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Höjdpunkten på Sverigemötet var givetvis Ulf Kristerssons starkt engagerade
och väl framförda linjetal ”Den nya svenska modellen” och byte av loga till det
ikoniska M som symboliserar den nya svenska modellen med de långa linjerna
bakåt och framåt. Men Lena Melin, oftast läsvärd kolumnist i Aftonbladet såg
bara misslyckanden och nostalgiska återblickar till Gösta Bohman i talet. Men
-

att vilja garantera medborgarna yttre och inre trygghet
att det skall löna sig att arbeta
att med teknikens hjälp förnya klimatpolitiken,
att med skarpa förslag förbättra den misslyckade integrationen och
att slå vakt om den privata äganderätten är ingen dålig moderat
reformagenda.

Talet väckte respekt, fick ett mycket starkt mottagande och stärkte säkert
många stukade moderater och fick dem att rätta på ryggen och mer frimodigt
föra fram det moderata budskapet utan att var bunden av de tidigare
allianskollegerna. Det första området Ulf Kristersson tog upp var tryggheten –
statens kärnuppgifter måste fungera, de kriminella gängen måste krossas och
de internationella stöldligorna stoppas. Men det kräver en politik som stärker
polisen genom höjda polislöner, dubbla straff för gängkriminella, uthållig kamp
mot terrorismen och bättre verktyg att lagföra terrorister. Men det kräver
också ett starkare försvar med fördubblade försvarsanslag och ett NATOmedlemskap. Men ett tryggt Sverige kräver också en bra och tillgänglig sjukvård
med förkortade vårdköer.
Den andra punkten i talet var symboliskt nog klimat och miljöpolitiken där
Moderaterna bättre vill ta vara på teknikens möjligheter, man pekar på
innovationer inom transportsektorn, energisystemen och basindustrin som
drastiskt kan minska koldioxidutsläppen. Men framhåller också att kärnkraftens
framtid måste in i klimatpolitiken och att kärnkraften har en avgörande roll för
att klimatmålen skall nås.
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Den tredje punkten var inte oväntat jobb och företag och att arbete och
utbildning måste löna sig. ”I den nya svenska modellen skall företagare
uppskattas mer än de beskattas” – långt från den tid då en ledande moderat
kunde beskriva näringslivet som ett särintresse. Moderaterna vill genomföra en
bidragsreform och säkra principen om ”Hälften kvar”.
Integrationen upptog en stor del av Ulf Kristerssons tal där han tryckte på att
arbetslinjen skall gälla alla – även de som är nya i vårt land. Bra kunskaper i
svenska språket gäller alla som bor i Sverige. Moderaterna tillsätter nu en
särskild integrationskommission under ledning av Mauricio Rojas med tydlig
analys, konkreta förslag som i många fall kan genomföras snabbt medan andra
kräver längre tid. En kommission som inte duckar från de svåra frågorna: Hur
många kan bo i en lägenhet om barnen skall göra läxorna samtidigt, hur
kommer man vidare från de enkla jobben och hur kommer man in i det svenska
samhället och varför är killarna ute och kvinnorna inne?
Den sista punkten gällde att Sverige måste hålla ihop, sammanhållning mellan
stad och land, en landsbygd som kan leva på sina egna förutsättningar och ett
land där den hotade äganderätten respekteras.
Ett bestående intryck från Sverigedagarna är vilken roll som kommuner och
regioner spelar i Sverige. Januariöverenskommelsen i all ära men mycket av de
politiska besluten sker i regionerna och kommuner. I regionerna som ansvarar
för hälso- och sjukvården led socialdemokraterna ett förkrossande nederlag
valet 2018. Jag tror att efter höstens val har (S) bara majoritet i två regioner, i
övrigt är det blått.
Och på det kommunala planet – där ansvaret för äldrevården, seniorboenden,
sociala satsningar, utbildningen från förskolan till gymnasiet, byggfrågor m.m.
ligger – blev det stora moderata framgångar. Ulf Kristersson underströk att i
167 av Sveriges kommuner 290 är det nu moderatledda majoriteter. I den
närliggande staden Karlskoga med stora arbetsplatser hos vapentillverkaren
Bofors bröt Moderaterna ett hundraårigt socialdemokratiskt maktinnehav. Och
ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting är återigen moderaten Anders
Knape, f.d. KF ordförande i Karlstad
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Flera av de nya kommunstyrelseordförandena vittnade om nytt sätt att leda
gamla socialdemokratiskt ledda kommuner med kommunala pilotprojekt,
starkare ekonomistyrning och fokus på kärnverksamheten. Men också om
tydligt ledarskap. Prestigelöst, att våga ändra sig men stå kvar i det man tror på.
Många vittnade om nära samarbete med näringslivet när det gäller integration
av nyanlända.
Förutom linjetal och plenar samtal var det ett fyrtiotal seminarier att välja på.
Alltifrån Så stärker vi tryggheten, Hållbar bostadspolitik, Återuppbyggnad av
det civila försvaret, Trygg äldreomsorg, Eftervalsanalys till Lokalt politiskt
ledarskap och mycket annat.
En fråga som fick specieluppmärksamhet i Ulf Kristerssons tal var integrationen
som han betecknade som vår tids ödesfråga, ett misslyckande får enorma
konsekvenser. Moderaterna tillsätter nu en integrationskommission för att ta
fram ”världens bästa integrationspolitik”. Men en hel del konstruktiva åtgärder
sker redan som redovisades i seminariet ”Fungerande integration förutsätter
en tydlig arbetslinje”.
Oliver Rosengren, Växjö och Lars Rådén, Solna presenterade Växjölöftet och
Solnamodellen, lokala reformer för fler med arbete och färre med bidrag som
kort kan sammanfattas som följer:
Arbetslinje för alla
-

Heltidsaktivitet som krav på motprestation för bidrag
Restriktivitet i försörjningsstödet
Inför utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare
Kompensera inte för indraget studiebidrag

Arbetsmarknad för alla
- Genom låg skatt och samhällsutveckling främja ekonomisktillväxt
- Införa ett integrerat näringslivsarbete
- Skapa affärsmässiga och hållbara partnerskap med företagen
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Arbetskraft för alla
- En modern vuxenutbildning med resultatbaserad ersättning
- Krav på eget ansvar och jobb-bonusar
- Nolltolerans mot fusk och felaktigheter med hembesök, samordning med
myndigheter och register

Avslutningsanförandet på Sverigedagarna hölls av Tomas Tobé, Moderaternas
förstanamn till EU-parlamentet. I telegramstil kan hans engagerade tal, som
fick mycket applåder, sammanfattas som följer:
- Moderaterna skall vara den konstruktiva Europakraften och aktivt
bekämpa gränsöverskridande brottslighet och stöldligor
- EU skall han en central roll i brottsbekämpningen
- De som begår terrorbrott skall förlora sitt svenska medborgarskap
- Moderaterna skall arbeta för klimatsmarta handelsöverenskommelser
- Den svenska kärnkraften skall ej avvecklas utan byggas ut, kärnkraft är
klimatsmart
- Europapolitiken är den viktigaste delen av vår utrikespolitik, inte FN
Och därmed var två intensiva Sverigedagar för 1200 moderata
kommunpolitiker över. Nu gäller det att omsätta alla goda idéer i praktisk
handling
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