
Motion till årsmötet 2018 
 
 
Till 
S:t Göransmoderaterna 
 
 
Fördjupat medlemsengagemang genom politikutveckling  
 
Bakgrund 
 
Jag är nygammal medlem i moderaterna sedan april 2017 och har noterat att kontinuerlig 
politikutveckling för medlemmarna inte förekommer i föreningen. I verksamhetsberättelsen 
inför årsmötet redovisas föredragsverksamhet, ”Kungsholmsresan”, kampanjer och Politiska 
klubben.  
 
I verksamheten är det endast Kungsholmsresan som handlar om politikutveckling, men endast 
på den lokalpolitiska nivån och med få deltagare. En fördjupad granskning och diskussion av 
vad som händer inom kommun, landsting eller för den delen på riksnivån förekommer inte. 
 
Jag har valt att bli medlem för att kunna vara med och påverka den politiska utvecklingen, 
men jag känner att utrymmet för det är synnerligen begränsat. Styrelsen har inte kallat till 
medlemsträffar för att introducera nya medlemmar i föreningens aktiviteter.  
 
Arbetssättet i styrelsen och föreningen bör förändras och bli mer inkluderande. Som det är 
inom S:t Göransmoderaterna, med en stor styrelse om 14-15 medlemmar och få 
medlemsaktiviteter, så bedömer jag att verksamheten riskerar bli styrelsecentrerad och 
toppstyrd istället för att fokusera på medlemmarnas delaktighet.  Olika kunskaper, 
yrkeserfarenheter och livserfarenheter, som medlemmarna besitter blir därmed av 
underordnad betydelse och den politiska ”kompetensen” urvattnas. 
 
Inom M och dess föreningar har sannolikt dysfunktionella styrelser och toppstyrning varit 
bidragande orsaker till vissa av moderaternas misslyckande sedan ett antal år tillbaka. Politik 
måste växa och förankras hos medlemmarna för att bibehålla legitimiteten. Några betydande 
lokalpolitiska frågor där det gått fel, enligt min uppfattning, är t.ex. tiggerifrågan i Stockholm, 
Nobelcenter på Blasieholmen, NKS och utförsäljning av gamla Karolinska till bostäder. Även 
frågan om t ex förtätad bebyggelse i Stockholm och som exempel flytt av fotbollsplan från 
Stadshagen är inte förankrade underifrån genom t.ex. en medlemsenkät.  
 
På riksnivån har migrationspolitiken varit förödande för landet och de moderata 
medlemmarna (gräsrötterna) har inte varit tillfrågade om till exempel ”volymer” i den frågan. 
Lokalföreningarna har varit tysta och underlåtit att i bredare omfattning höra sina medlemmar 
i kontroversiella eller svåra frågor och det gäller såvitt jag vet även inom S:t 
Göransmoderaterna. 
 
Med ovanstående som bakgrund föreslår jag att föreningen tar tillvara den potential 
medlemmarna har, med sina kunskaper och erfarenheter, att vara en resurs i det politiska 
arbetet. Fler engagerade och kunniga medlemmar är en förutsättning för att fördjupa och 



förbättra den demokratiska förankringen av olika politiska beslut. Bättre och mer 
genomtänkta beslut minskar också politikerföraktet. 
 
Ett sätt att öka medlemsengagemanget är genom kontinuerlig politikutveckling i form av 
arbetsgrupper inom kommunpolitik, landstingspolitik respektive rikspolitik. Grupperna, som 
ska vara öppna för medlemmarna, föreslås granska och följa politiken inom sitt område och 
komma med olika synpunkter och förslag med politisk bäring. Regelbunden återkoppling 
ifrån respektive grupp bör genomföras månadsvis på medlemsmöten. 
 
Med stöd av ovan hemställes; 
 
att årsmötet beslutar om politikutveckling genom inrättande av tre arbetsgrupper för 
våra medlemmar. 
 
Som alternativ om inte årsmötet beslutar enligt första att-satsen föreslås;  
att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att verka för ökat medlemsengagemang genom 
politikutveckling med ovanstående förslag som inriktning. 
 
