
VÄLKOMMEN
24-25 mars 2017 Karlstad CCC



Värmländsk afton och fredagens 
middag
Redan på torsdag kväll inbjuds alla deltagare till ett 
välkomstmingel. Se separat inbjudan för detaljer.

På fredag kväll blir det sittande tvårätters 
middag med kaffe. Kvällen bjuder också på 
musikunderhållning och tillfälle till dans. 

Om man ej önskar delta på fredagens middag går 
det att avanmäla sig, vilket minskar deltagaravgiften 
med 500 kronor.

Nätverka med utställande företag 
och organisationer
Missa inte möjligheten att nätverka och skapa 
kontakt med alla utställare som kommer till 
Sverigemötet för att träffa engagerade moderater. 
I Sverigemötestidningen, som i år även skickas ut 
digitalt till alla deltagare, kan du se vilka utställare 
som finns på plats. 

Konferensavgift
Grundkonferensavgift: 3.900 kronor 
Konferensavgift tidig anmälan: 2.900 kronor

Sista anmälningsdag är den 27 februari 2017.

Om du gör en tidig anmälan som är 
riksorganisationen tillhanda (via respektive 
förbundskansli) senast den 30 januari 2017 betalar 
du det lägre priset.

I konferensavgiften inkluderas konferenskostnader, 
lunch och middag fredag, lunchbox lördag samt fika 
båda dagarna. 

Konferens- och logikostnader faktureras respektive 
förbund för vidare debitering.

Specialkost
Vid allergier och intoleranser meddela specialkost 
på din anmälan. Vi har tyvärr inte möjlighet att 
tillgodose olika typer av dieter såsom LCHF, 5:2 med 
flera. 

Workshops
Under Sverigemötet genomförs tio workshops. 
Syftet är att diskutera olika frågeställningar inom de 
fem reformgrupperna: 

• Ansvar för ekonomin med minskade 
bidragskostnader

• En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot 
dåliga skolor 

• Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

• Tillväxt i hela Sverige 

• Trygghet att lita på

Inför Sverigemötet kommer frågeställningarna att 
mejlas ut till respektive deltagare. 

Sverigemötet vänder sig till dig som har förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, 
riksdag, är föreningsaktiv eller intresserad av Moderaternas politik.

Olika varianter av seminarier
I år provar vi nya typer av seminarier: workshops, 
lyssnarseminarier och metodseminarier. De olika 
seminarievarianterna illustreras i programmet av 
följande symboler:

Workshop

Lyssnarseminarie

Metodseminarie

Workshopparna är cirka 90 minuter långa 
och förekommer under programblock 
1-3. Lyssnarseminarierna och de flesta av 
metodseminarierna är 45 minuter och startar två 
gånger per programblock. Observera att om du 
väljer ett kort seminarium så går det inte att välja ett 
långt seminarium under samma block.



Hotellalternativ
Kostnaden för enkelrum/dubbelrum/trippelrum för  
respektive hotellalternativ är följande: 

Alternativ 1:  
Enkelrum:  2.200 kronor/person/natt.  
Dubbelrum:  900 kronor/person/natt. 
Trippelrum: 550 kronor/person/natt.

Hotell i Karlstad med gångavstånd till CCC.

Hotell: Clarion Hotel Plaza, Hotell Bilan, Elite 
Stadshotellet, Scandic Karlstad City och Scandic 
Winn. 

Alternativ 2:  
Enkelrum:  1.300 kronor/person/natt. 
Dubbelrum:  600 kronor/person/natt. 
Trippelrum: 400 kronor/person/natt.

Hotell i Karlstad med lite längre gångavstånd till CCC.

Hotell: Clarion Collection Hotell Drott, Good Morning 
Hotel, Hotel Savoy och Scandic Klarälven. 

Alternativ 3:  
Enkelrum:  1.000 kronor/person/natt.  
Dubbelrum:  500 kronor/person/natt.

Hotell med ordnad busstransport.

Hotell: Best Western Gustaf Fröding och Statt 
Kristinehamn.

OBS! Du måste skriva VEM du vill dela rum med 
och ni måste båda bekräfta detta med era namn 
på respektive anmälan. Om inte detta görs bokas 
ni automatiskt in på enkelrum.

Avbokningsregler
Deltagare som avbokas utan ersättare fr o m den 
9 mars 2017 kommer att debiteras full konferens- och 
hotellkostnad.

OBS! Alla ändringar som görs i bokningen efter den 
9 mars 2017 debiteras en administrations avgift på 
350 kronor per ändring.

Transporter
Du ordnar själv din resa till till Karlstad.

Det kommer att finnas busstransporter för de som 
bor på hotell en bit från konferens anläggningen 
(hotellalternativ 3).

