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Motion till årsmötet 2019 för Moderaterna i Oscar Södra 
 
 
Vid årsmötet 2018 för den stora moderatföreningen Oscar Södra beslöts 
att föreningen skulle verka för att det Kungl. Tullhuset på Blasieholmen 
från 1876 inte skulle rivas. 
  
Om föreningens ordförande överhuvud delgav årsmötets beslut till Anna 
König Jerlmyr eller Joakim Larsson påverkade detta INTE deras fortsatta 
agerande under valåret.  
Tvärtemot årsmötets beslut verkade man för att riva Tullhuset och på 
dess plats uppföra det jättelika Nobelbygge eftersom man överklagade 
Mark- och miljödomstolens beslut att avstyra planerna på ett Nobelbygge 
på Blasieholmen. 
  
Vid Blasieholmens Vänners stora partiledarutfrågning på Nybroplan 10 
dagar före valet medverkade Joakim Larsson och uppmanade de 
närvarande att rösta på något av de andra allianspartierna om man var 
missnöjd med moderaterna. Under ett tidigare valmöte 
hade även Anna König Jerlmyr uppmanat alla som motsatte sig ett 
Nobelbygge att rösta på ett annat parti. Om hon med detta inkluderade 
även MP eller endast KD och L är svårt att veta. 
Alltnog både hon och Joakim blev hörsammade. 
 
 
I stället för att acceptera Mark- och Miljödomstolens 60 sidors långa dom 
beslutade moderaterna att fullfölja överklagandet. 
  
I stort sett allt inklusive opinionsmätningar tydde på att M:s fastlåsningen 
vid Nobelbygget skulle innebära stora väljarförluster för partiet, inte bara 
kommunalt utan även på riksplanet.  
  
I stället för att ta till sig detta genom att t ex acceptera Mark- och 
Miljödomstolens dom spelade man högt och räknade kanske med att till 
sist kräva Kd:s och L:s stöd för NC för ett allianssamarbete i Stockholm. 
MP fällde alla eventuella tankar åt det hållet. 
 

Vid 2014 års val fick M i Stockholm drygt 34 % mot drygt 20 % vid 

valet 2018, en nedgång med 40 % under den tid som Anna König 

Jerlmyr och Joakim Larsson styrt partiet. 
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YRKANDE 
Jag yrkar på att årsmötet riktar en misstroendeförklaring mot 
moderatpolitikerna Joakim Larsson och Anna König Jerlmyr vars 
totallåsning av frågan om ett Nobelbygge på Blasieholmen ledde 
till stor valförlust för M vid kommunalvalet 2018 i Stockholm samt även 
på riksplanet och att Stockholm därför fick ett oönskat grönblått styre 
oktober 2018.  
Detta har bl a lett till att M tvingats överge flera av sina 
för Stockholm viktiga vallöften. 
 
Claes Melin 
Medlem Oscar Södra 
 


