
 

 
 

Verksamhetsberättelse 2022 
Österlens moderata partiförening  

Inledning: 

2022 har naturligtvis präglats av valen. Styrelsens har under året företrädesvis haft 

styrelsemöten digitalt. Samtliga styrelseledamöter har aktivt arbetat med såväl 

planering av valrörelsen som fysiska valaktiviteter. Österlenmoderaternas insatser mot 

digital media har varit betydande. Vi har fått ett bra genomslag hos våra medborgare 

och haft fortsatt god medlemstillströmning.       

Styrelse och funktioner: 

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

och kassör, Stefan Lamme, ledamot. Sven Ask, ledamot.  Michael Mehler, ledamot och 

hemsida och soc-medieansvarig. Jaennine Olesen, ledamot och medlemsansvarig. 

Anthony Crusell ledamot och ansvarig för framtagning av hushålls-tidning med Michael. 

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

Moderata seniorer. Kristina Nilsson, ledamot Moderatkvinnorna. Carl Munther ledamot 

MUF     

Ekonomi: 

Årets resultat uppgår till - 224 997 kr. Intäkter i form av partistöd, medlemsavgifter och 
ränta har flutit in med 176 084 kr. Kostnaderna uppgår totalt till 401 081 kr.  I beloppet 
ingår val- och kampanjkostnader med sammanlagt 296 525 kr. De verkliga val- och 
kampanjkostnaderna understiger de budgeterade med 14 475 kr. När beslut fattades 
om budget för 2022 räknade styrelsen med ett balanserat överskott om 87 799 kr. Den 
verkliga utgående balansen blev istället 111 542 kr.  

 

Valet och en valanalys 

Vi genomförde en lång rad aktiviteter under valåret.  

Valet blev en framgång för oss moderater. Vi är fortsatt största parti i kommunen med 

26,94% av rösterna. En ökning med 1,93% Röstsplittringen har ökat. Vi hänvisar till 

valanalysen, som tar upp såväl planering som genomförande.    

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Utbildning 

Tillsammans med Moderaterna i övriga SÖSK-kommuner (Sjöbo, Tomelilla, Ystad) 

anordnade vi digitala temaföreläsningar med start år 2021. Det avslutande tillfället 

genomfördes i januari då partiledare Ulf Kristersson var inbjuden.  

Vi har även genomfört ett digitalt introduktionsmöte för nya medlemmar i januari. Det 

var ett tiotal deltagare och nya medlemmar har blivit aktiva medlemmar, en del har 

också fått ett politiskt uppdrag efter det.  

Den 2 april samlades ett stort gäng Österlenmoderater i Fredsdalsskolans aula för 

utbildning och planering inför valet. Vi gick tillsammans igenom valmanifestet och 

löften inom varje område. 

Under vår/sommar anordnade vi interna utbildningar, två timmar på 

lördagsförmiddagar, utifrån nämndernas olika uppdrag 

30/4  Att vara förtroendevald, kommunstyrelsens uppdrag  

14/5  Byggnadsnämnden och våra förbund (Sydöstra Skånes Räddningsförbund, 

Miljöförbundet)  

21/5  Kommunfullmäktige och våra bolag  

28/5  Socialnämnden  

4/6  Barn- och utbildningsnämnden  

11/6  Samhällsplaneringsnämnden  

18/6  Kultur- och fritidsnämnden  

Alla medlemmar bjöds in. Intresset var stort och vi hade mellan 10-20 deltagare varje 

gång. 

Efter sommaren och under hösten stod valet i fokus men innan året var slut, den 3 

december, genomfördes en heldagsutbildning för Alliansens samtliga ledamöter i 

fullmäktige. Punkter för dagen var bland annat: Alliansens samarbetsavtal, Hur uppstår 

ett ärende i fullmäktige? Viktiga begrepp, Kommunallagen i korthet, Information och 

kommunikation, Mötesformer, Vilka förväntningar har vi på varandra? Retorik och 

talövning.   

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Hemsida och sociala medier. 

Hemsidan fungerar som informationsbas för vår förening. Den uppdateras när ny 

information tillkommer. Viktigast på hemsidan är Facebook flödet som där kan ses av 

alla även de som inte har konto på Facebook.  

Hemsida 

Lagt upp information om möten och valinformation. Presenterat kandidater topp20 

samt Digitaliserat valbroschyren. Lagt upp Valmanifestet för 2022 (vår politik) 

Efter valet uppdaterat ”våra politiker” dock vissa kvar som skall kompletteras med bild 

så snart fotografering genomförts samt lägga till de med styrelseuppdrag m.m. efter 

årsmötet.    