 
Stockholm 20 februari 2018 
 
Per-Gunnar Larsson 
Medlem i S.t Göransmoderaterna 
Företagsläkare 
Fd flygöverläkare i Flygvapnet och stabsläkare i Försvaret 
Fd regementsofficer i Flottan och helikopterpilot i Marinen 
 
  



Motion till årsmötet 2018 
 
 
Till 
S:t Göransmoderaterna 
 
 
Medlemsomröstning ang. ett Nobel Centers placering på Blasieholmen eller i 
Haga-Brunnsviken med närhet till vetenskap och forskning 
 
Bakgrund 
 
Nobel Centers tänkta placering på Blasieholmen är starkt ifrågasatt, på goda grunder och med 
goda argument, av många stockholmare och också av många medborgare utanför 
huvudstaden. Många moderatsympatisörer förefaller av den opinion, som av allt att döma 
finns i frågan, bl.a. Blasieholmens Vänner, vara negativa till Stockholmsmoderaternas 
ställningstagande för placering av huset på Blasieholmen.  
 
För Moderaterna i Stadshuset torde inte Nobelhuset vara en ideologisk fråga eller 
principfråga, som är värd att ta strid för. Istället borde ett mått av ödmjukhet infinna sig hos 
M-gruppen och prestigen släppas. Allt talar för att ställningstagandet/beslutet inte har varit 
förankrat på ett gediget sätt hos vare sig moderaternas medlemmar eller de potentiella M-
väljarna; kan det bero på toppstyrning? Varför gå emot en stark opinion, som kanske i sak har 
rätt, när det finns andra alternativ som inte är fullt ut analyserade. 
 
Det finns en alternativ plats för placeringen av huset vid Haga-Brunnsviken. Varför inte då 
noggrant utreda om den placeringen är ett bra eller till och med bättre alternativ än 
Blasieholmen. Noggranna konsekvensanalyser behöver genomföras.  
 
Alla Moderaternas medlemmar i Stockholm bör informeras och höras med en enkät i frågan 
innefattande redovisning av konsekvensanalyser etc. och hjälpa M-gruppen i fullmäktige till 
rätt beslut.  En medlemsomröstning i denna för Moderaterna splittrande fråga skulle 
otvetydigt stärka interndemokratin i partiet. 
 
Förslag till beslut; 
 
att årsmötet beslutar ge styrelsen i uppdrag att hemställa hos Moderaternas 
förbundsstyrelse i Stockholm att snarast arrangera en medlemsomröstning, för att 
klargöra medlemmarnas åsikter om ett Nobel Center ska placeras på Blasieholmen eller 
i Haga-Brunnsviken vid entrén till Nationalstadsparken i Nya Norrtull. 
 
 
Stockholm 20 februari 2018 
 
Per-Gunnar Larsson 
Företagsläkare 
Fd flygöverläkare och stabsläkare i Försvarsmakten 
Fd regementsofficer i Flottan och helikopterpilot i Marinen 
  



Motion till årsmötet 2018 
  
  
Till 
S:t Göransmoderaterna 
  
  
Politik är inget vanligt arbete; sänk arvodena! 
  
Bakgrund 
  
Moderat ideologi innefattar bl.a. att varsamhet ska iakttagas med skattebetalarnas pengar. Sett 
till arvodering av politiker på olika nivåer inom kommun, landsting och på riksnivån så har 
ersättningarna tillåtits nå på tok för höga nivåer. För moderatsympatisörer bör det räcka med 
ryggmärgsnivån för att förstå att ersättningarna måste ner till snittnivåer av vad vanligt folk, 
som man representerar, har betalt för arbete. Att till exempel arvodera borgarråd med 80 eller 
90 % av vad statsråd får är inget annat än ovarsamhet med skattebetalarnas pengar. Till saken 
hör också att borgarråd inte är en skyldighet för staden att tillsätta. Att till exempel 
stadsdirektören eller förvaltningschefer betalas högt på grund av kompetenskrav med mera 
har egentligen ingen koppling till vilka ersättningar politiker ska ges. För politikerna finns 
inga formella kompetenskrav utan de kan komma direkt från gatan och helt sakna formell 
utbildningskompetens eller yrkeskompetens. Inte sällan kommer de direkt ifrån 
ungdomsförbunden. Jag är för övrigt övertygad om att de borgarråd vi har idag skulle fortsätta 
arbeta för halva dagens ersättningsnivå; det vill säga 53200 kr till 59850 kr per månad. Utöver 
dagens ersättningar tillkommer kanske andra ersättningar från diverse styrelseuppdrag i 
kommunala bolag.  
  
