ansvar, ledamot i
Moderaternas förbundsstyrelse och dess AU

•

Isabella Viktor – Ansvarig för sommarkampanjerna

•

Maria Stensby – Utbildningsansvarig

•

Alice Sigfridsson – MSU- och kampanjansvarig

•

Max Torstensson – Ansvarig för digital kommunikation

•

Mattias Hallberg – Aktivitetsansvarig

Ekonomi
Ekonomin sköts av länsförbundet. Exakt bokslut kommer att delges inför
Moderaternas Länsförbundsstämma 2017. Ansvariga inom styrelsen har under
året arbetat med att använda distriktets pengar så effektivt och snålt som möjligt
för att spara pengar inför kommande valrörelser. Styrelsen har fått uppdaterade
siffror när länsförbundet gjort sina sammanställningar.
Deltagande i MUF:s centrala arrangemang
På Moderat Skolungdoms Rikskonferens 5-6 april representerades MSU
Kalmar län av Alice Sigfridsson och Louise Ribrant.
På Moderata Studenters riksårsmöte 12-13 mars representerades MST Kalmar
län av Alexander Critén, Mattias Hallberg, Maria Stensby, Måns Linge och Karl
Holst.
Under arbetsstämman den 27-28 oktober i Malmö deltog från Kalmar län: Måns
Linge och Maria Stensby (ombud), samt Alice Sigfridsson (observatör).
På Nya Moderaternas partistämma den 15-18 oktober i Karlstad deltog Måns
Linge (ombud) samt Maria Stensby och Karl Holst (observatörer).
Ungas främsta företrädare är Moderata Ungdomsförbundets spetsutbildning för
unga förtroendevalda. Utbildningen pågår under två år med ett antal helgträffar
varje år. MUF Kalmar län representeras av Måns Linge och Karl Holst.
MÅNS är Moderat skolungdoms årliga spetsutbildning. Där deltog Alice
Sigfridsson.
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Lokalen
Distriktet har under verksamhetsåret haft sin verksamhet i MUF-lokal på Södra
Malmgatan 7 i Kalmar. Lokalen hyrs av Moderaterna i Kalmar län, men även
distriktet använder denna lokal.
Medlemsstatistik
Vid årsskiftet 2016/2017 hade MUF Kalmar län 204 medlemmar. Det är en
minskning med 21 medlemmar.
Kampanj
Distriktet har under året genomför ett stort antal kampanjer runt om i distriktet.
Årets kampanjmässiga höjdpunkter var höstens distriktskampanjdag då hela 32
medlemmar värvades. Dessvärre har vi fortsatt problem med att få
kampanjtillstånd i den norra delen av distriktet.
Slutord
Verksamhetsåret 2016-2017 har varit ett år fyllt av intryck, känslor, glädje,
värme, motgångar och medgångar. Men en sak är säker. Behovet av ett starkt
MUF i Kalmar län är större än någonsin. Fler unga behöver en stark röst som
lyfter fram deras hjärtefrågor. Fler unga behöver en stark röst i maktens
korridorer som gör skillnad för unga i hela Kalmar län. Därför måste vi nu
steppa upp vår verksamhet ytterligare för att kunna få in ännu fler MUF:are än
idag i beslutande församlingar. Tack för detta år, nu börjar nästa!
Distriktsstyrelsen
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Kalmar den 7 mars 2017
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen kommer att delas ut under förbundsstämman.

Utlysning
Enligt gällande stadga skall kallelse till förbundsstämma utfärdas till förbundets
partiföreningar senast åtta veckor före stämman.
Kallelse har utfärdats till föreningarna och förbundsstyrelsen den 13 januari.
Således uppfylls stadgans krav på utlysning.

Plattformar
Hemsida
Förbundets hemsida innehåller det mesta - http://www.kalmar.moderat.se

Facebook
Gilla oss på Facebook - https://www.facebook.com/moderaternaikalmarlan

Twitter
Följ oss på Twitter - @NyaM_Kalmar

YouTube
Följ oss på YouTube - http://www.youtube.com/ModeraternaEFGHIK

Instagram
Följ oss på Instagram - http://instagram.com/nyamoderaternakalmarlan

App
Förbundets app kopplar samma alla våra plattformar (hemsida, Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram m m) - http://www.kalmar.moderat.se/p/app.html

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet skickas varje vecka ut via e-post till alla intresserade.
Nyhetsbrevet tar upp politiska förslag och aktiviteter i Kalmar län den
kommande tiden. Det tar även upp större förslag och aktiviteter på riksnivå.
Du kan beställa nyhetsbrevet genom appen eller hemsidan
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Valberedningens förslag
Stämmopresidium
Ordförande

Jan R Andersson

Vice ordförande

Eva Folkesdotter Paradis

Sekreterare

Jonas Lövgren

Vice sekreterare

Peter Hemgard

Antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Föreslås 12 ledamöter (inklusive presidiet).

Förbundsstyrelsen
Ordförande

Malin Sjölander

Nyval

1:e vice ordförande

Sten Olof Johansson

Omval

2:e vice ordförande

Carl Dahlin

Nyval

Ledamot

Åke Bergh

Omval

Ledamot

Suzanne Gustafson

Omval

Ledamot

Eva-Marie Hansson

Omval

Ledamot

Monica Ljungdahl

Omval

Ledamot

Jonas Lövgren

Nyval

Ledamot

Marie Nicholson

Omval

Ledamot

Anders Palmér

Nyval

Ledamot

Carl-Wiktor Svensson

Nyval

Ledamot

Marcel van Luijn

Omval

Ordförande

Marie Nicholson

Nyval

Vice ordförande

Anna Hiort Victor

Nyval

Moderatkvinnorna
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Revisorer
Revisor (auktoriserad)

Anneli Egertz
(Ernst & Young)

