
 
Program

Fredag 20 maj 2016

08:30 Samling, kaffe Malmömässan

09:30 Välkommen till Sverigemötet

Inledning av Anders Knape, SKL

09:45-
10:15

Tal av partisekreterare Tomas Tobé

11:00 Seminariepass 1

1. Workshop: jobb Samma som 3:1 (inledning öppen för media, 
därefter intern workshop)

2. Workshop: skola Samma som 3:2 (inledning öppen för media, 
därefter intern workshop)

3. Krafttag för tillväxt – medlemsvärvning och förenings-
utveckling

4. Så utvecklar vi moderat sjukvårdspolitik för framtiden

5. Ökad trygghet på gator och torg – så stärker vi det 
lokala trygghetsarbetet

6. Bra lokala villkor för jobb och företagande

7. Ambitiös miljö- och klimatpolitik

8. Så når du ut i lokalmedia

9. Internt kommunseminarium 1 Endast för moderata förstanamn i majoritet 
(ej öppet för media)

10. Studiebesök: Tullen vid Öresundsbron Samling entrén Malmömässan

12:00 Lunch

13:15-
14:15

Panelsamtal i plenum: 
Så bryter vi det nya utanförskapet – stärkt integration 
lokalt

Medverkande: Peter Danielsson, kommun-
styrelsens ordförande, Helsingborg, 1:e vice 
partiordförande, Ulf Kristersson, ekono-
misk-politisk talesperson, Södermanland, 
Linda Frohm, förbundsordförande, Norr-
botten, Torbjörn Tegnhammar, oppositions-
råd, Malmö och Anna af Sillén, oppositions-
råd, Nyköping 

Moderator: Jessica Polfjärd, riksdags-
ledamot, gruppledare, Västmanland

14:30 Seminariepass 2

1. Workshop: migration och integration Samma som 4:1 (inledning öppen för media, 
därefter intern workshop)

2. Workshop: trygghet Samma som 4:2 (inledning öppen för media, 
därefter intern workshop)

3. Moderata Seniorer: fortsatt politikutveckling

4. Hur löser vi integrationen i skolan? 



5. Muf om den unga opinionen

6. Moderatkvinnorna: är jämställdheten i Sverige hotad?

7. Internt landstings- och regionseminarium Endast för moderata förstanamn i majoritet/
opposition (ej öppet för media)

8. Studiebesök: Malmö bygger – stadsbyggnadstur OBS! Fortsätter över kaffe och pass 3,  
samling entrén Malmömässan

15:30 Kaffe

16:15-
17:15

Seminariepass 3

1. Workshop: jobb Samma som 1:1 (inledning öppen för media, 
därefter intern workshop)

2. Workshop: skola Samma som 1:2 (inledning öppen för media, 
därefter intern workshop)

3. Vad kan vi lära av andra länder för att höja kunskaps-
resultaten i svensk skola?

4. Bättre samverkan mellan nationell och lokal bostads-
politik för ökat byggande

5. Välfärdens finansiering – hur ska kalkylen gå ihop? 

6. Hur ska vi bo på äldre dar? 

7. Infrastruktur för hela Sverige

8. Bli bättre på sociala medier Ej öppet för media

9. Stärkt försvar och säkerhet i en orolig omvärld

10. Öppna Moderater: hbtq och mångfald i verkligheten 
– så gör vi

20:00 Middag med underhållning Malmömässan

Lördag 21 maj 2016 

09:30 Seminariepass 4

1. Workshop: migration och integration Samma som 2:1 (inledning öppen för media, 
därefter intern workshop)

2. Workshop: trygghet Samma som 2:2 (inledning öppen för media, 
därefter intern workshop)

3. Från asylansökan till integration – det börjar lokalt

4. Företagarråd – en nystart för Moderaternas företagar-
politik

5. Så tycker väljarna i kommun- och landstingsfrågor

6. Friskare arbetsmarknad och sundare ekonomi

7. Hela Sverige 

8. Internt kommunseminarium 2 Endast för moderata förstanamn i opposition 
(ej öppet för media)

9. Framgångsrik i politiken

10. Studiebesök: VA Syd/Kretseum Samling entrén Malmömässan

10:30 Kaffe

11:00 Krafttag för tillväxt – hur gick det? 
Medlemsvärvarkampanjens resultat presenteras

11:15 Tal av partiordförande Anna Kinberg Batra

12:00 Avslutning

Partiråd Valda ombud



Seminariepass 1 
Fredag 20/5 kl 11:00-12:00

1:01 Workshop: jobb

SAMMA SOM 3:1 

Delta i en workshop, liknande de på Sverigedagen 2015, för att 
diskutera samhällsproblem och lösningar inom jobb- och arbets-
marknadsområdet. Workshopen kommer att utgå från i förväg 
givna frågeställningar.

