Verksamhetsberättelse Moderata
samlingspartiet i Tyresö 2011
- Bilaga 1, Verksamhetsberättelse Moderata Kommunfullmäktigegruppen
- Bilaga 2, Verksamhetsberättelse MUF i Tyresö
- Bilaga 3, Verksamhetsberättelse Moderata Kyrkofullmäktigegruppen
Styrelsen för moderaterna i Tyresö får härmed till årsmötet överlämna följande redovisning för
verksamhetsåret 2011.
Årsmötet 2011
Årsmötet 2011 avhölls tisdagen den 8 mars i Moderaternas partilokal, Vintervägen 3 i Tyresö.
På mötet deltog ett drygt 50 tal medlemmar.
Efter att det formella var avklarat höll riksdagsledamoten Maria Abrahamsson, tidigare
ledarskribent på Svenska Dagbladet, ett årsmötestal där hon på ett underhållande sätt beskrev
sina drygt första 100 dagar i riksdagen. Talet var mycket uppskattat och bjöd på
igenkännande skratt då vi ju alla någon gång varit nya i politiken. Maria berättade också om
viktiga frågor i Civilutskottet där hon sitter med och också något kring andra frågor som hon
driver som förändringar av nämndemannasystemet i domstolarna och förbättringar för
barnlösa par (hetero och homo) som vill skaffa barn samt viktiga reformer för transpersoner.
Årsmötet avrundades med god mat och trevligt mingel och umgänge.
Styrelsen
Vid årsmötet 2011 valdes följande styrelse
Ordförande
Vice Ordförande

Anki Svensson (omval)
Mikael Onegård (omval)

Ledamöter:
Birgitta Verlestam (omval)
Bengt Verlestam (omval)
Christer Flodfält (omval)
Marianne Kronberg (omval)
Fredrik Saweståhl (omval)
Erkki Vesa (nyval)
Ida Antonsson (nyval)
I styrelsens arbete har MUF representerats av ordförande Li Björk under tiden januari-juni 2011
med Charlotte Lundqvist som ersättare, av Jennifer Brown under tiden juli-november och av
Maria Holmberger under december med Mikael Danielsson som ersättare.
Kyrkofullmäktigegruppen har representerats av gruppledare Marianne Kronberg.
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Övriga val
Vid årsmötet genomfördes val även till följande uppdrag:
Revisor, Sven A Svennberg
Ersättare, Lilian Edberg
Valberedning:
Olle Chevalier, Andreas Jonsson, Sonja Gustafson samt MUF-plats
Ombud till länsförbundsstämman
Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Dick Bengtson, Li Björk (MUF)
Ersättare till länsförbundsstämman:
Mikael Onegård, Erkki Vesa, Mats Fält, Nils Frykman, Marianne Kronberg, Charlotte Lundqvist
(MUF)
Representant till Moderata företagarrådet:
Lilian Edberg
Representant Medborgarskolan:
Marianne Kronberg med ersättare Lilian Edberg
Moderata Seniorer:
Berit Assarsson med ersättare Carl Thure Lindell
Moderata Kvinnor i Stockholms län:
Yvonne Lindblad
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret, efter årsmötet haft 10 protokollförda sammanträden.
Styrelsen har för att kunna arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt gjort följande interna
konstituering:
-

Sekreterare, Bengt Verlestam
Kassör, Birgitta Verlestam
Medlemsansvarig, Christer Flodfält och Bengt Verlestam
Utbildningsledare, Marianne Kronberg
Valledare och kampanjledare, Erkki Vesa
Vice valledare, Ida Antonsson
Webbansvarig, Mikael Onegård
Ansvarig utgivare för tidningen Vi i Tyresö, Anki Svensson