Omval

Revisor

Anders Carlsson

Omval

Revisorsersättare

Anders Björkman

Omval

Revisorsersättare

Sune Dicksson

Omval

Ombud till partistämman
Ombud

Malin Sjölander

Ombud

Sten Olof Johansson

Ombud

Carl Dahlin

Ombud

Alice Sigfridsson

Ombud

Jörgen Andersson

Ersättare

Jan R Andersson

Ersättare

Marie Nicholson

Ersättare

Henrik Yngvesson

Ersättare

Suzanne Gustafson

Ersättare

Partiombudsmannen

Ombud till Medborgarskolans regionstämma
Ombud

Per-Olof Jonsson

Ersättare

Lennart Redborn
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Propositioner
1. Infrastruktur
Kalmar län är geografiskt perifert. Till detta kommer en eftersatt situation när det
gäller infrastruktursatsningar som späder på problematiken och motverkar
tillväxt och utveckling. Bra möjligheter till förbindelse med ett större geografiskt
område är en förutsättning för att anpassa oss till samhällsförändringarna.
I detta tror vi att bra kommunikationer är av yttersta vikt, hela länet och dess
utveckling är avhängigt med att ett bättre vägnät kommer till stånd. De vägar
som är av största betydelse för Kalmar län enligt vårt förmenande är E22 samt
riksvägarna 25, 34, 35, 40 och 136. Även järnvägen är av vikt och behövs
utvecklas, närmast står dubbelspår på Kust-till-kust samt grundlig
modernisering på Stångådals- samt Tjustbanorna. Sedan Oskarshamns
flygplats stängdes är Kalmar-Öland Airport den enda flygplatsen i länet med
reguljär trafik. Därifrån finns idag relativt goda förbindelser med Stockholms
båda flygplatser men vad som saknas är en snabb direktlinje till Köpenhamns
flygplats Kastrup.
Vi står inför stora utmaningar för landsbygden, vilket hela Kalmar län kan
betecknas som, och därför är det än viktigare att vi ökar möjligheterna att knyta
upp oss mot tillväxtregioner. För norra länsdelen är fjärde storstadsregionen
central medan södra länsdelen är närmare knuten till Växjö och Karlskrona. Att
minska mentala avstånd precis som geografiskt avstånd exempelvis till andra
arbetsmarknadsregioner och lärosäten, ger tror vi i förlängningen förutsättningar
för spridning av tillväxteffekter. Vi har otaliga vittnesmål från företagare om
vikten för satsningar när det gäller upprustningen av infrastrukturen i hela
Kalmar län.
Till detta är det värt att påpeka att bilen fortsatt kommer vara oumbärlig för
landsbygden, att den fortsatt har framtiden för sig. Att teknisk utveckling för
bilen som transportmedel snarare verkar stärka dess ställning. Vi vill bejaka den
utveckling, den är garanten för frihet på landsbygden. Det är också förutsättning
för investeringar och utveckling inom den privata sektorn.
Med tanke på allt mer integrerade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling,
och Trafikverkets flödesanalyser att satsningar på infrastrukturnätet i Kalmar län
är det som skapar bäst förutsättningar för tillväxt och utveckling. Vi tror på stor
samhällsnytta för ordentliga satsningar på både vägnätet och järnvägsnätet. En
sådan satsning skulle generera särskilt stor samhällsnytta till Kalmar län, samt
skapa bättre förutsättningar för tillväxt i hela länet.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:
Att

Moderaterna verkar för politiskt samförstånd om att prioritera de trafikslag
och de trafikinfrastruktursatsningar som genererar mest samhällsnytta för
hela Kalmar län.
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2. Organisation av regionkommun
Kalmar län står just nu inför bildandet av en egen regionkommun. Valet 2018
kommer vara det första valet där väljarna ska kunna välja in politiker till ett
regionfullmäktige.
Det är därför av yttersta vikt att det arbete som idag pågår både inom
Regionförbundet och Landstinget i Kalmar län kan fortgå på ett så bra och
effektivt sätt som möjligt och att övergången till den nya organisationen får så få
negativa konsekvenser för verksamheterna som möjligt. Därför måste
organisationen bli enkel, sammanhållen och så demokratiskt styrd som möjligt.
Moderaterna i Kalmar län måste därför fatta beslut om vilken typ av
organisation man vill ha för Region Kalmar län.
Det är viktigt att börja med att poängtera att regionstyrelsen alltid ska vara det
beredande organet till fullmäktige. Det gör att vissa frågor enbart beslutas av
styrelsen och andra frågor går genom styrelsen till fullmäktige.
Delegationsordningen är här väldigt viktig i vad regionfullmäktige delegerar till
regionstyrelsen och till fullmäktiges olika nämnder att besluta om. Detta är dock
inget förslag till delegationsordning, utan enbart ett organisatoriskt förslag som
de nya delegationsordningarna kommer att grunda sig på i sina utformningar.
Det blir sedan nästa steg i organisationsprocessen.

Teckenförklaring:
UN – Regional
utvecklingsnämnd med
trafikfrågor
KUN – Kultur- och
utbildningsnämnd
HSN – Hälso- och
sjukvårdsnämnd
PN - Patientnämnd

