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PRELIMINÄRT PROGRAM
för Riksförbundets M Sveriges ordinarie kongress den 6–7 maj 2022

FREDAG 6 MAJ
11.15 		

Lunch

12.15 		

Förbundsordförande Ulf Blomgren hälsar välkommen

		

Kongressens öppnande

15.00 		

Utskottsförhandlingar

16.30 ca

Förhandlingarna avslutas för dagen

18.00 		

Bussresa till Jubileumsbanketten

LÖRDAG 7 MAJ
08.30 		

Kongressförhandlingarna inleds

12.00–13.00

Lunch

15.00 		

Kongressen avslutas
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Kongressens öppnande

2. Val av funktionärer
a. protokollförare
b. ordförande och vice ordförande
c. två ledamöter som tillsammans med ordförande och vice ordförande ska
justera protokollet samt tillika vara rösträknare
3. Upprop (digitalt)
4. Fråga om kongressen blivit behörigen kallad
5. Fastställande av föredragningslista
6. Godkännande av arbetsordning
7.

Styrelsens redovisning av verksamheten inklusive resultat- och balansräkning
för verksamhetsåret

8. Behandling av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Information om kommande verksamhetsår
12. Behandling av motioner
13. Fastställande av högsta årliga medlemsavgift
14. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och andra
förtroendevalda fuktionärer
15. Val av förbundsstyrelse
a. ordförande väljs för två år
b. vice ordförande väljs för två år
c. övriga ledamöter väljs för två år
16. Val för två år av tre revisorer jämte ersättare
17. Val av valberedning
a. ordförande för två år
b. vice ordförande för två år
c. övriga ledamöter och suppleanter för två år
18. Hedersmedlemmar och förtjänsttecken
19. Övriga frågor som skriftligen anmälts till protokollföraren innan den andra
kongressdagen påbörjats och som kongressen därefter beslutat behandla
20. Kongressens avslutande
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ARBETSORDNING FÖR KONGRESSEN
Yttranden:

Begäran om ordet ska göras på avsedd knapp i Easymeet. Alla yttranden 		
görs i talarstolen efter anmodan.

Yrkanden:

Förslag ska, för att upptas till behandling, lämnas skriftligen i Easymeet.

Tidsbegränsning:

Fyra minuter. Tidsbegränsning gäller inte utskottets föredragande eller 		
valberedningens ordförande.

Replik:

Högst två repliker om högst två minuter. Förbundsstyrelsens ordförande, 		
valberedningens ordförande och vd erhåller ordet utanför talarlistan för 		
replik när vederbörande så anser erforderligt.

Huvudförslag:

Utskottens förslag utgör huvudförslag.

Talarlista:

Replik, sakupplysning och ordningsfråga bryter talarlista.

Streck i debatten:

Ordföranden anger när streck i debatten ska sättas och frågar vilka 		
ytterligare som vill anmäla sig till talarlistan. Streck sätts efter sista 		
namnet på talarlistan och därefter kan ingen ny talare anmäla sig i detta
ärende. Streck i debatten sätts ofta när inga nya argument eller fakta 		
förs fram i diskussionen.

Justering av protokollet:

Ska ske senast den 31 maj.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
2021 dödades 192 personer i trafiken, det lägsta antalet
någonsin. Antalet omkomna är för första gången under 200
personer ett enskilt år. Det är en viktig milstolpe. Samtidigt
finns mycket kvar att göra för trafiksäkerheten för att ta ytterligare steg mot nollvisionen. M Sverige som mötesplatsen för
Sveriges bilister och en stark företrädare för trafiksäkerhet har
ett fortsatt viktigt uppdrag.
FNs klimatrapport som kom under 2021 påverkar hela världen och därmed också vårt samhälle och M Sveriges arbete.
Rapporten fastslog att en snabb övergång till laddbara bilar
är nödvändig för att klara klimatet. Därmed gör elbilen sitt
verkliga intåg. Med elbilens intåg krävs laddinfrastruktur, en
fråga som M Sverige har drivit hårt under 2021 och som gett
oss mycket uppmärksamhet. Det måste gå att ladda en elbil
oavsett var man bor i landet eller hur man bor. M Sverige står
sedan flera år bakom en fossiloberoende fordonsflotta, men
omställningen får inte innebära en tillbakagång i utvecklingen
och den måste ske utan att hela kostnaden hamnar i bilisternas knä.
Mediasituationen var även under 2021 speciell då pandemin
tog det mesta av utrymmet. Trots det har M Sverige nått ut
och nått framgång inom för oss viktiga områden. Mer pengar
har anslagits till vägunderhåll. Fortfarande behövs mer, men
de beslut som togs i riksdagen under 2021 är i rätt riktning.
Frågan om att bygga mittseparerade vägar istället för att sänka
hastigheterna har varit och är en hjärtefråga för M Sverige.
Trafikverket backande under hösten från hastighetssänkningar
på vissa vägsträckor. I det beslutet har M Sveriges arbete varit
betydelsefullt, även om det inte klart framgått i media.
Frågan om A-traktorer togs upp i en motion på 2020 års kongress och den berör många. Att regeringen har gett Trafikverket i uppgift att utreda frågan är en stor framgång. M Sverige
betonar behovet av att öka trafiksäkerheten kring A-traktorer,
vilket utredningsdirektivet går ut på. Direktivet återger nästan
ordagrant vad vi tagit upp i våra pressmeddelanden i frågan.

Under en kort period under hösten 2021 var det möjligt
att åter mötas. M Sverige genomförde då uppskattade kunskapsdagar för förtroendevalda, styrelse och medarbetare.
Kunskapsdagarna är en viktig del i arbetet med att bygga ett
M Sverige. Ett M Sverige med högt i tak när det gäller den
demokratiska diskussionen, som är transparent och tydlig,
och som håller ihop som förbund och organisation.

Vaccinet mot covid-19 gav oss alla ett visst andrum och förhoppningarna om att kunna återgå till ett mer normalt läge
i mitten av 2021 var stora. Så blev det inte, pandemin hade
påverkan på vårt samhälle och därmed M Sverige under hela
året. Den stora majoriteten av våra möten skedde digitalt
och vår möjlighet att möta bilisterna i deras vardag var starkt
begränsad. Medarbetarna i Stockholm och Hammarstrand
fortsatte att arbeta hemifrån enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

M Sverige har inte låtit pandemin hindra oss. Under 2021
intensifierade vi arbetet med utveckling och innovationer.
Det resulterande i att vi under 2021 lanserade M Connect,
appen som mäter skickligheten som förare och belönar
en säker körstil. Tillsammans med Autoliv har vi vänt på
begreppen. Före M Connect var den enda feedback man
kunde få på hur man kör att polisen gav böter. Med M Connect blir man i stället belönad. Vi utvecklade och lanserade
också en helt unik väghjälp som inte bara täcker kostnader
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för fordonet när hjälp behövs längs vägen, utan också kostnaderna för familjens inställda aktiviteter under resan. I linje
med vårt strategiska uppdrag att öka tillgängligheten genom
digital interaktion har vi också gjort det möjligt att köpa våra
viktigaste försäkringar direkt på hemsidan.
Vår logotyp är välkänd, åtminstone för personer i övre medelåldern. I de yngre generationerna känns vi inte igen lika
mycket eftersom våra främsta bärare av varumärket förlorat i
betydelse eller försvunnit. Kartboken som i decennier varit en
stark bärare av varumärket har förlorat i betydelse till digitala
alternativ som Garmin eller Google maps och neonskyltarna
med vår logotype försvann från våra städer när testcenter
lades ner.
M Sverige behöver därför bygga upp kännedomen om varumärket på nytt. Något som kommer att ta tid och pengar i
anspråk. Arbetet påbörjades under 2021 med M Connectkampanjen, kampanjen för nya väghjälpen och kampanjen en
säker jul på hjul. Att stärka varumärket är nödvändigt för att
öka antal medlemmar. Under 2021 värvade vi fler nya medlemmar än tidigare år, men ändå inte tillräckligt många för att
väga upp antalet som lämnar oss, främst av åldersskäl.

Vi ska fira genom att synas mer. I opinionen fortsätter vi att
rikta strålkastarna mot trafiksäkerhet och betonar att bilen
behövs. Vi ska arbeta för en fossilfri fordonsflotta och göra
tydligt för politiker och beslutfattare att lösningen inte är
att köra minde bil, utan att bilen blir klimatsmart. Sverige är
ett stort och glest befolkat land där reella alternativ till bilen
oftast är få eller inga. Tillgången till bil är därför en demokratifråga och en förutsättning för vår välfärd.
Vi ska fira genom att berätta vår historia, en historia som bär
oss in i framtiden och vi ska fira genom bra erbjudanden till
våra nuvarande och kommande medlemmar. Välkommen att
vara med och fira!
M Sverige rullar vidare. På de kommande sidorna kan du läsa
om allt vi har gjort tillsammans under 2021.

Vår nu gällande strategi innebär att M Sverige ska fortsätta
att investera i framtiden för presumtiva medlemmar och ta
vara på nuvarande medlemmars intressen på bästa sätt. Att
både utveckla för framtiden och behålla det som våra sedan
länge lojala medlemmar uppskattar innebär dubbla kostnader.
Ett exempel är att vi måste finnas tillgängliga på telefon för
dem som är vana vid att nå oss den vägen och att vi samtidigt
måste utveckla digitala tjänster för potentiella medlemmar
som vill kunna nå oss på det sättet. Sammantaget bidrar det
till att M Sverige visar ett negativt resultat.
2022 är året då M Sverige fyller 100 år. Vi har uträttat mycket
under vår hundraåriga existens, och mer finnas att göra. Vi tar
med oss historien in i framtiden i vårt fortsatta utvecklingsarbete för att vara en organisation i tiden.
Att fylla 100 år är värt att fira!

Caroline Drabe

vd Riksförbundet M Sverige
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BILISTERNAS RÖST I DEBATTEN
M Sveriges stora medlemsbas borgar för att bilisternas intressen alltid står i fokus
i organisationen. Som den medlemsorganisation M Sverige är, utgör medlemmarnas
röster grunden för vår verksamhet. Det är i dialog med medlemmarna och med
kongressens beslut i ryggen som organisationen tar ton i den trafikpolitiska debatten.
M Sverige driver på utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Bilen behövs
för att samhället ska fungera. Utanför stadskärnorna finns inga fullt fungerande alternativ till bilen. Om Sveriges politiker menar allvar med att hela landet ska leva, måste
grundläggande behov uppfyllas. Det innebär att vägunderhållet måste förbättras, att
laddinfrastrukturen måste byggas ut och att de ekonomiska förutsättningarna för
bilister måste vara likartade oavsett boendeort. Detta är frågor som M Sverige driver.
Trafiksäkerhet är en av våra kärnfrågor och här är M Sverige en trovärdig och erkänd
auktoritet. Det gäller inte minst i rollen som remissinstans i lagstiftningsfrågor. I vårt
arbete för säkra förare, i säkra fordon, på säkra vägar lyfter och uppmärksammar vi
var och när trafiksäkerhetshöjande åtgärder behövs samtidigt som vi propagerar för
ett säkert körsätt.
Kampanjer för att motverka viltolyckor, krav på åtgärder vid vägunderhåll och information om hur viktigt det är att använda reflexer är några exempel på vårt arbete. M
Sveriges krav på omkörningsstopp för tung trafik blev hett omdebatterat i flera kanaler. Många höll med om vårt krav, även yrkesverksamma! Ett annat uppmärksammat
utspel i vårt arbete för ökad trafiksäkerhet var vår undersökning som visade att två av
tre trafikanter kör för fort vid vägarbeten. Det uppmärksammades brett i media. Och
vårt pressmeddelande som i kalla sifror visade på bristen på laddstolpar genererade
hela 112 artiklar i pressen!
Som konsumentorganisation bevakar vi bilisternas intressen när det till exempel
gäller bilköp eller verkstadsbesök. Resultatet av våra granskningar publiceras för att
uppmärksamma de problem som kan uppstå, få branschen att reagera och ge konsumenter råd om hur de kan komma tillrätta med eller undvika att problem uppstår.
M Sverige – på bilisternas sida i 100 år.
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MEDLEMSUTVECKLING – FÖR ETT SVERIGE PÅ VÄG
M Sverige är Sveriges största organisation för bilister. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för alla på väg. Vi
arbetar för säkra vägar, säkra bilar och säkra förare – och har
så gjort i 100 år. Och vi fortsätter att vara bilisternas samlade
röst där den behövs. Men för att vi ska kunna vara en viktig
samhällsaktör även i framtiden behöver vi en stor medlemsbas. En stor medlemsbas ger oss inte bara en tyngd i samhällsdebatten utan även en ekonomisk möjlighet att kunna
bredda vår verksamhet och utveckla tjänster som lockar
nya målgrupper. Sjunkande medlemsantal och ett vikande
intresse hos yngre att engagera sig och bli medlemmar i en
organisation är en stor utmaning för medlemsorganisationer
och ideella föreningar idag, så även för M Sverige. När den
traditionella medlemsmodellen inte längre lockar har försäljningen av medlemskapet behövt anpassas därefter. En
förflyttning av budskapen har därför gjorts där tjänster och
medlemsnyttan fått stå i fokus för vårt erbjudande i stället
för medlemskapet.

Att nästan 60 procent av våra nytillkomna medlemmar
under verksamhetsåret värvats via M Försäkring och vår
nya app M Connect är ett tydligt exempel på den förflyttningen. Här är det tjänsten och medlemsnyttan som lockat
till medlemskap.
Paketering av medlemsvärdet och strategiska samarbeten
kommer att ha en avgörande roll för vår medlems- och
kundtillväxt även i framtiden.

Under verksamhetsåret har vi ökat vår digitala närvaro på
sociala medier och genom sök- och webbannonsering vilket
kommer att intensifieras ytterligare under kommande år.
Lojalitetsarbetet får även fortsättningsvis ett stort utrymme
och med ökade medlemsinsikter och förståelse för medlemmarnas behov har vi genom segmentering av målgruppen blivit ännu mer relevanta i vår kommunikation. Genom
att på effektiva sätt dra nytta av data från olika källor får vi
även en god insikt i var vi bäst ska prioritera våra insatser
för att värva och behålla medlemmar.
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EN DEL AV VÄRLDEN
M Sverige är en del av ett stort internationellt nätverk motor-		
organisationer genom samarbetet inom FIA (Fédération 			
Internationale de l’Automobile).
FIA samlar 246 motorklubbar i 145 länder med sammanlagt 80 miljoner
medlemmar över hela världen. Bara i Europa har nätverket över
40 miljoner medlemmar engagerade i trafiksäkerhet och mobilitetsfrågor.
Genom medlemskapet och arbetet inom FIA får vi bland annat tillgång
till FIAs lobbying- och informationsverksamhet i Bryssel. Det innebär
en direkt möjlighet att kunna påverka EUs lagstiftningsarbete inom
konsument-, trafik- och trafiksäkerhetsområdet.
En viktig del i samarbetet är kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan
klubbarna och det rabatt- och tjänstesamarbete inom Show Your Card
som kommer M Sveriges medlemmar till nytta.

M SVERIGES VÄGTIPS

M SVERIGES VÄGTIPS

DK

NL

M SVERIGES INTERNATIONELLA
ARBETE
• M Sverige har säte och stämma vid FIAs
generalförsamling
• M Sverige har säte och stämma i FIAs
avdelning Europa
• M Sverige förbundskontor har regelbundet
utbyte med FIAs europakontor i Bryssel

Danmark

Nederländerna

Från Helsingör, Malmö eller Frederikshavn

Sevärda stopp från norr till söder

Nyhavn, Köpenhamn

Amsterdam

M SVERIGES VÄGTIPS

GB

M SVERIGES VÄGTIPS

Storbritannien

Frankrike 2

Från Skottland till Cornwall

Genom östra Frankrike till Rivieran
och Spanien

Polperro, Cornwall

Menton, franska rivieran

Några av M Sveriges vägtips.

• M Sverige förbundskontor har regelbundet
utbyte med FIAs huvudkontor i Paris

F
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M SVERIGE PÅVERKAR
Att M Sverige påverkar politiken gynnar både dig som medlem och Sveriges bilister i allmänhet. De goda kontakter vi
odlar ger effekt både på regeringen och myndigheter.
En fråga som debatterades mycket under senare delen av året
var bränslepriserna. Höj och utöka reseavdragen krävde M
Sverige i ett pressmeddelande 21 oktober. Sverige vill ställa
om långt före alla andra länder, men de som får stå för kostnaderna är privatbilisterna som förväntas köpa laddbara bilar
eller som drabbas av allt högre drivmedelspriser. ”Nu kräver
M Sverige att reseavdragen höjs till 27 kronor milen och att
även pensionärer får möjlighet till reseavdrag”, sa Caroline
Drabe, vd för M Sverige. Redan dagen efter presenterade regeringen ett nytt förslag som sägs gynna glesbygdsbor. Dock
utesluts fortfarande pensionärer. M Sverige fortsätter jobba
med frågan.
Manipulerade A-traktorer är en trafikfara och regelverket
har stora brister, påpekade M Sverige i ett pressmeddelande.
Det tog inte många dagar innan infrastrukturminister Tomas
Eneroth gav Transportstyrelsen i uppdrag att ordna upp
regelverket för A-traktorer för att förbättra säkerheten och
minska störningarna i trafiken.
Det är orimligt att gasbilsägare ska tvingas till högre kostnader i samband med besiktningen, ansåg M Sverige redan när
reglerna infördes 2018. Kostnaden uppstår eftersom intyg
krävs på kontroll av gastanken. Nu har Transportstyrelsen,
på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag på hur
gasbilsägare kan kompenseras för denna extra kostnad.
Förslaget har överlämnats till regeringen för beslut.