Kansliet
Sedan 2008 har kansliet på Vintervägen varit bemannat en dag i veckan. Från och med
januari 2011 flyttade kansliet istället till kommunhuset och funktionen slogs ihop med det
Moderata politiska kansliet. Kansliet är nu bemannat 5 dagar i veckan.
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Länsförbundsstämma
Förbundsstämma hölls den 5 april på landstingshuset i Stockholm. Deltog gjorde Fredrik
Saweståhl, Andreas Jonsson, Anki Svensson, Mats Fält samt Li Björk.
Moderaternas partistämma
20-23 oktober 2011 ägde partistämman rum i Örebro. Partistämman behandlade sex
propositioner och 180 motioner. Deltog gjorde Fredrik Saweståhl som ombud och Anki
Svensson som observatör
Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 185 + 56 i MUF, totalt 241 vilket innebär en
minskning med 2 från 2010-12-31.
Kampanjer
Under det gångna året har kampanjer genomförts vid 13 tillfällen.
14/2
14/5
24/5
28/5
6/6
13/7
13/8
28/8
3/9
13/9
13/10
22/10
19/11

Alla hjärtans dag-kampanj i Tyresö Centrum
Kampanj vid kretsloppscentralen, Petterboda
Kampanj utanför Tyresövallen i samband med fotbollsmatch
Trollbäckens 100-års jubileum, kampanj vid Alleplan
Nationaldagsfirande på Notholmen
Sommarkampanj på Trinntorpsbadet
Kampanj utanför Tyresövallen i samband med fotbollsmatch
Kampanj utanför Tyresövallen i samband med fotbollsmatch
Tyresöfestivalen
Kampanj vid Krestsloppscentralen, Petterboda
Dörrknackning i Trollbäcken
Kampanj Tyresö centrum
Kampanj Tyresö centrum

Styrelsen
Aktiviteter och händelser
En viktig del av vår verksamhet lokalt handlar om att erbjuda våra medlemmar trevliga
aktiviteter med jämna mellanrum för att stärka engagemanget i Moderaterna.
Den 19-20 mars åkte kommunfullmäktigegruppen (35 personer) på Kick- off till Åbo och temat
var hur vi fortsätter att utveckla lokal politik i Tyresö.
Sveriges Nationaldag 6 juni är något som vi moderater tycker är värd att uppmärksamma och
fira stort. Moderaterna i Tyresö har därför skapat en nationaldagstradition i form av ett trevligt
firande i den fantastiska miljön ute på Notholmen vid Tyresö Slott. Även i år samlades en stor
skara medlemmar och sympatisörer på Notholmen för att umgås, fika och lyssna på
musikunderhållning. Alla andra besökare på Notholmen kunde givetvis också vara med och
lyssna på musik, prata med någon moderat företrädare eller delta i aktiviteter.
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Tyresömoderaterna medverkade enligt tradition på Tyresöfestivalen som gick av stapeln den 3
september. På plats fanns föreningar, organisationer, partier, marknadsstånd, information om
byggen och nya bostäder i kommunen och ett gäng artister och aktiviteter.
Moderaterna i Tyresö firade 60 år som egen förening. Medlemmar bjöds in till jubileumsfest
på Tyresö Hembygdsgård (14/10). Det blev en mycket trevlig tillställning med god mat, sång
och dans. Biståndsminister och vice partiordförande Gunilla Carlsson, som tills nyligen bodde i
Tyresö, var inbjuden som kvällens talare.
Den 11 september ordnades en medlemsaktivitet på temat ”Vad händer i Tyresö”. Den
inleddes med att Fredrik Saweståhl gick igenom planer och projekt i Tyresö och avslutades
sedan med en busstur för att se vad som är på gång i kommunen.
Den 23 november inbjöds nya medlemmar till ett informationsmöte i kommunhuset.
Den 7 december gick det årliga glöggminglet av stapeln i partilokalen på Vintervägen
Utbildningsverksamhet
Moderaternas årliga rikskonferens, Sverigemötet, hölls i Karlstad 6-7 maj. Deltog gjorde
Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson och Maria Hagbom.
Vi i Tyresö
Papperstidningen har under året utkommit med 4 nummer varav två som egen självständig
tidning och två som bilaga i tidningen Magasin Tyresö. Styrelsen beslutade under november
månad att låta papperstidningen vila och att istället lägga fokus på tidningens webbsida
www.viityreso.se och bredare annonsering i Mitt i Tyresö. Under 2012 kommer därför endast
två nummer av tidningen att komma ut i pappersform och efter det kommer föreningen istället
att annonsera i tidningen Mitt i Tyresö varannan vecka med början från september/oktober. I
slutet av 2013 kommer insatsen att utvärderas.
Nyhetshemsidan www.viityreso.se lanserades under mars månad 2011 och har sedan starten
haft 8500 besök och 20 000 sidvisningar, vilket är mycket bra för en nystartad webbsida.
Sidan har huvudsakligen marknadsförts via facebook och andra sociala kanaler men även
vykort med budskap har tryckts och delats ut till hushåll i Tyresö.
Hemsidan
Hemsidan www.tyresomoderaterna.se har under perioden 1 jan 2011 – 31 dec 2011 haft
3700 besök och 7800 sidvisningar. Sidan är relativt välbesökt med i genomsnitt 21 unika
besök per dag under året. Sidan uppdateras primärt av det politiska kansliet i kommunhuset.
Lokalpolitiska frågor
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av den moderata kommunfullmäktigegruppen
hänvisas till gruppens egen verksamhetsberättelse.
Kyrkopolitiska frågor
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av den moderata kyrkofullmäktigegruppen
hänvisas till dess egen verksamhetsberättelse.
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MUF
För redovisning av den verksamhet som bedrivits av Moderata Ungdomsförbundet i Tyresö
hänvisas till dess egen verksamhetsberättelse.
Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningar
Slutord
Styrelsen vill först och främst tacka alla medlemmar och andra engagerade för stödet under
det gångna året. Vi vill också tacka alla som vi på ett eller annat sätt haft nöjet att samarbeta
och samverka med under året.
Styrelsen föreslår årsmötet
Att