INLEDNING ÖPPEN FÖR MEDIA, DÄREFTER INTERN WORKSHOP

Samtalsledare: 
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk 
talesperson, Örebro

1:02 Workshop: skola

SAMMA SOM 3:2  

Delta i en workshop, liknande de på Sverigedagen 2015, för att dis-
kutera samhällsproblem och lösningar inom skola och utbildning. 
Workshopen kommer att utgå från i förväg givna frågeställningar.

INLEDNING ÖPPEN FÖR MEDIA, DÄREFTER INTERN WORKSHOP

Samtalsledare: 
Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk 
talesperson, Västra Götaland 

1:03 Krafttag för tillväxt – 
medlemsvärvning och 

föreningsutveckling 
Medlemmarna och medlemskapet har stor betydelse för Modera-
ternas fortsatta möjligheter att engagera människor för vår politik. 
Hör mer om projektet Krafttag för tillväxt och ta del av idéer och 
förslag på hur våra partiföreningar kan utvecklas och om hur vi 
bättre kan behålla både gamla och nya medlemmar.  

Medverkande:
Edward Riedl, riksdagsledamot, Västerbotten
Peter Eriksson, oppositionsråd, Trollhättan   
David Jansson, projektledare, Västra Götaland

Moderator: Erica Fritz Trangärd, partiombudsman, 
Västmanland

1:04 Så utvecklar vi moderat 
sjukvårdspolitik för framtiden 

Hör om det pågående utvecklingsarbetet i Moderaternas sjuk-
vårdsnätverk. Reformförslag för en bättre hälso- och sjukvårds-
politik kommer att presenteras tillsammans med en diskussion om 
förslagen samt om hur politikutveckling inom prioriterade områden 
kan gå till. 

Medverkande:
Marie Morell, oppositionsregionråd, Östergötland, 
Sjukvårdsnätverket
Ola Karlsson, oppositionsregionråd, Örebro, 
Sjukvårdsnätverket
Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, Halland, 
Sjukvårdsnätverket

Moderator: Cecilia Widegren, socialpolitisk 
talesperson, Västra Götaland

Beskrivningar av samtliga workshops,  
seminarier och studiebesök



1:05 Ökad trygghet på gator och 
torg – så stärker vi det lokala 

trygghetsarbetet 
Otrygghet och utanförskap växer i flera områden runt om i Sverige: 
kriminella gäng som sprider rädsla i lokalsamhället, attacker mot 
blåljusverksamhet, skolor och bibliotek som tvingas stänga på 
grund av hot och våld. För att bryta utvecklingen och öka trygg-
heten krävs ledarskap och förändringar. I det arbetet är det lokala 
trygghets arbetet centralt. 

Medverkande:
Beatrice Ask, rättspolitisk talesperson, Stockholms 
stad
Benjamin Dousa, vice ordförande stadsdelsnämnden, 
Rinkeby-Kista, Stockholms stad
Ulf Merlander, lokal polisområdeschef, region Väst

Moderator: Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens 
ordförande, Varberg

1:06 Bra lokala villkor för jobb och 
företagande

För att Sverige fortsatt ska vara starkt och sammanhållet krävs 
fler jobb, nya vägar till arbetsmarknaden och bättre möjligheter att 
starta och driva företag. På seminariet diskuteras hur goda villkor 
för jobb och företagande kan skapas runt om i landet trots olika 
förutsättningar och utmaningar. 

