
 
 
 

Styrelsens svar på motion 
 

Fördjupat medlemsengagemang genom politikutveckling 
 
Styrelsen delar motionärens intention att det är viktigt med engagerade medlemmar och att 
partiföreningen erbjuder en mångfald av aktiviteter för att tillgodose medlemmarnas olika 
önskemål och förväntningar. 
 
S:t Göransmoderaterna är en av de mest aktiva föreningarna inom Stockholm stad. 
Föreningen har varit med och anordnat nio medlemsmöten under 2017 med vitt skilda 
teman där medlemmar har haft möjlighet att lyssna på och diskutera olika politiska frågor 
med inbjudna talare från både näringsliv, riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige. 
Föreningen har även haft nio möten med Politiska klubben 2017 där medlemmar bjuds in för 
att diskutera och samtala om aktuella politiska frågor. Kampanjer är en av föreningens 
viktigaste verksamheter och under 2017 har föreningen kampanjat med olika teman vid 13 
tillfällen. I medeltal blir detta mer än en föreningsaktivitet varannan vecka.  
 
Förutom ovan angivna aktiviteter har S:t Göransmoderaterna tillsammans med Essinge- och 
Kungsholmsmoderaterna genomfört en lokal politikutveckling, Kungsholmsresan, där 
medlemmar från de tre föreningarna har arbetat i fyra olika utskott. Utskotten var öppna för 
alla föreningsmedlemmar som ville delta och styrelsen ser det som särskilt positivt att flera 
medlemmar utanför föreningarnas styrelser valde att engagera sig. Vidare så har ett 
halvtidskonvent anordnats där medlemmar som inte deltog i utskotten gavs möjlighet att 
inkomma med synpunkter och förslag till utskottens fortsatta arbete.  
 
Styrelsen önskar använda det material som Kungsholmsresans utskott har tagit fram för att 
utarbeta en lokal valplattform inför valet 2018.  
 
Förutom den lokala politikutvecklingen som föreningen har hållit i tillsammans med Essinge- 
och Kungsholmsföreningen har Moderaterna i Stockholms stad arbetat med 
Stockholmsresan där många medlemmar har varit med och jobbat i politikutvecklingen. 
Dessa rapporter blev sedan propositioner på förbundsstämman 2017 och ligger som grund 
för Moderaternas valmanifest i Stockholm stad. På motsvarande sätt har sex arbetsgrupper 
med medlemmar från hela landet arbetat med att utveckla Moderaternas politik inom flera 
områden: Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag; Stärkt integration i ett 
öppet Sverige; En trygg välfärd – i hela landet; Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och 
tolerant Sverige; Säkerhet i en orolig tid; samt Trygghet från brott i hela Sverige. 
 
Styrelsen skulle även vilja lyfta att det är skillnad på hur moderatföreningarna i Stockholm 
stad arbetar jämfört med moderatföreningar i andra kommuner i länet. I länets mindre 
kommuner är det ofta ett nära samarbete mellan kommunfullmäktigegruppen och 
föreningen. I staden blir arbetet lite annorlunda då det finns 25 föreningar och endast en 
kommunfullmäktigegrupp. Därför kan varken föreningsordföranden eller vanliga 
medlemmar komma att kallas till kommunfullmäktigegruppen som löpande fattar beslut i 



politiska frågor. I grunden är det genom förbundsstämman som föreningar och medlemmar i 
Stockholms stad kan påverka och utveckla politiska förslag som i sin tur ligger till grund för 
kommande valmanifest mm.  
  
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen årsstämman 
 
att motionen anses besvarad 
  



 
 
 

Styrelsens svar på motion 
 

Medlemsomröstning ang. ett Nobel Centers placering på Blasieholmen eller i 
Haga-Brunnsviken med närhet till vetenskap och forskning 
 
Nobel är ett av våra absolut starkaste varumärken och Nobelprisets betydelse kan knappast 
överskattas. Att ytterligare stärka kopplingen mellan Nobel och Stockholm kommer att lyfta 
fram staden samtidigt som vi äntligen får en publik samlingspunkt för Nobelpriset.  
 
Livsviktiga och världsledande forskningsrön förtjänar en publik plats för allmänheten att ta 
del av. Nobelpriset, dess historia, pristagarna och den livsviktiga forskningen måste tillmätas 
mer värde än enbart via prisceremoni och middag en gång om året.  
 
Platsen på Blasieholmen har sedan årtionden sparats för en framtida utveckling med 
exceptionellt innehåll. Inte förrän förslaget på ett Nobel Center presenterades fanns något 
som hade just det exceptionella som platsen behövde. Framför Nobel Center är ambitionen 
att staden även ska skapa Nordens vackraste park genom en arkitekttävling. En park kommer 
att lyfta området samt skapa publika ytor som synliggör stadens bästa utsikt. 
 
Alternativa platser för ett Nobel Center, bland annat Haga-Brunnsviken, har också utretts. 
Stadsledningskontoret i Stockholms stad fick 2011 uppdraget att identifiera flera möjligheter 
och så skedde. Med allt sammanvägt ansågs Blasieholmen vara den bästa platsen.  
 
2012 togs således beslut om markanvisning i exploateringsnämnden. 2013 beslutade 
stadsbyggnadsnämnden att starta detaljplanearbete genom att godkänna en 
startpromemoria. Ett förslag till detaljplan, baserat på det vinnande förslaget, presenterades 
för samråd under våren 2015. Efter samrådet omarbetades detaljplanen bland annat genom 
att byggnaden sänktes samt att ett parkeringsgarage togs bort. Den omarbetade 
detaljplanen gick ånyo ut på granskning hösten 2015. Detaljplanen för Nobel Center 
godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2016 och antogs av kommunfullmäktige i Stockholms 
stad i april samma år. I november 2016 avslog Förvaltningsrätten samtliga överklaganden av 
Stockholms stads beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center. I en dom 
under 2017 avslog Kammarrätten alla överklaganden. I 2017 meddelade Länsstyrelsens dom 
och avslog samtliga överklaganden av Stockholms stads beslut att anta detaljplanen. Nu 
väntar prövning i Mark- och miljödomstolen. 
 
Frågan om placeringen av Nobel Center har hanterats av Moderaterna i Stockholm stad 
under förbundsstämman i april 2017 då flera motioner angående Nobel Centers vara eller 
icke vara samt placering debatterades. En majoritet av ombuden på förbundsstämman 
beslutade att avslå samtliga motioner rörande Nobel Center. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen årsstämman 
 
att motionen anses besvarad  



 
 
 

Styrelsens svar på motion 
 
Politik är inget vanligt arbete; sänk arvodena! 
 
Moderaterna är ett brett parti som till den största delen består av medlemmar och 
fritidspolitiker. Vi delar uppfattningen att det är viktigt att ha goda företrädare på alla nivåer 
som står upp för våra grundläggande moderata värderingar. Vi delar också uppfattningen att 
man ska vara sparsam med våra skattepengar.  
 
I riksdagen sätts arvodena av en arvodesnämnd. Utbetalning av arvoden för 
förtroendeuppdrag i kommuner och landsting regleras i kommunallagen. Rätten att besluta 
om dessa arvoden ligger hos kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. 
 
Frågan om karriärs- och yrkespolitiker samt ersättningsnivåer är inte en fråga som 
föreningen eller förbundsstyrelsen för Stockholms stad har något inflytande över.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen årsstämman 
 
att avslå motionen 
 

 