med godkännande lägga 2011 års verksamhetsberättelse till handlingarna, samt

Att

godkänna att årets överskott balanseras i ny räkning.

Tyresö den 1 januari 2012

Anki Svensson
Ordförande

Mikael Onegård
Vice ordförande

Birgitta Verlestam
Ledamot

Bengt Verlestam
Ledamot

Marianne Kronberg
Ledamot

Fredrik Saweståhl
Ledamot

Christer Flodfält
Ledamot

Ida Antonsson
Ledamot

Erkki Vesa
Ledamot

Li Björk
MUF

Jennifer Brown
MUF

Maria Holmberger
MUF

5

Bilaga 1
Verksamhetsberättelse 2011
Kommunfullmäktigegruppen
Sammanfattning
Under 2011 utformades och implementerades en ny styrprocess som tydliggjorde politikers
resp. tjänstemäns roller bl. a. genom att ge oss politiker verktyg att arbeta mer övergripande
och långsiktigt och bli mer konkreta i styrningen av förvaltningen. Kommunfullmäktiges
budgetsammanträde flyttades därmed också från november till juni så att förvaltningen skulle
ha tid nog att ta fram och sätta enhetsplanerna i verket till årsskiftet. I samband med
Kommunplanens framtagande konkretiserades allianspartiernas överläggningar om vilken
politik som skulle föras. Detta ledde till en stabilare allians.
En dominerande fråga under hösten var det nya avgiftssystemet som vi införde under året.
Oppositionen tillsammans med pensionärsföreningarna startade en namninsamling för att
begära en folkomröstning om det nya systemet. Denna lyckades såtillvida att frågan om
folkomröstning ska avgöras i kommunfullmäktige.
Gruppmöten
Under året kallades gruppen till 11 protokollförda möten där kommande KF-ärenden
diskuterades, val av moderata representanter till olika förtroendeuppdrag gjordes och övriga
aktuella frågor ventilerades. En relativt ny företeelse var de fördjupningsfrågor som spred
kunskap om våra politikområden eller andra aktuella frågor. Vid några av dessa tillfällen var
det gäster utifrån som informerade gruppen.
•