Medverkande:
Joakim Larsson, oppositionsborgarråd, Stockholms 
stad
Jari Puustinen, kommunalråd, Eskilstuna
Eva Östling, vd Visita

Moderator: Jenny Petersson, riksdagsledamot, 
Halland

1:07 Ambitiös miljö- och klimatpolitik
Sveriges väg framåt måste präglas av ansvar för 

miljön och klimatet liksom för skattebetalarnas pengar. Det kräver 
konkreta reformer för såväl jobb och tillväxt som minskade utsläpp.  
En stor del av miljö- och klimatarbetet sker lokalt. Här diskuteras 
hur Moderaterna kan utveckla sin politik på området samt lyssna 
till hur Växjö har arbetat framgångsrikt för att bli Europas grönaste 
stad. 

Medverkande:
Johan Hultberg, miljö- och klimatpolitisk talesperson, 
Kronoberg
Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande, Växjö
Christofer Fjellner, europaparlamentariker, Stockholm

Moderator: Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot, 
Västra Götaland 

1:08 Så når du ut i lokalmedia 

För att kunna söka människors förtroende är det avgörande att nå 
ut med våra budskap och reformer så brett och på ett så bra sätt 
som möjligt. Lokalmedia är en given kanal för detta såväl som för 
opinionsbildning och för framgångsrikt oppositionsarbete. Semi-
nariet fokuserar på hur vi praktiskt kan arbeta för att nå ut bättre i 
lokalmedia. 

Medverkande:
Linda Norberg, presschef, riksorganisationen
Andreas Löwenhöök, oppositionsråd, Skellefteå

1:09 Internt kommunseminarium 1 

ENDAST FÖR MODERATA FÖRSTANAMN I MAJORITET

Seminariet vänder sig till moderata förstanamn i majoritet med 
möjlighet att träffa partiledning.

EJ ÖPPET FÖR MEDIA

Samtalsledare:
Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande, 
Halmstad

1:10 Tullen vid Öresundsbron

STUDIEBESÖK

Här besöker vi Tullverkets visitationshall ute vid brofästet till Öre-
sundsbron. Under studiebesöket kommer du få en inblick i Tull-
verkets brottsbekämpande verksamhet och den operativa verk-
samheten vid Öresundsbron. Demonstration av hur sökning med 
hjälp av hund fungerar och även hur arbetet med Tullverkets nya 
scanner fungerar. 

Medverkande:
Mikael Nelander, kompetenscenterchef 
Teresa Brinck, biträdande kompetenscenterchef
Lars Bäckström, chef gränsskyddsenheten
Katarina Brodin, kommunikationsavdelningen
Hundförare
Skannerpersonal



Seminariepass 2 
Fredag 20/5 kl 14:30-15:30

2:01 Workshop: migration och 
integration 

SAMMA SOM 4:1 

Delta i en workshop, liknande de på Sverigedagen 2015, för att 
diskutera samhällsproblem och lösningar inom migrations- och 
integrationsområdet. Workshopen kommer att utgå från i förväg 
givna frågeställningar.

INLEDNING ÖPPEN FÖR MEDIA, DÄREFTER INTERN WORKSHOP

Samtalsledare: 
Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, 
Stockholms stad

2:02 Workshop: trygghet

SAMMA SOM 4:2  

Delta i en workshop, liknande de på Sverigedagen 2015, för att 
diskutera samhällsproblem och lösningar vad gäller tryggheten i 
samhället. Workshopen kommer att utgå från i förväg givna fråge-
ställningar.

INLEDNING ÖPPEN FÖR MEDIA, DÄREFTER INTERN WORKSHOP

Samtalsledare: 
Beatrice Ask, rättspolitisk talesperson, Stockholms 
stad

2:03 Moderata Seniorer: fortsatt 
politikutveckling

Moderata Seniorer firar sitt 40-årsjubileum i år och Europeiska 
Seniorunionen (i EPP) fyllde 20 år i höstas. Lyssna till ordföranden 
för Europeiska Seniorunionen och hör mer om Moderata Seniorers 
fortsatta utveckling, såväl lokalt som nationellt. 

Medverkande:
An Hermans, ESU President, Bryssel
Inger Koch, Moderata Seniorer 

Moderator: Bertil Persson, ordförande Moderata 
Seniorer 

2:04 Hur löser vi integrationen i 
skolan?

Svensk skola möter nu stora utmaningar i att ta emot ett stort antal 
nyanlända elever. Samtidigt har skolan en nyckelroll för att stärka 
integrationen i Sverige. Skolan måste bli bättre på att rusta med 
kunskaper så att fler kan komma till sin rätt i det svenska samhället.

