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Verksamhetsberättelse 2020 
Österlens moderata partiförening  

Inledning: 

Året har till mycket stor del präglats av pandemin och begränsningarna som den 

medfört. Styrelsen hann genomföra konstituerande möte innan restriktioner infördes. Vi 

fördelade då funktionerna och planerade för året. Planer som fick revideras. Styrelsens 

har under året företrädesvis haft möte digitalt, och styrt över aktiviteter och insatser 

mot digital media. Vår KSO Jeanette Ovesson har varit mycket aktiv på sociala medier, 

vilket fått ett bra genomslag hos våra medborgare.      

Styrelse och funktioner: 

Styrelsen har bestått av Anders Johnsson, ordf. och valledare. Christina Brandt. vice ordf 

och kassör, Stefan Lamme, ledamot. Ella Appelkvist, ledamot.  Michael Mehler, 

ledamot och hemsida och soc-mediaansvarig med Peter. Jaennine Olesen, ledamot och 

medlemsansvarig. Peter Rimsby ledamot och hemsida och soc-mediaansvarig med 

Michael. Jeanette Ovesson, KSO, ledamot och utbildningsansvarig. Ingemar Nilsson 

ledamot, Moderata seniorer. Kristina Nilsson, ledamot Moderatkvinnorna. Edmir 

Mehmeti /Carl Munther ledamot MUF     

Ekonomi: 

Årets resultat uppgår till 89 060 kr. Intäkter i form av partistöd och medlemsavgifter har 

flutit in som vanligt. Däremot har kostnaderna blivit lägre än beräknat på grund av att de 

flesta förenings-aktiviteterna och konferenserna genomförts digitalt. Orsaken till detta 

är självklart pandemin. Det positiva resultatet blir ett bra tillskott i valrörelsen.  

Hemsida och sociala medier. 

Hemsidan uppdateras med det nödvändiga när ny information tillkommer. Viktigast på 
hemsidan är Facebook flödet som där kan ses av alla även de som inte har konto på 
Facebook. På Facebook har vi under året förutom kontinuerlig delning av intressanta 
inlägg även gjort egna video-serier med bra framgång på antal visningar. 

Först ut var med våra representanter i KF som där berättade varför dom engagerat sig 
politiskt samt i del 2 vilket som är deras hjärtefråga. En videoserie med våra gruppledare  
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i nämnderna har också gjorts, där man lyfte vad man var mest nöjd och stolt med att vi 
uträttat så här långt.     

Medlemmar och värvning. 

Vid utgången av 2020 var vi 146 betalande medlemmar. Under 2020 har 18 nya 

medlemmar tillkommit. Vi har under året jobbat med digitala rekryteringsmöten, och 

fler planeras under 2021. På dessa möten har vi gått igenom vad det politiska arbetet 

innebär och hur kommunen fungerar och vår politik i stort. Vi har utfört den 

medlemsvård som varit möjlig i form av kontakter via mail och telefon.  

Utbildning 

Under 2020 har fyra Österlenmoderater gått en högskoleutbildning i ledarskap via 

Campus Österlen. Under våren 2021 kommer vi fyra att internutbilda hela M-gruppen. 

När det gäller utbildning har vi, i dessa pandemitider, varit lite hämmade men försökt 

att anpassa oss efter situationen. Vi har använt oss av filmer från Moderaterna på 

riksnivå i utbildningssyfte. De har delats till gruppen via Facebook och e-mail. 

I slutet av 2020 bjöd vi in till första, digital informationsträff för nya medlemmar. Vi hade 

också deltagare som kanske vill bli medlemmar men som först ville veta lite mera i 

mötet. Det slog väldigt väl ut och vi fick fyra nya aspiranter direkt. Den här typen av 

träffar kommer vi att fortsätta med under 2021. 

Stora händelser i Simrishamns kommun 2020 

Covid 19 – otroligt starkt krisledarskap i kommunen i en flexibel organisation. Vi har 

klarat våra uppgifter väl. 

Oförutsägbar ekonomi – med ständiga förändringar och nya statliga medel i 

kombination med varierande prognoser har detta varit ett år som inte går att jämföra 

med något annat. Vi, liksom övriga kommuner i Sverige, kommer att redovisa ett stort 

positivt resultat. 

Ett lyft för landsbygden – under året har efterfrågan på bostäder och viljan att bygga i 

vår kommun ökat markant. Det har inte byggts så här mycket i kommunen sedan tidigt 

90-tal. Vi har beslutat om att avsätta 10 mkr (max) för att möjliggöra fiberutbyggnad i 

hela kommunen. Tillgång till snabb uppkoppling har varit avgörande nu och kommer att 

vara det som krävs för att människor ska kunna arbeta på distans i större utsträckning. 

Vi har också sett ett stort ökat tryck på bygglovshandläggning.  

Plan för hälsa, vård och omsorg – under året har socialnämnden tagit fram en plan för 

hälsa, vård och omsorg för de kommande fem åren. Ett väl genomarbetat dokument har 

tagits fram genom intervjuer med ”kommande” brukare. 



 

 
 

 

 

 

 

Kiviks reningsverk – så snart dricksvattenöverföringen från Tomelilla också är klar 

kommer det att medge nybyggnation i Kivik. Det finns en stor efterfrågan och tryck på 

bostäder i området. 