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:
Att

ovanstående förslag till organisation blir Moderaternas utgångspunkt i
kommande förhandlingar om organisation för Region Kalmar län
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Motioner
1. Äldreförsäkring
Per Dahl, Berga-Lindsdal
Det står fullt klart att omsorgen och vården av äldre i framtiden kommer att
kosta mer än idag. En orsak är att gruppen över 85 blir större, en annan är att
äldre som behöver stadigvarande vård blir fler. Samtidigt är kommunalskatterna
höga redan nu, i synnerhet i glesbygdskommuner vars befolkning inte bara blir
äldre utan också minskar. Det finns ett kommunalt utjämningssystem som ska
kompensera för detta, men som vi vet är utjämningsreglerna krångliga och
framtida utfall svårt att förutsäga.
Dessutom kan man resonera om betalningsviljan. Förtroendet för att
kommunalskatter faktiskt används på bästa möjliga vis är inte det högsta. Och
mellanleden är många mellan den enskilde som betalar och de äldre som borde
få ut något.
En mycket trolig utveckling är att vi kommer att få betala mer även i avgifter. Ett
exempel är hemtjänsten, vars ansvar delvis kommer att övertas av rut-service.
Ett annat är hyrorna för äldreboenden, som redan i dag slår i taket för de
statliga bostadstilläggen.
En framtidslösning är att införa en särskild äldreförsäkring, ungefär som det i
dag finns en obligatorisk försäkring mot inkomstbortfall vid sjukdom (vanligen
kallad sjukförsäkring), föräldraförsäkring och en försäkring mot inkomstbortfall
vid arbetslöshet. De är oberoende av lokala politiska beslut. Åtminstone den
sistnämnda kan kompletteras med frivilliga plusförsäkringar. En lösning av detta
slag diskuterades kring sekelskiftet, både av borgerliga och socialdemokrater,
men debatten har sedan dess stannat av.
Alternativet med en äldreförsäkring som den enskilde kan komplettera är ändå
än mer aktuellt i dag. Medan kommunal äldreomsorg fortfarande är mycket
starkt präglad av administrativa regler och ransoneringstänkande sker en
märkbar utveckling av tjänsteerbjudanden i den privata sektorn. Koncept för
livsstilsboenden, ökat teknikstöd och gradvisa övergångar när vi med stigande
ålder behöver mer vård är några exempel. Kombination av pensionssparande
och erbjudande om framtida äldreservice är ett annat.
Enskilda alternativ som exempelvis det välrenommerade Thulehem i Lund är
emellertid möjliga endast för den begränsade grupp som i dag kan ordna sitt
äldreboende helt utan kommunal medverkan. Samverkan mellan profilerade
eldsjälar och kommunala regelverk kan å andra sidan vara problemfylld, som i
Ystad där kommunal upphandling medförde att grundaren av det mycket
uppskattade Vigs ängar tvingades bort från sitt livsverk. Korta kommunala
kontraktsperioder är generellt en bromsande faktor för enskilda organisationer
som vill investera i och utveckla äldreomsorg.
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En rikstäckande finansiering av äldreboenden och hemservice skulle inte hindra
kommunala institutioner; friskolor och kommunala skolor samexisterar
exempelvis i dag och ger valfrihet och bredd. Möjligheten för enskilda att
kompletteringsbetala vid sidan om försäkringsersättningen skulle riva den i dag
mycket höga tröskeln mellan enskild äldreomsorg och offentlig – valfriheten
skulle bli verklig för många fler. Och äldreomsorg i stort skulle utvecklas från de
villkor kommunal självförsörjningsekonomi erbjuder till en i positiv mening
expansiv servicesektor.
Med anledning av ovanstående föreslår jag förbundsstämman besluta:
Att

länsförbundet uppmanar länets moderata riksdagsledamöter att verka för
en äldreförsäkring på riksnivå, med möjlighet för enskilda kompletteringar,
som efterträdare till dagens kommunalt finansierade äldreomsorg

Förbundsstyrelsens yttrande
Den demografiska utvecklingen som bl a innebär att människor lever längre är
förstås mycket glädjande. Samtidigt ska man inte blunda för att detta också
skapar utmaningar som behöver lösas.
En viktig utgångspunkt för Moderaternas syn på äldreomsorg är att den ska
finansieras gemensamt, rättvist och solidariskt, ges efter behov och vara
tillgänglig för alla oavsett vilken betalningsförmåga den enskilde har och var i
landet hon eller han bor. Vi värnar även om valfrihet och etableringsfrihet.
Vi strävar efter att stärka äldres vardag och ge fler äldre rätten att välja
boendeform och skapa möjligheter till ett fortsatt självbestämmande.
Ett steg i rätt riktning var införande av avdraget för RUT-tjänster, vilket inte
minst utnyttjades av äldre. Den 1 januari 2016 halverade regeringen taket för
RUT-avdraget. Förbundsstämman biföll förra året en motion som bl a föreslog
att detta ska återgå till den nivån Alliansregeringen införde.
Detta kommer att ställa större krav på samarbete mellan de olika politiska
nivåerna, inte minst mellan kommuner och landsting. Förbundsstyrelsen menar
dock att flytta ansvaret från kommunal nivå till riksnivå inte är rätt väg. Vi tycker
inte heller att jämförelsen med sjukförsäkring, föräldraförsäkring och
arbetslöshetsersättning håller. Det är alltför stora skillnader.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
Att