Medverkande:
Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk 
talesperson, Västra Götaland
Anna Tenje, ordförande utbildningsnämnden, Växjö
Ytterligare gäster kommer att medverka

Moderator: Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens 
ordförande, Vallentuna  

2:05 Muf om den unga opinionen 
 

Moderata Ungdomsförbundet berättar om förändringar i värde-
ringar och åsikter hos den unga väljargruppen utifrån en särskilt 
beställd undersökning från Ungdomsbarometern. Utifrån det disku-
teras också hur unga bättre kan nås i det lokala arbetet. 

Medverkande:
Elin Petersson, distriktsordförande, Muf Blekinge
Emil Johansson, distriktsordförande, Muf Norra 
Älvsborg 
Per Nilsson, analys- och kommunikationschef, 
riksorganisationen

Moderator: Rasmus Törnblom, förbundsordförande, 
Muf



2:06 Moderatkvinnorna: är 
jämställdheten i Sverige hotad?

Går vi mot ett mer jämställt samhälle eller går vi bakåt med tanke 
på debatten kring skilda badhustider, uppmaningar till kvinnor att 
inte vistas ute ensamma kvällstid, sextrakasserier och radikalise-
ring? Varför skuldsätts fortfarande kvinnan i det juridiska förfaran-
det vid rättegångar rörande trakasserier, övergrepp och våldtäkter? 
Blir det bättre jämställdhet med att tiga still eller att faktiskt lyfta 
problem och utmaningar upp i ljuset för debatt?

Medverkande:
Sara Mohammad, ordförande Riksorganisationen 
GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)
Martin Marmgren, polis Rinkeby-Kista, 
samhällsdebattör

Moderator: Alice Teodorescu, politisk redaktör, chef 
för ledarsidan, Göteborgs-Posten 

2:07 Internt landstings- och 
regionseminarium

ENDAST FÖR MODERATA FÖRSTANAMN I MAJORITET/ 
OPPOSITION

Seminariet vänder sig till moderata förstanamn i majoritet eller  
opposition med möjlighet att träffa partiledning.

EJ ÖPPET FÖR MEDIA

Samtalsledare:
Martin Andreasson, regionråd, Västra Götaland 

2:08 Malmö bygger – 
stadsbyggnadstur

OBS! FORTSÄTTER ÖVER KAFFE OCH PASS 3

Under de senaste 20 åren har Malmö genomfört ett genom-
gripande stadsförnyelsearbete. Följ med på en intressant tur 
genom de olika områdena i Malmö.

Turen går till Västra hamnen via det senaste stora stadsbyggnads-
projektet Malmö Live, som är ett bra exempel på hur infrastruktur-
satsningar driver investeringar. Vi passerar ett av stadens två 
innovationsområden på Universitetsholmen.

Vidare rullar bussen mot Limhamn som i dag är ett stort 
utvecklings område och omfattar totalt ca 3 000-4 000 bostäder 
som byggs på ett tidigare industri- och hamnområde.

Nästa stopp är kalkbrottet i Limhamn som i dag är ett naturvårds-
område och ägs av Malmö stad. Runt hela kalkbrottet byggs 
bostäder.

Stadens andra stora utbyggnadsområde är Hyllie. Hyllie har med 
sitt speciella läge – med närhet till en internationell flygplats –  
extremt goda etableringsförutsättningar.

Granne med Hyllie centrum ligger områdena Holma och Kroksbäck 
där också stora förnyelse- och förtätningsprojekt är planerade.  
Turen avslutas med att passera genom Rosengård där nya  
metoder för stadsutveckling praktiseras.

Guide:
Göran Rosberg, Senior Advisor, tidigare 
informationschef på stadsbyggnadskontoret i Malmö 



Seminariepass 3 
Fredag 20/5 kl 16:15-17:15

3:01 Workshop: jobb

SAMMA SOM 1:1 

Delta i en workshop, liknande de på Sverigedagen 2015, för att 
diskutera samhällsproblem och lösningar inom jobb- och arbets-
marknadsområdet. Workshopen kommer att utgå från i förväg 
givna frågeställningar.