Det kommer även att finnas vägvisare utplacerade på 
både buss- och tågstationen för att vara behjälpliga 
vid ankomst.

Anmälan via webb
På www.moderat.se/sverigemotet-2017 gör du din 
anmälan. Din anmälan skickas till ditt förbund för 
godkännande. Förbundet skickar efter godkännande 
anmälan vidare till riksorganisationen. 

Anmälan till Sverigemötet ska vara riks organisationen 
tillhanda senast den 27 februari 2017 eller för att 
erhålla rabatt på konferenskostnaden senast den 30 
januari 2017.

Bekräftelse på ditt deltagande kommer att mejlas 
ut till den adress som anges vid anmälan cirka 
två veckor innan Sverigemötet. Bekräftelsen 
innehåller den personliga QR-kod som scannas vid 
inregistrering i lokalerna.

Välkommen till Karlstad!

Upplysningar
Förfrågningar om hotell och övriga praktiska arrangemang besvaras mellan klockan 09:00-17:00 av  
Susanne Pettersson på riksorganisationen, 08-676 81 18, e-post: sus@moderaterna.se

Upplysningar vad gäller programmets innehåll  
lämnas av policychef Mattias Keresztesi, 070-814 81 41  e-post: mattias.keresztesi@moderaterna.se 
eller projektledare Elin Hansson, 072-236 90 92,  e-post: elin.hansson@moderaterna.se

Nätverk
I samband med din anmälan till Sverigemötet kan du 
också anmäla intresse för några av våra sak politiska 
nätverk där du kan registrera dig för att få löpande 
information om vår politik.



Torsdagen den 23 mars, dagen före Sverigemötets inledning, bjuder Moderaterna 
i Värmland in till en värmländsk afton på Sandgrund Lars Lerin. Här kommer du 
kunna mingla med andra glada moderater, men även checka in till konferensen redan 
kvällen innan. 

För 290 kronor får du fyra snittar och ett glas cava och naturligtvis inträde till denna 
kväll samt dessutom inträde till galleriet. Sandgrund är Lars Lerins permanenta 
konsthall, belägen i Karlstad i den ombyggda restaurangen Sandgrund. Här kan du 
se Lars Lerins utställning året om och även besöka gästutställningsrummet med 
utställningar av speciellt inbjudna konstnärer. Titta gärna in på deras hemsida innan 
besöket: http://sandgrund.org

Varmt välkomna till Karlstad och Värmland!

Tid: 19:00-22:00 (snittar och cava serveras fram till klockan 21:00) 

Plats: Sandgrund Lars Lerin, Västra Torggatan 28, Karlstad (400 meter från CCC)

Pris: 290 kronor

Välkommen till 

värmländsk
afton!



Fredag 24 mars 2017

08:30 Samling, kaffe Karlstad CCC

09:30 Välkommen till Sverigemötet

Inledning av förbundsordförande Stina Höök,  
Värmland

09:45 Tal av partisekreterare Tomas Tobé

Programblock 1

10:45-12:30 Workshops 1 (90 minuter) 10:45-11:30 Seminariepass 1a (45 minuter)

1:01 Workshop: Ansvar för ekonomin med  
minskade bidragskostnader (samma som 2:03)

1:a4 Tillväxt i hela Sverige: Livskraftigt lokalt 
företagsklimat 

1:02 Workshop: En trygg gemensam välfärd med 
nolltolerans mot dåliga skolor (samma som 2:04)

1:a5 Trygghet att lita på: Svensk polis ska 
stärkas

1:03 Workshop: Arbete och ansträngning ska alltid 
löna sig (samma som 3:01)

1:a6 Tillväxt i hela Sverige: Ökat byggande och 
fler bostäder

1:a7 Tillväxt i hela Sverige: Ansvar för miljö- och 
klimat

1:a8 Det du inte såg – lyssna till Patrik Sjöberg

11:45-12:30 Seminariepass 1b (45 minuter)

1:b9 Tillväxt i hela Sverige: En pålitlig  
infrastruktur 

1:b10 Tillväxt i hela Sverige: Hela landet ska 
fungera

1:b11 Trygghet att lita på: En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik

1:b12 Trygghet att lita på: Nästa steg i utrikes- 
och säkerhetspolitiken

1:b13 Internt kommunseminarium  
Endast för moderata förstanamn i opposition  
(ej öppet för media)

12:30 Lunch

Programblock 2

13:30-15:15 Workshops 2 (90 minuter) 13:30-14:15 Seminariepass 2a (45 minuter)

2:01 Workshop: Tillväxt i hela Sverige  
(samma som 3:02)