Under lång tid har M Sverige hävdat att det behövs en
ordentlig utredning av vilka regler som ska gälla för cykling framöver. Nu har regeringen lyssnat och uppdragit åt
Transportstyrelsen att senast den 31 oktober 2022 redovisa
utredningen och analysen av förändrade regler för cykling.
Trafikverket har tidigare aviserat att många vägar skulle få
sänkt hastighet till 80 km/h från dagens 90 eller 100 km/h.
M Sverige har krävt mittseparering på dessa vägar. Nu backar Trafikverket.
Viltskadorna är ett växande trafiksäkerhetsproblem men
de påverkar även jord- och skogsbruk. De totala kostnaderna för dessa skador i samhället uppgår idag till minst 18
miljarder per år. För att analysera viltskadesituationen har
Riksförbundet M Sverige tillsammans med LRF, Sveriges
Jordbruksarrendatorer, Södra, Mellanskog och Norra skog
initierat en viltskadekommission. Syftet är att få veta mer om
bakgrunden till utvecklingen och vad som kan göras för att
minska viltolyckorna.
M Sverige har under året gått med i Nationella viltolycksrådet, ett forum för samverkan om viltolycksfrågor. I NVR
ingår myndigheter, bolag och intresseorganisationer som har
kunskap om och som arbetar med viltolycksfrågor.
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M SVERIGE – ETT MEDLEMSKAP MED FÖRDELAR
Ett medlemskap i M Sverige ger många fördelar. Tillgång till
personlig rådgivning om allt som rör bilen gällande teknik,
juridik och bilresor, förmånliga priser på försäkringar, väghjälp
och produkter i vår webbutik är några exempel på populära
medlemsförmåner. Våra samarbetspartners ger även generösa
rabatter på allt från drivmedel till semesterboende och medlemstidningen Motor håller våra medlemmar uppdaterade
med spännande nyheter, biltester och resereportage.

Under 2021 lanserade vi M Connect – appen som mäter och
belönar smart körstil. Med M Connect i mobilen blir våra
medlemmar en tydlig del av vårt initiativ för ökad trafiksäkerhet
samtidigt som användaren samlar bonuspoäng som ger extra
rabatter hos oss och våra samarbetspartners. Appen är exklusiv
för M Sveriges medlemmar och ingår i medlemskapet.

SOM MEDLEM I M SVERIGE FÅR DU:
• Personlig rådgivning från våra experter inom juridik, teknik och bilresor.
• Tidningen Motor, Sveriges största tidning för dig som gillar bilar och resor.
• M Väghjälp för endast 1 kr/dag – en unik vägassistans med reseförsäkring.
• Förmånliga medlemspriser på försäkringar, både för bilen och för hemmet.
• Rabatt på produkter för bilen, fritiden och resan när du handlar i vår 					
webbutik.
• Rabatt på drivmedel, bilservice, däck, internationellt körkort, hotell 					
och mycket mera.
• M Connect

– appen som mäter och belönar smart körstil

• Försäkringen Vilthjälp som ingår i medlemskapet
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FÖRSÄKRINGAR MED DET LILLA EXTRA
På M Försäkring som ligger i Hammarstrand, Jämtland, finns 13 rådgivare som bistår medlemmarna när det gäller frågor om försäkringar
och M Väghjälp. M Försäkring erbjuder förmånliga försäkringar för bil,
moped, mc, veteranbil, husbil, husvagn, släpvagn, hem, villa och fritidshus. Försäkringarna går att teckna via telefon och de flesta kan också
tecknas direkt på msverige.se
Att kunna erbjuda medlemmarna trygghet och försäkringar med villkor
som har det lilla extra är viktigt. Varje kund har en personlig försäkringsrådgivare.
I medlemskapet i M Sverige ingår försäkringen Vilthjälp som går in och
täcker vagnskadesjälvrisken vid olycka med anmälningspliktigt vilt.

Vid privat bilresa med minst en bokad övernattning kan
bilreseförsäkringen ersätta omboknings-/avbokningskostnader vid försening eller avbruten resa på grund av driftstopp på bilen.
Kostnader för hyrbil, ombokad färja eller hotellnatt och
liknande täcks också. Vid sjukdom, olycksfall på resmålet
eller driftstopp på resan kan försäkringen täcka omboknings-/avbokningskostnader för outnyttjad aktivitet eller
boende.

1 kr

OM DAGEN!

M VÄGHJÄLP
Den 1 juni lanserade M Sverige en uppgraderad version av
M Väghjälp. Den uppgraderade väghjälpen är en unik produkt och innehåller moment som ingen annan assistansförsäkring i Sverige har idag. M Väghjälp är nu ett paket
som innehåller två olika försäkringar, en assistansförsäkring samt en bilreseförsäkring.
Assistansförsäkringen gäller precis som förut vid driftstopp
på bilen, men nu gäller den även vid driftstopp orsakat
av påkopplat släpfordon. I assistansförsäkringen kan man
även få ersättning för omkodning och startnyckel vid
plötslig och oförutsedd skada eller förlust av startnyckeln.

PERSONBILSFÖRSÄKRING
Under de senaste åren har M Försäkring arbetat med att förbättra motorvillkoren, målet
är att vår personbilsförsäkring ska vara det
bästa alternativet på marknaden. Som ett steg
i detta har maskinskadeförsäkringen höjts från
max 12 000 mil till 15 000 mil. Flera ersättningsnivåer har också höjts och allrisk ingår
alltid om bilen är minst halvförsäkrad.

I M Väghjälp ingår en självriskreducering för hyrt fordon
(bil, mc, moped, cykel eller båt) i hela världen under försäkringsperioden (inget krav på bilresa och övernattning).
Försäkringen täcker självrisk eller reparationskostnader på
upp till 10 000 kronor.

M VÄGHJÄLP kostar 1 krona per dag och kan tecknas
för personbil, lätt lastbil, husbil (max 4 500 kg) och mc.
M Väghjälp gäller utan självrisk om bilen är minst halvförsäkrad. M Väghjälp har ingen begränsning avseende
hur gammal bilen är eller hur långt den har gått förutsatt att den är halv- eller helförsäkrad.

GOUDA RESEFÖRSÄKRING
Medlemmar i 		
M Sverige har
10 procent rabatt
på Gouda reseförsäkring när
den tecknas via
M Försäkring!
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M Sverige har alltid arbetat för säkrare trafik genom att påverka utvecklingen mot säkrare bilar och vägar. Många initiativ har också syftat till att göra oss till säkrare förare. Med M
Connect tar vi tekniken till hjälp för att på ett interaktivt sätt
både coacha och sporra förare till ett säkrare beteende.
M Connect är resultatet av ett samarbete mellan M Sverige
och Autoliv, världens största tillverkare av bland annat airbags och säkerhetsbälten, och projektet är sprunget ur ett
tidigare samarbete med Telia.
Redan 2019 lanserades en kombination av två års medlemskap i M Sverige med två års abonnemang av Telias tjänst
Telia Sense under namnet M Connect. Redan då fanns tankar
om att utveckla M Sverige-unika tjänster inom ramen för
Telia Sense. Det var en lösning som byggde på en så kallad
dongel som anslöts till bilens OBD-port. Med sensorer lika
de som finns i en smartphone och ett SIM-kort samlades data
in för central bearbetning.
För att försäkra oss om projektets framgång fick KPMG i
uppdrag av M Sverige att göra en grundlig förstudie med
bland annat följande
fokusområden:
•
•
•
•
•
•

Affärsmodell
Målgruppsanalys
Konkurrentanalys
Konceptanalys
Medlemsnytta
GDPR

och därmed kostnaderna som var förknippade med den i
form av hårdvara och logistik kring distribution. I och med
detta fick vi återigen lönsamhet i projektet, och med denna
förändring avslutades också samarbetet med Telia.
I december 2020 undertecknades alla avtal med Autoliv och
utvecklingsprojektet inleddes. Tack vare att det redan fanns
en så kallad White Label-lösning från Autoliv att bygga på
kunde vi på endast sex månader utveckla den första version
av M Connect.
Parallellt med utvecklingsarbetet har vi lagt mycket arbete på
att göra M Connect känt för våra partners. M Connect liknar
ingen annan marknadsföringskanal och konceptet är oprövat.
Intresset är stort, och viljan att ställa sig bakom nollvisionen
och möjligheten att aktivt belöna dem som är villiga att förändra sitt beteende för att nå dit attraherar många företag.
För M Sverige som organisation innebär M Connect inte bara
möjligheten att påverka förares beteende i trafiken. Det ger
oss också en unik möjlighet att samla in statistiskt underlag
om hur vi som kollektiv beter oss samt var och när vi rör oss
i trafiken. Information som vi kan använda som underlag för
att ge initierade förslag och råd till beslutsfattare och andra
intressenter.
M Connect lanserades i juli 2021 genom en rikstäckande
kampanj i radio och sociala medier. Fram till årsskiftet
2021/2022 har över 4 000 förare installerat M Connect,
varav 1 500 är nya medlemmar.

Förstudien visade att det var svårt att få lönsamhet i projektet
på grund av den höga kostnaden för hårdvaran, dongeln.
En del av projektet tillsammans med Telia bestod i att finna
en partner som kunde utveckla de komplicerade algoritmer
som krävs för att ta fram en Safety score som hela coachnings- och belöningsmetoden bygger på. Det visade sig att
Autoliv hade den bästa lösningen ur både tekniskt, precisionsmässigt och ekonomiskt perspektiv.
Det visade sig då också att Autoliv redan hade utvecklat en
applikation för mobiltelefoner kallad Driving Avatar som
riktade sig till försäkringsbolag och deras kunder. Lösningen
samlar in samma typ av data som Telia Sense, men med hjälp
av enbart telefonen. Vissa justeringar av vårt ursprungliga
koncept gjorde att vi helt kunde överge dongel-lösningen,
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ÅRETS SMARTASTE BILKÖP
Riksförbundet M Sverige utsåg Skoda Enyaq iV till Årets
smartaste bilköp 2021.
Vi befinner oss mitt i vår tids största omställning av hur vi
transporterar oss – på väg mot en utsläppsfri framtid. Att
välja en elbil som familjens nästa bil är ett stort steg för
många. En stor investering som man vill känna sig trygg
med. Vi kan därför rekommendera Skoda Enyaq som den
mest kompletta elbilen för familjen i dagsläget. Det är en
helt utsläppsfri batterielbil med lång räckvidd, generösa
utrymmen, smarta och lättanvända funktioner samt högsta
säkerhet.

Interiören kombinerar toppmodern teknik med en logisk
och användarvänlig förarmiljö. Standardutrustningen är hög
och Enyaq har både generöst med säkerhetsfunktioner och
smarta lösningar för att förenkla vardagen.
Men framför allt blir övergången till en utsläppsfri bil rolig
eftersom Enyaq erbjuder en mycket uppskattad körupplevelse och god komfort.
Skoda Enyaq är en dyr bil att köpa, men med låga drifts- och
ägandekostnader samt tre års nybilsgaranti anser vi att Enyaq
är en god investering. En investering för ett roligt, säkert och
utsläppsfritt billiv för familjen.

Skoda Enyaq iV
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ATT VERKA LOKALT OCH REGIONALT
Riksförbundet M Sverige finns över hela landet genom
23 lokalklubbar och fem avdelningar. Genom klubbar och
avdelningar finns ett stort ideellt engagemang där alla frivilligkrafter är lokala och regionala ambassadörer för Riksförbundet M Sverige. Många som har engagerat sig har ett
genuint motorintresse, brinner för trafiksäkerhetsfrågor och
ser en möjlighet att vara med och påverka. Dessutom är flera
klubbar och avdelningar behöriga att utfärda internationellt
körkort vilket är en mycket uppskattad lokal service.
Vägombudssäsongen 2021 genomfördes 15 maj till 30 september. Genom samarbete med Thunbergs Bil i Gävle har
M Sverige haft tillgång till 12 Peugeot 3008, som har bemannats av vägombud från 21 klubbar och avdelningar med en
jämn geografisk spridning över hela Sverige. Totalt har cirka
80 förare kört drygt 18 000 mil. Dessutom har över 10 000
exemplar av tidningen Motor med flygblad från M Sverige
och M Försäkring delats ut.
Under 2021 genomfördes tre viktiga trafiksäkerhetsundersökningar. Det var efterlevnad av att stanna vid rött, där
nästan 20 000 trafikanter observerades runtom i landet. Undersökningen visar att 29 procent av förarna av elsparkcyklar
är de som i högst grad försummat att stanna vid rödljus. För
gående och cyklister var andelen 18 respektive 14 procent.
Av bilisterna är det 4 procent och lastbilsförarna 8 procent
som inte stannar vid rött ljus.
Vid den andra undersökningen undersöktes hur stor andel av
trafikanterna som ”rattsurfar”. Cirka 18 000 fordon observerades på ett 15-tal orter i hela landet. I undersökningen
framkom att 5 procent, eller var 20:e trafikant, rattsurfade.
Vid den tredje undersökningen mättes hastighet vid vägarbeten och där visar det sig att endast 1 av 3 förbipasserande
trafikanter höll hastigheten vid vägarbeten.

Kontroll av Vildmarksvägen.
Under hösten genomfördes som vanligt synlighetskampanjer
då klubbar och avdelningar delade ut reflexer och viltremsor
med tillhörande flygblad.
I mars 2022 mottog förbundsstyrelsen en utredning med
namnet ”Med verksamheten i centrum – Framtidens lokala
och regional organisation inom M Sverige”. Utredningen
innehåller många förslag till förenkling och utveckling som
successivt kommer att implementeras under året.
En av de viktigaste uppgifterna för klubbarna och avdelningarna är att vara nära medlemmarna och arrangera olika
former av medlemsmöten för att öka känslan av delaktighet,
gemenskap och att vi alla verkar inom samma organisation.
Tyvärr har coronapandemin begränsat den utåtriktade verksamheten men förhoppningsvis kan dessa aktiviteter återupptas nu under 2022. Det är flera klubbar som är anmälda
att delta i lokala mässor och utställningar och de flesta deltar
i Riksförbundet utåtriktade aktiviteter.
Bästa rastplats,
Långsjön.

Alla undersökningar som genomförs i klubbar och avdelningar har betydelse och uppmärksammas. Förra sommarens
undersökningar gav stort genomslag. M Sveriges pressmeddelande om att Bara var tredje håller hastigheten vid vägarbeten gav
55 artiklar över hela landet. Trots förbud – rattsurf fortfarande
vanligt på svenska vägar gav 53 artiklar och Oskyddade trafikanter
sämst på att stanna vid rött gav 12 artiklar. Undersökningarna
är också viktiga i vårt påverkansarbete och återkommande
samtal med politikerna. Exempelvis presenterade regeringen
så sent som den 24 mars, åtgärder för att stärka säkerheten
vid vägarbeten.
Hastighetsmätning vid vägarbete.
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ATT VARA PERSONLIG RÅDGIVARE
Varje medlem i M Sverige kan med rätta hävda att han eller hon har
sin egen personliga rådgivare. Varje vardag, året om samtalar, mejlar och skriver våra rådgivare inom resor, teknik och juridik till våra
medlemmar. Ibland är det korta och enkla ärenden som kan klaras
av omgående, andra gånger krävs det ett visst utredningsarbete. Våra
experter bidrar även med sin kunskap i nyhetsbreven som går ut till
medlemmarna. De har egna spalter i tidningen Motor och svarar
på frågor som dyker upp på M Sveriges Facebook-sida. M Sveriges
experter har skaffat sig ett gott renommé som specialister inom sina
sakområden. Många journalister vänder sig till våra rådgivare inom
resor, juridik och teknik för att få kommentarer inom dessa specialområden. Såväl jurister som tekniker representerar konsumenten i
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tack vare sina djupa specialistkunskaper.
Medarbetarna på M Service hanterar de allmänna medlemskontakterna över telefon, mejl och vanliga brev. De ansvarar även för butiken som finns i anslutning till huvudkontoret. Till butiken kommer
medlemmar och andra för att handla bland annat tillbehör, våra
bästsäljande kartböcker, kalibrera alkomätare och ansöka om internationella körkort.

MEDLEMSSERVICE 			
I SIFFROR 2021
Antal samtal till M Service
Förfrågningar via mejl
Antal utfärdade internationella körkort
Antal kalibrerade alkomätare

13 924
8 520
4 212
870

Antal förfrågningar till M Sveriges specialister

Reserådgivning, samtal
Via mejl
Teknisk rådgivning, samtal
Via mejl
Juridisk rådgivning, samtal
Via mejl

2021 har varit ett utmanande år även för M Sveriges rådgivningsverksamhet. Samtal till bilresors rådgivning har oftast handlat om att
ta sig fram i ett Europa under pandemi. En helt ny erfarenhet som
lett fram till ett tätare samarbete i resefrågor mellan våra europeiska
klubbar. Med begränsade möjligheter att resa har behovet av internationella körkort varit lågt.

IKK 2021

Milos Kosijer och
Carl-Erik Stjernvall,
M Sveriges tekniska
experter.

SAMORDNAD RÅDGIVNING

Via mejl och post
Online-ansökan
I butik
Express i butik

565
351
1 995
518
1 633
442

433
3 413
278
161

Sedan 2019 träffas gruppchefer för M-service,
M-försäkring och specialistrådgivarna regelbundet och lyfter frågor där vi kan samarbeta för att
stärka servicen till medlemmar. Under 2021 har vi
ökat och utvecklat samarbetet mellan rådgivarna,
medlemservice och försäkring så att vi har en
samsyn i de svar vi ger medlemmarna. Vi har även
skapat en ny inkorg i ärendehanteringsverktyget
Zendesk där vi fångar in synpunkter och förbättringsförslag från medlemmar, ickemedlemmar och
personal.
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VÅR WEBBPLATS – MSVERIGE.SE
M Sveriges webbplats fortsätter att vara en central samlingsplats och utgångspunkt för vår externa kommunikation.
Under 2022 är ett av de främsta målen att fortsätta arbetet
med att utveckla innehållet på webbplatsen med målsättningen att den ska förbli relevant och fortsätta attrahera
besökare, såväl bland nuvarande som blivande medlemmar.