INLEDNING ÖPPEN FÖR MEDIA, DÄREFTER INTERN WORKSHOP

Samtalsledare: 
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk 
talesperson, Örebro 

3:02 Workshop: skola

SAMMA SOM 1:2 

Delta i en workshop, liknande de på Sverigedagen 2015, för att  
diskutera samhällsproblem och lösningar inom skola och utbild-
ning. Workshopen kommer att utgå från i förväg givna fråge-
ställningar.

INLEDNING ÖPPEN FÖR MEDIA, DÄREFTER INTERN WORKSHOP

Samtalsledare: 
Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk 
talesperson, Västra Götaland

3:03 Vad kan vi lära av andra länder 
för att höja kunskapsresultaten i 

svensk skola?
Sverige ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kun-
skap. Lär av framgångsrika internationella exempel för att skapa 
förutsättningar för att lyfta skolan.

Medverkande:
Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd, Stockholms stad
Gabriel Heller Sahlgren, forskare knuten till London 
School of Economics, Institutet för Näringslivsforskning 
och tankesmedjan CMRE i London
Gustav Schyllert, ordförande utbildningsnämnden, 
Vellinge

Moderator: Maria Stockhaus, riksdagsledamot, 
Stockholms län

3:04 Bättre samverkan mellan 
nationell och lokal bostadspolitik 

för ökat byggande
En långvarig bostadsbrist har utvecklats till en akut bostadskris i 
Sverige. Det krävs reformer som förenklar de regler som bidrar till 
att det byggs för långsamt eller som förhindrar att det byggs nytt. 
Kommunerna är en nyckelaktör för att åstadkomma ett ökat byg-
gande i hela Sverige. Det innebär att det behövs en sammanhållen 
bostadspolitik där nationella regler samverkar med lokala förutsätt-
ningar. 

Medverkande:
Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson, Skåne
Therez Olsson, oppositionsråd, Uppsala

Moderator:  Mats Green, riksdagsledamot, Jönköping

3:05 Välfärdens finansiering – hur ska 
kalkylen gå ihop? 

Ekonomisk-politiskt seminarium med Ulf Kristersson. Tillsammans 
med en panel diskuteras utmaningarna med det nya utanförskapet 
och en åldrande befolkning samt vilka reformer som krävs för att 
framöver klara välfärdens finansiering. Det måste ske både genom 
att öka skatteintäkterna och att bättre använda varje skattekrona.

Medverkande:
Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, 
Södermanland 

Moderator: Anders Knape, vice ordförande, SKL 



3:06 Hur ska vi bo på äldre dar? 

Många äldre trivs bäst hemma och vill bo kvar hemma så länge 
som möjligt. De ska erbjudas hjälp och stöd via hemtjänst och 
hemsjukvård. Men det finns även äldre som är för friska för vård-
boende som upplever ensamhet och otrygghet och inte vill bo kvar. 
Här finns stort utrymme för att utveckla nya former av boenden 
för äldre såväl som för att skapa trygghet för de som vill bo kvar 
hemma. 

Medverkande:
Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson, Västra 
Götaland
Paul Lindvall, oppositionsråd, Linköping
Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör, Humana

Moderator: Carl Johan Sonesson, 
oppositionsregionråd, Skåne

3:07 Infrastruktur för hela Sverige  

Sverige knyts samman av vägar och järnvägar. En effektiv, hållbar 
och pålitlig infrastruktur krävs för såväl företagande och konkur-
renskraft som för att människor enkelt ska kunna ta sig till jobb och 
studier. I den pågående Sverigeförhandlingen samverkar staten 
med kommuner, landsting och regioner för ny infrastruktur och fler 
bostäder. Vilka perspektiv är viktiga i ett sådant arbete på såväl 
kort som lång sikt? 

Medverkande:
Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson, 
Stockholms stad
Kristoffer Tamsons, landstingsråd, Stockholms län
Dag Hultefors, regionråd, Halland

Moderator: Christian Gustavsson, oppositionsråd, 
Linköping

3:08 Bli bättre på sociala medier 

Seminariet fokuserar på politisk kommunikation i sociala medier. 
Hör mer om hur Moderaternas sociala medier-avdelning arbetar 
samt få tips om hur man bäst når ut med budskap, hur man kan 
skapa sig en egen plattform samt om hur man upprätthåller aktivi-
tet och närvaro i olika kanaler.  

