
Styrelsens yttrande över motion 1 angående kommunal konkurrens 

Motionären har valt att uppmärksamma ett för många näringsidkare påtagligt problem. Det 

offentliga – kommuner, landsting eller staten – bedriver en mängd verksamheter som går vida utöver 

dess kärnverksamheter. Att offentliga och tvångsuttaxerade medel går till annat än kärnverksamhet 

är illa nog. Vad som här är ifråga är när dessa offentliga medel dessutom används i konkurrens på en 

fri marknad och därigenom skadar näringsidkare som bedriver en verksamhet som skulle kunna 

utföra den syssla som det offentliga har valt att ägna sig åt. Det innebär i förlängningen att 

näringsidkaren beskattas för att sedan få sina egna resurser vända mot den egna verksamheten via 

kommunen. 

Förfarandet är inte bara till skada för den enskilde näringsidkaren, utan påverkar naturligtvis även 

näringsklimatet i kommunen och landet i stort. Det blir utan tvekan mindre intressant att investera 

eller utveckla en verksamhet om det föreligger en risk att en ekonomiskt och administrativt 

överlägsen motpart har som syfte att konkurrera ut den. I stället avstannar utvecklingen på det 

område som det offentliga uppenbarligen tycker är tillräckligt viktigt för att engagera sig i. I stället för 

fritt företagande och utvecklande konkurrens mellan fria aktörer skapas kommunal byråkrati och 

stelbenthet. 

Det är angeläget att kommunal konkurrens enligt den i motionen beskrivna modellen beivras och att 

moderata politiker själva blir bättre på att anlägga ett perspektiv av fri företagsamhet på dessa 

kommunala verksamheter. Näringsverksamheter i kommunal verksamhet är inte fritt företagande, 

utan dess motsats, vilket kan vara värt att påminna kommunala företrädare av alla partier över hela 

landet.  

 

Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra rekommenderar årsmötet att bifalla motionens justerade 

att-satser och hemställer att årsmötet beslutar 

 

Att Moderaterna och Moderaterna i Stockholms stad ska verka för  

Att utan att använda lagstiftning undanröja konkurrens mellan kommuner och privata företag. 

Att stärka Konkurrensverkets resurser i arbetet att förhindra otillåten kommunal säljverksamhet. 

Att öka möjligheterna till sanktioner för kommuner som inte efterföljer lagstiftningen om otillåten 

kommunal säljverksamhet.  

Att sända motionen vidare till Moderaternas förbundsstämma för Stockholms stad och 

Moderaternas partistämma. 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens yttrande över motion 2-6 om Nobelcenter på Blasieholmen 

Ett flertal motioner med liknande syfte har inkommit till årsmötet, varför dessa avses sambehandlas. 

Med något olika, men ändå likartade, argument beskrivs skäl till varför ett Nobelcenter inte bör 

placeras på nu utpekad plats på Blasieholmen. 

Frågan är väl känd såväl från den offentliga diskussionen som från föreningens årsmöten, där 

årsmötet så sent som förra året sände sin uppfattning till Moderaternas fullmäktigegrupp i 

Stockholms stadshus.   

Ett flertal motioner landar i att-satser som ger Moderaternas fullmäktigegrupp eller Moderaternas 

förbundsstämma i uppdrag att utföra olika typer av uppgifter. Det kan därför vara påkallat att 

närmare beskriva årsmötets beslutskompetens. Föreningens årsmöte har att fatta beslut som rör 

föreningen och dess verksamhet. Därutöver kan årsmötet uttala uppfattningar eller låta andra organ, 

främst moderata folkvalda, ta del av uttalanden eller beslut. Dessutom kan föreningens årsmöte 

sända motioner vidare till andra interna organ som förbundsstämma eller partistämma. 

Förra årets motion resulterade i just detta; årsmötet tillkännagav de folkvalda moderaterna i 

stadshuset sin uppfattning. En folkvald ledamot gör naturligtvis klokt i att lyssna på vad den egna 

partiorganisationen tycker, men något beslutande mandat över en folkvald ledamot finns inte – 

faktiskt inte ens från den egna centrala partiorganisationen.  

Det föreligger dessutom en geografisk och organisatorisk/hierarkisk brist i resonemangen. Även om 

Oscar Södras moderater känner sig berörda av frågan så avgörs frågan i ett forum som rör hela 

staden, nämligen kommunfullmäktige. Det vore därför märkligt om en geografisk underavdelning 

skulle kunna fatta beslut för hela den församling från hela Stockholm som har att fatta beslut i 

frågan. 

Dessa organisatoriska och formella resonemang åsido kan konstateras att frågan är engagerande och 

har berört många medlemmar – mångåriga och helt nya – i såväl Oscar Södra som andra 

östermalmsföreningar. Därför är det angeläget att frågan kan få en allsidig belysning och en bred 

politisk debatt som tar hänsyn till både bevarandeaspekten, kulturhistoriska värden, utvecklandet av 

Blasieholmen och liknande av motionärerna anförda aspekter, och de juridiska, avtalsmässiga och 

planmässiga frågorna liksom engagemanget för en utvecklad stad med nya och modiga 

arkitektoniska ställningstaganden som har framförts av Nobelcenters tillskyndare. Det är dock enligt 

styrelsens mening klart att detta forum inte är föreningsårsmötet, eftersom detta enligt ovan fört 

resonemang inte kan fatta mer långtgående beslut än de som redan förra året har fattats, och dessa 

beslut inte har föranlett det av motionärerna önskade resultatet. Det synes föga troligt att ett nytt 

tillkännagivande skulle få ett annat resultat. 

Även om det alltså inte finns någon direkt beslutskompetens ens för mer centrala moderata organ 

för att påverka en folkvald församling, är det självklart att ett beslut och en debatt på 

förbundsstämman för Stockholms stad skulle vara av större vikt för att påverka vilket 

ställningstagande den moderata fullmäktigegruppen gör i frågan. Därför är det styrelsens mening att 

de till årsmötet insända motionerna bör sändas vidare till förbundsstämman för Moderaterna i 

Stockholms stad för behandling i detta forum. 

Styrelsen yrkar på att årsmötet måtte besluta  

Att med detta yttrande sända motionerna till förbundsstämman för Stockholms stad. 