avslå motionen
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2. Säkra samhällets försörjningsmöjligheter vid
kriser
Bengt Lennhammar, Norra Tjust
I stort sett alla funktioner i det svenska samhället är optimerade för att leverera
varor och tjänster till lägsta kostnad. Systemet är effektivt men känsligt för
störningar. Inhemska lager av mat och medicin räcker för några få dagars
konsumtion. Vi är därför beroende av att utländsk produktion och att det
internationella och nationella transportsystemet fungerar i stort sett klanderfritt.
I en allt oroligare värld är vi således beroende av internationell stabilitet för vår
dagliga försörjning och den totala nedrustningen av civilförsvar och övrig civil
beredskap gör att Sverige inte ens kan klara mindre kriser utan ytterst allvarliga
konsekvenser som svält.
Rysslands agerande på senare år har ökat den militära hotbilden. Förutom ett
väpnat angrepp mot vårt land finns dock mer sannolika hot med risk för
allvarliga konsekvenser för livsmedels-försörjningen. Till exempel:
• Sverige har Europas lägsta självförsörjningsgrad
• Snart sagt alla samhällsfunktioner är numera extrem beroende av ett ITsystem som är både billigt och dessvärre förhållandevis lätt att störa ut.
Myndigheter, infrastruktur – som transportsystem och
telekommunikationer – och företag utsätts dagligen för attacker mot sina
IT-system
• Den inhemska livsmedelsproduktionen är helt beroende av en
fungerande strömförsörjning och tillgång på importerat drivmedel
• Livsmedelsproduktionen är känslig för klimat- och väderrelaterade
händelser såsom stora översvämningar eller extrem torka inte bara i
Sverige utan också i länder varifrån vi importerar förnödenheter
• Allt oftare påträffas föroreningar i dricksvattnet
• Distributionen av mat är extremt beroende av väl fungerande transporter
eftersom det saknas beredskapslager i alla avseenden och på alla
samhällsnivåer
Situationen är uppmärksammad av flera statliga myndigheter och kommuner.
Beredskapen att kunna möta och hantera de nämnda riskerna varierar.
Ansvarsfrågan är ibland oklar, till stor del beroende på att lagstiftningen inte
följd med i samhällsutvecklingen. Detta gäller särskilt livsmedelsförsörjningen. I
ett läge med höjd beredskap saknas idag beredskap såväl inom försvarsmakten
som i civilsamhället, vilket försvårar civilsamhällets förmåga att ge stöd till våra
militära enheter. Vägen är lång från nuvarande läge utan vare sig fungerande
lagstiftning eller organisation till en i kristid tryggad försörjning. Civilförsvaret är
som bekant nedlagt och ekonomiska resurserna för att säkerställa såväl det
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civila samhällets som försvarets nödvändiga behov av mat och medicin i ett
nödläge saknas helt.
Vi föreslår därför ett stegvis säkerställande av försörjningstryggheten.
Steg 1. 3 dygns uthållighet
Nuvarande ansvarsprincip och direktiv förutsätter att enskilda personer och
skall klara sig självständigt i 72 timmar utan extern tillgång till mat, vatten, el,
värme, bränsle och betalningsmedel. Som jämförelse kan nämnas att Tyskland
strävar mot tio dagar och i Finland på en långt högre nivå.
Kommuner och landsting har redan idag ett ansvar för alla som inte kan klara
sig på egen hand som gamla och sjuka liksom för mat i skolor och barndaghem
under minst 72 timmar. Få kommuner lever upp till denna nivå idag.
Att samtliga berörda har nödrutiner och förråd för 3 dagars uthållighet är ett
minimikrav för att samhället skall hinna reagera vid en störning i t.ex.
transportsystemen.
Steg 2. 30 dygns uthållighet
30 dagar är en lämplig minimitid för regional beredskap om nationella eller
internationella kommunikationer inte fungerar eller andra störningar inträffar.
Ambitionen bör i ett första steg begränsas till att säkerställa kritisk verksamhet.
Redan detta kräver att det skapas en lokal eller regional ledning med tillhörande
lokala resurser som kan agera oberoende av att de nationella
kommunikationssystemen fungerar.
Lokal produktion, förädling och förrådshållning av livsmedel, medicin och
drivmedel blir kritiska faktorer för att uppnå 30 dygns uthållighet. Det kan ske i
egen regi eller tillsammans med näringslivet.
Steg 3. 300 dygns uthållighet
300 dagars uthållighet fordrar bl.a. ökad självförsörjningsgrad av strategiska
jordbruksprodukter och en väsentlig ökning av bränslelagringen för jordbrukets
och distributionssystemets behov. En statlig myndighet måste tilldelas det
övergripande ansvaret för vår nationella försörjningsberedskap.
Med tanke på Sveriges internationella beroenden av leveranser av allt från
reservdelar till konstgödsel torde en kraftfull statlig insats fordras för
prioriteringar och lagerhållning fordras för att uppnå detta alternativ. Det kan
dock inte uteslutas att omvärldsutvecklingen blir sådan att alternativet måste
beaktas för kritiska varor. Oljeimporten kan som tidigare skett komma att
äventyras av politisk oro i Mellanöstern eller Ryssland.
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Klimatförändringar som vattenbrist kommer troligen att påverka
livsmedelsimporten och vår inhemska livsmedelsproduktion konkurreras nu ut
dem som producerar livsmedel på sätt som är olaglig att göra i Sverige.
Inkonsekvensen i nuvarande agerande är uppenbar!
Den finska modellen för längre tids försörjning med livsmedel kan lämpligen
tjäna som modell för Sverige. Den är en utvecklad variant av det civilförsvar
som Sverige en gång hade. I Finland finns en statliga Försörjningsstyrelse och
ett års nationell beredskap med bl.a. insatsvaror till jordbruket och råvaror för
matproduktionen.
Allmänna krav
Krishantering fordrar väl övade ledningsfunktioner och säkra och snabba
kommunikationer. Lagstiftning och andra instruktioner som ligger till grund för
myndigheternas agerade måste vara anpassade till det moderna samhällets
stora sårbarhet. Vi måste kunna hantera kommunikations- och
transportstörningar, stora elavbrott, terrorism och sabotage i tillägg till de rena
krigshandlingar som ligger till grund för nuvarande föråldrad lagstiftning.
Eftersom konsekvenserna av olika störningar kan bli väldigt olika över landet
bör dessutom de regionala myndigheterna själva ha mandat att aktualisera
nödlagstiftningen.
Med anledning av ovanstående föreslår jag förbundsstämman besluta:
Att

finansiering ställs snarast till förfogande för de åtgärder som FM,
Livsmedelsverket och MSB föreslår.

Att

tvingande lagstiftning införs beträffande myndigheters ansvar att klara
försörjning av alla medborgare som samhället har ett särskilt ansvar för,
t.ex. via hemtjänst, äldreboende samt skolor och sjukhus under minimum
tre dygn.

Att

nuvarande föråldrade lagstiftning som ligger till grund för länsstyrelsernas
befogenheter skyndsamt anpassas till den nya hotbilden samt till de
samhällsförändringar i form av privatiseringar och förändringar i
myndigheternas ansvarsområden som genomförts.