2:a5 Arbete och ansträngning ska alltid löna sig: 
Bryt utanförskap och bidragsberoende lokalt

2:02 Workshop: Trygghet att lita på 
(samma som 3:03)

2:a6 Arbete och ansträngning ska alltid löna sig: 
Bättre förutsättningar för omställning och ett 
längre arbetsliv 

2:03 Workshop: Ansvar för ekonomin med  
minskade bidragskostnader (samma som 1:01)

2:a7 Så lyckas du med din personvalskampanj

PROGRAM



2:04 Workshop: En trygg gemensam välfärd med 
nolltolerans mot dåliga skolor (samma som 1:02)

2:a8 Internt kommunseminarium  
Endast för moderata förstanamn i majoritet 
(ej öppet för media)

14:30-15:15 Seminariepass 2b (45 minuter)

2.b9 Arbete och ansträngning ska alltid löna 
sig: Lokala reformer för en bättre fungerande 
arbetsmarknad

2:b10 Opinionen från Stockholm till Ockelbo

2:b11 Retorik och debatteknik 

2:b12 Få ut ditt budskap

15:15 Kaffe

Programblock 3

16:00-17:45 Workshops 3 (90 minuter) 16:00-16:45 Seminariepass 3a (45 minuter)

3:01 Workshop: Arbete och ansträngning ska alltid 
löna sig (samma som 1:03)

3:a5 Ansvar för ekonomin med minskade 
bidragskostnader: Skattepengar ska användas 
effektivt och rätt

3:02 Workshop: Tillväxt i hela Sverige  
(samma som 2:01)

3:a6 Ansvar för ekonomin med minskade 
bidragskostnader: Bättre stöd och hjälp att gå 
från sjukfrånvaro till arbete 

3:03 Workshop: Trygghet att lita på (samma som 2:02) 3:a7 Nolltolerans mot dåliga skolor

3:04 Digital kommunikation 3:a8 Att leda en valrörelse

17:00-17:45 Seminariepass 3b (45 minuter)

3:b9 Reformarbetet bakom Moderaternas Plan 
för ett starkare Sverige 

3:b10 En trygg gemensam välfärd: Hög kvalitet i 
hälso- och sjukvården 

3:b11 En trygg gemensam välfärd: Äldre-
omsorgen ska fungera

3:b12 Internt landstings- och regionseminarium 
Endast för moderata förstanamn i majoritet/
opposition (ej öppet för media)

20:00 Middag med underhållning Karlstad CCC

Lördag 25 mars 2017

Programblock 4

09:30 Seminariepass 4 (45 minuter)

4:01 Moderata Ungdomsförbundet: Hur ska det nya samhällskontraktet se ut?

4:02 Moderatkvinnorna: Förslag för ett säkrare och mer integrerat samhälle

4:03 Öppna Moderater: Så blir din kommun bäst i Sverige på hbtq-frågor

4:04 Moderata Seniorer: Framtidens sjukvård – vård med värde?

4:05 Jarl Hjalmarson Stiftelsen: Demokrati eller diktatur i östra Europa – Hur kan Sverige påverka?

4:06 Moderaternas företagarråd – nästa steg

4:07 Lokal strategi/Moppins

4:08 Så möter du väljarna – dörrknackning och kampanj i praktiken

4:09 Modern teknik i skolan ger bättre kunskapsresultat och mer intresserade elever

10:15 Kaffe

11:00 Plan för ett starkare Sverige Reformgruppernas ordföranden 
Ulf Kristersson, Peter Danielsson, Elisabeth  
Svantesson, Jessica Polfjärd och Tomas Tobé

11:45 Tal av partiordförande Anna Kinberg Batra

Avslutning



Programblock 1
Workshops 1 (ca 90 minuter) 

Fredag 24/3 klockan 10:45-12:30

1:01 Workshop: Ansvar för ekonomin med minskade 
bidragskostnader

SAMMA SOM 2:03 

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson

1:02 Workshop: En trygg gemensam välfärd med 
nolltolerans mot dåliga skolor

SAMMA SOM 2:04  

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Peter Danielsson, 1:e vice partiordförande

1:03 Workshop: Arbete och ansträngning ska alltid löna 
sig

SAMMA SOM 3:01 

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson, 2:e vice partiordförande

BESKRIVNINGAR



Seminariepass 1a (45 minuter) 
Fredag 24/3 klockan 10:45-11:30

1:a4 Tillväxt i hela Sverige:  
Livskraftigt lokalt företagsklimat 

För tillväxt i hela Sverige krävs fler företag och bättre förutsättningar för företagande och 
entreprenörskap. Reformgruppen fokuserar därför på att förnya och stärka Moderaternas 
samlade politik för företagande. Seminariet tar upp vad som behöver göras för ett livskraftigt 
lokalt företagsklimat.

