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4. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår (§12)
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Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår kvar och vår förening 
ska därför fastställa medlemsavgiften till 0 kr. 
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• P1 – Tillgänglig och effektiv vård i Stockholm

• P2 – Reformera stödet till svenska företag vid EU utlysningar.

• P3 –  Avskaffa alt. reformera det kommunala utjämningssystemet

• P4 – En bättre miljö i Östersjön
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• Styrelsens Yttrande M3

• M4 – Förbättrade verktyg för att behålla personal, start-up företag

• Styrelsens Yttrande M4

• M5 – Följsamhet kreditmarknadslagen

• Styrelsens Yttrande M5

• M6 – Självbestämmande flyttar mellan försäkringsbolag
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Styrelsens Proposition 1 – Mer tillgänglig och effektiv vård i Stockholm 

Stockholm växer och andelen äldre i befolkningen ökar. Det innebär ett ökat behov av vård 
och vårdplatser. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport om akutsjukvården 
2018 besöker motsvarande var sjätte vuxen akutsjukvård varje år. Antalet invånare i 
Stockholms län har på 25 år (1996 - 2021) ökat från 1,7 till 2,4 miljoner. Under  denna tid har 
två akutsjukhus lagts ner (Nacka, Löwenströmska) och Karolinska Solna fått ett helt  annat 
uppdrag utan eget upptagningsområde för akut sjukvård.  Samtidigt har de övriga 
akutsjukhusen byggts ut så att de nu är mycket stora både i ett svenskt och  internationellt 
perspektiv.  
 
Vi kan konstatera att antalet vårdplatser per tusen invånare har mer än halverats på 20 år. 
Det finns flera förklaringar till detta. Vården har förändrats och effektiviserats både genom 
medicinska landvinningar som lett till snabbare utskrivningar och mindre behov av 
vårdplatser och att patienter i hög grad lotsas till och får hjälp av rätt vårdinrättningar såsom 
närakuter, vårdcentraler m.m. Behovet av akutvårdplatser kan dock inte avhjälpas med 
detta.  
 
Att bygga ut Stockholms mycket stora sjukhus (SÖS, Danderyd, Karolinska S:t Göran) eller 
skapa ytterligare akutmottagningar är inte hållbart utan att samtidigt arbeta för att frigöra 
nyckelpersonal inom vården från administrativa uppgifter som lika gärna kan skötas av 
exempelvis läkarsekreterare.  
 
Det finns en brist på bemannade akutvårdplatser idag. Läkare och sköterskor ägnar allt mer 
tid åt att söka akuta vårdplatser. Svårt sjuka patienter ligger kvar på akutmottagningar, 
skickas hem för tidigt eller på en avdelning utan kompetens för den aktuella sjukdomen eller 
flyttas till vårdplatser på andra vårdinrättningar. Planerade operationer ställs in för att frigöra 
vårdplatser. Vårdplatser stängs också på grund av bristen på framför allt sjuksköterskor, 
något som blivit särskilt kännbart de senaste åren. Den ständigt ökade administrationen och 
kraven på kontrollsystem innebär att allt mindre tid ägnas åt att ta hand om patienterna. 
Många läkare vittnar om att deras tid med patienter minskat avsevärt de senaste 20 åren 
och nu utgör patienttiden under 40 procent av arbetstiden. Vid en jämförelse ägnar brittiska 
läkare ca 60 procent av sin tid åt patientkontakter. Antalet läkare i Sverige är högt, ca 4 per 
1000 invånare, men antalet patientkontakter per läkare mycket lågt i ett internationellt 
perspektiv. Hur tiden disponeras påverkar också möjligheterna till feedback, coachning av 
kollegor och utbildning.  
 
Vi yrkar mot denna bakgrund att 
- Moderaterna i Danderyd uttalar att Region Stockholm bör utreda hur man kan åstadkomma 
en mer tillgänglig och effektiv akutsjukvård i Stockholm  
- Moderaterna i Danderyd uttalar att Region Stockholm bör utreda hur man kan åstadkomma  
fler bemannade akutvårdplatser samt hur behovet av akut vård kan mötas 
- Moderaterna i Danderyd uttalar att Region Stockholm bör utreda hur mer tid 
för läkare och sjuksköterskor kan frigöras för patientkontakter 
- Moderaterna i Danderyd antar motionen som sin egen 
- Moderaterna i Danderyd skickar motionen vidare till Förbundsstämman 
 
Styrelsen för Moderaterna i Danderyd föreslår: 

- att årsstämman beslutar att bifalla motionen och sända den vidare till 
Förbundsstämman. 



 
 
Styrelsens proposition 2 – Reformera stödet till svenska företag vid EU 
utlysningar  

2021 betalade Sverige drygt 52 miljarder kronor i EU-avgift och fick tillbaka 16 miljarder i 
EU-bidrag.  Det gav en svensk nettoavgift på 36 miljarder kronor. Sverige gynnas förstås 
starkt att vara en del av  den inre marknaden  

EU och svenska myndigheter omfördelar stora summor av dessa EU-avgifter för att 
finansiera företag  inom vissa verksamhetsområden som de anser vara mer viktiga än 
andra. I Sverige kan vi helt klart bli  bättre på att söka och hämta hem en del av dessa, 
framför allt för SME-företag. Små och medelstora  företag, SME, är företag med högst 249 
anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro.  

De bidrag som annonseras ut i Sverige kan delas upp i tre kategorier; 
Produktutveckling och  innovation, Investera för tillväxt och Regional finansiering.   

De myndigheter som man kan söka dessa stöd hos är framför allt Energimyndigheten, 
Tillväxtverket och Vinnova. Därutöver finns Horisont Europa, det europeiska 
ramprogrammet för forskning och  innovation har en budget på över 95 miljarder Euro.   

Många är de företagare som dagligen hör hur bidragsmöjligheterna står på rad. Det är 
tyvärr så att  SME-företag har svårt att söka dessa bidrag. Man får lägga ner mycket tid 
och pengar utan att veta  om ansökan går igenom. Ofta behöver man hjälp från konsulter. 
Det resulterar i att SME-sektorn inte  söker alls och därför inte kan tillgodogöra sig de 
bidrag som står till buds.  