Sociala medier 

Kontinuerliga inlägg under året om möten, mingel, politiska budskap samt 

medlemsvärvning. Delar där även riks och regionfrågor som är relevanta för våra 

kommuninnevånare. 

Accelererad närvaro inför valkampanj med budget för sponsring på 15000:- 

Uppmätt räckvidd på samtliga inlägg (valspurt) 1 augusti-11 september 92 000   

Uppskattad räckvidd på samtliga inlägg (kampanj) 27 juni – 11 september mer än 

150 000 

 

Sponsrade inlägg för totalt 14 387:- hade en betald räckvidd på 13 988 och visades 164 

874 ggr. Till en snittkostnad av 1,03 / betald räckvidd. Delningar på detta gör sen att 

räckvidden utökas ytterligare utan kostnad så den totala räckvidden blir betydligt 

större. 

De 9 största inläggen direkt kopplade till innehållet i broschyren marknadsfördes för 

totalt 7500:- och hade en total räckvidd på 41 000.  

 

Betald Räckvidd = Så många personer som sett ett sponsrat inlägg minst 1 gång (med 

för oss en kostnad för visningen) 

Räckvidd = så många personer som sett ett inlägg minst 1 gång (betald + delningar). 

Visningar = så många ggr ett inlägg exponerats. 

Vi har i dag 841 följare på vår sida vilket får anses bra. Inlägg med lokal förankring är det 

som får bäst genomslag.  

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Moderata seniorer 

Ett intensivt 2022 är avslutat. Detta år har inte varit lika påverkad av Pandemin som 

2021. Vi har haft fullt fokus på att det var valår. Vi har deltagit i många torgmöten, 

knackat dörr och delat ut valmaterial. Resultatet av vårt arbete tillsammans med övriga 

Österlenmoderater gav ett bra resultat i kommun- och regionvalet. Resultatet för 

riksdagsvalet kunde varit bättre. 

Vi har haft 4 relativt bra besökta Seniormöten under året. Mycket fokus på valet i 3 av 

dem. Vi fick en härlig upplevelse med Jonas Ahlner när han ritade och berättade om 

Pilgrimshelgonet Sanct Olof på Hotell Svea den 21 mars. Kommunstyrelsens ordförande 

Jeanette Ovesson pratade lite om sina tre år som KSO. Vid mötet den 23 maj pratade 

Jeannine Olesen inspirerande om BUN och Vår valledare Anders Johnsson presenterade 

vår plan inför valet. Mötet hölls på Hotell Svea. 

Den 22 augusti hade vi ett Seniormöte på Kiviks musteri med Riksdagsman Hans 

Wallmark och Regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson. Temat för mötet var 

Moderat politik de närmsta fyra åren. Till detta möte var även M seniorerna från 

Tomelilla och Ystad inbjudna. Vi fick även en presentation av Kiviks musteri. Årets sista 

Seniormöte var på Seglarepaviljongen den 7 november med Petter Birgersson YA 

politiska redaktör samt Ingela Bröndel Socialnämndens nya ordförande som med kort 

varsel fick ryka in och prata om Socialnämndens frågor. 

Ledningsgruppen för Seniorerna i Österlenmoderaterna har haft 8 fysiska möten under 

året. Ledningsgruppen har bestått av Christina Brandt, Karl-Gustav Högberg, Monica 

Engebo, Sven Bladh och undertecknad. Karl-Gustav Högberg gick tyvärr bort under 

hösten och har ersatts av Kristina Åhberg. 

Vi Seniorer i Moderaterna och Österlenmoderaterna är en mycket viktig grupp som 
alltid gör vårt arbete för partiet. 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 samt livskvalitet för seniorerna.  
Listan kan göras lång men det är viktigt att vi koncentrerar oss på dessa frågor.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

MQ ( Moderata Kvinnor) 

MQ har inte haft några möten för medlemmar under 2022.  Samtal förs hur vi ska gå 

vidare med vår Moderata Kvinnor. 

Det som är positivt är att Österlenmoderaterna har fått många nya medlemmar under 

året, där ca hälften är kvinnor.  

MUF 

MUF haft svårigheter att komma in på vissa skolor, vilket även gjort att aktiviteten i 

Simrishamns kommun blivit lidande. MUF:arna har deltagit på några aktiviteter i 

valrörelsen.  Andelen MUF-are i Simrishamn är 24 vilket är 13 fler än föregående år. 

MUF ha haft egen lista till Region Skåne. Den tog ett mandat i Regionfullmäktige.  Carl 

Munther har varit MUF:s representerat i Österlenmoderaternas styrelse.  

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 överlämnas vår redovisning till årsmötet  

 

Styrelsen 

ÖSTERLENMODERATERNA 

 

 

 