Medverkande:  
Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson 
Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker
Anna Tenje, kommunalråd Växjö

Moderator:
Anders Gäfvert, oppositionsråd Härnösand

1:a5 Trygghet att lita på:  
Svensk polis ska stärkas

Svensk polis vittnar om ett allvarligt läge inom poliskåren. Omorganisationen har tagit kraft och 
inte uppfyllt förväntningarna. Problembilden är bred. Trots en tuff arbetssituation gör poliser 
runt om i landet fantastiska insatser. Samtidigt finns brister. Polisens utredningsresultat är nu 
den lägsta på 16 år. Reformgruppen fokuserar därför bland annat på vad som behöver göras 
för att polisen ska fungera bättre, ha goda förutsättningar att göra sitt jobb och lägga grunden 
för en trygghet att lita på. 

Medverkande:  
Beatrice Ask, rättspolitisk talesperson 
Nikolina Bucht, polis 
Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd Malmö  

Moderator: 
Hampus Magnusson, oppositionsråd Göteborg

1:a6 Tillväxt i hela Sverige:  
Ökat byggande och fler bostäder

Ett av de största hindren för stärkt tillväxt är den rådande akuta bostadsbristen i Sverige. Inom 
Tillväxt i hela Sverige utvecklar vi därför reformer för att kunna öka byggandet och se till att det 
blir fler bostäder i Sverige. Vilka perspektiv är viktiga för kommunerna för att fler bostäder ska 
kunna byggas?

Medverkande:  
Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka
Anders Åhrlin, oppositionsråd Örebro 

Moderator: 
Ina Djurestål, Riksordförande Moderata Studenter 



1:a7 Tillväxt i hela Sverige:  
Ansvar för miljö och klimat

För Moderaterna går ett långsiktigt och ambitiöst miljö- och klimatarbete hand i hand 
med jobb och tillväxt. Vår miljö- och klimatpolitik ska vara kostnadseffektiv med beräknad 
klimat- och miljönytta. Inom reformgruppen tas ytterligare steg i det arbetet – lyssna till såväl 
internationella som lokala perspektiv. 

Medverkande:
Johan Hultberg, miljö- och klimatpolitisk talesperson
Elisabeth Unell, oppositionsråd Västerås 
Christofer Fjellner, europaparlamentariker

Moderator: 
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot 

1:a8 Det du inte såg 

Patrik Sjöberg beskriver sin karriär som innehöll både framgångar och motgångar. 
Idrottsrörelsen är fantastisk, men samtidigt finns det allvarliga problem.

Finns det en rädsla om att prata om de fall av kränkningar mot barn och unga som har 
uppkommit? Hur följs idrottens värdegrunder?

Medverkande:
Patrik Sjöberg, höjdhoppare och författare till boken Det du inte såg

Moderator:
Saila Quicklund, idrottspolitisk talesperson

Seminariepass 1b (45 minuter) 
Fredag 24/3 klockan 11:45-12:30

1:b9 Tillväxt i hela Sverige:  
En pålitlig infrastruktur 

Reformgruppen utvecklar Moderaternas politik vad gäller infrastruktur, som lägger 
grunden för tillväxt i hela landet. Det regionala pendlandet och industrins behov av pålitliga 
godstransporter står i centrum. Hur kan vi arbeta bättre regionalt och lokalt med infrastruktur 
för ökad tillväxt?  

Medverkande: 
Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson
Edward Riedl, riksdagsledamot
Kristoffer Tamsons, landstingsråd Stockholms län
Carl Johan Sonesson, oppositionsregionråd Skåne

Moderator: 
Ann-Sofie Alm, oppositionsråd Munkedal



1:b10 Tillväxt i hela Sverige:  
Hela landet ska fungera

För att skapa tillväxt i hela Sverige behövs en politik som stärker mindre orter, landsbygd och 
glesbygd. På alltför många platser runt om i landet brister framtidstron. Samtidigt finns stor 
potential som måste tas tillvara. Seminariet fokuserar på hur vi kan göra det enklare att bo, 
arbeta, studera och driva företag i hela landet. 

Medverkande:
Jonas Jacobsson Gjörtler, gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Andreas Löwenhöök, oppositionsråd Skellefteå 
Sten Bergheden, landsbygdspolitisk talesperson
Malin Höglund, kommunalråd Mora 

Moderator: 
Åsa Coenraads, riksdagsledamot  

1:b11 Trygghet att lita på:  
En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Sverige ska vara ett land som bidrar till att människor ges skydd, såväl här som i andra länder, 
men vi måste också se till de förutsättningar vi har och situationen i Sverige. Reformgruppen 
arbetar därför med att utforma en långsiktigt hållbar migrationspolitik som bättre tar hänsyn till 
bland annat det stora mottagande av asylsökande Sverige haft och hur integrationen fungerar. 