Stödsystemet i Sverige, för att söka bidrag, skiljer sig från en del andra europeiska länder. 
I dessa  länder hjälper myndigheterna till med ansökan och föreslår ändringar eller 
samarbeten med andra  företag med det tydliga målet att en ansökan ska bli beviljad. I 
Sverige finns EU SME Support som finns med som bollplank/coacher under arbetet. 
Vällovligt men räcker inte till. En utbredd  uppfattning är att i Sverige hittar man varje 
ursäkt för att inte ge stöd medan i EU försöker man hela  tiden hitta en lösning på hur man 
kan stödja utvecklingen. Det återspeglas bland annat i vilka typer  av processer och 
tekniker som kan söka stöd, i Sverige är detta oerhört limiterat.  

Vi har närmare 1.000.000 SME-företag i Sverige. Tänk om vart tionde bolag skulle kunna 
anställa en  person tack vare ett stöd till utveckling av sin affärsverksamhet. Det skulle ge 
100.000 nya jobb och  oanade exportmöjligheter. Ett litet företag kan få den start som 
behövs för att bli en snabbväxare  och blivande storföretag.  

Styrelsen föreslår att  

- Förbundsstämman uttalar att regeringen via regleringsbrev ger relevanta myndigheter i  
uppdrag att tydligt öka stödet till SME-företagen vid ansökningar av EU medel. Stödet 
måste  reformeras så att det ligger väl i linje med andra europeiska länders proaktiva. 
Utredningen behöver därför innehålla hur de gör i andra EU länder så vi lär oss av de 
bästa exemplen 
- Förbundsstämman antar motionen som sin egen  
- Förbundsstämman skickar motionen vidare till Moderaternas partistämma 
 
 
Moderaterna i Danderyd 



Styrelsens proposition 3  – Avskaffa alternativt reformera det kommunala 
utjämningssystemet 

 

Styrelsen föreslår stämman att besluta enligt följande: 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att formulera och lämna in motion till 
Stockholms läns förbundsstämma om att avskaffa alternativt reformera det kommunala 
utjämningssystemet, om det är möjligt tillsammans med partiföreningar i andra 
kommuner. 



Styrelsens proposition 4  – En bättre miljö i Östersjön 

 

Styrelsen föreslår stämman att besluta enligt följande: 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att formulera och lämna in motion till 
Stockholms läns förbundsstämma om en bättre miljö i Östersjön, om det är möjligt 
tillsammans med partiföreningar i andra kommuner. 



Ett nytt vårdsystem av internationellt snitt 

 

Vad sägs om en sjukvård som kännetecknas av obefintliga köer, kostnadseffektivitet och utan 

detaljstyrning från politiker eller regionanställda tjänstemän? 

Konkurrens är det bästa sättet att utveckla en verksamhet. Man tittar på de som är bäst och tar efter 

eller ännu hellre, gör det ännu bättre. 

Det finns två länder som sticker ut beträffande sjukvårdssystem; Schweiz och Holland. Deras system 

bygger på att försäkringsbolag tagit över hela ansvaret för vården. 

Varje medborgare kan välja mellan försäkringsbolag. Alla måste ha en basförsäkring som innebär 

bland annat vårdgaranti och akutsjukvård.  

Konkurrensen mellan försäkringsbolagen har i dessa länder medfört hög kvalitet, att 

sjukvårdskostnaderna hålls nere, effektivare genomförande av sjukvård och ett minimum av 

administrativa kostnader.  

Vi föreslår att man som alternativ till nationell eller regional styrning av sjukvården utreder en 

försäkringslösning med konkurrerande försäkringsbolag som huvudmän. Uppföljning kan då ske bl.a. 

genom att redovisa resultat i nationella kvalitetsregister. 

 

Vi yrkar därför att: 

- Moderaterna i Danderyd uttalar att ett sjukvårdssystem baserat på försäkringslösningar som 

i Holland och Schweiz bör utredas 

- Moderaterna i Danderyd antar motionen som sin egen 

- Moderaterna i Danderyd skickar motionen vidare till Förbundsstämman 

 

Danderyd den 1 februari 2023 

 

Johan Gröndal  Boris von Uexküll 



Styrelsens Yttrande – Motion Ett Nytt vårdsystem av internationellt snitt

Motionärerna föreslår att som alternativ till nationell eller regional styrning av sjukvården

utreder en försäkringslösning med konkurrerande försäkringsbolag som huvudmän.

Uppföljning kan då ske som bl.a. genom att redovisa resultat i nationella kvalitetsregister.

Motionärerna föreslår att Moderaterna i Danderyd uttalar att ett sjukvårdssystem baserat på

försäkringslösningar som i Holland och Schweiz utreds, att motionen antas som egen och att

motionen skickas vidare till Förbundsstämman.

Förslaget ligger väl i linje med moderat ideologi att den enskilde tar ett större ansvar för sin

egen framtida sjukvård, med beaktande av erforderliga ändringar i framtida

finansieringslösningar, samtidigt som man söker åstadkomma större effektivitet och

tillgänglighet inom sjukvården. En sådan lösning skulle kunna beaktas i samband med den

utredning vilken regeringen avser genomföra avseende huvudmannaskapet av sjukvård i

Sverige.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.



Öka det privata byggandet genom stärkt konsumentskydd och enklare finansiering 
 
De svenska bopriserna har fördubblats på 10 år, till och med efter vårens prisfall. Allt fler 
ungdomar tvingas bo kvar hemma längre pga svårigheterna med att skaffa bostad. Över 70% 
av landets kommuner uppger att de har bostadsbrist. Trångboddheten driver unga ut på 
gatorna, och är en av drivkrafterna bakom den ökande gängkriminaliteten. Moderaterna har 
redan lagt många bra förslag om tex snabbare byggprocesser. Det hörs dock sällan förslag 
som skulle kunna öka det privatägda byggandet, alltså byggandet av villor och små 
bostadsrättsföreningar, som i sin tur skulle avlasta trycket på befintliga flerbostadshus. 
 
De senaste decenniernas skenande villapriser beror bland annat på att hela 3 av 4 svenskar 
vill bo i småhus, enligt en SIFO-undersökning från 2019, samtidigt som byggandet av småhus 
bara utgör cirka 20% av den svenska nyproduktionen! Om det ska kunna byggas småhus så 
måste det bli lättare att planlägga småhusområden, inte bara göras plats för hyreshus och 
bostadsrätter. Det går även att göra det lättare att bygga mer i redan planlagda områden än 
idag. Dessa åtgärder torde gå betydligt fortare att genomföra än att ändra reglerna för 
överklagande av planprocesser, och bli en hjälp på vägen medan de utredningarna pågår. 
 