TILLBAKABLICK 2021
Vår webbplats och våra digitala plattformar utvecklas och förbättras hela tiden för att kunna erbjuda våra besökare en ännu
bättre och mer relevant upplevelse. Arbetet under 2021 kom
också att till stora delar präglas av utveckling och lansering av
appen M Connect.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER 2021
Förutom lanseringen av M Connect utvecklades webbplatsen under 2021
med bland annat möjlighet till försäkringsbeställningar online.

1
2

Under våren utvecklades startsidan med förbättrade funktioner för
visning i mobiltelefon. Webbplatsen fick en ny funktion för frågor och
svar kopplat till våra bakomliggande system.
I juni lanserade vi tillsammans med Autoliv vår app M Connect som
mäter och belönar smart körstil. Webbplatsen anpassades för att
skapa övergångar till appen, bland annat så användaren har tillgång
till Mina sidor och kan se aktuella bonuserbjudanden via M Connect.

3

I november lanserades möjligheten för medlemmar att beställa försäkringar för personbil, husbil, husvagn och motorcykel online.

4

Sedan december går det även att beställa vår vägassistans M Väghjälp
och samtidigt bli medlem direkt online.

STATISTIK
msverige.se 2021
715 127 sessioner
Webbplatsen hade nära 1,7 miljoner
sidvisningar vilken är en ökning från
2020. En session är den tid då en besökare aktivt använder webbplatsen.

Vi fortsatte även under 2021 att följa upp och mäta våra digitala satsningar för att se hur vi kan öka trafiken till vår webbplats från Google via övriga kanaler som nyhetsbrev, sociala
medier, press och Googleannonsering.
Trenden att besöken på webbplatsen sker med mobil i stället
för datorskärm eller läsplatta fortsätter att öka och cirka
70 procent besöker nu webbplatsen med mobiltelefon.
Webbplatsen anpassar form efter olika typer av läsenheter.
I enlighet med striktare lagkrav, bland annat GDPR, är våra
möjligheter att se statistik om besökarnas ålder och kön inte
längre möjlig.

DATOR
MOBIL

POPULÄRASTE
innehållet på webbplatsen är
medlemsförmåner, varningssymboler i bilen, drivmedelspriser
i Europa, internationellt körkort,
bilkostnadskalkyl, försäkringar,
bilresefakta land för land
och bli medlem.
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DIGITALA KANALER
SÅ MÖTER VI MEDLEMMAR I VÅRA SOCIALA MEDIER
Under verksamhetsåret har M Sverige fortsatt att bygga sin
närvaro på Facebook. Antalet följare på Facebook växer stadigt, och vid slutet av 2021 hade vi 7 796 följare.
Under 2021 har vi förutom löpande sponsrade inlägg för
riktade målgrupper även haft två större kampanjer, lanseringen av vår app M Connect och en varumärkeskampanj
med inriktning mot säkrare trafik med vinterväglag. Vi
gjorde under samma kampanj reklam för vår vägassistans
M Väghjälp och medlemskapet. Båda kampanjerna fick
stor spridning och många visningar i flödet på facebook.
Twitter, twitter.com/riksmsverige, används fortlöpande
i opinionsbildande syfte.
Redaktionen för tidningen Motor har fortsatt ansvar för
instagramkontot, instagram.com/tidningenmotor, där de
lyfter fram inslag direkt kopplade till 			
tidningens material.

NYHETSBREV OCH AUTOMATISKA MEJLSEKVENSER
I medlemskapet ingår en rad förmåner och erbjudanden som
vi paketerar och kommunicerar till blivande och befintliga
medlemmar i syfte att öka försäljningen och stärka medlemsupplevelsen. Vår effektivaste och mest använda kanal är
mejl genom vilken vi sänder nyhetsbrev och automatiserade
utskick. Vi skickar månatliga nyhetsbrev från M Sverige med
användbara tips, aktuella händelser, biltester och förmånliga
medlemserbjudanden. Varannan månad skickar vi nyhetsbrev från M Försäkring och varje vecka producerar vi ett
säljbrev med kampanjvaror från webbutiken.
Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och optimera våra
lojalitetsdialoger för olika medlemsgrupper och har idag en
väl utvecklad lösning för digital och automatiserad marknadsföring. Att skapa automatiska mejlflöden för såväl nya
som befintliga medlemmar är ett effektivt sätt att synliggöra
innehållet och värdet i medlemskapet.
Under 2021 gjorde vi nästan 2,4 miljoner mejlutskick.

M SVERIGES WEBBUTIK
I vår webbutik kan medlemmar handla användbara produkter för bilen,
resan och hemmet, allt till förmånliga och konkurrenskraftiga medlemspriser. Utbudet av produkter ökar ständigt och varje vecka skickar vi ut
nyhetsbrev med nya erbjudanden från webbutiken.
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N

En tidning från
Riksförbundet
M Sverige
msverige.se
Pris: 69 kr

Guide:

HITTA DIN
FÖRSÄKRING
Vi provkör:

MOTOR NR 2—2021

→

STORT TEST AV SOMMARDÄCK ● SKODA OCTAVIA × 3 ● HITTA DIN FÖRSÄKRING ● HUSBILSSEMESTER

Hyundai
Tucson
MOTOR
– 											
Dacia Sandero
VW ID4
SVERIGES
STÖRSTA 								
REJÄLA HYBRIDER,
MOTORTIDNING

BMW MÖTER VW

Upplaga: 75 000

3 OCTAVIA

Antal sidor: 76

→
→

Strömstark duell!

Antal nummer/år: 8

Vår medlemstidning Motor är fortsatt Sveriges största motortid× på omkring 75 000 tryckta exemplar under
ning med en upplaga
Gas, laddhybrid
eller snåldiesel:
2021. Motor, som
är på 76 sidor, har kommit ut till alla medlemVilken version
passar
dig? 2021. Tidningen skriver om nya och
mar med 8 nummer under
begagnade bilar, bilresor, men också en hel del om trafiksäkerhet
och om de frågor M Sverige driver.

Tidningsproducent: Content Innovation
Annonsförsäljning: SB Media
Distribution: Bertex
Samordning av distribution: 21 Grams

Motor är en viktig del i M Sveriges arbete med att bedriva opinion
i frågor som rör bil och trafik. Tidningen har framgångsrikt lyft
frågor kring laddinfrastruktur och viltolyckor.

Finns digitalt på msverige.se
Tryckt på miljöanpassat papper 		
enligt ISO 14 001 av Eversfrank

TEST→SPORTBILAR
Den LÄSVÄRDESUNDERSÖKNING som gjordes

om tidningen Motor visar att 90 PROCENT av
medlemmarna läser ett genomsnittligt nummer av
Motor.

Vi återvänder till
76 PROCENTför
ger tidningen
bra betyg.
Mantorp Park med fem nyheter
att ge
digDe områden
som uppskattas mest är tester, resereportage,
svaret på hur roliga de
är att
köra.
provkörningar
samt
frågor och svar.

HUSBILSDRÖMMAR

ROLIGA BILAR!

Sommarens
camping-äventyr är p

Nybörja
Smultrons
Inspira

I genomsnitt tillbringar medlemmarna 54 MINUTER
med att läsa ett nummer av tidningen.
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KUNSKAPSDAGAR
		
OM BILISMENS FRAMTID
Trafiksäkerhet, omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta och bilen som
demokratifråga är tre centrala frågor för M Sverige. Det var också samtalspunkterna
när M Sverige bjöd in några av landets mer namnkunniga forskare, journalister och
företrädare för myndigheter och organisationer till konferensen Kunskapsdagarna.
På temat trafiksäkerhet diskuterade poliskommissarie Per Lange, Anna Sjörs Dahlman, forskare vid VTI, och Johan Karlsson, forskare hos Autoliv, hur förares beteende är avgörande för ökad trafiksäkerhet. Men de visade också att de stödsystem
för bilister som utvecklas kan vara till stor hjälp. Sören Nordlund, trafikpsykolog,
förklarade att vårt agerande i trafiken till stor del bygger på känslor, snarare än
logiska överväganden.
Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighetsfrågor på Trafikverket, påpekade
att diskussionen kring transportproblemen till stor del har fokus på storstäderna,
medan en övervägande del av biltrafiken sker i delar av landet där det inte finns
något alternativ. Trots det, menade Eliasson, finns det goda möjligheter att nå de
uppsatta klimatmålen tack vare biodrivmedel, mer bränsleeffektiva fordon och
eldriftens utveckling. Såväl Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige, som Simon
Lundqvist, Power Circle AB, Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden, och Mia Nordström, Vattenfall, intygade att branschen står redo att axla ansvaret. Men liksom
M Sveriges tekniske expert Carl-Erik Stjernvall – som betonade att det måste
finnas alternativ även till elbilen – efterfrågade de tydligare och starkare styrmedel
från staten.
I diskussionen om bilen och mobilitet som demokratifråga slog Jonas Fröberg på
Dagens Nyheter fast att om vi anser att mobilitet är en fråga om demokrati måste
det gå att förflytta sig även på landsbygden, och där är bilen oftast det enda alternativet. Det var också något som Staffan Nilsson från Hela Sverige ska leva betonade,
liksom Anders Östberg, MRF, som också menade att branschen i egenskap av återförsäljare och verkstäder måste följa med i utvecklingen, och intygade samtidigt att
de har fullt fokus på att ställa om för framtiden.

Jonas Eliasson

ULf Blomgren och Caroline Drabe.

M Sveriges ordförande Ulf Blomgren och vd
Caroline Drabe avrundade Kunskapsdagarna med
att beskriva hur även M Sverige påverkas av de förändringar som bilismen genomgår. Men, Caroline
Drabe var också mycket tydlig med att det innebär
att M Sverige blir än mer relevant för Sveriges bilister. M Sverige arbetar för en hållbar, tillgänglig och
säker mobilitet för alla i ett Sverige där bilen under
överskådlig framtid kommer att vara det viktigaste
transportmedlet.

Jessica Alenius, Simon Lundqvist och Mia Nordström.
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STYRELSE OCH LEDNING
FÖRBUNDSSTYRELSE 			
vald vid kongressen i april 2020

HUVUDKONTORET
Fridhemsgatan 30, Stockholm

Ordförande Ulf Blomgren, Stockholm*

VD och koncernchef

Vice ordförande Maria Plass*

Caroline Drabe

Övriga ledamöter

Kommunikation och samhälle

Sten-Olov Altin, Härnösand*

Chef kommunikation och samhälle Heléne Lilja

Billy Bergåker, Västerås

Marknad, affärsutveckling och IT

Leif Björklund, Vendelsö

Chef marknad, affärsutveckling och IT Marcus Lindholm

Elin Hiller, Malmö
Pernilla Larsson, Gotland
Tora Holst, Stockholm

Ekonomi och administration
Ekonomichef Roger Hellefors

M SVERIGE FÖRSÄKRING AB
Försäkringschef Mattias Strömqvist

M SVERIGE FÖRSÄKRING AB 		
Styrelse
Ordförande Caroline Drabe, Uppsala
Övriga ledamöter
Leif Björklund
Leif Eriksson, suppleant, Sundsvall

* Ledamot av arbetsutskottet
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OPERATIV ORGANISATION
OPERATIV ORGANISATION							
RIKSFÖRBUNDET
M SVERIGE
RIKSFÖRBUNDET M SVERIGE

VD: Caroline Drabe

DOTTERBOLAG

Kommunikation
och samhälle

Marknad,
affärsutveckling
och IT

Ekonomi och
administration

Försäkringsförmedling

Heléne Lilja

Marcus Lindholm

Roger Hellefors

Mattias Strömqvist

OPINIONSBILDNING
Press
Trafiksäkerhet
Hållbarhet

MEDLEMSERBJUDANDE
E-handel/butik
Partnersamarbeten
Värvnings & medlemsvård

EKONOMI
Redovisning
Controlling
Löner

KOMMUNIKATION
Tidningen Motor
Digitala kanaler
Grafisk form

KUNDSERVICE

ADMINISTRATION

KLUBBAR OCH
AVDELNINGAR
RÅDGIVNING
Juridik
Teknik
Bilresor

FÖRSÄLJNING
Försäkring
Kampanj
ADMINISTRATION

AFFÄRSUTVECKLING
Process och system
Produkt/analys
IT
System, telefoni och
arbetsplats
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M Sverige – Mötesplatsen för Sveriges bilister

ORGANISATION

RIKSFÖRBUNDET
M SVERIGE M Sverige
Riksförbundet

MEDLEMMAR

KONGRESS

FÖRBUNDSSTYRELSE

VD

STYRELSE
FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING

M SVERIGE
Stockholm

M FÖRSÄKRING
Hammarstrand
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LOKALKLUBBAR OCH AVDELNINGAR

MEDLEMMAR

M SVERIGE
Stockholm

REFERENSGRUPP

Lokalklubbar och avdelningar

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Örnsköldsvik
Sundsvall
Dalarna
Skaraborg
Karlstad
Kristinehamn
Eskilstuna och Strängnäs
Stockholm
Katrineholm, Flen och Vingåker
Göteborg

LOKALKLUBBAR
Östergötland
Västervik
Oskarshamn
Kalmar och Öland
Blekinge
Skåne Nordväst
Skåne Öst
Skåne Sydväst

AVDELNINGAR
Västmanland
Jönköping
Gotland
Halland
Örebro

Motorcamping Mitt
Motorcamping Götaland
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen och verkställande direktören för Riksförbundet
M Sverige avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 2021. Samtliga belopp uttrycks i tusentals kronor
(tkr) om inget annat anges.				
			
		
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN				
				
Koncernen består av Riksförbundet M Sverige samt dotterbolagen M Sverige Försäkring AB och Motormännens Testcenter AB. Förbundet har sitt säte i Stockholm med adress
Fridhemsgatan 30, 112 40 Stockholm.			
				
Styrelsen och operativa verksamheten arbetar i enlighet med
den fastställda strategiplanen. Opinionsarbete såsom hållbar,
säker och tillgänglig mobilitet lyfts fram som huvudområden
i det strategiska arbetet. Målet är att vara en växande intresse-

och medlemsorganisation och därmed en naturlig företrädare för Sveriges bilister och trafikanter. För ekonomisk
och verksamhetsmässig tillväxt krävs att fler produkter och
tjänster utvecklas.
Riksförbundet M Sverige består av en medlemsgren som
ger medlemmar service, rådgivning och en medlemstidning
samt en näringsgren som förmedlar internationellt körkort,
självriskeliminering vid väghjälp och säljer produkter via en
webbutik.						
			
M Sverige Försäkring AB förmedlar försäkringar till medlemmar i Riksförbundet M Sverige samt övriga kunder.
Verksamheten är förlagd till Hammarstrand i Jämtland.
M Sverige Försäkring förmedlar motor- och civilförsäkringar
samt utför telefonbearbetning/service till M Sveriges
medlemmar.
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING

2021

2020

2019

2018

2017

Omsättning

59 038

68 380

79 935

76 292

75 474

Rörelsens resultat

–17 470

–9 290

–7 413

–17 260

–3 334

Balansomslutning

70 873

83 327

95 459

106 203

118 126

Soliditet (%)

55,6%

62,9%

63,1%

61,5%

66,9%

8 782

8 768

14 666

18 763

11 294

Flerårsöversikt, koncernen

Likviditet
Definitioner: se not 15

Koncernens rörelseresultat är –17 470 tkr vilket är lägre än föregående år. Ett vikande antal medlemmar har fått
medlemsintäkterna att minska och intäkterna från internationella körkort har nästan raderats helt till följd av pandemin.
Kostnaderna har minskat men detta har inte fullt ut kompenserat för intäktbortfallet.
Verksamheten har under året präglats av mycket utvecklingsarbete som lägger en grund för framtida tillväxt. Medlemsantalet vid årets slut uppgick till 59 416 medlemmar jämfört med 67 286 medlemmar föregående år. En minskning
med 7 870 vilket är ett mindre tapp än året innan.
2021

2020

2019

2018

2017

49 674

58 290

69 096

64 426

62 801

Rörelsens resultat

–17 884

–10 114

–7 825

–18 531

–5 955

Balansomslutning

74 225

88 002

100 573

109 566

122 748

Soliditet (%)

65,3%

69,9%

68,9%

68,1%

72,8%

4 223

3 013

4 171

11 212

2 492

Flerårsöversikt, moderbolaget
Omsättning

Likviditet
Definitioner: se not 15

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
M Sverige har i likhet med det övriga samhället påverkats av pandemin. Verksamheten har sedan mitten av mars 2020
nästan uteslutande bedrivits hemifrån i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2021 har lansering skett av produkter och tjänster som utvecklats under 2020–2021. En stor och viktig lansering
var M Connect vilken är en mobilapp som mäter och belönar smart körstil. Ju bättre du kör desto bättre blir dina förmåner. Appen är framtagen tillsammans med Autoliv i syfte att påverka förarens beteende i trafiken. Andra viktiga lanseringar har varit den nya utökade väghjälpen samt förbättrade försäkringar.
Arbetet med att stärka varumärket M Sverige har fortsatt och insatser för att stärka lojaliteten i medlemsbasen har
intensifierats under året.
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING (fortsättning)
2022 innebär stärkt fokus på marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter. Organisationen fokuserar på att
förtydliga budskapen i opinionsarbetet och öka innehållet i medlemserbjudandet genom att knyta fler partners till
Riksförbundet M Sverige som erbjuder medlemmarna rabatter, förmåner och utvecklade försäkringstjänster.			
					
Användning av finansiella instrument
Under året har samarbetet med vår nya förvaltare fortsatt med en positiv utveckling. Årets avkastning har uppgått till 15 %.
Under året har värdepapper sålts för att tillföra likviditet till verksamheten. Marknadsvärdet uppgår per årsskiftet till
65 555 tkr.
								