Utveckling av Albyområdet

•

Utbyggnad av VA på Östra Tyresö

•

Nya styrprocessen

•

Allianspartiernas olika hjärtefrågor

•

Kommunpolitiskt program

•

Kommunplan 2012-2014

•

Näringslivsfrågor
Gäst: Olle Karlström, ordf. Företagarna

•

Nämndplaner 2012

•

Kampanjarbete mellan valen
Gäst: Jörgen Engvall, utvecklingschef Moderaterna

•

Namninsamling mot omsorgsavgifterna
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•

Sjukvårdspolitik
Gäst: Lars-Joakim Lundqvist, biträdande hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Eftersom bl. a kommunstyrelseledamöterna fick tillgång till digitala ärendehandlingar har en
övergång även inom KF-gruppen påbörjats.
Kommunfullmäktige fick en ny voteringsanläggning som även håller reda på talarlistan.

Fullmäktigegruppen
Ledamöter:
Fredrik Saweståhl
Andreas Jonsson
Mikael Onegård
Christer Flodfält
Marianne Kronberg
Lotta Stjernfeldt
Lena Arvidsson
Jenny Jonsson2

Ann-Christin Svensson
Dick Bengtson
Ida Antonsson
Erkki Vesa
Nils Frykman
Lilian Edberg
Sven A. Svennberg
Martin Johem6

Hans Lindberg1
Matilda Lundh
Mats Fält
Li Björk5
Gerd Dufberg
Dan Bekking
Maria Holmberger

Martin Johem7
Gunilla Lovén
Peter Odelvall
Doris Letendrine Larsson

Gunilla Dahlberg
Helena Bergman10
Johan Engström
Thomas Halvarsson4

Ersättare:
Jenny Jonsson3
Susanne Sohlberg
Sonja Gustafson
Ted Bondefalk
Jessica Schedvin8/9

1) till och med 2011-05-19, 2) från och med 2011-06-16, 3) till och med 2011-05-19, 4) från och med 2011-0616, 5) till och med 2011-10-13, 6) från och med 2011-11-17, 7) till och med 2011-10-13, 8) från och med 201111-17, 9) till och med 2011-12-15, 10) till och med 2011-12-15

Tyresö den 1 januari 2012.

Andreas Jonsson
Gruppledare

Dick Bengtson
Vice gruppledare

Ann-Christin Svensson
Sekreterare & Föreningsordförande

Fredrik Saweståhl
Kommunstyrelsens ordförande
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Bilaga 2
Verksamhetsberättelse 2011
Moderata Ungdomsförbundet
Föregående årsmöte hölls den 25 februari i partilokalen på Vintervägen 3. Närvarade gjorde
ett 20-tal personer.
Föreningsstyrelsen
Vid föregående årsmöte valdes följande styrelse:

Li Björk
Ordförande

Maria Holmberger
Vice ordförande

Charlotte Lundqvist
Kassör

Mikael Danielsson
Ledamot

Mattias Österberg
Ledamot

Julia Björk
Ledamot

Johannes Samuelsson
Ledamot

Jennifer Brown
Ledamot

Anna Norlander1
Ledamot

1) Anna Norlander avgick under årets första hälft.