Att

finansiering ställs till förfogande för uppbyggnad av lokala
ledningsorganisationer och till avtal med aktörer som kan ersätta de
tidigare K-företagen.

Att

Länsstyrelserna får mandat att vid behov låta nödlagstiftning träda i kraft.

Att

förutsättningarna för 30 dygns uthållighet på regional nivå utreds och
planläggning startas.
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Att

Civilförsvaret återuppbyggs i lämplig omfattning i samarbete med frivilliga
försvarsorganisationer till stöd både för civilsamhällets funktionalitet och
försvarsmaktens behov.

Att

konsekvenserna av ett längre betydande importbortfall av olja och
livsmedel utreds och redovisas offentligt.

Att

Sverige studerar hur Finland genomfört åtgärder för att stärka
försörjningstryggheten och i linje med närmandet Sverige – Finland i
försvarsfrågor söka uppnå samma försörjningstrygghet som Finland.

Att

Moderata samlingspartiet initierar kampanjen ”3-30-300” till stöd för en
god svensk försörjningsberedskap

Att

godkänna motionen

Att

motionen skickas vidare till partistämman 2019

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen delar motionärens oro kring bristande förmåga i det civila
försvarets funktioner, som under en längre tid varit ett nedprioriterat område.
Just nu pågår en återuppbyggnad av ett nytt civilförsvar som skall vara
anpassat till vårt moderna samhälle. I och med den senaste överenskommelsen
inom försvarsgruppen kommer nu även medel att tillföras denna process, vilket
givetvis är en förutsättning för resultat.
En brist i beredskapen som Moderaterna poängterat i partimotioner är den
nuvarande beredskapslagstiftningen som är alltför föråldrad för att kunna
användas effektivt. Nya konflikter kommer förmodligen inte bestå av storskalig
väpnad konflikt med ett uppbyggnadsstadie där samhället kan förbereda sig. I
skymningsläge eller andra krissituationer är vår lagstiftning delvis obsolet och
därför behöver förändras och förtydligas.
Vilka direkta hot och svagheter vårt civila försvar har är utan en kvalificerad
underrättelsebild svår att bedöma. En sådan bedömning är därför också givetvis
känslig information varför den bedömning som bl a MSB tillsammans med
andra myndigheter gjort är och bör även fortsättningsvis vara sekretessbelagd.
Därför behöver det civila försvaret många gånger en generell förstärkning. Vi
moderater har i detta sammanhang påpekat dels att de frivilliga
organisationerna är en mycket viktig resurs samt att dessa funktioner för att
fungera måste övas under komplicerade förutsättningar. Endast under
realistiska övningar är det möjligt att bedöma vilka specifika förmågor som
behöver öka.
Endast vart annat mål som serveras i Sverige är producerat här. Under många
år har, såsom motionären poängterar, vår självförsörjning minskat. Delvis på
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grund av förändrade matvanor men till stor del av att svenska
livsmedelsproducenter upplevt en ökad kostnadspress från andra länder.
Det var därför ett viktigt steg i rätt riktning när alliansen och regeringen kom
överens bland annat om ett långsiktigt mål att livsmedelsproduktionen ska öka
genom stärkt konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Men
överenskommelsen om målen förpliktigar. Det räcker inte att säga
konkurrenskraft, det gäller att också leverera konkurrenskraft.
Tyvärr har den nuvarande regeringen inte levererat. Ökade skatter på
konstgödsel och drivmedel, förbud mot växtbekämpningsmedel och en politik
som försvarar företagande i allmänhet gör det svårt för svenska
livsmedelsproducenter. Därmed är förutsättningarna för ökad självförsörjning
begränsade så länge den rödgröna regeringen sitter kvar.
Oavsett det handlar om livsmedel, drivmedel, läkemedel eller andra produkter
är Sverige helt beroende av sin omvärld för att fungera. Utan drivmedel kan vi t
ex inte producera livsmedel. Den insikten leder oss givetvis till att försvaret av
våra hamnar och annan viktig infrastruktur behöver förstärkas.
Försvarsutskottet har, delvis på moderat initiativ, i foldern ”Om krisen kommer”
uppmärksammat frågan om det personliga ansvaret vid kris och krig. Vidare har
MSB ett uppdrag att ta fram ett nationellt informationsmaterial med konkreta tips
på vad varje privatperson kan göra för att förbereda sig inför kriser och höjd
beredskap, samt för att öka kunskapen om informationspåverkan som vi i
Sverige kan utsättas för. Vidare driver även civilförsvarsförbundet kampanjen
”72 timmar” i syfte att utbilda personer i hur man kan förstärka sin beredskap.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
Att

anse motionen besvarad

3. Utöka standardiserade vårdförlopp till att även
gälla rehabilitering
Malin Sjölander, Västervik
Cancer är vår tids stora folksjukdom. Varje år drabbas mer än 60 000 personer
av cancer och om 25 år är prognoserna ungefär 100 000 drabbade varje år.
Sedan år 2015 har man i Sverige infört standardiserade vårdförlopp inom
cancervården. Man har successivt infört förloppen inom varje cancersjukdom
för att förkorta ledtiderna från misstanke till behandlingsstart. Cancer betraktas
idag som en akut sjukdom, en snabbare behandling ger betydligt större
möjligheter till överlevnad. Och vi ser i statistiken från Socialstyrelsen att
överlevnaden långsamt ökar.
Men det handlar inte bara om att överleva sin cancerdiagnos. Det handlar
också om att kunna komma tillbaka till vardagen, med jobb, familj och
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fritidsintressen, så fort som möjligt. Därför är rehabiliteringen en oerhört viktig
pusselbit. Att redan under vårdprocessen kunna påbörja fysisk och psykisk
rehabilitering med hjälp och stöd från sjukvården ger patienterna dels en chans
att klara av behandlingarna bättre, men också att mycket snabbare återfå
exempelvis sin arbetsförmåga. Detta skulle vara en stor personlig vinst för de
drabbade, en bibehållen livskvalitet, förkortad sjukskrivning och mindre behov
av vård. Men det skulle också vara en stor vinst för samhället. Varje sparad
sjukskrivningsdag är i sig en seger.
De standardiserade vårdförloppen är ursprungligen ett arbetssätt som vi har
importerat från Danmark (s k packeførløb) som nationellt infördes för att radikalt
minska de långa väntetiderna inom cancervården. Under de första åren utgår
statsbidrag till landsting och regioner för att korta ledtiderna. I Danmark utreds
nu möjligheten att inkludera även rehabilitering i dessa packeførløb. Detsamma
borde omedelbart göras även i Sverige.
Med anledning av ovanstående föreslår jag förbundsstämman besluta:
Att