Disposition									
Styrelsen föreslår att årets underskott i moderbolaget på –15 542 642 kr jämte balanserad vinst 61 479 460 kr,
totalt 45 936 818 kr, balanseras i ny räkning.
								
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.

EGET KAPITAL – KONCERNEN

Ingående eget kapital

Grundkapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Eget kapital

12

60 253

–7 866

52 399

–7 866

7 866

0

–13 101

–13 101

Omföring tidigare år
Årets resultat
Utgående eget kapital

12

52 387

–13 101

39 299

Grundkapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Eget kapital

0

69 308

–7 828

61 479

–7 828

7 828

0

–15 543

–15 543

–15 543

45 937

EGET KAPITAL – MODERBOLAGET

Ingående eget kapital
Omföring tidigare år
Årets resultat
Utgående eget kapital

0
61 479
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RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

Not

2021–12–31

2020–12–31

2

32 435

37 242

600

875

25 975

29 650

29

613

59 038

68 380

–14 543

–17 102

3, 5

–30 622

–32 741

Personalkostnader

4

–30 493

–27 746

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

6

–751

–

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

7

–100

–81

Summa verksamhetskostnader

–76 508

–77 670

Verksamhetsresultat

–17 470

–9 290

4 366

1 424

4

–

–13 101

–7 866

Koncernbidrag, erhållna

–

–

Koncernbidrag, lämnade

–

–

Resultat före skatt

–13 101

–7 866

Årets resultat

–13 101

–7 866

Belopp i tkr

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa verksamhetsintäkter

Rörelsens kostnader
Inköp– och produktionskostnader
Övriga externa kostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN

Not

2021–12–31

2020–12–31

6

3 753

1 850

3 753

1 850

463

563

463

563

53 154

66 187

53 154

66 187

57 370

68 600

1 363

1 388

1 363

1 388

Kundfordringar

272

614

Övriga fordringar

448

1 622

2 659

2 335

3 359

4 571

8 782

8 768

8 782

8 768

Summa omsättningstillgångar

13 503

14 727

SUMMA TILLGÅNGAR

70 873

83 327

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

9

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga fordringar

10

Kassa och bank
Bank
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN (fortsättning)

2021–12–31

2020–12–31

12

12

Annat eget kapital inklusive årets resultat

39 287

52 387

Summa eget kapital

39 299

52 399

97

101

97

101

18 800

21 201

Leverantörsskulder

6 743

3 371

Övriga skulder

2 677

2 249

3 257

4 006

31 477

30 827

70 873

83 327

Belopp i tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital

Avsättningar
Avsättningar

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN

2021–12–31

2020–12–31

–17 470

–9 290

834

81

–16 636

–9 209

–350

–291

–16 986

–9 500

25

237

1 212

892

650

–4 268

–15 099

–12 639

–2 653

–1 850

–100

–529

–24 793

–22 827

42 659

37 204

15 112

11 998

14

–641

Likvida medel vid årets början

8 768

9 409

Likvida medel vid årets slut

8 782

8 768

Belopp i tkr

Not

Den löpande verksamheten
Rörelsens resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

14

Resultat från värdepapper
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av varulager
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar
Förvärv av långfristiga värdepapper
Försäljning av lånfristiga värdepapper
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr

Not

2021–12–31

2020–12–31

2

32 435

37 241

600

875

16 447

19 431

193

743

49 674

58 290

–14 543

–17 102

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa verksamhetsintäkter

Rörelsens kostnader
Inköp– och produktionskostnader
Övriga externa kostnader

3

–26 901

–29 072

Personalkostnader

4

–25 263

–22 149

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

6

–751

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

7

–100

–81

Summa verksamhetskostnader

–67 558

–68 404

Rörelseresultat

–17 884

–10 114

4 366

1 424

Resultat från värdepapper
som är anläggningstillgångar
Nedskrivning aktier i dotterbolag

–2 500

Resultat efter finansiella poster

–16 018

–8 690

476

862

–15 543

–7 828

–

–

–15 543

–7 828

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr

Not

2021–12–31

2020–12–31

6

3 753

1 850

3 753

1 850

463

563

463

563

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

7

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

8

9 411

11 911

Andra långfristiga värdepappersinnehav

9

53 154

66 187

62 565

78 098

66 781

80 511

1 363

1 388

1 363

1 388

272

614

–

21

–965

203

2 552

2 252

1 858

3 090

4 223

3 013

4 223

3 013

7 444

7 491

74 225

88 002

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

Kassa och bank
Bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAGET (fortsättning)

2021–12–31

2020–12–31

61 480

69 308

–15 543

–7 828

45 937

61 480

Förskott från kunder

15 165

17 347

Leverantörsskulder

6 615

3 262

Skulder till koncernföretag

1 109

1 392

2 310

1 812

3 090

2 709

28 288

26 522

74 225

88 002

Belopp i tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Balanserat resultat
Årets resultat

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAGET

2021–12–31

2020–12–31

–17 884

–10 114

833

81

–17 050

–10 033

–350

–291

–17 401

–10 324

25

237

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar

1 232

1 674

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder

2 241

–4 743

–13 902

–2 832

–2 653

–1 850

–100

–529

–24 793

–22 827

42 659

37 204

15 112

11 998

Förändring av likvida medel

1 210

–1 158

Likvida medel vid årets början

3 013

4 171

Likvida medel vid årets slut

4 223

3 013

Belopp i tkr

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Resultat från värdepapper
Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapital

14

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar
Förvärv av finansiella tillgångar
Försäljning av långfristiga värdepapper
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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NOTER
Belopp i tkr om inget annat anges

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1				
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).		
				
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet
”Redovisningsprinciper i moderföretaget”. 			
					
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder		
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.		
					
Intäkter 					
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. 		
						
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i
organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning
från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod
som avses.
Bidrag 						
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar
anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den
tillgång som organisationen fått eller kommer att få.		
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid
leverans. Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över
prenumerationstiden.

Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen
har säkerställts.						
						
Materiella anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Inventarier, verktyg och maskiner avskrivs över 5 år.		
				
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är
redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningar redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Förvärvade immateriella tillgångar avskrivs över 3 år.
Finansiella tillgångar och skulder			
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella värderade utifrån anskaffningsvärdet) i
BFNAR 2012:1.
–Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
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villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har
upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och
fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt
överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts
eller upphört.

–Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal
redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det
första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden
till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av
minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp
som redovisas som tillgång.

–Värdering av finansiella tillgångar			
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt 		
effektivräntemetoden.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som
beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets finansiella
instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför som en post.
–Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån
korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt
effektivräntemetoden.
Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller
operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett
leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är
ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår
de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden
(leasingperioden).
–Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt
över leasingperioden.
Varulager						
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk
beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först
ut-principen. 					
Skatt 						
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga
temporära skillnader. Uppskjuten redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång
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eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen
baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade
per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på
uppskjuten skatt och eget kapital.				
				
Avsättningar						
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har
en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad
händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs
för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna
omprövas varje balansdag.
Ersättningar till anställda
–Pensioner
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende
av värdet på en ägd tillgång redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade
värde.
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till
ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när
avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar
efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som
har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse
att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande
och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels
risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat
(aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna
avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investe-

ringsrisk föreligger ävenom tillgångarna är överförda till
ett annat företag.
Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som
finns i BFNAR 2012:1.
Avgiftsbestämda planer			
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 		
Förmånsbestämda planer 				
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns
i BFNAR 2012:1.					
–Ersättningar vid uppsägningar
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar,
redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att antingen:
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för anställningens
upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar vid
uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk
möjlighet att annullera planen.
Koncernredovisning
Dotterföretag						
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen.
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten
som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och
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skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet
även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan
av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling.
I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några
undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse.
Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill.
Förändringar i ägarandel				
Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny förvärvsanalys eftersom
moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom
förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag enbart
är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen
redovisas enbart i eget kapital.
Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys. De sedan
tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som
skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, ska redovisas i koncernresultaträkningen.
Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna som avyttrade i
koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen
redovisas i koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar
efter att bestämmande inflytande har upphört redovisas dessa
med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag,
intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer
vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin
helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag (och gemensamt styrda företag
som redovisas enligt kapitalandelsmetoden) elimineras i den
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som
orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte
finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
Redovisningsprinciper i moderföretaget			
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer
med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
–Immateriella tillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling av framtagna
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas kostnadsföringsmodellen i moderföretaget, vilket innebär att alla
utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
–Materiella anläggningstillgångar
I moderföretaget räknas utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats inte in i anskaffningsvärdet
för en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en
avsättning successivt över tillgångens nyttjandeperiod.
–Leasing					
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget.					
						
–Skatt							
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som
är hänförlig till obeskattade reserver.			
–Koncernbidrag
				
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en
bokslutsdisposition i resultaträkningen.			
						
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 					
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NOT 2 NETTOOMSÄTTNING
2021-12-31

2020-12-31

16 405

19 314

9 570

10 336

25 975

29 650

2021-12-31

2020-12-31

585

610

489

562

Koncernen
Riksförbundet M Sverige
M Sverige Försäkring

NOT 3 ERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncern
KPMG AB
Revisionsuppdrag

Moderföretag
KPMG AB
Revisionsuppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD’s förvaltning, övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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NOT 4 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE
2021-12-31

2020-12-31

Kvinnor

13

13

Män

13

13

Totalt i moderföretaget

26

26

Kvinnor

8

8

Män

4

4

Totalt i dotterföretag

12

12

Koncernen totalt

38

38

2021-12-31

2020-12-31

Kvinnor

4

4

Män

4

4

Antal styrelseledamöter

8

8

Kvinnor

3

2

Män

3

3

Övriga ledande befattningshavare

6

5

Medelantal anställda
Moderföretaget

Dotterföretag

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Moderföretaget

Koncernen
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NOT 4 (fortsättning)
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Koncernen

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

2 167

2 167

2 167

2 167

373

365

373

365

2 540

2 532

2 540

2 532

17 870

17 717

14 296

13 571

2 603

2 006

2 453

1 583

20 473

19 723

16 749

15 154

5 925

5 008

4 823

3 964

28 938

27 263

24 112

21 650

Styrelse & Vd
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Övriga anställda
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Sociala kostnader

NOT 5 LEASINGAVTAL - OPERATIONELL LEASING LEASINGTAGARE
2021-12-31

2020-12-31

Inom ett år

196

116

Mellan ett och fem år

531

522

727

638

271

245

Inom ett år

158

78

Senare än fem år

254

245

412

323

130

133

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
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NOT 6 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE
2021–12–31

2020–12–31

Vid årets början

1 850

–

Övriga investeringar

2 654

1 850

Vid årets slut

4 504

1 850

–

–

Årets avskrivning

–751

–

Vid årets slut

–751

–

3 753

1 850

Vid årets början

1 850

–

Övriga investeringar

2 654

1 850

Vid årets slut

4 504

1 850

–

–

Årets avskrivning

–751

–

Vid årets slut

–751

–

3 753

1 850

Koncernen

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut
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NOT 7 MASKINER OCH INVENTARIER
2021–12–31

2020–12–31

714

9 915

Årets anskaffningar

–

529

Försäljningar/utrangeringar

–

–9 730

714

714

–151

–9 800

–

9 730

Årets avskrivning

–100

–81

Utgående ackumulerade avskrivningar

–251

–151

Utgående redovisat värde

463

563

714

9 672

Årets anskaffningar

–

529

Försäljningar/utrangeringar

–

–9 730

Omklassificeringar

–

243

714

714

–151

–9 800

–

9 730

Årets avskrivning

–100

–81

Utgående ackumulerade avskrivningar

–251

–151

Utgående redovisat värde

463

563

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
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NOT 8 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
2021–12–31

2020–12–31

11 811

11 811

100

100

Avyttring

–

–

Omklassificeringar

–

–

11 911

11 911

–2 500

–

9 411

11 911

Ackumulerade anskaffningsvärden
M Sverige Försäkring AB, 556555-1974
Motormännens Testcenter AB, 556555-1982

Vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Vid årets slut
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NOT 9 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
2021–12–31

2020–12–31

66 187

78 848

–13 033

–12 661

53 154

66 187

66 187

78 848

–13 033

–12 661

53 154

66 187

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets förändring anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets förändring anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 65 555 tkr.

NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2021–12–31

2020–12–31

825

725

1 835

1 610

2 660

2 335

825

725

1 727

1 527

–

–

2 552

2 252

Koncernen
Förutbetalda hyror
Övriga interimsfordringar

Moderföretaget
Förutbetalda hyror
Övriga interimsfordringar
Övriga poster
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NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2021–12–31

2020–12–31

2 278

1 744

679

532

–

1 033

300

697

3 257

4 006

2 101

1 608

Upplupna sociala avgifter

624

489

Övriga poster

365

612

3 090

2 709

Koncernen
Upplupen semesterlön
Upplupna sociala avgifter
Övriga avvecklingskostnader
Övriga poster

Moderföretaget
Upplupen semesterlön

NOT 12 STÄLLDA SÄKERHETER
Varken koncern eller moderbolag har några ställda säkerheter och eventualförpliktelser varken på bokslutsdatum eller
föregående år.									

NOT 13 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Inga väsentliga händelser finns för året.									
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NOT 14 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET
2021–12–31

2020–12–31

Avskrivningar

850

81

Övrigt

–16

–

834

81

Avskrivningar

850

81

Övrigt

–17

–

833

81

Koncernen

Moderföretaget

NOT 15 DEFINITION AV NYCKELTAL
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Maria Plass
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Billy Bergåker

Leif Björklund

Elin Hiller

Tora Holst		

Pernilla Swenson				

Caroline Drabe		
Verkställande direktör						
						

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 april 2022
						
KPMG						
Mikael Käll
Auktoriserad revisor						
						
Ulla-Britt Hagström
Birger Tellmann						
Förtroendevald revisor
Förtroendevald revisor
53

ÅRSREDOVISNING OCH
KONCERNREDOVISNING
FÖR

2021

REVISIONSBERÄTTELSE

Riksförbundet M Sverige
Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Riksförbundet M Sverige för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderföreningens och koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt Den
förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat
revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-

ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti-
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från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta age-rande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
•

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på

de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening och en koncern inte
längre kan fortsätta verksamheten.
•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att
göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande

Revisorns ansvar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Riksförbundet M
Sverige för år 2021.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som
registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder det registrerade revisionsbolaget professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade
revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.

Stockholm den 11 april 2022
KPMG
Mikael Käll
Auktoriserad revisor						
						
Ulla-Britt Hagström		Birger Tellmann 						
Förtroendevald revisor		 Förtroendevald revisor
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ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

SPECIFIKATION AV RESULTATPOSTEN - ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Typ av kostnad

Belopp (tkr)

Hyra och övriga lokalkostnader

–4 257

Marknadsföring

–5 282

Värvning & lojalitet

–1 135

Arvoden, styrelse- och kongresskostnader

–752

IT

–8 732

Resor, hotell och konferenser

–1 820

Konsulter, revisorer & ext. arvoden
Tele, porto & frakter
Klubbar & avdelningar
Övriga externa kostnader

–707
–3 651
–368
–3 918
–30 622
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ÅTGÄRDSLISTA AVSEENDE MOTIONER
TILL 2020 ÅRS KONGRESS
Motion B Brandrisk med elbilar
• att verka för information om brandrisk med elbilar och hur laddstationer mm kan utföras så risk för 		
omgivningen minskas.
Kongressen beslutade att bifalla motionen
Åtgärd: Information om elbilar och installation av laddstationer finns på vår webbplats och lämnas av våra tekniska rådgivare
i kontakt med medlemmar och med media. Vi har haft reportage i Motor och gjort en kort informationsfilm för att sprida information om hur man undviker risk för bränder. Informationen har också nått ut till en stor målgrupp, alla medlemmar samt
allmänheten genom sociala medier. Vi har sett över sökordsoptimeringen så att de som söker på bilbränder i större utsträckning hamnar på vår webb och tar del av vår information.
Effekt: Vi kan inte se något ökat intresse för bränder i elbilar eftersom bränder sällan uppstår. Under tiden som förbundet
har arbetat med frågan har ny statistik visat att bränder i elbilar är mer ovanliga än bränder i bilar med förbränningsmotor.
Rådgivarna får ofta frågor och ger råd om säkra installationer av laddstationer.

Motion 13 Användning av blinkers
• att M Sverige tillsammans med fordonstillverkare, Trafikverket, skolor, trafikskolor, polis samt andra 		
intresseföreningar ska genomföra en kampanj för korrekt användning av blinkers.
Kongressen beslutade att bifalla motionen
Åtgärd: Blinkerskampanj genomförs av klubbarna nationellt och lokalt under våren/försommaren 2022. Detta resultat kommer sedan användas som underlag för vidare kontakter i syfte att samordna en kampanj med omnämnda parter.
Effekt: M Sveriges undersökningar har på senare tid fått brett medialt genomslag. Sådana unika siffror gör oss också relevanta
för andra aktörer inom trafiksäkerhet. Bedömningen är att det således finns goda förutsättningar för flerstegskampanj gällande
blinkers både i egen regi och tillsammans med andra aktörer.