Ett annat problem man sällan tänker på om man inte själv byggt hus någon gång är att man 
som byggherre i praktiken är rättslös mot byggfirmor som inte sköter sig. Konsumentverket 
tar sig inte an just byggärenden, mycket få advokater jobbar inom området. Domstolarna 
har sällan någon särskild kompetens inom avtalstillämpningen på byggområdet, och 
processerna kostar mer att driva genom två instanser än vad det kostar att åtgärda felen. 
 
De risker man därmed utsätter sig för som konsumentbyggherre är stora, och många som 
skulle vilja investera i eget byggande vågar därför inte. Det är även en tillbaka hållande 
faktor för bankernas utlåning till nyproduktion i helprivat regi. För att öka incitamenten för 
privatpersoner och banker att investera i villabyggen borde Konsumentverket/ARN börja 
avgöra byggtvister, så att konsumenter ska slippa behöva misslyckas i domstolarna. 
 
 
Men även om man skulle bygga mer så har vi även ett annat stort problem på den svenska 
bostadsmarknaden, nämligen reavinstskatten. Vid en försäljning ska man skatta 21% på all 
vinst. Man kan tillfälligt skjuta upp vinster upp till 1,45 mkr, men detta ackumuleras under 
bostadskarriären, och efter ett par bostadsbyten slår man i taket och måste därefter skatta 
på all vinst. Detta ger långtgående inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. 
 
Låt tex säga att du köpt en lägenhet i en storstad åt din familj för 5 mkr. Du har sedan 
tidigare uppskov med 1,45 mkr från tidigare bostäder. Priserna ökar 20% under några år, och 
lägenheten är nu värd 6 mkr. Du erbjuds ett jobb i en annan stad, eller kanske till och med 
på andra sidan den storstad där du redan bor, och vill flytta. Du måste nu skatta 210 000 kr, 
även om du skulle köpa en ny bostad för 6 mkr. 
 
Ännu knasigare blir det för de som bott ett kvartssekel i sin villa där barnen flyttat ut och de 
nu är 2 personer på 200 kvm. De vill gärna flytta till en lägenhet istället, men med en skatt på 
flera miljoner tar det emot. Istället bor de kvar, medan deras barn och barnbarn tränger ihop 



sig 4 personer i en trerummare – för att det är för dyrt att köpa ett småhus, eftersom de 
äldre inte vill flytta. Såhär ser det ut i storstäderna, där halva landets befolkning faktiskt bor! 
 
I många europeiska länder är det ingen reavinstskatt alls vid försäljning av primärbostaden, 
just för att den faktorn inte ska spela in i beslutet om var och hur man ska bo. Förut hade vi 
åtminstone obegränsad uppskovsrätt i Sverige så länge man köpte en dyrare bostad, men 
det löste ändå inte problemet med att äldre inte flyttar från sina villor, trots att de vill. 
 
Nu när räntorna höjts är det möjligt att rulla tillbaka många av de komplicerande åtgärder 
som infördes under nollräntetiden för att bromsa prisökningarna. Amorteringskravet ner till 
50% saknar orsaker ur stabilitetsperspektiv, och de olika bolånetaken borde vara upp till 
bankerna att sätta själva, så att lånen kan anpassas till individernas förutsättningar. 
 
 
 
Jag yrkar därför på att föreningsstämman beslutar 
 
att Moderaterna ska ge en större del av befolkningen möjlighet att bo i enfamiljshus genom 
att verka för att förenkla planläggning och på andra sätt främja byggnation av villaområden. 
 
att Moderaterna ska minska risken vid helt privat nybyggnation genom att verka för att 
Konsumentverket/ARN ska kunna avgöra tvister mellan byggföretag och byggherrar som är 
privatpersoner. 
 
att Moderaterna ska verka för att öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att slopa 
reavinstskatten vid försäljning av primärbostad i samband med köp av ny primärbostad. 
 
att Moderaterna ska verka för att amorteringskrav som inte har någon långsiktig betydelse 
för den finansiella stabiliteten avvecklas så snart inflationen återgått till normala nivåer. 
 
att föreningsstämman sänder motionen vidare till länsstämman. 
 
 
Danderyd, 2023-01-30 
 
Ulf Ahrner 



Styrelsens Yttrande – Motion Öka det privata byggandet genom stärkt konsumentskydd
och enklare finansiering

Motionären föreslår flera goda åtgärder för att underlätta såväl bostadsbyggande som ökad
rörlighet på bostadsmarknaden. Inte minst i Danderyd skulle dessa åtgärder kunna bidra till
att förhindra inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, vilket i sin tur skulle leda till fler barn i
förskole- och skolålder. Vidare passar förslaget att främja småhus väl in med Danderyds
villastadskaraktär.

Motionären föreslår även att amorteringskrav som saknar långsiktig påverkan på den
finansiella stabiliteten avvecklas, med motiveringen att vissa amorteringskrav saknar
rationalitet. Detta måste dock avvägas mot att amorteringskrav under vissa förutsättningar
kan bidra till en ansvarsfull finansiell situation på bostadsmarknaden och förhindra skenande
skuldsättningsnivåer på bostadsmarknaden. Att någon form av amorteringskrav behöver
finnas på den svenska bolånemarknaden förefaller uppenbart, men formerna för detta kan
diskuteras. Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) har därför tagit initiativ till en
översyn avseende de delar av makrotillsynen som handlar om s.k. låntagarbaserade
åtgärder, däribland bolånetak och amorteringskrav. Styrelsen föreslår att ett
ställningstagande i frågan bör invänta resultatet av denna översyn.

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen att:
- bifalla beslutsförslag 1,2,3 och 5
- anse beslutsförslag 4 besvarad



Motion angående pensionssystemet 
Av: Sandra Åberg, Danderyd  

 

Pensionsersättningen har krympt under flera år, parallellt har åldern då vi får ta ut pension höjts i 
flera steg. Från och med 2023 har vi rätt att arbeta till 69 år och året då vi får ta ut allmän pension 
höjs till 66 år. Därefter ska riktåldern för att ta ut pension höjas till 67 år, från och med 2026. 
Visserligen har medellivslängden ökat och majoriteten är friskare även högre upp i åren, samtidigt 
har de ursprungliga tankarna bakom pensionssystemet urholkats. Att i praktiken få ut 40 % av 
slutlönen i pension, trots ett långt yrkesliv med höga skatter är inte rimligt.  