Medverkande:  
Johan Forssell, talesperson migration, sjukförsäkring och pensioner 
Camilla Brunsberg, oppositionsråd Karlskrona
Tobias Billström, riksdagens 1:e vice talman

Moderator: 
Gunnar Strömmer, ledamot i partistyrelsen 

1:b12 Trygghet att lita på:  
Nästa steg i utrikes- och säkerhetspolitiken

Trygghet att lita på arbetar för att Moderaterna fortsatt ska ha en utrikes- och säkerhetspolitik 
som riktar in sig på såväl rådande som långsiktiga utmaningar. Vår politik ska se till Sveriges 
intressen samtidigt som den tydligt ska inriktas mot att Sverige och världen stärks av 
samarbete och utbyte med andra länder. Säkerhet bygger vi tillsammans med andra. 

Medverkande:  
Karin Enström, utrikespolitisk talesperson 
Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson 

Moderator: 
Diana Janse, utrikespolitisk rådgivare riksorganisationen 

1:b13 Internt kommunseminarium 

ENDAST FÖR MODERATA FÖRSTANAMN I OPPOSITION

Moderata förstanamn i opposition i samtal med partiledningen.  

EJ ÖPPET FÖR MEDIA. 



Programblock 2
Workshops 2 (ca 90 minuter) 

Fredag 24/3 klockan 13:30-15:15

2:01 Workshop: Tillväxt i hela Sverige

SAMMA SOM 3:02  

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen

2:02 Workshop: Trygghet att lita på

SAMMA SOM 3:03  

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Tomas Tobé, partisekreterare 

2:03 Workshop: Ansvar för ekonomin med minskade 
bidragskostnader

SAMMA SOM 1:01  

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson 

2:04 Workshop: En trygg gemensam välfärd med 
nolltolerans mot dåliga skolor

SAMMA SOM 1:02  

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Peter Danielsson, 1:e vice partiordförande



Seminariepass 2a (45 minuter) 
Fredag 24/3 klockan 13:30-14:15

2:a5 Arbete och ansträngning ska alltid löna sig: Bryt 
utanförskap och bidragsberoende lokalt

Upp emot motsvarande en miljon människor i Sverige befinner sig i utanförskap och 
bidragsberoende. I 130 områden i Sverige är utanförskapet särskilt stort. Färre än hälften i 
arbetsför ålder arbetar i dessa områden. Reformgruppen fokuserar därför på hur utanförskap 
och bidragsberoende kan brytas och hur integrationen kan fungera bättre. Seminariet tar upp 
vad som kan göras lokalt för att fler ska lämna utanförskap för egen försörjning.

Medverkande:  
Anna Jähnke, kommunalråd Helsingborg
Niklas Wykman, riksdagsledamot
Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande Vallentuna 

Moderator: 
Jörgen Berglund, oppositionsråd Sundsvall

2:a6 Arbete och ansträngning ska alltid löna sig: 
Bättre förutsättningar för omställning och ett 
längre arbetsliv 

Erfarna medarbetare som vill jobba längre ska tas tillvara. Det behövs därför insatser som 
får fler äldre att både kunna och vilja stanna kvar och arbeta. Reformgruppen ser därför över 
hur förutsättningarna för omställning, vidareutbildning och ett längre arbetsliv kan förbättras. 
Vad kan vi göra lokalt och regionalt för bättre förutsättningar för omställning och ett längre 
arbetsliv?

Medverkande:  
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd Stockholms stad
Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande Halmstad 
Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande Vellinge
Katarina Brännström, riksdagsledamot 

Moderator: 
Erik Bengtzboe, riksdagsledamot

2:a7 Så lyckas du med din personvalskampanj 

På seminariet lär du dig mer om hur en personvalskampanj, som stärker både dig och partiet, 
genomförs. 

Medverkande:  
Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson
Elisabet Babic, kommunstyrelsens ordförande Laholm

Moderator: 
Lars-Peter Swärdh, partiombudsman Uppsala län

2:a8 Internt kommunseminarium 

ENDAST FÖR MODERATA FÖRSTANAMN I MAJORITET

Moderata förstanamn i majoritet i samtal med partiledningen.

EJ ÖPPET FÖR MEDIA.