Motion 14 Lagliga hastigheter
• att kontakta berörd myndighet för att ta tag i detta innan det skapas ännu värre proportioner. Får man bort de
värsta trafiksyndarna och deras körkort, vilket kommer att ge mindre trafik och lugnare flöden. Allt kommer att
ge kostnadstäckning och ekonomiskt överskott.
Kongressen beslutade att bifalla motionen
Åtgärd: M Sverige har under flera år arbetat just med denna fråga med kravet ”Fler poliser på våra vägar”. Under detta arbete
har vi varit i kontakt med politiker, polisen, Trafikverket och Transportstyrelsen. Nu tar vi steget vidare med M Connect som
uppmärksammar beteendet i trafiken och belönar smart körstil.
Effekt: Vi ser att polisen nu har inlett 20 minuters-kontroller för att få ner hastighetsöverträdelserna. 			
Hittills har drygt 4 000 användare laddat ner M Connect.
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Motion 16 Mer info vad som gäller vid övergångsställen
• att Riksförbundet M Sverige verkar för större kunskap om vad som gäller vid våra övergångsställen
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1 i motion 16
Åtgärd: Motionären lyfter särskilt problematiken vid övergångsställen med trafikljus. M Sverige gjorde under januari 2022
utspel apropå den undersökning som gjordes sommaren 2021 gällande följsamheten vid rödljus. M Sverige har också som svar
på remissen Förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon drivit på för tydligare regler för hur cyklister kan korsa vägar och
begränsningar av cyklisters möjlighet att cykla i körbana, något som också efterlyses i motionen.
Effekt: M Sverige uttalade sig i samband med offentliggörandet av undersökningen i flera medier och lyfte särskilt problematiken med att oskyddade trafikanter inte stannar vid rött. Transportstyrelsen har nu föreslagit bland annat borttagande
av cykelpassager för att renodla och förenkla reglerna vid passering av väg. De föreslår även förbud att cykla i körbana då
cykelbana finns.

Motion 20 Väg och vinterunderhåll
• att M-kongressen 2020 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag se till så att ansvariga på förbundet kraftfullt och nitiskt
driver frågan om den bristande vinterväghållningen som drabbar oss som bilister, handikappade, räddningsfordon,
Taxi m.m. med framkomlighetsproblem och ofrivillig rörelsefrihet. Se till att vi får en vinterväghållning vi har rätt att
påfordra av samhället.
• att M-Kongressen 2020 ger styrelsen för M Sverige och dess vd i uppdrag att bevaka och prioritera myndigheternas
brister i trafiksäkerhetsarbetet som påverkar NOLL-versionen.
• att organisationen kraftfullt reagerar, och dessa missförhållande debatteras i närtid den aktuella händelsen via t.ex.
pressmeddelanden, tidningar, radio/TV o.s.v.
Kongressen beslutade att bifalla motionen
Åtgärd: Vi har skrivit om detta i ledaren i Motor nr 1/2021. Räckvidd för Motor: 118 000 (+ hela journalistkåren genom
Retrievers pressbevakningstjänst). Vi har två gånger (2020 och 2021) ställt frågan till samtliga Sveriges kommuner hur de prioriterar sin snöröjning, varför de prioriterar som de gör och hur budgeten för snöröjning förändrats sedan föregående år. Vi
har även spridit frågan om vinterunderhåll i sociala medier.
Effekt: Svaren från kommunerna sammanställdes i en rapport och gick ut i ett pressmeddelande i februari. Eftersom vi inte
äger denna fråga är det svårt att se effekten av vårt arbete på så kort sikt.

Motion 22 Reflex på alla i mörker
• att Riksförbundet M Sverige ska verka för att instifta en lag som föreskriver att alla skall bära reflex vid mörker.
Kongressen beslutade att bifalla motionen
Åtgärd: Vi behöver skapa opinion i frågan och få brett stöd bakom förslaget. Under vinterhalvåret har vi gjort inlägg i sociala
medier om vikten av att bära reflex. Vi har också ställt krav på att alla oskyddade trafikanter ska bära reflex och att reflexväst
ska finnas i alla bilar vid färd.
Effekt: En lagändring tar flera år att genomföra. Reflexkampanjer är en årligen återkommande kampanj för M Sverige vilket
gör att fler bär reflexer eftersom vi delar ut cirka 20 000 reflexer varje år.
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Motion 23 Längden på aktuell delsträcka vid 2+1 väg skall alltid anges
• att arbeta för en likartad skyltning på landets alla 1–2 vägar med angivelse av hur lång den kommande sträckan är.
Kongressen beslutade att bifalla motionen
Åtgärd: Vi gör en skrivelse till Trafikverket med detta krav och en artikel i Motor baserad på svaret från Trafikverket.
Vi skickar också ut ett pressmeddelande med frågan och svaret.
Effekt: M Sverige avvaktade med skrivelsen tills ny generaldirektör var på plats. Nu är den inskickad till nye GD:n Roberto
Maiorana. Vi inväntar Trafikverkets svar.

Motion C Ljussignaler vid obevakade järnvägsövergångar
• att verka för ljussignaler med ny teknik vid obevakade järnvägsövergångar – särskilt om trafiken utökas eller om
tåghastigheten är ökad.
Kongressen beslutade att bifalla motionen
Åtgärd: Frågan valdes ut till att bli en av M Sveriges sex prioriterade valfrågor 2022. Frågan lyfts i separat pressmeddelande,
en debattartikel och i samtal med samtliga riksdagspartier under valåret. Det här är en fråga vi har drivit länge. Vi har varit ute
i media om detta ett flertal gånger, både i SVT och genom TT. Dessutom hade vi en artikel i Motor 4–5/2021. Vi tar också
upp detta som en stående punkt i alla samtal med politiker och med Trafikverket.
Effekt: Nu har Trafikverket fått anslag till detta och har en prioriteringsplan för genomförandet.

Motion 30 Miljözoner
• att M-kongressen 20202 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag att i första hand förhindra utvidgningen, (mot all
expertis och tekniska utredningar) av nya obefogade Miljözoner över landet och i andra hand arbeta för att upphäva
tidigare, grundlöst införda Miljözoner i Stockholmsområdet.
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 2
Åtgärd: Skapa opinion i de kommuner som diskuterar att införa miljözoner. Beslut om miljözoner sker på kommunal nivå.
Det är viktigt att klubbarna bevakar sina områden och informerar förbundskontoret när beslut är på gång. Intresset för miljözoner är allmänt lågt, vilket sannolikt orsakats bland annat av den debatt som förekommit gällande miljözonerna i Stockholms
stad och om hur införandet av miljözonerna för lätta fordon främst varit ett resultat av politisk vilja och maktspel snarare än
utredda eller faktiska behov – en bild som M Sverige bidragit till att förmedla bland annat via sociala medier.
Effekt: Vi har fakta- och argumentunderlag som vi kan bistå klubbar och avdelningar så att de kan driva frågan i sin kommun.
För närvarande finns det, oss veterligt, inga diskussioner om nya miljözoner.

Motion D Mobilförbud för alla fordon
• att verka för utökning av mobilförbud till att gälla alla typer av fordon.
Kongressen beslutade att bifalla motionen
Åtgärd: Vägombuden har under sommaren 2021 undersökt efterlevnaden av förbudet mot rattsurf. Resultatet används löpande för att skapa opinion mot all mobilanvändning i trafiken.
Effekt: M Sveriges statistik och yttranden om rattsurf har under vintern publicerats i fler än 50 tidningar. Eftersom detta rör
sig om en lagändring kommer det att ta tid att genomföra.
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Motion 37 Medlemsförmåner
• att M-kongressen 2020 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag att se till att våra nypräglade gällande svenska mynt och
sedlar går att använda i bl.a. parkeringsautomater vid äldreboenden, affärscentrum och infartsparkeringar m.m.
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 2
Åtgärd: Motionens att-sats är i grunden svår att genomföra då förändringen som efterfrågas direkt strider mot svensk lag och
skulle kräva långtgående lagstiftning. Kortfattat kan sägas att den som upplåter sin egen mark för parkering har grundlagsskyddad rätt att själv välja vad och om det ska kosta någonting, och hur och på vilket sätt man vill ha betalt.
För att driva frågan ställde vi följande fråga till samtliga riksdagspartier: ”Hur vill ni säkerställa möjligheten för alla att betala
för parkering med mynt och sedlar?” Svaren redovisas på vår hemsida.
Vi genomförde även en Demoskopundersökning för att undersöka hur stort problemet är och hur många som vill kunna
betala med mynt i p-automaten. Resultatet visar att 65 procent av befolkningen tycker att detta är helt oviktigt. Endast 10
procent anser det vara mycket viktigt.
Effekt: Samtliga riksdagspartier har informerats om problemet och formulerat svar på frågeställningen. Detta innebär en
tydlig framgång för vårt opinionsbildande arbete som satt upp frågan på den politiska dagordningen.

Motion 38 Förnyelse av tidningen Motor
• att M-Kongressen 2020 ger styrelsen för M Sverige och dess vd i uppdrag fortsätta förnyelsen och uppdateringen av
vår medlemstidning MOTOR samt öka innehållet med aktuell medlemsinformation med bl.a. de viktiga frågor som
ovan uppräknas samt löpande följa och informera om utvecklingen inom bilismens område.
Kongressen beslutade att bifalla motionen
Åtgärd: Ett kontinuerligt utvecklingsarbete av tidningen Motor pågår. Motionens samtliga förslag har tagits upp på
redaktionsmöten.
Effekt: En majoritet av förslagen har redan funnits med i tidningen, andra finns med i planeringen, övriga kan inspirera och
ge nya idéer.
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Motion 39 Medlemsstöd

samt

• att M-kongressen 2020 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag att se till att förbundet blir en stark bilistorganisation
med muskler att kunna förhandla, bevaka och opponera mot bilistfientliga förslag om skatter, kostnadshöjningar,
inskränkningar i den fria rörligheten o.s.v. samt även driver medlemsfrågor och blir tydligare i sina budskap, både
externt och internt,
• att den interna kommunikationen med medlemmar (tidningen MOTOR) förbättras
Kongressen beslutade att bifalla att bifalla att-sats 1 och 2

Åtgärd: 1. Med de resurser vi har, jobbar vi ständigt med alla dessa frågor. Det som gäller för oss är att inte backa in i framtiden utan att stärka vår position och visa vägen för framtidens bilism.
2. Medlemsundersökningen av Motor från december 2020 visar att 90 procent av medlemmarna läser ett genomsnittlig nummer av tidningen Motor. 68 procent uppger att de läser alla nummer. De områden som mest uppskattas av läsarna är tester,
resereportage, provkörningar samt frågor och svar.
Effekt: 1. Vårt mediegenomslag ökar igen efter covid-19. Jämfört med andra intresseorganisationer är vår medienärvaro
mycket hög.
2. Effekten av de förändringar som görs, enligt motion 38, kommer att synas i läsvärdesundersökningen 2022.

Motion 40 Medlemmarnas/Klubbarnas inflytande via Referensgruppen
• att M-Kongressen 2020 ger styrelsen för M Sverige, tillsammans med föreningens vd, i uppdrag att förtydliga
Referensgruppens uppdrag och riktlinjer för att utveckla samarbetet med kansliet.
Kongressen beslutade att bifalla att-sats 1
Åtgärd: Arbetet är på gång. Den omvalda referensgruppen diskuterar detta tillsammans med vd.
Effekt: Ett omtag har gjorts och på det första mötet med den nya referensgruppen hade man konsensus om gruppens
uppdrag och arbetsformer.
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INKOMNA OCH REGISTRERADE MOTIONER
TILL M SVERIGES KONGRESS
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UTSKOTT 1						
VERKSAMHET OCH ORGANISATION

UTSKOTT 3 				 		
TRAFIKSÄKERHET 2

Maria Plass, ordförande; Elin Hiller, vice ordförande

Ulf Blomgren, ordförande; Tora Holst, vice ordförande

1. Motionshantering

17. Svagare reflexer från vägskyltar

2. M-medlemmarnas försäkringsskydd

18. Obligatoriskt med kroppskameror på alla 		
trafikpoliser

3. Förbundets namn
4. P-appar – Stockholms och övriga landets stora 		
parkeringsproblem

19. Stockholm en begynnande ”Spökstad”
20. Trafiksäkerhetsarbete vinter

5. Obesiktigade/avställda bilar

21. Översyn av för låga hastighetsgränser

6. Fler samarbetspartners för kontrollbesiktning

22. Nya regler för långtradare/lastbilar med 90 km 		
högsta tillåtna hastighet på motorväg

7. Införande av veterantecken
9. Utbildningsmaterial

23. Förbud för långtradare att köra på svenska vägar på
lördag och söndag under perioden 1/4–1/10 samt
söndagar under perioden 1/10–1/4

UTSKOTT 2						
TRAFIKSÄKERHET 1

UTSKOTT 4 					
HÅLLBARHET OCH TEKNIK

Leif Björklund, ordförande; Pernilla Swenson, vice ordförande

Sten-Olov Altin, ordförande; Billy Bergåker, vice ordförande

10. Trafiksäkerhetsfrågor

24. Tillgång till drivmedel för äldre förbränningsmotor
drivna fordon till rimlig kostnad

8. Tillägg i Stadgarna för Riksförbundet M Sverige

11. Framkomlighet och cykelskador
12. Hårdare straff för mobilsurfning

25. Reduktionsplikten (Ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel)

13. Framkomlighet

26. Elbilar och framdrivningssystem

14. Längden på aktuell delsträcka vid 1–2 väg skall 		
alltid anges

27. Svenskarnas/medlemmarnas ekonomi och fria
rörlighet

15. Trafikskadereducerande åtgärder

28. Begränsningar på antal hk gällande personbilar och
lätta lastbilar

16. Ansvarsfull och säker bilkörning

29. Längre besiktningsintervall för sommarbilar, som
varit avställda
30. Bygg ut laddinfrastrukturen
31. Konverteringsbidrag för bensinbilar till etanolbilar
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SÅ BEHANDLAS MOTIONERNA
Till varje motion finns ett förslag till beslut från förbundsstyrelsen. Rent formellt tar förbundsstyrelsen endast ställning till
motionärens yrkande i själva att-satsen. Förslag som framförs i motionens brödtext, eller eventuellt även i den muntliga
debatten under kongressen, men som inte återfinns i yrkandet, d.v.s. att-satsen, får kongressen inte besluta om.
Förslaget kan vara av tre olika slag:
• att bifalla motionens att-sats
• att avslå motionens att-sats
• att anse motionen besvarad, samt eventuellt tillägg av att-sats, d.v.s. ett alternativ-yrkande
Bifall är ett ja till motionens att-sats och betyder att förbundet ska göra så som motionären föreslår.
Förbundet kommer vid kommande kongress att redogöra för vad som skett i ärendet sedan motionen bifölls. Detta görs
i den så kallade åtgärdslistan som finns i kongressboken.
Att en motion anses besvarad innebär att man anser att kraven som ställs i densamma redan är tillgodosedda. Vanligast är
att motionen pläderar för något som redan pågår eller till och med är genomfört.
Ett annat skäl kan vara att motionens att-sats är formulerad på ett sätt som gör att det är svårt eller omöjligt att uppfylla
den eller att förbundet arbetar på ett annat/liknande sätt.
Kongressen tar beslut om övergripande verksamhetsinriktning. Förbundsstyrelsen ansvarar för den långsiktiga utvecklingen och tillväxten av organisationen. Det löpande och operativa arbetet ansvarar vd för i samarbete med ledningsgruppen. För att förstå på vilket sätt förbundsstyrelsen anser att kraven i motionen är tillgodosedda måste yttrandet i motionssvaret läsas. Förbundet kommer vid ett besvarande inte att ytterligare redovisa något för kongressen i detta ärende.
Tillägg till tidigare yrkande, motion eller proposition. Tilläggsatt-satsen måste gå i yrkandets, motionens eller propositionens anda, annars är den att betrakta som ny fråga.
Om motionen avslås anses förslaget i att-satsen/yrkandet att vara förkastat. Avslag är motsatsen till bifall. Förbundet
kommer vid ett avslag inte att ytterligare redovisa något för kongressen i detta ärende.
Frågor som inte väckts i motion eller proposition
Nya frågor får inte tas upp på kongressen eftersom frågan inte hunnit beredas. De medlemmar som inte är närvarande
och som ledamöterna representerar har ju inte haft möjlighet att tycka till.
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UTSKOTT 1													
VERKSAMHET OCH ORGANISATION

Motion 1

Motionshantering
Under tidigare M kongresser har det höjts kritik mot hur M medlemmarnas motioner behandlats av tidigare Motormännen nu M Sverige. M medlemmar och ledamöter i de olika M klubbarna är volontärer och vanliga betalande M medlemmar. Vi är ovana skribenter/byråkrater varför det är med stor vånda med många timmars arbete som motioner efter bästa
förmåga blir uttryck för ett yrkande. Mycket tid läggs på att, Att-satserna skall bli korrekta, inte innehålla syftningsfel,
frågeställningar eller annat som kan misstolkas. En Att sats som är helt fri från frågeställning kan och ska inte med en
diger osammanhängande textmassa, eller information om hur det egentligen borde fungerat, avslutas med: ”att motionen
skall anses vara besvarad”
Motionen (Att satsen) kräver ett godkännande eller ett avslag med motivering i båda fallen. JA eller NEJ med en lättfattlig
och korrekt beskrivning av ett ställningstagande i frågan.
Under pandemiåret har medlemmar hört av sig med sina boendeparkeringsproblem, trafiksäkerhetsproblem och synpunkter men har inte, varken velat eller kunnat utforma sina motioner med anledning av vad som krävs av motionären när det
gäller formalia. Av denna anledning har klubb Stockholm som även instämmer i kritiken, varit behjälpliga med M medlemmarnas förslag till motioner. Det belyser även huvudfrågan, hur våra motioner tidigare har behandlats och besvarats.
Som M-medlem föreslår jag därför:
M- kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag:
Att

M Sverige uppfyller kravet på ett korrekt, lättfattligt svar på de Att satser i motionerna
som M medlemmar eller M klubbar ställer till våra kongresser.