 

Den som går i pension idag får alltså behålla ca 40% av sin lön i allmänpension. Fram till 2018 fick vi 
behålla ca 50% av pensionen, förmodligen kommer ytterligare sänkningar i framtiden. Redan idag 
har många pensionärer svårt att få pensionen att räcka till det mest nödvändiga. Glappet mellan 
slutlönen och pensionen är orimligt stort. Enligt siffror från Pensionsmyndigheten är den 
genomsnittliga allmänna pensionen 14 300 kr i månaden för 2022, för kvinnor 13 100 kr och för män 
15 700kr. Garantipensionen, som betalas ut till de som inte arbetat är ca 14 000 kr i månaden. Taket 
i A-kassan är som jämförelse 26 400 kr. I en kommun som Danderyd kan det innebär att vissa, trots 
höga inkomster i arbetslivet, blir tvingade att flytta från sina hem. Dessutom betalar Sveriges 
pensionärer skatt om 30 % på sin pension. 

 

Enligt uppgifter från Pensionsmyndigheten är pensionsåldern för de yngre årsgrupperna ”flytande 
idag”, eftersom beslut om ändrad pensionsålder ska fattas kontinuerligt framöver, med verkan sex 
år efter beslutsdatum. Förmodligen kommer det innebära regelbundna höjningar av pensionsåldern 
under årtionden framöver. Det medför betydande osäkerheter för människor och ökar svårigheterna 
att långsiktigt planera sitt liv, samt spara till pensionen. Om pensionsåldern är osäker blir det 
omöjligt att på förhand bedöma hur mycket en enskild person ska lägga undan i pensionssparande. 

 

Efterlevandestöd och barnpension 

Systemet med barnpension och efterlevandestöd är ett grundläggande skyddsnät för barn vars 
föräldrar avlider i tidig ålder. Tanken är att systemet ska omfatta få personer och täcka in de yttersta 
nödfallen. Problemet är att Sverige tagit emot en stor grupp så kallade ensamkommande 
flyktingbarn, som alla har rätt till efterlevandestöd. Någonting som skyddsnäten inte var tänkta för 
och som medfört att volymerna blivit för stora. Antalet beviljade ansökningar har mångdubblats de 
senaste tio åren. År 2022 betalades 993 miljoner kronor ut i efterlevandestöd till barn.   

 

Dessutom finns det betydande svårigheter att kontrollera riktigheten hos en ensamkommandes 
ansökan om efterlevandestöd. Högsta Förvaltningsdomstolen sänkte beviskraven för 
efterlevandestöd i ett avgörande 2013, vilket innebär att det räcker med att den sökande intygar på 
heder och samvete att föräldrarna är avlidna. Folkbokföringen i länder som Afghanistan och Somalia 
är obefintlig och möjligheten för svenska myndigheter att granska dödsattester och liknande 
dokument är ännu mindre. Ett flertal länders myndigheter vägrar dessutom samarbeta med Sverige 



gällande information om det landets medborgare. Efterlevandestöd och barnpensionen bör därför 
reformeras så att det endast omfattar människor som faktiskt bidragit till det svenska 
pensionssystemet, tredjelandsmedborgare som erhåller uppehållstillstånd eller naturaliseras här bör 
ej få del av efterlevandestödet om de inte betalat inkomstskatt i Sverige.    

 

Pensionsreformerna på 90-talet 

På 90-talet inträffade en större statsfinansiell kris som medförde att pensionssystemet som funnits 
sedan sextiotalet förändrades i grunden. Resultatet av reformerna har visserligen inneburit ökad 
stabilitet i statsfinanserna men har i realiteten gjort att pensionerna sänkts. För att balansera minus 
och plus i pensionskassan beslutade Riksdagen att flytta över det upparbetade överskottet från 
tidigare generationers pensionssparande till statskassan, för att täcka underskott i systemet med 
garantipension. 258 miljarder kronor flyttades ut ur AP-fonderna för att täcka budgethålen, en 
åtgärd som berövade Sverige den ekonomiska buffert som tidigare generationer byggt upp.  

 

Garantipensionen 

Garantipensionen är det grundläggande stöd som finns för de med lägst pension, ofta för att de ej 
arbetat alls eller har haft låglöneyrken. Saken är den att garantipensionen har höjts av Riksdagen 
flera gånger, utanför pensionsgruppens överenskommelse, samt följer inflationen. Den vanliga 
pensionen, inkomstpensionen gör inte det. Enligt TCOs beräkningar innebär det att poliser och 
sjuksköterskor som arbetat ett helt arbetsliv och betalat stora summor i skatt får mindre pengar i 
plånboken än en person som inte arbetat alls. Livsinkomstprincipen som har varit en hörnpelare i 
svensk pensionspolitik sedan tidigt nittonhundratal och stöttats av en bred politisk majoritet är helt 
satt ur spel. Principen betyder att de som bidragit till det gemensamma genom att arbeta och betala 
skatt ska få behålla mer än människor som inte gjort det.  

 

Att människor som riskerat livet för andras säkerhet och hälsa får lägre pension än de som aldrig 
arbetat en dag i sitt liv kan inte beskrivas på annat sätt en ett svek mot medborgarna. Förtroendet 
för myndigheter, det gemensamma och politiken är redan lågt. När systemen blir orättvisa slutar 
medborgarna att bidra till dem. För att åtgärda det bör skillnaden mellan de som har arbetat och de 
som aldrig gjort det öka. Dessutom bör skatten på pension avskaffas så att alla Sveriges pensionärer 
får mer pengar kvar plånboken, efter ett helt yrkesliv. Att reformera pensionssystemet är en lång 
och komplicerad process medan skattesänkningar går att genomföra redan i nästa statsbudget, 
särskilt eftersom det nu finns en borgerlig majoritet i Riksdagen. Dessutom skulle skattesänkningen 
öka medborgarnas frihet och flytta makt från staten tillbaka till folket.  