Seminariepass 2b (45 minuter) 
Fredag 24/3 klockan 14:30-15:15

2:b9 Arbete och ansträngning ska alltid löna sig: Lokala 
reformer för en bättre fungerande arbetsmarknad

I Sverige står ett ökande antal arbetssökande mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt 
har många företag svårt att rekrytera och matchningsproblematiken förstärks. Här spelar 
kommunerna en avgörande roll för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och minska 
obalanserna på arbetsmarknaden. Inom Arbete och ansträngning ska alltid löna sig arbetas 
det med reformer för att öka sysselsättningen i hela landet. På seminariet fokuseras det 
särskilt på lokala reformer för en bättre fungerande arbetsmarknad.

Medverkande:  
Anna af Sillén, oppositionsråd Nyköping 
Jonas Ransgård, oppositionsråd Göteborg
Maria Mikkonen, arbetsmarknadsekonom riksorganisationen 

Moderator: 
Oliver Rosengren, ordförande nämnden för arbete och välfärd Växjö 

2:b10 Opinionen från Stockholm till Ockelbo 

Vilka är våra främsta väljargrupper? På detta pass får du en förståelse för Moderaternas 
prioriterade väljargrupper.

Medverkande:  
Per Nilsson, opinions- och analyschef riksorganisationen 
Mattias Thorsson, kommunikationschef Stockholms stad och län 

2:b11 Retorik och debatteknik  

På seminariet lär vi oss mer om debatteknik och konsten att tala inför publik.

Medverkande:  
Oskar Öholm, chefombudsman Stockholms stad och län, fd riksdagsledamot 

2:b12  Få ut ditt budskap 

För att vinna förtroende för Moderaternas politik måste vi nå ut med våra budskap och 
med information om våra förslag. Seminariet fokuserar på hur vi praktiskt kan arbeta med 
medierelationer och opinionsbildning i olika kanaler.

Medverkande:
Pressavdelningen, riksorganisationen



Programblock 3
Workshops 3 (ca 90 minuter) 

Fredag 24/3 klockan 16:00-17:45 

3:01 Workshop: Arbete och ansträngning ska alltid löna 
sig

SAMMA SOM 1:03  

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson, 2:e vice partiordförande 

3:02 Workshop: Tillväxt i hela Sverige 

SAMMA SOM 2:01  

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen 

3:03 Workshop: Trygghet att lita på 

SAMMA SOM 2:02  

Förankring av reformgruppens arbete. Lyssna till gruppens ordförande och delta i workshop i 
form av rundabordssamtal utifrån i förväg givna frågeställningar. Under rundabordssamtalen 
finns möjlighet att komma med idéer och förslag till den pågående politikutvecklingen.

Ordförande: 
Tomas Tobé, partisekreterare 

3:04 Digital kommunikation 

Metodseminarium om hur företrädare, föreningar och förbund kan utveckla sin digitala 
kommunikation i sociala medier och nå ut bredare och mer träffsäkert. 

Medverkande:
Alexis Hekmatfar, digital kommunikatör riksorganisationen 
Emma Jogic, projektledare sociala medier Stockholms stad och län 

Moderator: 
Victoria Seemann, ledarskribent Svenska Nyhetsbyrån 



Seminariepass 3a (45 minuter) 
Fredag 24/3 klockan 16:00-16:45

3:a5 Ansvar för ekonomin med minskade 
bidragskostnader: Skattepengar ska 
användas effektivt och rätt

Vår ekonomiska politik tar sin utgångspunkt i principen om att alla som kan ska göra rätt för 
sig. Att arbete och ansträngningar alltid ska löna sig. Samtidigt ska skattepengar användas 
effektivt och rätt såväl nationellt som lokalt. Det är prioriterade frågor för reformgruppen och 
här kan du även höra mer om hur Moderaterna arbetar med skattepolitiska frågor runt om i 
landet.

Medverkande:
Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson
Christian Ekström, vd Skattebetalarnas förening
Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande Österåker

Moderator: 
Paul Lindvall, oppositionsråd Linköping 

3:a6 Ansvar för ekonomin med minskade 
bidragskostnader: Bättre stöd och hjälp att 
gå från sjukfrånvaro till arbete 

Sverige ska vara ett starkt samhälle som håller ihop. Den som är sjuk eller skadad och inte kan 
arbeta ska ha rätt till ersättning, vård och rehabilitering. Men den som har eller får tillbaka sin 
arbetsförmåga måste alltid få stöd och hjälp för att komma tillbaka i arbete. När sjukfrånvaron 
kraftigt ökar behöver samhällets insatser stärkas för att på ett bättre sätt motverka riskerna 
för utanförskap. Det är en central del som reformgruppen arbetar med då en sjukförsäkring 
som präglas av en tydlig arbetslinje också är avgörande för att säkra styrkan i de offentliga 
finanserna. Seminariet tar upp hur vi kan arbeta lokalt för att komma till rätta med de ökande 
sjukskrivningarna. 