Jan Björklund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1
Motionären efterfrågar ett uppdrag för M Sverige att korrekt och lättfattligt svara på de att-satser som inkommer i motioner till våra kongresser. Förbundsstyrelsen gör sitt yttersta för att motionssvar ska vara pedagogiska, tydliga och enkla att
förstå.
När en motion anses som besvarad kan det innebära att den innehåller bra förslag, samtidigt som dess att-sats kan vara
omöjlig att genomföra. Alternativt kan motionären efterfråga någonting som förbundet redan gör, men där att-satsen
innehåller element av detaljstyrning som gör motionen olämplig att bifalla. I andra fall kanske motionstexten och att-satsen säger delvis olika saker. Då kan det bli svårt att svara ja eller nej på en motion som egentligen kräver ett mer utförligt
svar.
Kongressen är M Sveriges högst beslutande organ. Det innebär att en bifallen att-sats från en motion blir ett uppdrag till
förbundet att arbeta med frågan. Viktigt att notera är även att det enbart är att-satsen i sig som utgör denna direkta order,
inte övrig text i motionen.
Vi kan ta denna motion som ett exempel. Motionären vill att M Sverige uppfyller kravet på ett korrekt, lättfattligt svar
på de att-satser i motionerna som medlemmar ställer till våra kongresser. Styrelsen menar att M Sverige redan arbetar på
detta sätt, att styrelsens förslag till motionssvar till kongressen både är korrekta och lätta att förstå. Notera att i att-satsen
finns ingenting skrivet om att motionen måste besvaras med ja eller nej, såsom det står i brödtexten.
Samtidigt finns det stor risk för missförstånd, då många tror att om en motion bifalls av en kongress så har ”hela” motionen bifallits av kongressen. Detta kan skapa osäkerhet eller missförstås, en medlem kan tro att kongressen har bestämt en
sak som kongressen faktiskt inte har bestämt. Det är viktigt att den som skriver en motion är medveten om detta när man
formulerar sina att-satser.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
bifalla motionen
att
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Motion 2

M-medlemmarnas försäkringsskydd
Som M medlem har vi möjlighet att teckna en förmånlig försäkringslösning via M Sverige, både vad gäller motorfordon,
fastigheter o.s.v. Det innebär att ökande skadeutfall kommer att drabba våra M medlemmar med högre försäkringspremier.
Sverige har under år 2021 och våren 2022 drabbats av kraftiga regn med stora översvämningar på flera platser i landet som
drabbar oss försäkringstagare, förutom allt besvär, med ökande försäkringspremier, självrisker, åldersavdrag för inventarier
m.m.
Värst var ett dödsfall i Gävle när en person körde ner i vattenmassorna och drunknade i sin bil. Det har visat sig att våra
kommuner och myndigheter har stor skuld i skadeutfallet p.g.a. igensatta vägtrummor, underdimensionerade gamla avloppssystem som belastas med ytterligare inkoppling vid nyproducerade fastigheter. M medlemmarna drabbas även av ligor
som gör inbrott, tillgriper katalysatorer, multirattar, krockkuddar, lyktinsatser och instrument från våra bilar, samt maskiner
och båtmotorer som via våra färjeterminaler och broförbindelser obehindrat förs ut ur landet. Detta trots att vi har en
Tull-organisation som tyvärr med Regeringens goda minne blundar för exporten av stöldgods.
M Sverige och försäkringsagentens uppgift är att tillsammans med oss M medlemmar hålla ner skadekostnadsnivån.
Då måste M Sverige med kraft påtala för våra myndigheter för att få en ändring, så våra M medlemmar kan fortsätta teckna
en förmånlig medlemsförsäkring.
Som M-medlem föreslår jag därför:
M- kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag:
Att

ansvariga på M Sverige tillsammans med försäkringsagenten via berörda myndigheter, tidningen Motor,
hemsida, Facebook m.m. energiskt och med eftertryck påtalar brister i den kommunala verksamheten som drabbar både försäkringsförmedlingen, M Sverige och deras försäkringstagares (medlemmarnas) ekonomi/resultat.

Att

ansvariga på M Sverige kontaktar erforderliga instanser för att påverka beslutet så Tullen får erforderliga
befogenhet och i uppdrag att kontrollera även export av gods från Sverige. Även inom detta problemområde
påverka och informera externt via tidningen Motor, hemsida, Facebook m.m. Ett sådant beslut skulle radikalt minska
kostnaden för stölder och skadegörelse som drabbar oss alla.

Jan Björklund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2
Förbundsstyrelsen delar motionärens oro för skadeutfall på grund av kraftiga regn som orsakar översvämningar.
Klimatförändringarna medför att vi kan förvänta oss fler extrema väderhändelser i framtiden. Både kraftiga regn och
värmeböljor kommer att bli vanligare, enligt forskarna. Redan idag förekommer så klart kraftiga regn men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka. På samma sätt är det med värmeböljor som kommer att inträffa oftare och bli
mer långvariga. Det är därför bra att motionären lyfter dessa frågor som pekar på hur viktigt det är att Riksförbundet M
Sverige fortsätter arbetet med att minska utsläppen av koldioxid från fordonsflottan.
När det gäller M Försäkring kan vi inte se några höjningar av premier som går att härleda till översvämningar. Motionens
första att-sats är formulerad med detaljerade krav på hur extern kommunikation och opinionsbildning ska gå till på ett sätt
som gör den omöjlig att bifalla. Och om det är så att detta påverkar försäkringspremierna är det en fråga som försäkringsbolagen bör driva gentemot politikerna, inte M Sverige som konsumentorganisation för bilister.
När det gäller stöldligor och tullens arbete med att förhindra att stulet gods förs ut ur landet vill förbundsstyrelsen framhålla att Riksförbundet M Sverige redan driver frågan om att det behövs fler poliser i trafiken. Det kan dock finnas en
poäng i att, som motionären efterfrågar, tullen blir bättre på att stoppa export av stulen egendom. Från och med 202108-01 finns utökade möjligheter för tullen att stoppa misstänkta personer och misstänkt stöldgods i form av till exempel
maskiner, fordon och verktyg vid gränsen och även att hålla kvar misstänkta personer. Tidigare har tullen bara kunnat
larma och invänta polisen vid dessa tillfällen. Tullens anslag ökas i regeringens proposition för att förstärka det brottsbekämpande arbetet och bibehålla en hög ambition i kontrollverksamheten.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
anse motionen besvarad
att
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Motion 3

Förbundets namn
Förbundet (som fortfarande i folkmun kallas »Motormännen«) bytte nyligen namn från det välrenommerade och beskrivande »Motormännens riksförbund« till det språkligt fördummande och intetsägande »M Sverige« vari »M« ändå knappast
kan stå för annat än »Motormännen«. Förbundets medlemmar har ej tillfrågats huruvida denna namnändring är önskvärd.
Att medlemmarna inte rådfrågas i en så för varje organisation grundläggande fråga är högst anmärkningsvärt och odemokratiskt.
Jag föreslår därför:
Att

medlemmarna i förbundet rådfrågas genom en allmän omröstning om huruvida det genomförda namnbytet
är önskvärt.

Att

endast en kvalificerad majoritet om 5/6 för det nyligen genomförda namnbytet skall anses rättfärdiga detta
namnbyte.

Att

namnbytet hävs om kvalificerad majoritet för namnbytet inte erhålls.

Daniel Johansson

70

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3
Kongressen 2016 gav i uppdrag åt förbundsstyrelsen att utreda frågan om att byta namn på organisationen samt att
redovisa utredningens resultat med tillhörande förslag senast på kongressen 2018. I augusti 2017 gav förbundsstyrelsen
förbundskontoret i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ny varumärkesplattform – där namnfrågan skulle vara en del. En
lägesrapport om arbetsprocessen gavs på kongressen i april 2018. Den 13 december 2018 fattade förbundsstyrelsen beslut
om ny varumärkesplattform.
Under 2018 genomfördes en kvalitativ varumärkesundersökning bland medlemmar och potentiella medlemmar. Samtidigt
deltog klubbar och avdelningar i workshops för att aktivt bidra i utvecklingen av den nya varumärkesplattformen.
Slutsatserna av detta arbete var att vi behövde behålla de värden som gör oss starka, som att vi är trovärdiga, pålitliga och
trygga. Samtidigt behövde vi tona ner och ta bort de värden som gör att många potentiella medlemmar inte kände att vårt
erbjudande tilltalar dem. Bilden som fanns av oss, och som vi ville ändra på, var av ett förbund som var oföränderlig, gubbig och passivt. Vidare konstaterades att ett namnbyte var nödvändigt för att attrahera fler kvinnor och yngre målgrupper.
Det gamla namnet Motormännen i sig upplevdes exkluderande för många potentiella medlemmar.
Alla medlemmar inbjöds att skicka in namnförslag genom tidningen Motor och via Facebook. De förslag som kom in låg
till grund för arbetet inför namnbytet.
Mot denna bakgrund bytte Riksförbundet M Sverige namn från det tidigare Motormännens riksförbund efter beslut på
extrakongressen den 3 april 2019. Extrakongressen beslutade med 2/3 majoritet att förbundets namn ska vara Riksförbundet M Sverige. Eftersom namnbytet skedde, enligt stadgarna, för tre år sedan bör motionens att-sats om att hålla en ny
omröstning huruvida detta namnbyte är önskvärt avslås. Dessutom stämmer det inte att detta namnbyte skedde utan att
medlemmarna fick säga sitt. Tvärtom diskuterades frågan grundligt såväl ute i klubbarna, på ordförandekonferenser och
på referensgruppen samt vid extrakongressen. Namnbytet är en viktig del i arbetet med att förnya och stärka M Sveriges varumärke och relevans. De övriga att-satserna i motionen går emot våra stadgar gällande ändring av dessa (17 kap).
Dessa att-satser bör därför avslås.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
avslå motionen
att
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Motion 4

P-appar – Stockholms och övriga landets stora parkeringsproblem
Våra M medlemmar och blivande M medlemmar i Storstockholmsområdet undrar och funderar över varför man måste ha
22 olika parkeringsappar inom vårt område.
Det är visserligen ett stort område, men varför ska det vara så svårt att minska ner dessa till EN och samma parkeringsapp?
Vi är övertygade om att det då skulle vara lättare för våra bilister att kunna parkera på ett lugnt och tryggt sätt.
Vi måste få ordning på parkeringsproblemen i staden och dess närområde och det ska vara enkelt att betala och göra rätt.
Många äldre och gästande personer har stora problem med alla dessa olika parkeringsappar och det är inte enklare för oss
som bor i staden.
Det händer allt för ofta att många betalar P-avgiften, men får ändå böter då man gjort ett oavsiktligt fel, och informationen varit otydlig eller saknats. Kanske betalt på fel parkeringsövervakning vilket inte är ovanligt.
Om man driver denna fråga, kommer vi på detta sätt förhoppningsvis få många nya M-medlemmar. Detta skulle verkligen
uppskattas av alla bilister som hela tiden motarbetas med olika skatter och avgifter.
Som M medlem föreslår jag därför att M Kongressen 2022 ger i uppdrag till M Sveriges Riksförbund:
Att

”återgå” till EN rikstäckande parkeringsapp inom Stor Stockholmsområdet och på övriga platser i landet
som drabbats av liknande problem.

Tommy Blomster
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4
Styrelsen förstår det problem motionären påtalar om att det är komplicerat med alla olika parkeringsappar som finns och
som krävs vid olika parkeringsplatser. Samtidigt är det inte lätt att ändra på denna situation utan en statlig styrning av
privata förhållanden som inte lätt låter sig regleras.
I svensk rätt skiljer man på tomtmarksparkering (civilrättslig parkering) och gatumarksparkering (offentligrättslig parkering). Förenklat innebär tomtmarksparkering att parkering sker på privat mark, i ett parkeringshus eller liknande. Gatumarksparkering, däremot, sker på gator eller på andra allmänna platser. I flera mindre och medelstora städer kan parkering
på kommunal mark endast ske med appar.
När det gäller parkering på privat mark är det den som äger marken som bestämmer vad det ska kosta för någon att parkera där. Markägaren har även rätt att bestämma hur denna betalning ska ske. Vissa markägare kräver kontantbetalning,
andra kräver betalning med kort, ytterligare andra kräver betalning med en app.
Att kräva att samtliga markägare använder en och samma parkeringsapp innebär att man detaljstyr hur en privat markägare kan och får använda sin mark. Det är helt enkelt inte upp till vare sig M Sverige eller lagstiftaren att bestämma. Den
som upplåter sin mark för parkering har rätt att bestämma hur mycket det ska kosta och hur man ska betala.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
avslå motionen
att
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Motion 5

Obesiktigade/avställda bilar
En bil som skulle ha besiktigats augusti 2021 och är avställd sedan oktober 2021 kan användas utan åtgärd av polisen
fortfarande 24 jan -21 utan att polisen trots upprepade samtal anser sig kunna göra något. De anser att de måste ta bilen
då den körs – brottet ”olovlig körning” avser den som är förare. Senaste halvåret parkeras den regelbundet i helgerna vid
kvarteret där jag bor nära slalombacken på Frösön. Ej sett föraren. Obesiktigad kan bilen vara farlig för omgivningen.
Polisen har rätt beslagtaga fordon som används vid brott – varför icke beslagta detta fordon. Bilen används uppenbarligen
i veckorna, polisen fått vittnesuppgift.
Bör lagstiftningen ändras så att syftet med bilbesiktning uppnås – dvs att en osäker bil icke får användas. Rimligen borde
en bil som icke är trafiksäker kunna beslagtagas eller låsas via hjulok tills ägaren ordnat tid på verkstad eller bilbesikting.
Kostnaden uttages av ägaren.

Mats E Nilsson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5
Förbundsstyrelsen tolkar motionen som att motionären efterfrågar en lagändring som innebär att en avställd bil ska kunna
beslagtas eller låsas via hjulok.
Ett avställt fordon får som regel inte köras. Det finns dock ett undantag, fordonet får köras kortast lämpliga väg till eller
från närmaste besiktning. Detta framgår av 10 § Lag (2019:370) om fordons registrering och användning. Att enbart ha ett
avställt fordon parkerat är dock inte olagligt.
Att, som motionären efterfrågar, beslagta eller låsa fast bilar enbart för att de är avställda skulle skapa betydande olägenhet
för bilägare som har sina avställda fordon parkerade och oanvända. Detta särskilt mot bakgrund att en avställd bil faktiskt
får användas för att köra till och från besiktningen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
avslå motionen
att
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Motion 6

Fler samarbetspartners för kontrollbesiktning
Kontrollbesiktning av våra fordon är en återkommande fråga, om än nu med 14 månaders intervall. Dock är det många
företag som skickar ut erbjudande redan efter 10 månader, eller så. Det är också väldigt individuellt om kvalitén på genomförandet men det är mer personknutet än företagsknutet. Har själv goda erfarenheter av Dekra som nyligen blev av
med sin ackreditering. Men har väldigt dålig erfarenhet av Carspect som hittar på egna fel som inte finns senare eller som
ifrågasätts av min verkstad när man ber dom åtgärda felen, Suspekt i allra högsta grad.
Jag föreslår därför kongressen:

att

uppdra åt M Sveriges förbundsstyrelse att förhandla fram andra samarbetspartner för kontrollbesiktning än
bara Carspect.

Per Carlsson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6
M Sverige förhandlar ständigt med aktörerna på den svenska kontrollbesiktningsmarknaden för att få fram bästa möjliga
erbjudande till våra medlemmar. Vår uppfattning är att prisbilden på besiktningar i Sverige är relativt samlad.
Vår generella erfarenhet av Carspect är att vårt medlemserbjudande är generöst och på en bra servicenivå. Vi är tacksamma för information i det fall att medlemmarna inte är nöjd med partners utförande av tjänsten och vår erfarenhet är att
bolaget tar reklamationer och klagomål gällande medlemsförmånen på allvar.
Vad gäller Dekra så har bolaget enligt sin egen webbplats, daterat den 24 januari 2022, ansökt om en ny ackreditering för
fordonsbesiktning. Swedac har påbörjat sin granskning och genomför stationsbesök som en del i godkännandeprocessen.
Med anledning av motionen ber vi att få återkomma senare med mer information om våra initiativ till förhandlingar med
svenska möjliga besiktningspartners.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
anse motionen besvarad
att
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Motion 7

Införande av veterantecken
Skulle det inte vara trevligt att införa ett snyggt 50-årsmärke? I vart fall jag skulle uppskatta det.
Hittillsvarande högsta utmärkelse för ”Berömvärt uppträdande i trafiken” och för långt medlemskap är 45-årsmärket
(det med 7 stjärnor på).
Jag föreslår kongressen:

att

ett nytt Förtjänstmärke införs för (minst) 50 års ”Berömvärt uppträdande i trafiken”/medlemskap. Stil: Som
nuvarande märke, men med en snygg krona i stället för stjärnorna samt med ordet VETERAN (i tydliga versaler)
i stället för ordet ”Förtjänstmärke” under det emaljerade M-märket.

Per Carlsson

Exklusivt för med
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7

Internationellt vag

Riksförbundet M Sverige
90-tal länder, tillsamman
Det internationella märk
medlemsfränder utomlan

Riksförbundet M Sverige har idag ett antal förtjänsttecken för trafiksäker körning som kan erhållas efter personlig
ansökan:
25 år
Logga med lagerkrans och tre stjärnor
30 år
Logga med lagerkrans och fyra stjärnor
35 år
Logga med lagerkrans och fem stjärnor
40 år
Logga med lagerkrans och sex stjärnor
45 år + Logga med lagerkrans och sju stjärnor
Veteranmärke

Visar att du har minst 15 års
medlemskap i Riksförbundet
M Sverige.

Ett veteranmärke finns redan och det kan införskaffas av alla som har varit
medlemmar i minst 15 år. Det finns ingen större efterfrågan på dessa märken.
Samtidigt är kostnaden för att ta fram dem hög och motsvarar inte det pris
medlemmen får betala för märket.