 
 
Med anledning av ovanstående föreslås stämman besluta 

Att uttala att 40 % av slutlönen inte är en rimlig pensionsnivå efter ett helt yrkesliv, 

Att uttala att skatten på pensioner bör avskaffas, 

Att  uttala att avdragen för privat pensionssparande bör öka, 



Att uttala att efterlevandestödet bör avskaffas för människor som aldrig bidragit till 
pensionssystemet i Sverige, 

Att  uttala att systemet med flytande pensionsåldrar försvårar för människor att planera 
sitt liv,  

Att  verka för att skatten på pension avskaffas, 

Att  verka för att avdragen för privat pensionssparande ökar,  

Att  verka för att efterlevandestödet bör avskaffas för människor som aldrig bidragit till 
pensionssystemet i Sverige, 

Att verka för att beviskraven för att beviljas efterlevandestöd höjs, 

Att verka för ökade kontroller av tidigare utbetalade efterlevandestöd, 

Att verka för att personer som felaktigt fått efterlevandestöd blir återbetalningsskyldiga 
för hela beloppet, utan preskription, 

Att verka för att människor som beviljats svenskt uppehållstillstånd, inte betalat skatt och 
erhåller pension i Sverige, ska få sin pension indragen om de lämnat Sverige,  

Att verka för att systemet med flytande pensionsåldrar avskaffas, 

Att motionen vidaresänds till moderaterna i Stockholms läns förbundsstämma, 

Att motionen vidaresänds till partistämman. 

 



Styrelsens Yttrande – Motion angående pensionssystemet

För oss Moderater är arbetslinjen viktig.

Det innebär att det alltid ska löna sig bättre att arbeta än att få bidrag. Samma sak gäller

pensionerna – den som har jobbat ska ha högre pension än den som inte har jobbat.

Skillnaden i pension mellan den som har arbetat och den som inte har arbetat kallas för

”respektavståndet”. Moderaterna vill behålla det avståndet.

Det som sägs i motionen kring pensionssystemets uppbyggnad beskrivning av

”allmänpension” är delvis missvisande. Pensionen är inte ett bidrag från staten – den är

relaterad till arbete och inkomst.

● Inkomstpensionen är relaterad till arbetstagarens lön, som arbetsgivaren rapporterar

in till Pensionsmyndigheten.

● Den del som benämns premiepension är en konstruktion som innebär att, en inte

oväsentlig del, kan påverkas av individen själv genom egna, aktiva fondval i

placeringen. Värdeutvecklingen kan därför variera väsentligt. Premiepensionen

kompletterar inkomstpensionen och påverkar den sammanlagda pensionens storlek.

● Härutöver har 9 av 10 personer i sin anställning även en kollektivavtalad

pensionsavsättning genom sin arbetsgivare. I den sammanlagda pensionen utgör

denna del en betydande andel, men varierande utifrån individens lönenivå och

anställningsavtal.

● Slutligen är det vars och ens eget ansvar att planera för sin pension, dvs att

komplettera med eget sparande. Sådant sparande utgör den översta delen i den s.k.

pensionspyramiden. Dock är avdragsmöjligheten för eget pensionssparande

borttagen. I motionen sägs ”att avdragen för privat pensionssparande bör öka”. Man

bör överväga att utreda lämpligheten att återinföra sådant avdrag.

● Inkomstpensionen har helt riktigt en inbyggd s k broms/balansering men den

inkluderar även belopp, s k arvsvinster, som höjer den sammanlagda nivån.

● Inkomstpensionen ökar i takt med aktuell värdeutveckling på kapitalet.

Garantipension är en grundtrygghet för den som haft låg eller ingen arbetsinkomst. För att få

full garantipension krävs att man bott 40 år i Sverige. (Garantipensionen är max 10 631 kr

/månad och för gifta 9 625 kr/ månad.) Idag finns ett undantag för asylinvandrare som

innebär att bosättningstiden i hemlandet ska kunna tillgodoräknas. Moderaterna vill att

samma regler ska gälla för alla och att undantaget bör tas bort. Den som flyttar utanför

Sverige får inte behålla en garantipension.

För personer med låg pension kan bostadstillägg komplettera ekonomin för att klara

boendekostnader.

Enligt Pensionsmyndigheten får medelpensionären 24 000 kr/månad före skatt. Med hänsyn

tagen till olika grundavdrag torde skatten, för en pensionär i Danderyd som har 24 000 kr i

pension, uppgå till ca 25 %.



Pensionsavsättningar/-inbetalningar är en del av en individs totala livslön och utgör således

underlag för inkomstbeskattning.

För oss moderater är det av yttersta vikt att vårt välfärdssystem är uppbyggt så att det inte

kan missbrukas. Moderaterna tar nu i regeringsställning ett krafttag för att samordna

samhällets transfereringar/utbetalningar. Målet är att det ska krävas att varje individ s a s

kvalificerar sig in för att kunna få del av gemensam välfärd. Ett led i detta arbete är att

Moderaterna ska genomföra en folkräkning.

Givetvis måste Sverige ha maxbelopp i bidragssystemen så att det alltid ska löna sig mer att

arbeta – och så småningom få en juste pension – mindre att ta emot bidrag.

Föreningsstyrelsen ser även framemot att Sverige snarast möjligt får se positiva effekter av

den moderatledda regeringens satsningar för att stoppa kriminalitet inom välfärden.

Gällande barnpension och efterlevandestöd är det en missuppfattning att alla s k

ensamkommande flyktingbarn har rätt till efterlevandestöd. Majoriteten av dessa barn söker

om familjeåterförening. Om barnet har uppburit efterlevandestöd blir det under en sådan

premiss, inte möjligt att hjälpa föräldrar/syskon att komma till Sverige.

Mot bakgrund av yttrandet ovan finns ingen anledning att gå vidare med det som tas upp i

motionen.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.



Förbättrade verktyg för startupföretag att rekrytera och behålla nyckelpersoner 
 
Sveriges välstånd bygger i grunden på vår framgångsrika export av högteknologi. Forskning 
visar dock tydligt att teknologiska paradigmskiften vanligen sker utanför befintliga storbolag, 
och det är därför helt centralt att Sverige har en blomstrande startupsektor, som gör oss 
fortsatt konkurrenskraftiga inom nya internationella industriella och digitala marknader. 
 
Även om Sveriges startupsektor brukar hyllas för det dussintal så kallade unicornföretag som 
startades under det tidigare 2000-talet så har det på senare år blivit allt tydligare att 
innovationskraften i Sverige i hög utsträckning inte kan förverkligas fullt ut. Den främsta 
anledningen till det stavas brist på kvalificerad personal, där den höga efterfrågan har lett till 
att lönerna dragit iväg till nivåer högt över statsskattegränsen även för unga personer. 
 
Konsekvensen har blivit att de duktigaste teknikerna idag i allt högre utsträckning inte vill 
vara anställda, utan har egna konsultbolag där de kan ansamla kapitalmängder istället för 
att behöva skatta ut dem som lön. För startups innebär det en stor osäkerhet att basera sin 
tekniska kompetens på konsulter, som per definition inte får hålla heltidsuppdrag längre än 
en begränsad tid för att inte skattemässigt betraktas som just anställda. Den osäkerheten 
leder i sin tur till svårigheter att ta in extern finansiering till bolaget. 
 