Valberedning
Till valberedning inför kommande årsmöte (2012) valdes Fredrik Saweståhl (sammankallande)
samt Anton Holmér.
Revisorer
Till revisor för verksamhetsåret valdes Daniel Lassnäs. Till ersättare valdes Andreas Jonsson.
Medlemmar
I slutet av föregående verksamhetsår (2011-12-31) fanns 50 medlemmar vilket är en ökning
med 26 % jämfört med tidigare verksamhetsår.
Styrelsemöten
Under året har MUF Tyresö haft 9 protokollförda styrelsemöten.
Kampanjer
MUF Tyresö har haft två kampanjer på Tyresö Gymnasium under verksamhetsåret. Tyresö
Gymnasium tillämpar fortfarande ett system där de politiska partierna enbart får bedriv
kampanj på skolan under ett på förhand bestämt datum per termin.
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MUF Södertörn
MUF Tyresö anordnade en Halloweentillställning tillsammans med MUF Huddinge under
hösten.
Länsförbundsstämman
MUF Tyresö hade en ordinarie representant närvarande på Moderaternas länsförbundsstämma
under våren.
MUF Stockholms distriktsstämma
MUF Tyresö hade fyra representanter under MUF Stockholms distriktsstämma 2011.
Medlemsmöte
MUF Tyresö anordnade den 15 april medlemsmöte för sina medlemmar.
Talarkvällar
MUF Tyresö har under året anordnat två talarkvällar för våra medlemmar. I år hade vi en kväll
där fokus var försvarspolitik där Fredrik Bertilsson talade och vid andra tillfället gästades vi av
Tyresös KSO Fredrik Saweståhl som berättade om hur partiet arbetar för att utveckla Tyresö.
Planeringsresa/Kick-off
Partiet anordnade i mars 2011 en planeringsresa och konferens varvid fyra av styrelsens
medlemmar närvarade.
Trollbäcken 100 år/Kampanj Alléplan
En av styrelsens ledamöter närvarade vid partiets kampanj ”Trollbäcken 100 år” i maj 2011.
Kampanj Petterboda
MUF hade representanter som närvarade vid partiets kampanj vid Petterboda.
Sommaravslutning
MUF Tyresö anordnade i juni en sommaravslutning där vi grillade och lekte lekar. Ett 20-tal
personer närvarande vid denna aktivitet.
Kampanj Tyresö Centrum
MUF Tyresö har haft representanter närvarande vid flera av partiets bokbord i Tyresö Centrum.
Övrigt
Utöver MUF aktiviteter så är delar av styrelsen väldigt engagerade i partiet och vi finns, i
princip, alltid representerade genom minst en person vid flertalet av partiets aktiviteter.
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Tyresö den 12 januari 2012.