Politik är inget ”vanligt” arbete och ska därför inte betalas för som om det är ett arbete. 
Att vara intresserad av samhällsfrågor och engagera sig i politisk verksamhet har likheter med 
att vara intresserad av egentligen vilka föreningsaktiviteter som helst. Det kan till exempel 
vara engagemang i bostadsrättsförening, fotbollsförening, jaktförening, naturvårdsförening, 
båtsportförening, vägsamfällighetsförening och så vidare. De flesta föreningsverksamheter 
utövas vanligtvis på fritiden och arvoderas vanligtvis inte. Och skulle det röra sig om arvoden 
så är de vanligtvis rätt symboliska. 
  
Varför just politisk föreningsverksamhet, som ju bör vara ideell, ska arvoderas så högt såsom 
idag bör starkt ifrågasättas. Arvoderingen får den effekten att denna blir överordnad det 
ideella samhällsengagemanget. För den politiska verksamheten innebär detta att taktiserande 
blir överordnat ett varsamt och långsiktigt synsätt när det gäller att bevara och utveckla ett 
hållbart samhälle. Röstfiske för att bibehålla ersättningarna blir huvudsak för den politiska 
verksamheten och den hållbara utvecklingen av samhället blir underordnad, en bisak. 
  
Politik betyder ursprungligen statskonst. Och att denna ”konst” har utvecklats negativt under 
flera decennier kan nog de flesta, åtminstone de som är lite äldre, skriva under på. Att det 
finns allt mer pengar i den politiska verksamheten har lockat till sig ungdomar, som helt 
enkelt ser politisk verksamhet som ett ”vanligt jobb” och därför engagerar sig i ett 
ungdomsförbund med förhoppningen om att bli politiker på heltid. Ett sätt att alltså aldrig 
behöva meritera sig för ett riktigt arbete. I praktiken blir det då inom politiken inga riktiga 
förtroendeuppdrag baserade på yrkeskunskap och livserfarenhet. Och det är ju märkligt att 



just politik bedöms kunna skötas av amatörer utan yrkesutbildning och livserfarenhet, något 
som ju normalt krävs inom alla riktiga yrkessysselsättningar. 
  
För att minska mängden yrkespolitiker bör politiska heltidsuppdrag såsom kommunalråd och 
landstingsråd avvecklas.  Det finns inga lagkrav som är tvingande avseende inrättandet av 
politiska heltidsuppdrag utan det är bestämt av politikerna själva.  
Kommuner och landsting har idag förvaltningschefer, som leder den operativa verksamheten 
och således finns inget egentligt behov av heltidspolitiker. 
  
Med ovanstående ändringar av de ekonomiska förutsättningarna torde suget att göra 
yrkespolitisk karriär radikalt minska, och detta skulle tveklöst vara mycket bra för Sverige. 
Då skulle till och med Riksdagen nog våga avsätta en regering, som man inte är nöjd med. 
  
Förslag till beslut; 
  
att årsmötet beslutar ge styrelsen i uppdrag att hemställa hos Moderaternas 
förbundsstyrelse i Stockholm om översyn av arvoderingsnivåerna med målsättningen 
att halvera borgarråds- och landstingsrådsarvodena samt att därtill överse behovet av 
borgarråd och landstingsråd och i övrigt överse olika förmåner såsom fria årskort på 
SL med mera. 
 
 
Stockholm 22 februari 2018 
   
Per-Gunnar Larsson 
Företagsläkare 
Fd flygöverläkare och stabsläkare i Försvarsmakten 
Fd regementsofficer i Flottan och helikopterpilot i Marinen 
  
  
 