Lösningen borde vara att kunna ge nyckelpersoner aktier i startupen, för att få dem att ta en 
anställning där en del av förtjänsten kan beskattas som kapital i en framtid där bolaget 
faktiskt skulle lyckas ekonomiskt. Problemet är att det på grund av reglerna om så kallade 
underprisöverlåtelser inte är praktiskt möjligt att göra detta när bolaget börjat bedriva 
verksamhet, även om det ännu är många år tills man kan veta om bolaget blir livskraftigt. 
 
Det finns skrivelser i förarbetena till reglerna om underprisöverlåtelser om att anställda ska 
kunna ta över aktier under marknadspris utan att beskattas för underpriset under vissa 
förutsättningar, men det överlåts till domstolarna att besluta i varje enskilt fall. Givetvis 
vågar inga anställda utsätta sig för den typen av skattelegala risker, förutsatt att de ens 
känner till hur farlig risken faktiskt är. Det dock många som inte känner till reglerna och 
överlåter till underpris, vilket utsätter anställda för skatterisker de inte kan hantera. 
 
Undantagsreglerna för underprisöverlåtelser till anställda behöver förtydligas så att de 
tillåter överföring av befintliga aktier, med eller utan så kallad vesting, till nyckelpersoner 
utan beskattning vid mottagandet enligt liknande principer som för utgivning av så kallade 
kvalificerade personaloptioner. Skillnaden mellan dessa är den långsiktiga beskattningen, där 
personaloptioner alltså faller skattemässigt till korta gentemot att vara ”konsult”. 
 
Sverige är vidare ett land med en förhållandevis stor och framgångsrik finanssektor, vars 
bidrag till BNP vi inte vill tappa. För att behålla de i framtiden behöver vi även välmående 
startups inom den sektorn. Av något oklart skäl har dock just finansiella bolag undantagits 
från reglerna om kvalificerade personaloptioner, så för den svenska Fintech-sektorn finns 
inte ens denna lösning att tillgå för att rekrytera nyckelpersoner. Det råder ingen som helst 
tvekan om att detta håller tillbaka svenska startups inom just finans. Givetvis bör även 
svenska startups inom den finansiella sektorn tillåtas ge ut kvalificerade personaloptioner, på 
samma villkor som för alla andra sektorer. 



Jag yrkar därför på att föreningsstämman beslutar 
 
att Moderaterna ska verka för att förtydliga reglerna för tillåtna underprisöverlåtelser till 
anställda nyckelpersoner på liknande vis som gjorts för kvalificerade personaloptioner. 
 
att Moderaterna ska verka för att kvalificerade personaloptioner ska få ges ut även av 
finansiella företag, på liknande villkor som startups i alla andra branscher får göra. 
 
att föreningsstämman sänder motionen vidare till länsstämman. 
 
 
Danderyd, 2023-01-30 
 
Ulf Ahrner 
 



Styrelsens Yttrande – Motion Förbättrade verktyg för startupföretag att rekrytera och

behålla nyckelpersoner

Danderyd och Sverige behöver göra allt för att skapa gynnsamma förutsättningar för nya

företag vilket både skapar arbetstillfällen och bidrar till välfärden. Administrationen för att

starta företag i Sverige är mycket enkel, men villkoren för att säkra arbetskraft desto sämre.

Styrelsen delar motionärens syn på underprisöverlåtelser och önskemål om att göra

kvalificerade personaloptioner tillgängligt för alla branscher.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.



Öka följsamheten av kreditmarknadslagen genom förbättrade regler för skuldindrivning 
 
Under 2021 förbättrades kreditmarknadslagen och Finansinspektionens föreskrifter för 
kreditbedömning i syfte att minska problemen med att lån utan säkerhet ges utan tillräcklig 
hänsyn till låntagarens förmåga till återbetalning med bibehållen rimlig levnadsstandard. Det 
är meningen att FI ska granska och sanktionera kreditinstitut som inte följer reglerna, men 
detta görs i regel först efter några års verksamhet, vilket ger mindre följsamma aktörer tid 
att ge ut tiotusentals lån innan någon granskning har genomförts. Tillsyn räcker helt enkelt 
inte, utan det krävs att den kompletteras med en bra incitamentsstruktur. 
 
Dagens struktur är en katastrof. Låt säga att ett institut lämnar ett ansvarfullt lån, men att 
låntagaren inte är nöjd med det godkända kreditbeloppet och/eller nekas nya krediter vid 
senare tillfälle. Då går låntagaren till ett mindre noggrant kreditinstitut och lånar mer än vad 
reglerna anser lämpligt. När krediterna så småningom hamnar hos Kronofogden behandlas 
alla skulder likvärdigt och såväl indrivna belopp som skuldsanering kommer fördela indrivna 
medel proportionellt mellan den ansvarsfulla långivaren och de mindre ansvarsfulla som gett 
lån därefter. Om de oseriösa är större än den seriösa får de dessutom en större andel av 
pengarna i saneringen. 
 
Detta blir också ett gissel för tex mindre företag som ställt ut fakturor till någon som hamnar 
hos Kronofogden. Konkurslagstiftningen ger vissa typer av skulder förtur, men distinktionen 
är grov och mellan de flesta skulder görs ingen skillnad. Återigen kan krediter lämnade utan 
att ha följt kreditmarknadslagen eller Finansinspektionens föreskrifter likställas med krediter 
eller fakturor som lämnats ansvarsfullt. Reglerna finns för att minska problemen, men när 
tillsyn inte fungerar som verktyg behövs ytterligare åtgärder. 
 
Om det blev möjligt för låntagaren, andra fordringsägare eller Kronofogden att begära 
nedprioritering av skulder som getts i strid med reglerna skulle incitamenten förändras 
dramatiskt. En sådan struktur skulle snabbt minska viljan att låna ut utan att ha gjort den 
ansvarsfulla kreditprövning som lag och riktlinjer föreskriver. Det är troligt att detta skulle 
leda till att utlåningen utanför vad som är lämpligt skulle minska, och att det därmed också 
blir färre personer som överhuvudtaget hamnar hos Kronofogden eller i skuldsanering. 
 