Medverkande:
Johan Forssell, talesperson migration, sjukförsäkring och pensioner
Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv

Moderator: 
Ulrica Schenström, vice ordförande Moderatkvinnorna

3:a7 Nolltolerans mot dåliga skolor 

En starkare skola – från förskola till grundskola och gymnasium – byggs av lärare och elever, i 
ett samhälle där kommuner, stat och lagstiftare agerar för att skolan ska vara bra, men också 
visar handlingskraft när skolan inte uppfyller sitt uppdrag. Reformgruppen fokuserar på att 
Sverige behöver en bred politik som stärker svensk skola och ser till att alla elever får det stöd 
de har rätt till för att nå kunskapsmålen. Hur kan vi arbeta tillsammans, nationellt och lokalt, för 
att höja ambitionerna för svensk skola?

Medverkande:
Camilla Waltersson Grönvall, skol- och utbildningspolitisk talesperson
Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande Vellinge
Claes Jeppsson, rektor Kryddgårdsskolan Malmö

Moderator: 
Mattias Hallberg, forskningsassistent Stockholms universitet  



3:a8  Att leda en valrörelse 

Seminariet riktar sig till dig som är valledare i en förening. Frågor som diskuteras är: Hur gör 
jag en enklare valplan och vad ska den innehålla? Hur gör jag det intressant att kampanja? Vad 
ska prioriteras och vad är en rimlig nivå?

Medverkande:
Aleksander Lestaric, kampanjchef Stockholms stad och län
Anna Jähnke, kommunalråd Helsingborg
Leif Avlskarl, ordförande och valledare Essunga
Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande Essunga

Seminariepass 3b (45 minuter) 
Fredag 24/3 klockan 17:00-17:45

3:b9 Reformarbetet bakom Moderaternas Plan för ett 
starkare Sverige 

Lyssna till Moderaternas chefekonom, budgetchef, stabschef och arbetsmarknadsekonom om 
vilka reformer som är allra viktigast för att lösa samhällsproblemen och se till att Sverige blir 
starkare framåt. 

Medverkande:
Jesper Ahlgren, chefekonom
Laura Tham, budgetchef
Johan Andréasson, stabschef vid partliledningsstaben 
Maria Mikkonen, arbetsmarknadsekonom

3:b10 En trygg gemensam välfärd: Hög kvalitet i hälso- 
och sjukvården 

En trygg gemensam välfärd innebär att svensk hälso- och sjukvård ska fungera bra och 
motsvara de höga krav vi ställer på välfärdsverksamheter i Sverige. Bland annat långa 
väntetider och brister vad gäller helhetssyn samt samverkan måste adresseras. Hälso- 
och sjukvården ska präglas av tillgänglighet, trygghet och kvalitet. Arbetet med att stärka 
Moderaternas politik för hälso- och sjukvården pågår nu inom reformgruppen. Vilka lokala och 
regionala perspektiv är särskilt viktiga i det arbetet?  

Medverkande:
Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande Västra Götaland
Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande Jönköping 

Moderator: 
Nicklas Sandström, oppositionsråd Västerbottens läns landsting

3:b11 En trygg gemensam välfärd:   
Äldreomsorgen ska fungera

Kvalitet, trygghet, valfrihet och värdighet ska prägla äldreomsorgen i Sverige. Reformgruppen 
utvecklar därför förslag som ska bidra till att göra äldreomsorgen bättre och se till att den 
fungerar bra i hela landet. Hör mer om det arbetet på seminariet.   

Medverkande:
Cecilia Brinck, oppositionsråd Stockholms stad
Margareta B Kjellin, riksdagsledamot
Roland Leek, Moderata Seniorer 

Moderator: 
Stina Höök, Regionråd Värmland 



3:b12 Internt landstings- och regionseminarium 

ENDAST FÖR MODERATA FÖRSTANAMN I MAJORITET/OPPOSITION

Moderata förstanamn i majoritet/opposition i samtal med partiledningen.  

EJ ÖPPET FÖR MEDIA.

Programblock 4
Seminariepass 4 

Lördag 25/3 klockan 09:30-10:15

4:01 Moderata Ungdomsförbundet: Hur ska det nya 
samhällskontraktet se ut?

En diskussion om hur Sverige kan fortsätta vara ett öppet land med ett nytt samhällskontrakt 
som bygger på egen försörjning. Gör din plikt, kräv din rätt måste bli en central del av 
integrations- och arbetsmarknadspolitiken. Hur ska det nya samhällskontraktet se ut? Och vad 
är samhällets ansvar i kontraktet?

Medverkande: 
Meddelas senare. 