Förbundsstyrelsen finner därför att kostnaden för att ta fram ett nytt förtjänsttecken inte motsvarar efterfrågan.
Förtjänstmärke

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anse motionen besvarad

M Sveriges utmärkelse för trafiksäker körning
utdelas efter personlig ansökan. Vagnmärke,
rockslagsnål och diplom ingår.

Var vänlig skicka mig följande märken mot faktura:

Namn:

st Internationellt vagnmärke, 210 kr + porto

Adress:

st Veteranmärke, 375 kr + porto

Postadress:

Jag är intresserad av utmärkelsen för Förtjänstmärke
Var vänlig skicka ansökningshandlingar.
Efter godkännande vill jag beställa:
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Medlemsnummer:
Tel-/Mobilnummer:

Motion 8

Tillägg i Stadgarna för Riksförbundet M Sverige
Medlemmarna utgör basen för M Sverige. Det är ett stort demokratiskt värde i möjligheten för en medlem att lämna en
motion att behandlas vid en motionskongress. Intressanta tankar om förändringar, påkallade utredningar, önskvärd
lobbypåverkan etc kan tas tillvara i de fall motionen har bärkraft och vinner bifall.
I de fall motionen helt eller delvis vunnit bifall har det, åtminstone under de senaste åren, inte varit lätt för medlemmar/
kongressledamöter att få kunskap om ”verkställda” åtgärder beträffande motionen och vad den ytterst lett till. En rapport
till nästkommande kongress innebär en ganska sen återrapportering och har i vissa fall varit tämligen intetsägande.
Kongressen är M Sveriges högsta organ. Det måste anses vara av yttersta vikt att de beslut som fattas av kongressen också
verkställs.
För att få en uppföljning av hur bifallna motioner efter kongressen fortsättningsvis handläggs hemställer jag om att
följande tillägg införs i stadgarna:
Under rubriken 4.4 (Ärenden vid kongress), i slutet av punkt 17 (motionsbehandling) i dagordningen
Beträffande de motioner som helt eller delvis bifalles åligger det VD och förbundsstyrelse att tillse att ärendena efter kongressen utan dröjsmål införs i en sammanställning som finns tillgänglig på Riksförbundet M Sveriges kansli och som publiceras digitalt på Riksförbundet M Sveriges hemsida, med möjlighet för envar medlem att ta del av sammanställningen.
I sammanställningen ska fortlöpande införas vilken åtgärd, eller vilka åtgärder, som vidtagits med anledning av uppdraget
att verkställa vad som beslutats av kongressen beträffande aktuell motion.
Ann-Charlotte Bålman
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 8
Motionen efterfrågar ett tillägg i stadgarna på p 4.4 Ärenden vid kongress. Motionären föreslår att en sammanställning
över bifallna motioner ska publiceras på Riksförbundet M Sveriges hemsida och att det fortlöpande ska redovisas vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionen. Förslaget är alltför detaljerat för att skrivas in i kongressens dagordning.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att medlemmarna utgör basen för M Sverige och att motioner till motionskongresser är ett viktigt verktyg för medlemmarna att påverka M Sveriges arbete.
Motionären föreslår en stadgeändring som innebär dels att en sammanställning ska göras över de motioner som vunnit
helt eller delvis bifall samt att denna sammanställning ska göras tillgänglig för allmänheten, och dels att det fortlöpande
ska redovisas vilket arbete som görs med anledning av motionen.
När det gäller det första förslaget, att en sammanställning ska göras över motioner som vunnit bifall, samt att denna sammanställning ska göras tillgänglig så kan förbundsstyrelsen konstatera att detta redan görs: Kongressprotokollet publiceras
på hemsidan efter kongressen.
När det gäller det andra förslaget, att M Sverige löpande och specificerat ska redovisa vilket arbete som görs med anledning av motionen vill styrelsen framhålla följande. Förbundskontoret redovisar fortlöpande vilket arbete som har gjorts
med anledning av tidigare bifallna motioner i tidningen Motor, sociala medier, nyhetsbrev, pressmeddelanden med mera.
Den formella redovisningen äger rum vid Riksförbundet M Sveriges årliga kongresser. Mellan kongresserna följer förbundsstyrelsen upp arbetet löpande på sina styrelsemöten.
Alla åtgärder som vidtas med anledning av motioner är svåra att redovisa i detalj. Representanter för M Sverige deltar
exempelvis som ledamöter i Allmänna reklamationsnämnden, deltar i möten med myndigheter och andra intressenter,
anordnar eller deltar i olika seminarier. Vid samtliga dessa tillfällen driver våra representanter våra åsikter.
Påverkansarbete är ett långsiktigt arbete där man bygger förtroende mellan olika parter i en pågående dialog. Det innebär
att arbetet inte går att redovisa under processens gång och ett synbart resultat kan ibland ses först efter lång tid.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
anse motionen besvarad
att
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Motion 9

Utbildningsmaterial
Det finns en klar efterfrågan på kortkurser typ ”renovera ditt körkort”. Både från medlemskåren och från andra organisationer där vi har medlemmar som trafikombud, typ SPF, PRO. Även att använda internt och på medlemsmöten.
Därför vill jag att förbundet med sin tillgång till resurser och kunskap upprättar ett kursmaterial i t ex Power point eller
video.
Detta kursmaterial skall sedan revideras årligen med aktuella förändringar.
Vi som vill genomföra sådana kurser, utbildningar skall få disponera detta kursmaterial. Det är svårt att vi i olika klubbar
skall göra sådant material på olika håll: ”det räcker att uppfinna hjulet en gång”.
Yrkande:

Att

Förbundet tillhandahåller ett digitalt kursmaterial typ ”Renovera ditt körkort”

Sune Cederpil

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 9
Motionsförfattaren föreslår att riksförbundet ska hjälpa klubbarna med att ta fram enklare utbildningsmaterial för användning på medlemsmöten och i externa sammanhang. Exempel om kurs i syfte att uppdatera körkortsinnehavares kunskaper ges. Förbundsstyrelsen anser att detta är ett bra förslag och uppskattar goda initiativ i syfte att förbättra och utöka
verksamheten i klubbar och avdelningar. Initiativ i likhet med det aktuella förslaget är viktigt i syfte att stärka M Sveriges
varumärke. I motionen framförs även en god poäng gällande effektivitetsvinsten i att inte varje klubb behöver skapa unikt
utbildningsmaterial.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
bifalla motionen
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UTSKOTT 2													
TRAFIKSÄKERHET 1

Motion 10

Trafiksäkerhetsfrågor
Medlemmar i stockholmsklubben har tillsammans med M-klubb Stockholm haft en mycket viktig TRAFIKSÄKERHETSFRÅGA på dagordningen i över 3 ½ år.
Den 6 september 2018 vid ett möte med M:s huvudstyrelse framfördes problematiken att våra förbudsskyltar i Stockholm
inte gällde samtliga fordon. M Klubb Stockholm har även i november 2019 via OH-presentation vid ett kombinerat ordinarie styrelsemöte haft frågan uppe för diskussion.
Stockholms trafikborgarråd obstruerar mot Transportstyrelsens beslut 2020-02-20 13:00 CET, genom att tillåta cyklister
cykla mot enkelriktat. Trots TSV:s beslut har Stockholm stad skyltat om på drygt 350 platser. Tilläggsskyltarna i staden har
satts upp vid enkelriktat med texten ”gäller ej cyklar”.
Försäkringsläget är oklart om en kollision uppstår då båda fordonen färdas i enlighet med ”gällande” trafikskyltar, (där
undantag mot trafikreglerna och förbudsskylten Enkelriktat har införts för cyklister av Stockholms trafikborgarråd).
Under årens lopp har frågan vid upprepade tillfällen varit uppe för både påminnelser och diskussioner med Motormännens kansli, senare även med M Sverige.
Att med undermålig fakta hänvisa till hur man gör i andra länder och påstå att trafiksäkerheten ökar om man låter vissa
fordon köra mot färdriktningen, imponerar varken på våra M medlemmar eller på styrelsen i M-klubb Stockholm.
Gällande begreppet cykel och vad som i hög fart och plötsligt dyker upp mot den enkelriktade trafiken är: vanliga cyklar,
breda transportcyklar med både last och barn i lastkorgen, el-cyklar, el-sparkcyklar och snabba tävlingscyklar på högsta
växeln. Dagens cyklar är utrustade med avancerade växelsystem så farter långt över 50–60 km/h är lätt att uppnå.
OBSERVERA! Vi har i denna motion 4 st. Att-satser nedan, som lättfattligt och utförligt skall besvaras med åtgörandebesked.
Som M-medlem föreslår jag därför:
M- kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag:
Att

ansvariga på M Sverige kraftfullt, nitiskt och utan dröjsmål kontaktar erforderliga instanser tex. (Transportstyrelsen/Infrastrukturministern/Länsstyrelsen/Trafikroteln i Stockholm o.s.v.) och verkar för att våra svenska
förbudsskyltar utan undantag ska gälla för samtliga fordonsslag enligt nuvarande lagstiftning.

Att

verka för att de 350 tilläggsskyltar, som trots Transportstyrelsens beslut satts upp av trafikkontoret i Stockholm,
nedmonteras.

Att

utreda skuld-/ansvarsfrågan om man som bilist eller annan trafikant (gående, cyklande) blir påkörd av ett fordon
som kör mot trafiken förbi en förbudsskylt med tilläggsskylt.

Att

sprida kunskap via M:s hemsida, Facebook, tidningen Motor o.s.v. med information om hur försäkringsbolagen
ser på vållandefrågan m.m. samt visa för M medlemmarna att man tar viktiga trafiksäkerhetsfrågor på allvar.

Jan Björklund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 10
Cykling mot enkelriktat förekommer i ett antal länder i Europa, såsom Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Schweiz och Storbritannien. Att tillåta cykling mot enkelriktat ökar, enligt HUI Research, framkomligheten för cyklisterna och gör det möjligt att ta den kortaste och snabbaste vägen från start till mål utan omvägar.
Orsaken till att gator enkelriktas är i regel att det blir för trångt för två bilar att mötas. En cykel tar upp betydligt mindre
plats än en bil och det är därför inte självklart att cyklister ska omfattas av gällande enkelriktning.
Cyklister som tillåts cykla på gator som är enkelriktade för motorfordon kan undvika tungt trafikerade huvudgator och
istället ta sig fram på sidogator och bakgator. Denna omledning har, enligt HUI Research, visat sig öka både säkerheten
i trafiken och framkomligheten för cyklister. Även bilisternas framkomlighet ökar om färre cyklister använder huvudlederna.
Under 2021 har Förbundsstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp som gjort en utredning om frågan. Förbundsstyrelsen har
också den 12 november 2021 tagit ett beslut om cykling mot enkelriktat enligt följande: ”M Sverige ställer sig bakom
en ståndpunkt som gör det möjligt att cykla emot enkelriktat. Detta under förutsättning att konsekvenserna av förslaget
är noggrant utredda, att trafiksäkerheten prioriteras, att utformningen av vägsträckan och trafikintensiteten beaktas, att
skyltningen och markeringar i gatan är tydliga och enhetliga och att väjningsplikten är klarlagd. Regeländringen ska i första
hand införas på lämpliga vägavsnitt där maxhastigheten är högst 30 km/h.”
I aktuell motion gäller dock att-satserna inte för eller emot cykling mot enkelriktat i sig, utan en lokal tillämpning av lagstiftningen. I det beskrivna ärendet, liksom i stort, har Stockholm stad att anpassa sig efter gällande nationell lagstiftning.
Kommunen har efter klargörande beslut i Länsstyrelsen och Transportstyrelsen fått för sig påpekat att de lokala föreskrifterna där cyklar ges undantag gällande att köra mot enkelriktat upphävs, då de bryter mot bland annat vägmärkesförordningen. Kommunen har därefter gjort förändringar för att förhålla sig till myndigheternas beslut, men samtidigt fortsatt
möjliggöra cykling i båda riktningar på en mängd gator. Detta genom att plocka ned skyltar om enkelriktat (skylt E16) och
i stället skylta med C1 ”förbud mot infart med fordon” samt tilläggsskyltar där cyklar ges undantag. Därmed är gatorna
inte längre formellt att betrakta som enkelriktade. Denna nya skyltning har inte medfört bakläxa från Länsstyrelsen. M
Sverige verkar alltid för att kommuner, liksom andra trafikaktörer, ska verka i enlighet med nationell praxis och lagstiftning.
Att utreda skuldfrågor vid trafikolyckor är ett ansvar som i första hand bör ligga på polis och rättsväsende. M Sverige
informerar däremot löpande i olika kanaler i konsumentfrågor, däribland om försäkringar. I första hand är det dock
försäkringsbolagen som har ansvar att informera i försäkringsfrågor. M Sverige agerar frekvent i trafiksäkerhetsfrågor och
är en etablerad aktör inom detta område, varför det måste anses vara etablerad kunskap inte minst bland medlemmar att
Riksförbundet M Sverige trafiksäkerheten på allvar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
att
att
att

anse att-sats 1 besvarad
avslå att-sats 2
avslå att-sats 3
anse att-sats 4 besvarad

Stadens nya plan för cykling mot enkelriktat (mitti.se)
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Motion 11

Framkomlighet och cykelskador
Regeringen har utan konsekvensanalys godkänt att cyklister får använda bilarnas och kollektivtrafikens körbana trots att
det för flera miljoner kronor finns nyanlagda breda cykelbanor på båda sidor av vägen. En vägyta som dessutom blivit
markant smalare p.g.a. de nyanlagda breda cykelbanorna.
Våra M medlemmar i storstad har stora problem med förstörda dyra sidospeglar och repor efter bilsidan av cyklister som
tränger sig fram i bilköer. De flesta som orsakar en skada stannar inte utan trampar på och bilisten som sitter i bilkö, ser
bara ryggtavlan av den som orsakat skadan. Dagens moderna sidospeglar är enormt dyra och en lackering av sidan på en
bil är inte heller billig. Därtill allt besvär med verkstadsbesök, lånebil, självrisker o.s.v.
Av anledning ovan borde samtliga cyklister ha en obligatorisk trafikförsäkring som täcker de skador som kan uppstå med
dessa fordon. (cyklar, el-cyklar, paketcyklar, elsparkbrädor o.s.v.) I Stockholm har vi tyvärr haft mängder med skador där
cyklister kört på gående, barnvagnar samt krockat med varandra och avvikit från olycksplatsen. Cyklar bör även ha registreringsskylt likt mopeder då tex en el-cykel är en ”moped”, (cykel med el-motor i stället för en bensinmotor).
Som M-medlem föreslår jag därför:
M- kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag:
Att

ansvariga på M Sverige kontaktar erforderliga instanser för att påverka så det blir förbjudet att framföra cyklar på
vägbanan där det finns cykelbanor att tillgå.

Att

M-Kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag se till att obligatorisk trafikförsäkring införs för
cyklister.

Att

M-Kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag arbeta för att obligatorisk registrering (igenkänningsskylt) införs för cyklister vilket skulle reducera både stölder av dyra cyklar och smitningsskador som drabbar
fotgängare och övriga trafikanter.