Givetvis är det viktigt att det är möjligt för människor att ta lån inom ramen för vad lagen 
föreskriver, men det är också viktigt att de företag som sköter sig får betalt i högre grad än 
de som inte följer lag och föreskrifter. En högre kreditkvalitet minskar även de generella 
riskerna i kapitalmarknaden och stärker folkets och de internationella finansmarknadernas 
syn på Sveriges ekonomi. 
 
 
Jag yrkar därför på att föreningsstämman beslutar 
 
att Moderaterna ska verka för att skapa en incitamentsstruktur för att göra ansvarsfulla 
kreditbedömningar genom förbättrade regler för att prioritera ner fordringar som getts i 
strid med tillämpliga regelverk. 
 
att föreningsstämman sänder motionen vidare till länsstämman. 



 
 
Danderyd, 2023-01-30 
 
Ulf Ahrner 
 
 
Kommentar JG: 
Konsumentkreditlagen innebär att alla kreditgivare måste följa god kreditgivningssed, och 
göra en kreditprövning. God kreditgivningssed betyder bland annat man ska ha 
konsumentens intresse i fokus exempelvis förklara vissa delar av avtalet för att konsumenten 
ska förstå vad avtalet innebär och vilka kostnader som konsumenten ska betala. 
För att lämna eller förmedla krediter till konsumenter krävs tillstånd från FI enligt lagen 
(2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.  
I ansökan ska anges interna regler för kreditgivning enligt Finansinspektionens författnings-
samling. Bland de interna reglerna ska finnas företagets rutin för att utföra kreditprövning 
enligt konsumentkreditlagen.  
Företag som beviljats tillstånd står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn.  
 
Konsumentverket utövar tillsyn över att företagen följer konsumentkreditlagen. Tillsynen 
omfattar bland annat hur företagen utför kreditprövningar. Konsumentverkets tillsyn 
omfattar de företag som har tillstånd enligt lag om viss verksamhet med konsumentkrediter 
men även de företag som inte behöver ha tillstånd för sin kreditgivningsverksamhet.  
 
Finansinspektionen granskar företagens interna styr- och kontrollformer och att 
verksamheten drivs på ett sätt som är sunt. Tillsynen omfattar endast företag med tillstånd. 
Finansinspektionen får dock ingripa mot den som driver tillståndspliktig verksamhet utan 
nödvändigt tillstånd. 
 
Att verka mot oseriösa aktörer är vällovligt. Är det så att tillsynen brister kan en rangordnad 
struktur bidra skapa incitament till en sundare kreditgivning. I motionärens exempel tas dock 
bara upp seriösa kreditgivare men kan även omfatta en översyn av prioritering av andra 
oprioriterade fordringar bl.a. från uppdragstagare, exempelvis hantverkare.  
 
Styrelsen föreslår att stämman antar motionen enligt yrkandet. 



Styrelsens Yttrande – Motion Öka följsamheten av kreditmarknadslagen genom

förbättrade regler för skuldindrivning

Konsumentkreditlagen innebär att alla kreditgivare måste följa god kreditgivningssed, och

göra en kreditprövning. God kreditgivningssed betyder bland annat man ska ha

konsumentens intresse i fokus exempelvis förklara vissa delar av avtalet för att konsumenten

ska förstå vad avtalet innebär och vilka kostnader som konsumenten ska betala.

För att lämna eller förmedla krediter till konsumenter krävs tillstånd från FI enligt lagen

(2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

I ansökan ska anges interna regler för kreditgivning enligt Finansinspektionens

författnings-samling. Bland de interna reglerna ska finnas företagets rutin för att utföra

kreditprövning enligt konsumentkreditlagen.

Företag som beviljats tillstånd står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn.

Konsumentverket utövar tillsyn över att företagen följer konsumentkreditlagen. Tillsynen

omfattar bland annat hur företagen utför kreditprövningar. Konsumentverkets tillsyn

omfattar de företag som har tillstånd enligt lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

men även de företag som inte behöver ha tillstånd för sin kreditgivningsverksamhet.

Finansinspektionen granskar företagens interna styr- och kontrollformer och att

verksamheten drivs på ett sätt som är sunt. Tillsynen omfattar endast företag med tillstånd.

Finansinspektionen får dock ingripa mot den som driver tillståndspliktig verksamhet utan

nödvändigt tillstånd.

Att verka mot oseriösa aktörer är vällovligt. Är det så att tillsynen brister kan en rangordnad

struktur bidra skapa incitament till en sundare kreditgivning. I motionärens exempel tas dock

bara upp seriösa kreditgivare men kan även omfatta en översyn av prioritering av andra

oprioriterade fordringar bl.a. från uppdragstagare, exempelvis hantverkare.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.



Låt alla arbetstagare själva få bestämma över flyttar till andra försäkringsbolag 
 
Ungefär hälften av svenskarna har så kallade kollektivavtalade försäkringar, som ofta har 
hårt förhandlade villkor och som arbetstagarna har liten möjlighet att påverka. Med den 
andra halvan har tjänstepensioner som arbetsgivaren upphandlat själva. Den upphandlingen 
främjar vanligen arbetsgivarens bekvämlighet och försäkringsbolaget tar betalt för den 
servicen genom att ta ut höga avgifter ur de anställdas pensionsförsäkringar. 
 
Sedan den 1 juli 2022 har arbetstagare med icke kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring 
(med vissa undantag) från en tidigare arbetsgivare rätt att själv bestämma var hen vill att 
pensionspengarna ska förvaltas. Fast i praktiken är det ofta svårt, eller till och med omöjligt, 
att nyttja möjligheten. Det är arbetsgivaren som har tecknat tjänstepensionsförsäkringen 
som är försäkringstagare, och som därför måste godkänna en flytt. Det finns orsaker till att 
det kan vara bra så länge den anställde är kvar på bolaget, men tyvärr kvarstår förhållandet 
även efter att man bytt jobb, och till och med om arbetsgivaren lagt ner och inte längre kan 
agera avtalspart i praktiken. 
 
I förra regeringens proposition för utökad flytträtt att även svårigheterna att få tillstånd av 
sin före detta arbetsgivare att flytta ”sin” tjänstepensionsförsäkring anses ”ligga utanför 
denna lagstiftnings räckvidd”. Riksdagen antog dock en motion som begärde att denna fråga 
utreds vidare. Det är viktigt att Moderaterna tar ställning i denna fråga i ett läge där en låg 
avgift på de egna pensionspengarna får en allt större betydelse för levnadsstandarden som 
pensionär. 
 