4:02 Moderatkvinnorna: Förslag för ett säkrare och mer 
integrerat samhälle

SEMINARIUM I TVÅ AKTER

AKT 1: ARBETSGRUPPEN ”SAMHÄLLSSÄKERHET OCH FÖRSVAR” PRESENTERAR SIN RAPPORT. 
Därefter diskussion om rapporten med representanter från Muf och frivilligorganisation.

Medverkande: 
Lotta Olsson, riksdagsledamot, ordförande i arbetsgruppen

Moderator: 
Ulrica Schenström, vice ordförande Moderatkvinnorna

AKT 2: ARBETSGRUPPEN ”INTEGRATION” PRESENTERAR SIN RAPPORT. 
Därefter diskussion om rapporten med representant från tankesmedja samt utredare.

Medverkande: 
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot, ordförande i arbetsgruppen

Moderator: 
Ulrica Schenström, vice ordförande Moderatkvinnorna



4:03 Öppna Moderater: Så blir din kommun bäst i Sverige 
på hbtq-frågor

Att jobba med hbtq-frågor är något vi moderater borde göra i alla kommuner. Moderaterna 
har lanserat hbtq-lyftet med tydliga förväntningar på kommunerna. För att se hur det går 
har Öppna Moderater genomfört en undersökning och utsett landets bästa moderata hbtq-
kommun. På seminariet går vi igenom undersökningen och pratar med vinnarna och andra om 
vad arbete med hbtq-frågor lokalt betyder. 

Medverkande:
Fredrik Saweståhl, förbundsordförande Öppna Moderater 
Jonas Hellsten, projektledare för Öppna Moderaters kommunundersökning
Representant från den vinnande kommunen samt annan kommun vi vill uppmärksamma särskilt

Moderator: 
Edith Escobar, vice förbundsordförande Öppna Moderater

4:04 Moderata Seniorer: Framtidens sjukvård – vård med 
värde? 

På seminariet diskuteras de etiska aspekterna på den värdebaserade sjukvården ur ett 
internationellt perspektiv. 

Medverkande: 
Finn Bengtsson, riksdagsledamot, professor och överläkare 

4:05 Jarl Hjalmarson Stiftelsen: Demokrati eller diktatur i 
östra Europa – Hur kan Sverige påverka?

SEMINARIET HÅLLS PÅ ENGELSKA.

Seminarium om den politiska utvecklingen i östra Europa. Hur Sverige kan stödja främjandet 
av demokrati och hur auktoritära regimers inflytande i vårt närområde kan motverkas. 
Diskussion mellan företrädare för Moderaterna och representanter för våra systerpartier i östra 
Europa. 

Medverkande: 
Meddelas senare. 

4:06 Moderaternas företagarråd – nästa steg
Förra året inleddes arbetet med att starta moderata företagarråd i hela 

Sverige. Tillsammans med lokala företagare jobbar vi nu för ett bättre företagsklimat runt om i 
landet. Seminariet har workshopformat som ger möjlighet att bidra med inspel till utvecklingen 
av projektet och planerna framåt.

Medverkande:
Jörgen Warborn, ordförande Företagarrådet, riksdagsledamot

4:07 Lokal strategi/Moppins 

Seminariet riktar sig till föreningledare och valledare. Passet handlar om våra prioriterade 
kommuner samt en fördjupning i Moppins.

Medverkande:
Gunilla Sjöberg, opinionsanalytiker   

Moderator:
Per Nilsson, opinions- och analyschef riksorganisationen 



4:08 Så möter du väljarna – dörrknackning och kampanj i 
praktiken 

Seminariet tar upp hur dörrknackning genomförs för kvalitet och bättre samtal. Lär även mer 
om nya kampanjmetoder för till exempel spurtkampanjer.

MEDVERKANDE:
Tobias Billström, riksdagens 1:e vice talman
Martin Andreasson, regionråd Västra Götaland

Moderator: 
Gustaf Josefson, chefombudsman Västra Götaland

4:09 Modern teknik i skolan ger bättre kunskapsresultat 
och mer intresserade elever

Seminariet sätter fokus på skolans framtidsfrågor och hur lärandet behöver utformas 
för att den svenska skolan skall hamna i internationell framkant. Fokus på innovation 
och digitalisering med utgångspunkt från pedagogik och didaktik är vägen framåt för en 
framgångsrik skola.

Medverkande:
Karl Alfredson, vice vd på Lin, med ett förflutet som lärare, rektor och chef för en regional skolutvecklingsavdelning 
Annika Agélii Genlott, lärare och skolutvecklare i Sollentuna kommun, nu projektledare på Sveriges Kommuner och 
Landsting samt forskare vid Örebro universitet 

Moderator:
Camilla Waltersson Grönvall, skol- och utbildningspolitisk talesperson