EJ ÖPPET FÖR MEDIA

Medverkande:
Ida Drougge, riksdagsledamot, Stockholms län 
Hanif Bali, riksdagsledamot, Stockholms län
Kasper Ölander, producer, Pronto 

Moderator: Per Nilsson, analys- och 
kommunikationschef, riksorganisationen

3:09 Stärkt försvar och säkerhet i en 
orolig omvärld

Omvärlden och Sveriges närområde är osäkrare och oroligare än 
på mycket länge. Samtidigt är dagens säkerhetspolitiska hotbilder 
mycket komplexa. Det påverkar också lokala förutsättningar. Hör 
mer om utmaningarna och hur politiken behöver läggas om för 
att förbättra Sveriges samlade förmåga att försvara vårt samhälle, 
bland annat med att Sverige bör gå med i Nato. 

Medverkande:
Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, Skåne 
Karin Enström, utrikespolitisk talesperson, Stockholms 
län
Gunnar Hökmark, europaparlamentariker, Stockholm

Moderator: Diana Janse, utrikespolitisk rådgivare, 
riksorganisationen

3:10 Öppna Moderater: hbtq och 
mångfald i verkligheten, så gör vi

Öppenhet och mångfald bidrar till att göra en plats attraktiv och 
är positivt för den lokala utvecklingen. Moderaterna föreslår att 
vi i kommuner och landsting/regioner genomför ett hbtq-lyft. Vad 
betyder det? Hur gör vi? Vad har andra gjort? Är det svårt? Varför 
är det viktigt? Det diskuterar vi med en panel som har erfarenhet av 
att jobba med hbtq- och mångfaldsfrågor.

Medverkande:
Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande, 
Tyresö, förbundsordförande Öppna Moderater
Mats Helmfrid, före detta kommunstyrelseordförande, 
Lund
Sophia Ahlin, vice förbundsordförande Öppna 
Moderater, kommunpolitiker, Karlskrona
Marcus Sköld, förbundsstyrelseledamot Öppna 
Moderater, kommunpolitiker, Upplands-Bro

Moderator: Edith Escobar, ordförande Öppna 
Moderater Syd 



Seminariepass 4 
Lördag 21/5 kl 09:30-10:30

4:01 Workshop: migration och 
integration

SAMMA SOM 2:1  

Delta i en workshop, liknande de på Sverigedagen 2015, för att 
diskutera samhällsproblem och lösningar inom migrations- och 
integrationsområdet. Workshopen kommer att utgå från i förväg 
givna frågeställningar.

INLEDNING ÖPPEN FÖR MEDIA, DÄREFTER INTERN WORKSHOP

Samtalsledare: 
Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson,  
Stockholms stad

4:02 Workshop: trygghet

SAMMA SOM 2:1 

Delta i en workshop, liknande de på Sverigedagen 2015, för att 
diskutera samhällsproblem och lösningar vad gäller tryggheten i 
samhället. Workshopen kommer att utgå från i förväg givna fråge-
ställningar.

INLEDNING ÖPPEN FÖR MEDIA, DÄREFTER INTERN WORKSHOP

Samtalsledare:
Beatrice Ask, rättspolitisk talesperson, Stockholms 
stad

4:03 Från asylansökan till integration  
– det börjar lokalt

Flyktingkrisen kommer att påverka samhället under lång tid. Kraft-
fulla integrationsreformer kommer att behövas. Om ingenting görs 
riskerar ytterligare 90 000 utrikes födda att bli arbetslösa  
kommande år. Seminariet fokuserar på vilka insatser som behövs 
– från kommuner, företag och civilsamhälle – lokalt för att korta 
vägen från asylansökan till integration.   

Medverkande:
Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson, 
Örebro
Lars Rådén, kommunalråd, Solna
Oliver Rosengren, kommunalråd, Växjö
David Mothander, policychef, Google

4:04 Företagarråd – en nystart för 
Moderaternas företagarpolitik

Seminariet kommer att fokusera på hur vi startar framgångsrika 
företagarråd i hela Sverige. Ett företagarråd är en grupp moderata 
politiker och lokala företagare som tillsammans ser över hur vi får 
ett bättre företagsklimat. Perfekt för dig som vill engagera dig för 
en bättre näringspolitik lokalt, regionalt och nationellt.