Det är slutligen en del i svensk rättstradition att i det längsta försöka undvika retroaktiva 
lagändringar som påverkar civilrättsliga avtalsförhållanden. Det faktum att det här förslaget 
inte påverkar vilka som är avtalsparter i de berörda försäkringarna har enligt propositionen 
underlättat de juridiska övervägandena för att kunna genomföra reformen. Utan en ändring 
även av kravet på arbetsgivarens underskrift är dock risken stor att effekten av det blir 
ganska liten. 
 
Det enda rimliga vore såklart att den anställde automatisk tar över ägandeskapet, alltså 
även blir försäkringstagare, för sin tjänstepensionsförsäkring när en anställning avslutas. Då 
kan hen själv skriva under flyttar, och den före detta arbetsgivaren slipper oönskad 
administration. En sådan reform torde dessutom vara möjlig att genomföra utan att det 
skulle betraktas som en retroaktiv lagändring, genom att lagstifta att arbetsgivare, eller part 
som trätt i dess ställe, ska överföra ägandeskapet till tidigare anställda före ett visst datum. 
 
 
Jag yrkar därför på att föreningsstämman beslutar 
 
att Moderaterna ska verka för att ägarskapet för tjänstepensionsförsäkringar framöver ska 
överföras till den anställde i samband med att anställningen avslutas. 
 
att Moderaterna ska verka för att ägarskapet även för äldre tjänstepensionsförsäkringar ska 
överföras till de tidigare anställda. 
 



att föreningsstämman sänder motionen vidare till länsstämman. 
 
 
Danderyd, 2023-01-30 
 
Ulf Ahrner 



Styrelsens Yttrande – Motion Låt alla arbetstagare själva få bestämma över flyttar till andra

försäkringsbolag

En bra och initierad motion där intentionen är att den enskilde ska få bestämma över sina

egna medel samt ha valfrihet.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.



Motion till årsmötet 20230215 

 

Till styrelsen för Moderata samlingspartiet i Danderyd 2023 

Det mycket allvarliga omvärldsläget, det allvarligaste sedan Andra världskriget kräver 
ett ansvarstagande och en upprustning på flera fronter. Allt fler stater har sedan 
Rysslands invasion av Ukraina förstått vikten av bredd i vapenkunskap bland 
befolkningen och tagit ett antal initiativ för att uppmuntra skyttesport bland sina 
befolkningar. Danderyds kommun har här en möjlighet att ta position och visa vägen 
för andra kommuner i konkreta handlingsplaner. 

Hemvärnets fyra bataljoner – en bataljon består av 500 soldater – i Stockholmsområdet 
lider av stark brist på skjutbanetid på Livgardet och Berga och skulle vara starkt 
betjänta av att få möjlighet att underhålla och utveckla sin skytteförmåga på fler 
platser. 

Många gamla skytteanläggningar runt Stockholm har de senaste 30 åren lagts ner 
främst på grund av bullerhänsyn och miljötillstånd. En ny skyttebana bör därför vara en 
inomhusbana och miljöanpassad. Det ger också möjlighet till året-runt träning 

Skytte är en stor folkrörelse och blir mer och mer populärt. Som exempel kan nämnas 
att Stockholms centrala jaktkrets för Svenska Jägarförbundet har 16 000 medlemmar. I 
dagsläget är det flera års väntetid att komma med i en pistolskytteförening och 
föreningarna har i sin tur svårt att hyra bantid. 

En miljöanpassad skytteanläggning i Danderyd skulle kunna vara en 
inomhusanläggning upp till 50 meter.  

Vi anser: 

- Att det finns en stark efterfrågan på en modern skjutanläggning i kommunen och 
närområdet 

- Att en dylik satsning torde kunna göras möjlig för relevant  entreprenör att bygga 
och driva. 

- Att Danderyd och närliggande kommuner idag saknar en anläggning för en av 
Sveriges största folkrörelser. En modern skytteanläggning skulle öka livskvalitén 
för många kommuninvånare. 

- Att även andra, som t ex Försvarsmakten och Polisen skulle ha stor användning 
av en modern skytteanläggning centralt placerad t ex en Skyttebiograf eller 
IPSC bana eller annan typ av övningsbana 

Vi föreslår att årsmötet beslutar ge styrelsen i uppdrag 

- Att förespråka att Danderyds kommun utreder möjligheten att låta uppföra en 
skytteanläggning i Danderyd 

- Att uppmana Danderyds kommun att undersöka om Försvarsmakten och 
Polisen har intresse av sådan anläggning 

Danderyd 20230201 

Claes Breitholtz  Erik Hafström Emma Wicksell Ludvig Waldenström Fredrik Näslund  



Styrelsens yttrande - Motion Utred möjligheten att uppföra en
skytteanläggning i Danderyd

Det allvarliga omvärldsläget är något vi delar motionärernas oro för. Rysslands
invasion av Ukraina har gjort att oron i vårt samhället ökat. Kriget kommer allt
närmare oss. Danderydsbornas trygghet är en viktig prioritering för Moderaterna i
Danderyd.

Om det framkommer att det finns en efterfrågan från exempelvis Försvarsmakten
eller Polismyndigheten om att anlägga en miljöanpassad skytteanläggning i
Danderyd så kommer vi verka för att kommunen självklart hanterar denna fråga i
positiv anda.

Däremot är det vår uppfattning att en sådan anläggning inte bör byggas eller drivas i
kommunens regi.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.



Moderaterna i Danderyd, Årsmöte 2023 

Valberedningens förslag 
 
Ordf:                  Leo Smidhammar 
V ordf:                Johanna Hornberger 
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                             Claes Breitholtz 
  
Rev ersättare:    Benkt Lindström 
                             Elisabet Carlberg 
  
Ord stämmor:    Hanna Bocander 
                             Christian Hoas 
                             Johanna Hornberger 
                             Carl Gustaf Pfeiffer (vi utgår ifrån att Pfeiffer representerar MUF) 
                             Boris von Uexkull 
                             Carina Erlandson 
                             Leo Smidhammar 
                             Bigitta Sundman 
                             Anders Bergstrand 
                             Ludvig Waldenström 
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                             Utses av MUF 1 
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Ers stämmor:     Samuel Terling 
                             Catrin Tidström 
                             Johan Gröndal 
                             Elisabeth Kotsinas 
                             Sandra Åberg 
                             Ulla Hurtig Nielsen 
                             Fredrik Näslund 
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