Moderaterna i riksdagen och på SKL ska verka för att en utredning om att
utöka de standardiserade vårdförloppen till att omfatta även
cancerbehandling och rehabilitering.

Att

motionen skickas till vår partistämma

Förbundsstyrelsens yttrande
Att få ett cancerbesked innebär för många en livskris där det kan handla om liv
eller död.
Genom införandet av standardiserade vårdförlopp, har tiden från misstanke till
behandling kortats ner betydligt, och det finna tydliga riktlinjer att följa.
Det som händer efter avslutad behandling är inte lika tydligt. De flesta patienter
kommer att vara i behov av någon form utav rehabilitering. Här saknas tyvärr
riktlinjer, och det faller utanför de standardiserade vårdförloppen. För den
enskilde kan detta vara förödande, då väntetiderna kan bli både långa och
ovissa. Självklart kan denna väntan även innebära att den psykiska hälsan
försämras radikalt Därmed finns en stor risk att även den fysiska hälsan
påverkas i fel riktning.
Det innebär att det, framför allt för den enskilde, men även för samhället i stort,
kan leda till ett ökat lidande för den enskilde, och en merkostnad för både den
enskilde och samhället.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
Att

bifalla motionen
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4. Skapa bättre förutsättningar för det regionala
opinionsbildningsarbetet
Daniel Lindvall, Roger Stålbrand, Jan Enarsson, Karin
Heideman, Mildred Persson, Peter Lilja & Sofia Petersson,
Nybro
De två tidigare mandatperioderna har inneburit stora framgångar för
Moderaterna. Dessa framgångar har skapat förutsättningar för långtgående och
genomgripande reformer som skapat bättre förutsättningar för tillväxt, för arbete
och därmed för en starkare välfärd. Inget av detta kan tillskrivas slumpen. Allt är
ett resultat av ett gediget arbete som föregåtts av en lika gedigen analys, en
tydlig målsättning och en välformulerad strategi för att komma från ett läge till
ett annat. När väl detta finns på plats har hela organisationen ett tydligt mål och
gemensamma verktyg för att skrida från ord till handling. Resultatet lät som
bekant inte vänta på sig.
Vår uppfattning är att det regionala synsättet och arbetet med dessa frågor
lämnar en del i övrigt att önska. Vi brister i såväl genomförande som i de steg
som ska föregå detta - analys, målformulering och strategi. Mot denna
bakgrund är det viktigt att Förbundet och Förbundsstyrelsen, tillsammans med
föreningar och kretsar runt om i Kalmar län, arbetar med dessa frågor. I det
stora hela finns det faktiskt få exempel på ett framgångsrikt
opiononsbildningsarbete i det regionala perspektivet, om ens något.
Förbundsstyrelsen förefaller istället att nöja sig med att kommunicera vidare det
som sägs från högre ort och att därutöver se till att föreningarna och kretsarna
uppnår formell höjd i sitt arbete. Förvisso viktiga frågor, men så länge det
saknas ett strategiskt, målstyrt och samordnat opinionsbildningsarbete i det
regionala perspektivet måste man sannolikt konstatera att vi inte bara slösar
med våra resurser, vi har inte optimerat förutsättningarna för framgång. Det är
därför inte bara önskvärt utan även nödvändigt att åtgärder vidtas så att
engagemang, arbete och gemensamma resurser bättre tas till vara för att
uppnå vårt gemensamma mål. Få saker torde vara viktigare! Givet nuläget och
de utmaningar vi står inför är behovet av förändring och förbättring skriande.
Följande åtgärder bör vidtas omgående i det kortare perspektivet med sikte på
VAL 2018 och därefter:
• analysera nuläget i länet och dess politiska församlingar, upprätta
mätbara mål i olika tidsperspektiv samt formulera en strategi för det
fortsatta regionala arbetet
• kommunicera och förankra slutsatserna i föreningar och kretsar
• budgetera och resurssätt aktiviteterna och arbetet på ett hållbart och
relevant sätt tillsammans med föreningar och kretsar i Kalmar län. i
dagsläget fonderas stora resurser i förbundets valfonder som aldrig
används samtidigt som föreningar och kretsar fortsätter att betala in
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•

pengar till förbundet trots att man inte alltid har lätt att finansiera sina
aktiviteter. ett gränslöst slöseri med både resurser och engagemang till
oerhört liten nytta.
mät, följ upp, förändra och samordna aktiviteterna löpande i
genomförandefasen Det är viktigt att förstå att allt arbete inte kan
åläggas eller genomföras av Förbundsstyrelsen. Det mesta av arbetet i
genomförandefasen utförs på det lokala planet. Detta måste dock ha en
tydligare koppling till den gemensamma regionala strategin där enskilda
aktiviteter är en del av det gemensamma arbetet. För att åstadkomma
detta måste Förbundsstyrelsen ta initiativ till och leda arbetet i syfte att få
förutsättningarna på plats. Det kan ingen annan göra! Om vi inte vill göra
detta måste slutsatsen vara att opinionsbildningsarbetet inte riktigt tas på
allvar och att vi faktiskt saknar ambitioner med vårt arbete. Det blir vad
det blir. Om det blir något. Självklart har vi alla helt andra ambitioner. Vi
vill. Vi kan! Det är nu dags att ta till vara och kanalisera vårt
gemensamma arbete på ett bättre sätt med det tydliga och självklara
målet att genomföra moderat politik i Kalmar län!

