
   

 

Till medlemmarna i Moderaterna 
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Stockholm den 8 februari 2006 

    

    

Inför nomineringarna till kommunfullmäktige i Inför nomineringarna till kommunfullmäktige i Inför nomineringarna till kommunfullmäktige i Inför nomineringarna till kommunfullmäktige i 
ÖsteråkerÖsteråkerÖsteråkerÖsteråker    
Partiföreningens styrelse har i skrivelse till förbundsstyrelsen 
begärt att medlemmen Björn Molin skall uteslutas ur 
Moderata Samlingspartiet. 

Förbundsstyrelsen har behandlat frågan vid sitt sammanträde 
den 8 februari 2006. 

BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
Konflikten i Österåker har pågått under en lång rad av år. 
Inför valet 1998 genomförde Moderaterna i Österåker fem 
nomineringsmöten för att lösa konflikten. Man har under 
åren haft en onormalt hög omsättning på ordförandeposten i 
partiföreningen, då ingen har orkat med stridigheterna. 

Efter valet 2002 meddelade de övriga borgerliga 
samarbetspartierna att de inte tänker arbeta med Molin igen. 
Molin blev då chef för det kommunala näringslivsbolaget och 
Ingela Gardner Sundström kommunstyrelsens ordförande. 

Länsförbundet och även Riksorganisationen har under åren 
varit inblandad i alla konflikthanteringar. För alla inblandade 
parter tar detta tid och kraft från arbetet med att försöka 



3 

vinna val och bedriva moderat politik. Denna långvariga 
konflikt har således medfört indirekt skada för partiet. 

Valet 2006Valet 2006Valet 2006Valet 2006    
Björn Molin kandiderade till Riksdagen inför valet 2006. 
Nomineringsstämman, bestående av 215 ombud från länets 
samtliga föreningar röstade bort Molin från valsedeln. Detta 
gjordes på begäran av ombuden, inte av 
nomineringskommittén. 

Molin har agerat märkligt i lokaltidningen Mitt i Södra 
Roslagen den 22 november och 13 december. Han har 
framfört åsikter om den interna provvalsprocessen i länet 
inför valet 2002 och menar att partiet behandlar medlemmar 
illa och odemokratiskt. Vidare kan vi konstatera att Molin går 
ut i lokaltidningen och angriper grannkommunens 
kommunalråd i en ”gammal” fråga, samtidigt som Vaxholm 
genomför sitt provval. Att smutskasta partivänner på det 
sättet skadar såväl partiet som de inblandade personerna. 

Förbundsstyrelsens beslutFörbundsstyrelsens beslutFörbundsstyrelsens beslutFörbundsstyrelsens beslut    
Förbundsstyrelsen konstaterar efter att ha tagit del av ett 
omfattande material att Björn Molin har agerat utifrån ett 
egenintresse som har gått före partiets och kommunens bästa. 
Molins agerande har inte heller inskränkt sig till den egna 
kommunen utan varit mer omfattande. Detta agerande har 
pågått under en lång rad av år, varför styrelsen också 
konstaterar att det varit till skada för partiets utveckling i 
Österåker. 

Molin har undertecknat kandidatförsäkran 01-06-06. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar vidare att Björn Molin vid 
upprepade tillfällen brutit mot partiets kandidatförsäkran 
”…på bästa sätt skall arbeta för Moderaterna i Stockholms 
län hela mandatperioden 2002-2006”, och anser därför att 
han är synnerligen olämplig som företrädare för partiet, 
varför han inte bör tillåtas kandidera till någon 
förtroendepost för partiet i Stockholms län eller dess 
kommuner. 
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Förbundsstyrelsens beslut var enhälligt. 

 

För förbundsstyrelsen 

 

Anders Gustâv  Sverker Eriksson 
förbundsordförande  chefombudsman 
 
 