Li Björk
Ordförande

Maria Holmberger
Vice ordförande

Charlotte Lundqvist
Kassör

Mikael Danielsson
Ledamot

Julia Björk
Ledamot

Johannes Samuelsson
Ledamot

Jennifer Brown
Ledamot

Anna Norlander
Ledamot
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Bilaga 3
Verksamhetsberättelse 2011
Kyrkofullmäktigegruppen
Kyrkofullmäktige har 25 ledamöter varav för moderaterna 7 ordinarie ledamöter:
Marianne Kronberg, Nils Frykman, Sven A. Svennberg, Bengt Verlestam, Ann-Christine
Svensson, Birgitta Soccorsi, Yvonne Ledel.
Ersättare: Gunilla Lovén, Magnus Billström, Rolf Lovén
Ordförande för kyrkofullmäktige: Sven A. Svennberg
Under perioden har Nils Frykman lämnat sitt uppdrag.
Kyrkofullmäktige har haft 3 ordinarie sammanträden.
Marianne Kronberg är gruppledare.
Den politiska ledningen i Tyresö församling har utövats av moderater och
socialdemokrater. En väsentlig förutsättning och en viktig grund för denna samverkan är
respekten för demokratiska arbetsformer och en representativ demokrati.
Kyrkorådet
Kyrkorådet (församlingens styrelse) har 10 ledamöter samt kyrkoherden som självskriven
ledamot.
Moderaterna har följande ordinarie ledamöter: Marianne Kronberg, Bengt Verlestam, Birgitta
Soccorsi.
Ersättare: Göran Frisk, Gunilla Lovén och Yvonne Ledel.
Vice ordförande: Marianne Kronberg (har under året ersatt Nils Frykman som lämnat
uppdraget)
Kyrkogårdsnämnden
Nämnden har 7 ledamöter, varav 2 ordinarie för moderaterna:
Arne Wilhelmsson, Magnus Billström.
Ersättare: Ann-Christin Svensson, Sven A. Svennberg
Vid sammanträdena har även begravningsombudet från länsstyrelsen, Ted Bondefalk (M) haft
möjlighet att närvara.
Ordförande: Arne Wilhelmsson.
Kyrkorådets arbetsutskott har 6 ledamöter, varav Marianne Kronberg och Bengt Verlestam
representerat moderaterna.
Kyrkorådets budgetutskott har 9 ledamöter, varav för moderaterna Marianne Kronberg, Bengt
Verlestam och Arne Wilhelmsson (för Kyrkogårdsnämnden)
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Viktiga händelser under 2011
De moderata ledamöterna har varit aktiva i utarbetande av ny verksamhetsplan och budget för
2012. Viktiga frågor som moderaterna drivit och driver är att kyrkan ska finnas för alla i livets
olika skeden – ”från vaggan till graven”, en stärkning av kyrkomusiken, satsningar på
kommunikation och en långsiktigt stabil ekonomi. Mot bakgrund av ett successivt minskat
medlemsantal och minskade avgifter - även som en följd av lågkonjunkturen – har församlingen
budgeterat ett underskott för 2012 och samtidigt givit kyrkoherden i uppdrag att föreslå
strukturella förändringar och nedskärningar för att få ekonomin i balans på lång sikt. Arbetet
med detta påbörjades under hösten 2011. Församlingen har ett gott samarbete med
kommunen och arbetar på att vara en aktiv aktör i civilsamhället.
Det internationella arbetet är under fortsatt utveckling. Marianne Kronberg är ordförande i den
internationella s k kärngruppen och ingår även i det gränsöverskridande samarbetet i
kontraktet. Prioriterade områden har varit dels att stödja ekonomiskt Svenska kyrkans
internationella arbete, framför allt hungerkatastrofen i Östra Afrika, dels en ny satsning på
”Den gode herdens skola” i Betlehem. Den drivs av Svenska Jerusalemföreningen och är en
kristen flickskola för kristna och muslimska barn.
Den moderata gruppen har haft regelbundna gruppmöten i anslutning till respektive organs
möten.
Begravningsverksamheten är en myndighetsutövning, ett åtagande att svara för all
begravningsverksamhet i Tyresö. Ny kylanläggning har installerats i Bollmora kapell för att öka
kapaciteten av kistförvaring för att avlasta Landstingets sjukhus. På Tyresö begravningsplats
har nyanläggningen i huvudsak färgigställts. Ett nytt inslag är en minnesplats för nedläggning
av blommor och ljus för anhöriga på annan ort. En pampig kyrkklocka har installerats i det
gamla transformatorhuset, som nu blir ett klocktorn. Projekteringen av en bisättningslokal med
kylanläggning bakom Tyresö kyrka har påbörjats. Tyresö församling har fortfarande en av de
lägsta begravningsavgifterna i Sverige.
Moderaterna och kyrkopolitiken
Partistämman beslöt 2011 att moderata samlingspartiet inte ska ställa upp med egna listor i
valet 2013. Kyrkliga samrådsgruppen på riksnivå fick samtidigt uppdraget att utarbeta namn,
värdegrund och former för en ny nomineringsgrupp (kyrkopolitiskt parti), som ska kunna samla
moderater m fl som delar dessa värderingar. Partisekreteraren har utlovat ett stöd från
partiorganisationen för att övergången ska fungera bra.

Tyresö den 31 december 2011.

Marianne Kronberg
Gruppledare
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