Medverkande:
Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson, Västra 
Götaland 
Günther Mårder, vd Företagarna
Anna Jähnke, kommunalråd, Helsingborg

Moderator: Jörgen Warborn, ordförande 
Företagarrådet, riksdagsledamot, Halland

4:05 Så tycker väljarna i kommun- och 
landstingsfrågor

Frågor som rör äldreomsorg, sjukvård, skola och förskola är av-
görande för många väljare i valet av parti. Hur ser den aktuella 
opinion en ut i dessa sakfrågor och andra frågor som är viktiga i 
kommuner och landsting såsom infrastruktur, jobb, trygghet och 
bostäder? Och vad ska vi göra för att stärka vårt förtroende inför 
kommande val?

Medverkande:
Per Nilsson, analys- och kommunikationschef, 
riksorganisationen

Moderator: Tina Ghasemi, riksdagsledamot, 
Stockholms stad



4:06 Friskare arbetsmarknad och 
sundare ekonomi 

Kommuner har svårt att rekrytera till många välfärdsyrken. Samti-
digt belastas offentliga finanser med ökade kostnader för utanför-
skap. Brister i integrationen, psykisk ohälsa och svag omställning 
är tre bidragande orsaker till gapet på arbetsmarknaden. Hur kan 
arbetslinjen stärkas lokalt och nationellt? Lyssna på spännande 
erfarenheter från bland annat Kanada. 

Medverkande:
Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, 
Stockholms län
Ing-Marie Wieselgren, läkare, specialist i psykiatri, 
projektchef SKL 
Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, 
Utbildningsföretagen 

Moderator: Josefin Malmqvist, kommunalråd, 
Sundbyberg 

4:07 Hela Sverige 

Ett Sverige som kan mer förutsätter att människor kan bo och 
arbeta i hela landet. Hur stärker vi förutsättningar för företagande, 
jordbruk, handel samt konkurrenskraft och säkerställer en livs-
kraftig landsbygd?

Medverkande:
Jonas Jacobsson Gjörtler, riksdagsledamot, 
gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet, Skåne
Sten Bergheden, landsbygdspolitisk talesperson, 
Västra Götaland
Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, 
Stockholm

Moderator: Erik Bengtzboe, riksdagsledamot, 
Södermanland

4:08 Internt kommunseminarium 2 

ENDAST FÖR MODERATA FÖRSTANAMN I OPPOSITION

Seminariet vänder sig till moderata förstanamn i opposition med 
möjlighet att träffa partiledning.

EJ ÖPPET FÖR MEDIA

Samtalsledare:
Anna af Sillén, oppositionsråd, Nyköping 

4:09 Framgångsrik i politiken  

Här diskuteras hur den som vill utvecklas och nå ansvarsfulla 
förtroendeuppdrag inom Moderaterna kan arbeta. Ser du att ditt 
nästa steg är att bli riksdagsledamot, kommunal-, landstings- eller 
regionråd är det här seminariet för dig. 

Medverkande:
Jessica Polfjärd, riksdagsledamot, gruppledare, 
Västmanland
Martin Andreasson, regionråd, Västra Götaland
Mikael T. Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, 
Sundbyberg

Moderator: Louise Meijer, 1:e vice förbunds-
ordförande, Muf

4:10 VA SYD – Kretseum

STUDIEBESÖK

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i sydvästra 
Skåne. Kretseum är deras nya besöksanläggning med utställningen 
”Den hållbara staden”. Målgruppen är skolungdomar från åk 6 och 
uppåt. 

Syftet med Kretseum och utställningen är att ge besökarna kun-
skap och kännedom om hur samhällsbärande verksamheter såsom 
VA SYD, E.ON, Malmö Stad och SYSAV fungerar samt hur de arbe-
tar med hållbar utveckling både inom den egna verksamheten men 
även gemensamt till exempel genom klimatkontraktet. 

Besöket innefattar:
• Presentation av Kretseum, VA SYDs pedagogiska verksamhet 
• Guidning, nedslag i utställningen ”Den hållbara staden”
• Presentationen fortsätter även under guidningen, till exempel 

ges pedagogisk bakgrund och intention till de olika 
utställnings momenten

Medverkande:
Amanda Haux, pedagog, Kund & Kommunikation, VA 
SYD