Gymnasieskolan – vi har beslutat att göra en gemensam organisation för våra två 

gymnasieskolor från och med 2021. Österlengymnasiets elever kommer då att ta plats 

på Storgatan 25. Nu pågår ett arbete med att se över vilka gymnasieprogram som ska 

erbjudas i Simrishamns kommun. Vi är på gång med ett riktigt lyft för gymnasiet i 

kommunen.  

Grundskolans organisation – En fråga som inte gått i vår riktning. Om inga mirakel sker 

kommer fullmäktige under våren 2021 att besluta om en oförändrad organisation dvs F-

6 i Gärsnäs, Borrby, Kivik, Simrislund och F-5 i Sankt Olof. Årskurs 7-9 på 

Korsavadsskolan.  

Upphandling Tobisviks camping – En väl genomförd upphandling som medfört en högre 

intäkt för kommunen. De fem kommande åren kommer Fritid Österlen att fortsatt driva 

campingen. 

Näringslivsarbetet – Vi har förbättrat samarbetet med näringslivet avsevärt och tagit ett 

rejält kliv i Svenskt Näringslivs ranking även under 2020. Vi tog ytterligare 47 placeringar 

under 2020 och återfinns nu på plats 164 av Sveriges 290 kommuner. Det kan vara värt 

att nämna att vi 2018 började på plats 262.  

För att nämna något av vad vi gjort: 

- Årets stadskärna-projektet 
- Nyföretagarcentrum anlitats för stöd – en väg in 
- Företagsbesök  
- Informationsträffar för företagare om exempelvis upphandlingar 
- Lyft näringslivet i sociala medier 
- Ökad service och begripliga avgifter  
- Avgiftslättnader under pandemin 
- Samarbete mellan näringsliv och gymnasieskolan/Campus Österlen 

 

Moderata seniorer 

Året 2020 går väl till historien som ett väldigt annorlunda år. Vi har alla blivit drabbade 

av den pandemi som slagit till över världen. Den har också drabbat Österlen på många 

sätt. Vi har inte kunnat erbjuda Er våra Seniormedlemmar några som helst aktiviteter 



 

 
 

under året. All den planering som vi hade för 2020 har fått ställas in. Detta gäller även 

de aktiviteter som var planerade i Skåne och landet som helhet. 

Vi Seniorer i Moderaterna och Österlenmoderaterna är en mycket viktig grupp som 
alltid gör vårt arbete för partiet och vi behövs inför det val som kommer 2022. Det är 
viktigt att vi gör våra röster hörda inom partiet och i landet. Vi har många viktiga frågor 
som vi behöver kämpa för. Äldrevården, tryggheten i vårt samhälle, våra rättigheter att 
få arbeta efter 65, bostäder för äldre, lag och ordning och livskvalitet för seniorerna.  
Listan kan göras lång men det är viktigt att vi koncentrerar oss på dessa frågor.  

Vi hoppas att de Coronavaccin som är på gång kommer att innebära att vi kan träffas 

fysiskt till sommaren 2021. 

MQ, Moderatkvinnorna 

På grund av pandemin har vi inte haft några möten, men vi hoppas att vi ska sätta igång 

framåt hösten 2021. MQ har varit representerat i Österlenmoderaternas styrelse genom 

Kristina Nilsson. Det är också glädjande att vi har värvat även kvinnor till Moderaterna. 

MUF 

Styrelsen för Ystad/Österlen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda 

sammanträden. Föreningen har varit närvarande på MUF Skånes distriktsstämma och 

representerades av våra sex ombud. Samt MSUs rikskonferens genom Edmir Mehmeti 

som var ombud för MSU Skåne.  

Under hösten höll föreningen i två ”pluggkvällar” som var framgångsrika med nya 

medlemmar som deltog.  Under året har föreningen kampanjat minst två gånger per 

månad, de månader det har gått att kampanja. Föreningen nådde 100 procent av 

föregående års medlemssiffror redan den 12 mars. Även återvärvningen har varit väldigt 

framgångsrik, föreningen uppvisar den bästa återvärvningsgraden av MUF Skånes 

föreningar. Till följd av 2020 årets medlemsökning ser föreningen ut att öka från sex till 

tio ombud på distriktsstämman 2021. 

Övrigt har vi haft välbesökta kampanjer med assistans från såväl Moderata 

Ungdomsförbundets Spetsvärvare, MSU Skåne och Moderat Skolungdoms 

Rikskommitté. 

Detta år har sociala medier spelat en större roll. Till en kostnad på drygt 400 kr spred sig 

inlägget med texten ”VI SÖKER DIG SOM VILL GÖRA SKILLNAD” till tusentals ungdomar i 

vårt verksamhetsområde.  Nu lägger vi ännu ett framgångsrikt år till handlingarna. Ett år 

som trots världspandemi och karantän inneburit nya engagerade medlemmar. 

 

 

 



 

 
 

Avslutning 

Utöver redovisade aktiviteter har styrelsens ledamöter aktivt deltagit i Moderaternas 

månadsmöten, Alliansgruppmöten, och inte minst förtroendeuppdrag i styrelser och 

nämnder.  

Med vad som här ovan presenteras lämnas vår redovisning till årsmötet  

Styrelsen 

ÖSTERLENMODERATERNA 

 