Med anledning av ovanstående föreslår vi förbundsstämman besluta:
Att

förbundsstyrelsen uppdras att omgående inleda arbetet enligt
ovanstående åtgärdsplan

Att

två representanter från förbundsstyrelsen årligen besöker länets alla
föreningar (eller krets, där sådan finns)

Att

förenings/krets avgift till förbundet sänks så länge förbundet har fonderade
tillgångar som inte förbrukats till minst hälften sedan föregående val

Att

det regionala opinionsbildningsarbetet är prioriterat och i självklart fokus
inför VAL 2018

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionen tar upp ett flertal punkter, av vilka ett flertal redan i dag finns på
agendan men där en del andra kan ses som förbättringsförslag till det redan
pågående och kommande arbetet i förbundsstyrelsen och inför valet 2018.
Förbundsstyrelsen såväl som förbundets kanslipersonal har som ambition att,
och har så också gjort i stor utsträckning, besöka alla föreningar och kretsar i
länet.
Detta görs och kommer att göras löpande, men föreningar och kretsar
uppmanas även att bjuda in representanter för förbundsstyrelsen eller dess
kansli vid tillfällen som man tycker är lämpliga.
När det gäller förbundets fonderade tillgångar i form av valfond och utnyttjandet
av dessa så har vid tidigare val och kommer så också i det kommande valet
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dessa förbrukats till största delen förutom en viss reserv. De avgifter som
föreningarna betalar in till förbundet är långt mycket lägre än vad föreningarna
får tillbaka i form av bl a utbildningar, kampanjmaterial, politisk sekreterare,
hjälp med utskick via servicekansliet m m. Med hänsyn till detta ser inte
förbundsstyrelsen att det är motiverat med en sänkning av avgifterna.
Inför valet 2018 pågår ett arbete med att till förbundet knyta extern kompetens
till sig för att stödja strategi-, analys- och opinionsarbetet m m inför den
kommande valrörelsen.
Ett flertal utbildningar för kandidater och funktionärer kommer att genomföras
fram till valet, bl a har vi en regional föreningsledarkonferens den 13 maj i
Västervik, som riktar sig till föreningsordförande och valledare.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
Att

anse motionen besvarad

5. Reformera reseavdraget
Malin Sjölander, Västervik
Urbaniseringen i Sverige går allt snabbare. Fler och fler väljer att leva i
storstadsregionerna, där man enkelt kan ta en tunnelbana eller en stadsbuss till
jobbet. Detta samtidigt som de boende på landsbygden också måste ha goda
förutsättningar för att kunna arbeta.
Moderaterna driver arbetslinjen och en politik för en levande med goda
förutsättningar för företagande – även utanför storstadsregionerna. Men då är
det också viktigt att vi ger människor möjlighet att resa till och från jobbet, även
om det ligger några mil bort och oavsett om man reser med egen bil eller med
kollektivtrafik. Det måste tydligt löna sig att jobba. Och det måste löna sig att
resa för att komma till jobbet.
Därför finns det skatteavdrag som kallas reseavdraget. Idag kan man göra
avdrag som överstiger 10 000 kronor och därefter 18,50 per mil när man reser
med egen bil. Detta innebär att många av de som reser med kollektivtrafik inte
når upp till avdragsgränsen, utan hamnar strax under de 10 000 kronorna.
Därför bör denna gräns ses över, särskilt utanför storstäderna. Till exempel kan
en boende i Vimmerby inte göra avdrag för arbetsresor till Västervik. Om vi
tycker att fler ska åka kollektivt bör dessa pendlare även komma på fråga för
avdraget. Arbete ska löna sig.
På samma sätt bör vi även se över avdraget om 18,50, då detta inte höjts
sedan 2007. Mycket har hänt med t ex bensinpriset, nu har dessutom
regeringen beslutat att det ska höjas årligen per automatik. Då bör
avdragsbeloppet regleras därefter.
Med anledning av ovanstående föreslår jag förbundsstämman besluta:
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Att

Moderaterna verkar för en stegvis höjning av milavdraget om 18,50 kr för
att följa skattehöjningarna på drivmedel.

Att

Moderaterna utreder om det går att införa ett särskilt reseavdrag utanför
storstäderna så att de som reser med såväl kollektivtrafik som egen bil kan
nyttja detta.

Att

motionen skickas till partistämman

Förbundsstyrelsens yttrande
Den som bor på landsbygden och inte behöver pendla är lyckligt lottad, samt i
klar minoritet. De flesta utanför landets städer och större tätorter spenderar
många timmar per år med att resa till och från sitt arbete, antingen i egen bil
eller med allmänna kommunikationsmedel.
Reseavdraget är utformat så att det följer månadskostnaden för att resa
kommunalt med Storstockholms lokaltrafik (SL). Varje gång SL-kortets pris
ökar, justeras reseavdraget. Detta leder till att majoriteten av de som pendlar till
arbetet i storstadsområdena inte kan dra av för sina arbetsresor. Vad som
skiljer från pendling i storstadsområdena och på landsbygden är dock
avstånden. Även att ”tid är pengar” så medför bensin reella kostnader, vilket
inte återspeglas när bensinpris och avdragsgill ersättning jämförs.
De senaste tio åren har bensinpriset ökat från ca 11 kr per liter, toppat på 15 kr/l
år 2012 för att idag ligga runt 14 kr per liter. Den rödgröna regeringen har för
avsikt att priset numera ska öka per automatik årligen. Trots detta har, som
motionären poängterar, möjligheten att göra avdrag inte ökat eller ändrats alls
från 18,50 kr/mil sedan 2007.
Moderaterna vill att hela Sverige ska leva, att vi ska kunna bo och verka i alla
landsändar. I en tid då bostadsbristen i städer och större tätorter gör sig allt mer
påmind måste vi därför agera för att systemen anpassas så att arbetspendling
på landsbygden underlättas. Således bör en översikt av reseavdraget om 18,50
kr/milen göras, för att överensstämma mer med de faktiska kostnader dagens
arbetspendling medför.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
Att

bifalla motionens att-sats 1

Att

anse motionens att-sats 2 besvarad

6. Om säkrandet av användandet av kontanter
Moderaterna i Berga-Lindsdal
När Lions i en större aktion kring julen 2016 samlade in pengar för sitt
hjälparbete fick organisationen problem med att sätta in de insamlade medlen
på ett bankkonto. Det är samma problem som de flesta föreningar och
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sammanslutningar har som hanterar kontanter i exempelvis sina insamlingar,
basarer eller andra arrangemang. Och det är samma problem som många
andra – inte minst äldre – möter när de antingen vill ta ut eller sätta in kontanter.
Antalet bankomater krymper gradvis.
Den som vill sätta in kontanter via Forex måste också betala en avgift för denna
service. Ofta är Forex då enda alternativet, eftersom andra banker upphört med
den hanteringen.
Ändå är pengar i form av kontanter en väsentlig del av ett fritt samhälle. Pengar
luktar inte, konstaterade en gång kejsar Vespasianus, och just denna egenskap
av neutralitet och osårbarhet är en garanti för att inte myndigheters kontroll över
betalningsströmmar blir fullständig. Man kan tycka att en sådan kontroll är bra –
den försvårar ju penningtvätt av skilda slag – men i grunden är den en del av
den medborgerliga friheten. Att förbjuda en i sig neutral handling under
föregivandet att den i majoriteten av fallen är potentiellt kriminell är inte ett
argument i ett fritt samhälle, där människor ska förutsättas vara oskyldiga intill
annat bevisats. Och liksom hårdare vapenrestriktioner drabbar
kontantrestriktioner i första hand dem som vill vara lagliga. De som saknar den
ambitionen finner alltid vägar helt utanför rättens råmärken.
I lag (1988:1385) om Sveriges riksbank fastställer femte kapitlets första
paragraf att bankens sedlar och mynt är lagligt betalningsmedel, vilket innebär
att de kan användas som betalning närhelst inget avtal eller ingen lag säger
annorlunda.
När det gäller bankerna lär få bankkunder ha gått med på avtal som begränsar
deras rätt att använda kontanter för att förstärka de egna kontona eller som
betalning vid penningförsändelser. Inte heller när vi ska handla i affärer i övrigt
kan någon hävda att vi formellt eller indirekt har erkänt avtal som friskriver
butiken från att ta emot kontanter som betalning.
När banker och butiker nekar kontanter gör de detta utan stöd av lagen, och i
strid med lagen 1988:1385. Denna lag saknar i sitt avsnitt om olika viten
bestämmelser om påföljd för detta fall.
Regeringen har nyligen givit instruktioner till en utredning om översyn av bl a
kontantförsörjningen in samhället, Dir 2016:114. Även från
Landsbygdskommittén kommer förslag om säkrande av kontanthanteringen.
Det vore orimligt att vårt eget parti skulle stå passivt i det som i grunden är en
fråga om den enskilda människans integritet. Vi bör vara aktiva för att förtydliga
lagen om riksbanken vad gäller följderna vid nekande att handha kontanter.
Med anledning av ovanstående föreslår vi förbundsstämman besluta:
Att

ge länets moderata riksdagsledamöter i uppdrag att verka i motionens
riktning
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Förbundsstyrelsens yttrande
Kontanterna i det svenska penningsystemet har minskat väsentligt. För 7 år
sedan var den samlade mängden kontanter i form av sedlar och mynt
motsvarande ca 100 miljarder, idag motsvaras volymen av ca 60 miljarder. En
omfattande minskning på kort tid, Sverige har dessutom en väl utvecklad och
pågående, digital transaktionsteknik i betalningsväsendet, tillika hög
användningsgrad för kortbetalningar. Detta har medfört att vissa
försäljningsställen, men främst bankerna valt bort hantering av kontanter. Med
motiveringen att hantering av kontanter är kostsamt, samt att den utgör en allt
mindre betydelse för verksamheten. Naturligtvis är detta till förtret för dem som
har behov av att hantera just kontanter och det anses skapa stora problem för
många enskilda människor, också för mindre företag, för organisationer och
föreningar. Av den anledningen har frågan om kontanthantering lyfts från flera
håll och på olika sätt. I det sammanhanget kan nämnas att Moderaterna
tillsammans med Vänsterpartiet reserverat sig mot regeringens agerande när
frågan hanterats i Riksdagen, eller snarare kritiserat regeringens icke-agerande
i frågan. Det ska dock sägas att frågan återigen ska behandlas, nu i ett annat
forum, då frågan lyfts in i den utredning som tillsatts omkring riksbankslagen. Av
den anledningen kommer frågan att ånyo aktualiseras. Det är i och för sig en
naturlig följd i och med den diskrepans som råder mellan de förväntningar som
råder och den faktiska lagstiftning som finns. Kontanter i form av sedlar och
mynt är lagliga betalningsmedel, men det finns ingen skyldighet att ta emot
desamma. Denna distinktion är inte i samklang med de förväntningar som finns
från samhällets alla aktörer och det är därför rimligt att se över den lagstiftning
som finns, det blir en uppgift i översynen av riksbankslagen och är ett arbete
som är under uppstart, vi vill av naturliga skäl inte föregripa denna utredning.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
Att

anse motionen besvarad
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