Jan Björklund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 11
Dagens lagstiftning, som ändrades 2018 i syfte att förbättra cyklisters framkomlighet innebär följande, enligt Transportstyrelsens hemsida:
”Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under förutsättning att du
fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. I övrigt får du använda
körbanan endast om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.”
I många andra länder dock förbjudet att cykla på körbana då tillgänglig cykelväg finns. Att cyklister rör sig på vägbanan
trots att det finns tillgänglig cykelbana kan innebära ökade risker för olyckor, inte minst då cyklister ska passeras av bilar.
Den nuvarande skrivningen är svårare att förhålla sig till då situationer får tolkas från fall till fall. Den nuvarande regleringen skapar otydlighet, osäkerhet och riskerar dessutom att dölja behovet av utökad cykelinfrastruktur. I viljan att återställa
lagstiftningen på detta område till vad som gällde innan ändringen år 2018 har motionären Förbundsstyrelsens stöd. Även
Transportstyrelsen har under 2021 föreslagit detta. M Sverige har också i ett remissvar på Utredning behov av förenklade regler
för eldrivna enpersonsfordon uttryckt behovet av en sådan ändring.
M Sverige driver redan på för ökad utbyggnad av friliggande cykelvägar. Senast i december 2021 kom detta till uttryck i
ovan nämnda remissvar samt i framförandet av våra synpunkter på Transportstyrelsens Regeringsuppdrag att analysera
regelfrågor för cykling. M Sverige har också aktivt motsatt sig förslag om att cyklister ”ska köras som om de vore bilar”,
det vill säga ha utgångspunkt i mitten av vägbanan, något som föreslagits ibland annat VTI-rapporten Omkörning av cyklister
- Ett vetenskapligt motiverat förslag som alternativ till 1,5-metersregeln.
Motionären lyfter vidare en angelägen fråga gällande trafikincidenter där den vållande, eller båda parter, inte är ett motorfordon. I en rapport som Maria Plass, Leif Björklund och Ulf Blomgren gjort på uppdrag av förbundsstyrelsen har
följande nulägesbeskrivning framförts:
Den som skadas i följd av trafik med ett motordrivet fordon, t ex en personbil, har rätt till ersättning för personskada enligt trafikskadelagen
som även innehåller regler om en obligatorisk trafikförsäkring. Fordonets ägare är skyldig att ha fordonet trafikförsäkrat. Ersättningen för
skadan beräknas enligt Skadeståndslagen och principen om full ersättning gäller.
En bilägare kan även försäkra sitt fordon mot stöld, brand, glas samt rättsskydd och vagnskada. Trafikförsäkringen täcker både sakskada
och personskada. Om vållande kan bevisas hos fordonets ägare, betalas sakskadan genom dennes trafikförsäkring.
När det gäller personskador saknas det emellertid betydelse vem som är vållande till en trafikolycka. Ersättning utgår genom fordonets trafikförsäkring ändå. Det föreligger ett s k objektivt ansvar för fordonet. Om en personskada uppkommer genom ett okänt eller oförsäkrat fordon,
har den skadade ändå rätt till ersättning genom Trafikförsäkringsföreningens försorg.
Ovan gäller emellertid inte fordon som inte är motordrivna kolliderar och skadar varandra. Som angivits ovan är t ex cyklar inte att anse som
motordrivna fordon varför, om inte något motordrivet fordon deltagit i händelsen, den skadade har att vända sig till den allmänna försäkringen (Socialförsäkringsbalken), motpartens ansvarsförsäkring och eventuella frivilliga olycksfallsförsäkringar. Det är här ofta fråga om s k
summaförsäkringar, där utgående ersättning på förhand är bestämd i ett avtal, vilket vanligtvis innebär att full ersättning inte utgår. Vanliga
skade-ståndsrättsliga regler gäller här. För att ersättning ska utgå måste den skadelidande bevisa att motparten vållat skadan. Om den vållande cyklisten smiter saknas möjlighet att få ersättning. Motsvarande gäller vid singelolyckor med cykel. Man är även här tvingad att vända sig
till den allmänna försäkringen eller privata olycksfallsförsäkringar. Den skadelidandes ansvarsförsäkring kan dock inte åberopas.
Sammanfattningsvis kan sägas att det vid en trafikolycka, där ena parten är ett motordrivet fordon med en obligatorisk trafikförsäkring, de
personskadelidande inte behöver bevisa något vållande hos motparten. Ersättning bedöms och utgår jämlikt skadeståndmässiga regler.
När det gäller sakskador och skador mellan icke motordrivande fordon, måste den skadelidande bevisa att motparten är vållande till trafikolyckan för att ersättning ska utgå. Man är här även hänvisad till den allmänna försäkringen eller till privata olycksfallsförsäkringar.
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Det finns alltså skäl att undersöka om skyddet för cyklister som drabbas av trafikolyckor kan stärkas, eller om bättre regler
kring ersättningar till följd av cyklistvållade skador bör formuleras. Det finns flera problem med lösningen som föreslås i
motionen: att införa en obligatorisk trafikförsäkring för cyklister. Dels är gruppen betydligt svårare att definiera än gruppen bilister som kan avgränsas utifrån faktorer som körkort och registrerat bilägande. Att införa obligatorisk trafikförsäkring för cyklister vore att införa en ny tröskel för cyklande och mobilitet för bland annat yngre personer, vilket måste ha
starka skäl om sådant ska kunna motiveras. M Sverige tror att ökad mobilitet är något bra, inte bara kopplat till bilresande.
I motionärens framställning framstår smitning vara det primära problemet denne vill komma åt. Denna problematik skulle
inte nödvändigtvis lösas med en obligatorisk trafikförsäkring. M Sverige driver redan frågan om fler poliser och bättre
uppföljning av trafikbrottslighet. Detta tycks vara en god åtgärd även för att motverka den av motionären skildrade problembilden.
Av skäl liknande skälen till avsaknaden av obligatorisk trafikförsäkring för cyklister, har vi sedan många decennier inga
registreringsskyltar på cyklar. Att införa registrering av cyklar med tillhörande administration och uppföljning skulle vara
att tillföra staten kostnader och samtidigt tillföra cykelinnehavandet en byråkratisk dimension till tveksam nytta. M Sverige
har inte för avsikt att försvåra för andra trafikanter så länge det inte har en tydlig nytta för svenska bilister.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
och
att

bifalla att-sats 1
avslå att-sats 2 och 3
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Motion 12

Hårdare straff för mobilsurfning
Tyvärr är det många bilister, som bryter mot förbudet att använda handhållen mobil. Vad värre är, så är det vanligt att
bilförare sitter med mobilen på ratten och surfar/sms:ar eller på annat sätt har sin uppmärksamhet på mobilen i stället för
trafiken. Straffet för detta är idag 1 500 kr i böter.
Jag föreslår att M kongressen skall verka för:

att

bilförare som fälls för ovanstående brott, mobilsurfning, skall straffas med 3 000 kr i böter och indraget körkort

Sten Bredberg

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 12
Motionären lyfter helt riktigt att rattsurfning är ett stort problem. M Sverige har i många år framgångsrikt uppmärksammat frågan och bland annat fått igenom det förbud mot rattsurfning som trädde i kraft år 2018. När M Sveriges lokalklubbar under 2021 undersökte förekomsten av rattsurf visade det sig att över 4 procent av alla observerade bilister trots detta
rattsurfade. För andra fordonsslag uppmättes ännu högre siffror.
Rattsurfandet bör motverkas och förbundsstyrelsen är inte främmande för höjda bötesbelopp på området. Förbundsstyrelsen bedömer dock att andra åtgärder än straffhöjningar upp till indraget körkort skulle ge större effekt och medföra
större folklig legitimitet. M Sverige har genom åren lyft behovet av informationsinsatser från myndigheter och förbättrad
undervisning på området i körskolor- och skolor. Framför allt krävs dock en ökad kontroll av efterlevnad av förbudet
genom fler poliser på vägarna. Förbundsstyrelsen bedömer att detta även fortsatt är bästa vägen framåt. Kriminologiska
studier har visat att upptäcktsrisken har en brottsförebyggande eller avskräckande effekt som är mer betydelsefull än
straffets längd. Att börja följa upp nuvarande förbud är därför den viktigaste prioriteringen i dagsläget.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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Motion 13

Framkomlighet
Som bilist i Stockholm där jag bor har jag observerat platser utefter vägarna där sikten är dålig.
Det kan handla om att bakom stor vegetation i en kurva uppenbarar sig ett rödljus. Det skapar inbromsningar. Känner
man till platsen garderar man sig och kryper runt kurvan eftersom man inte ser om det är rött eller grönt. Det stör trafikrytmen.
Vidare finns det vid tvåfiliga leder( hastighet 70 km/t) uppfarter som mynnar ut direkt i en av filerna, utan accelerationsramp.
På Tyresövägen,vid Norra Sköndal, där motorvägen just har övergått till trafikled med tillåten hastighet 70km/t, finns
ett övergångsställe på den tvåfiliga vägen. Övergången regleras med rödljus. Det skapar inbromsningar, köer och krockar
eftersom många kör för fort i synnerhet när det är halt. Situationen har varit sådan att staden satt upp en stor varning för
att det kommer ett övergångsställe. Sedan det byggdes ett köpcentrum vid leden har situationen förvärrats eftersom fler
personer korsar vägen.
Detta är inte enbart en Stockholmsfråga utan problemen finns runt om i vårt land. Om vi ska lyssna på våra medlemmar
tycker jag att vi ska ägna oss åt att hitta platser som jag beskrivit. Vi har under flera år uppmanats att kontrollera rödljuskörningar, telefonprat under färd och stopplikt. Dessa frågor anser jag vara polisens uppgift.
Som M-medlem föreslår jag:
M-kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag

ATT
ATT

uppdra åt medlemmarna att lämna in rapporter på platser med dålig framkomlighet, och sammanställa resultatet.
därefter hemställa åt berörda myndigheter, parter att föreslå åtgärder.

Elisabet Stålhem Liljendahl
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 13
Motionären lyfter viktiga frågor gällande behovet av att förbättra röjningen av vägarnas sidoområden och att bygga bort
farliga kurvor och farliga korsningar. I motionen föreslås att medlemmar bör rapportera in uppgifter om platser med dålig
framkomlighet och att dessa sedan bör förmedlas till myndigheter. För detta ändamål finns redan Trafikverkets digitala
verktyg Live Trafik, där olika trafikstörningar såsom hinder på vägen, dåligt väglag eller vägskador kan rapporteras. Många
av M Sveriges medlemmar har begagnat sig av detta verktyg. På senare tid har det inkommit rapporter om problem med
verktyget. Förbundsstyrelsen hoppas att, i dialog med Trafikverket, söka åtgärda dessa brister, snarare än att skapa en ny
funktion.
Delar av de problem motionsförfattaren adresserar kommer M Sverige att undersöka också inom ramen för den egna
verksamheten inom en snar framtid. Under sommaren 2022 planerar M Sverige att genomföra en undersökning i syfte att
kartlägga dåligt underhållna sidoområden och farliga föremål i vägbanans närhet. Undersökningens förfarande utreds för
närvarande av representanter för klubbarna i Västerbotten och Östergötland.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anse motionen besvarad
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Motion 14

Längden på aktuell delsträcka vid 1–2 väg skall alltid anges
Längden på aktuell delsträcka vid 1–2 väg anges inte alltid, tydligen beroende på olika lokala beslut.
Att i förväg få information om hur lång den framförvarande sträckan är ger en säkrare och tryggare trafiksituation. Vid tex
en planerad omkörning vill jag veta hur lång sträcka jag har till mitt förfogande. Likaså när jag kör i den enfiliga delen är
det tryggt att veta hur långt den sträcker sig.
Problemet är således att det inte är en likartad skyltning på 1–2 vägarna i landet, något som jag vill att M arbetar för.
Jag föreslår kongressen

att

arbeta för en likartad skyltning på landets alla 1–2 vägar med angivelse av hur lång den kommande sträckan är.

Nils Jansson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 14
Motionären framför förslag om en god och viktig åtgärd. Att ange längden på delsträckorna på alla 2+1-vägar i hela
Sverige, bidrar till ökad trafiksäkerhet eftersom bilföraren bättre kan planera sin körning. Kongressen biföll redan 2020 en
motion (Motion 23) med samma skrivning och M Sverige arbetar alltså redan för detta. Under 2022 har M Sverige skickat
en skrivelse till Trafikverkets nye generaldirektör Roberto Maiorana med önskemål om i motionen föreslagen åtgärd. Detta önskemål kommer att följas upp i M Sveriges möten med Trafikverket.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anse motionen besvarad
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Motion 15

Trafikskadereducerande åtgärder
M Sverige har genomfört Roadroid och rastplatsundersökningar varje sommar. Man skulle kunna få ett betydande
mervärde i denna aktivitet och konkret bidra till trafikskadereducerande åtgärder, genom att komplettera insatsen med
nedanstående aktivitet.
Bakgrund: M Sverige har vägarnas säkerhet som ledmotiv. Alltfler mötesseparerade vägar har minskat dödliga möteskrascher, men singelkrascher kvarstår. Åren 2016–2020 omkom 404 bilister i singelkrascher. Dessa inträffar inte sällan på
regionala vägar, men kan i många fall enkelt elimineras. Det är dessutom oftast ”billigare” att åtgärda dessa brister per
räddat liv (40,5 miljoner kronor i Trafikverkets kalkylmodell) än att exempelvis bygga trefältsväg. Det finns många livsfarliga penetrerande vägräcken, betongpelare och icke-deformerbara stolpar i vår vägmiljö, liksom oskyddade bergväggar,
stenblock och träd. Om Roadroid-studien fortsätter erhålls ett betydande mervärde, om inte så är ändå aktiviteten värd att
överväga. Trafikverket har uttryckt visst positivt intresse.
Vi föreslår:

Att

dokumentera förekomst av farliga räckesändar/räcken, eller avsaknaden av räcke, samt oskyddade betongpelare
i samverkan med Trafikverket. Metoden föreslås utvärderas genom ett pilotprojekt där några intresserade
klubbar som känner sig ha förmågan tar täten och utarbetar metoden.

Döda i singelolyckor de senaste åren.
2015
2016
2017
2018
2019
2020

158 av 440
84 av 270
96 av 252
95 av 324
58 av 221
71 av 204

36%
31%
38%
29%
26%
35%

Singelolyckor är uppenbart ett problem.

Christer Nyberg
Hans Sävenhed

89

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 15
Riksförbundet M Sverige har i hundra år arbetat för en bättre trafiksäkerhet på svenska vägar. De trafiksäkerhetsundersökningar som genomförs av klubbar och avdelningar har länge varit ett viktigt verktyg i detta arbete. Undersökningarna
har möjliggjort för M Sverige att presentera unikt material och lyfta nya aspekter av trafiksäkerheten. Detta har gjort
riksförbundet till en relevant aktör i samhällsdebatten.
M Sveriges undersökningar måste fortsatt vara relevanta, uppmärksamma angelägna frågor och generera nyhetsvärde. Att
bygga bort trafikfaror och farliga vägavsnitt är högprioriterat och ingår i M Sveriges valplattform för 2022. Att undersöka farliga föremål och strukturer vid sidan av vägarna är ett bra komplement i detta arbete. M Sverige planerar därför att
genomföra en undersökning i likhet med den som i motionen beskrivs redan sommaren 2022.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
bifalla motionen
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Motion 16

Ansvarsfull och säker bilkörning
På www.msverige.se redovisas föreningens ”9 punkter som tar bilismen in i framtiden”. Punkt nummer fem tar upp
frågan om ”Ansvarsfull och säker bilkörning”. Det konstateras att den mänskliga faktorn är en avgörande faktor för i
stort sett alla olyckor och att medvetna felhandlingar utgör huvudorsaken. I texten anges hastighetsöverträdelser som en
medveten handling som leder till olyckor med dödlig utgång. Men för att uppnå en ansvarsfull och säker bilkörning krävs
att även problematiken med den medvetna handlingen att konsumera alkohol nämns som en viktig faktor. Över tid har
rattfylleriet, inklusive drograttfylleri, orsakat runt 25–30 % av alla trafikolyckor med döda och allvarligt skadade som följd.
I punkt sex under rubriken ”Fler poliser på våra vägar” nämns rattfylleriet som ett problem som löses med fler poliskontroller. Det är den enskilda individens/förarens ansvar att inte dricka alkohol och därefter sätta sig framför ratten.
Anledningen är att öka trafiksäkerheten, inte risken att bli kontrollerad av polisen. Med anledning av den ökande andelen
yrkestrafik på svenska vägar är det av stor vikt att ansvaret för att kontrollera nykterhet inte bara åvilar polisen utan att
även transportbranschens aktörer tar sitt ansvar och använder den teknik som idag gör det möjligt att snabbt kontrollera
kontrakterade chaufförer. Polisens uppgift är mer långtgående än att kontrollera nykterhet.
Motionären föreslår kongressen besluta

att

skrivningen i punkt fem av ”9 punkter som tar bilismen in i framtiden” kompletteras med en text som tydligt
belyser att ansvarsfull och säker bilkörning även kräver nykterhet, avseende såväl alkohol som droger, av alla
personer som framför ett fordon,

att

skrivningen i punkt sex av ”9 punkter som tar bilismen in i framtiden” kompletteras med en text där ansvar för
nykterhetskontroller även läggs på transportbranschens aktörer som ett komplement till polisens kontroller.

Maria Bergström
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 16
Att få bort rattonykterheten är en fundamental del i att minska dödsolyckorna på våra vägar. Som nämns i motionen ligger alkohol eller droger bakom uppåt 30 procent av alla dödsolyckor i trafiken. M Sverige är aktiva i samhällsdebatten om
rattfylleri på flera håll: Vi upplyser bilister om de oerhörda farorna med sådant beteende och vi påtalar behovet av ökade
kontroller. Under 2022 driver M Sverige kampanjen En nykter väg till nollvisionen. I M Sveriges valplattform är dessutom
två av sex frågor direkt kopplade till området. M Sverige prioriterar i valrörelsen införandet av hårdare straff för rattfylla
och omedelbar implementering av alkobommar i alla hamnar. Den sistnämnda frågan är inte minst ett sätt att komma åt
den oacceptabla onykterheten i yrkestrafiken, men även bland andra trafikanter. Opinionsbildningen för tydligare åtgärder
mot rattfylleri sker under 2022 bland annat genom debattartiklar, pressmeddelanden och enskilda möten med samtliga
riksdagspartier. M Sverige bör fortsatt fördjupa sitt arbete på att betona såväl bilistens som rättssamhällets ansvar.
Gällande yrkestrafik har motionären en god poäng i att det där bör tas ett särskilt tungt ansvar. Många åkeriföretag tar
redan ett stort ansvar när det kommer till utbildningar, nykterhetskontroller och alkolås i lastbilarna, men inte alla. Ett
naturligt vidare steg för M Sverige vore att öka trycket på ytterligare åtgärder inom hela transportbranschen. Den av motionsskrivaren omnämnda punkt sex i 9 punkter som tar bilismen in i framtiden heter dock Fler poliser på våra vägar och
handlar just om detta. Polisen har fortsatt det yttersta ansvaret för att upprätthålla lagen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
och
att

bifalla att-sats 1
avslå att-sats 2
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Motion 17

Svagare reflexer från vägskyltar
Då man är ute och kör bil på våra vägar i mörker frapperas man av vägskyltarnas störande reflexer nu när bilarnas strålkastare har blivit effektivare. Detta borde ändras och här kommer ett förslag som kongressen kunde ta upp med behörig
myndighet Trafikverket. Motors engagemang för problemet ökar sannolikt Myndighetens vilja att ta till sig problemet mer
än om en enskild person påpekar problemet.
Förslag:
Montera vägskyltarna i 100 graders vinkel mot färdriktningen i stället för nu 90 grader. Detta skulle rikta reflexen från
trafikriktningen och till dels minska problemet. Det skulle också eventuellt störa vilda djur som vistas i vägens närhet.
Alternativt montera skyltarnas yta ur lod ca 10-15 grader så reflexen riktas snett uppåt. Dessa båda alternativ minskar inte
läsbarheten något nämnvärt - tvärtom.
Jag föreslår därför kongressen:
Att

antaga ovanstående förslag till minskning av störande reflexer från vägskyltar.

Att

uppdra åt M Sveriges förbundsstyrelse att driva detta ärende uthålligt.

Att

med kraft påverka Trafikverkets skyltning och snarast få en ändring genomförd.

Att

montera nya skyltar enligt något av förslagen.

Att

även ändra redan befintliga skyltar enligt förslagen över hela landet.

Stig-Evert Johansson
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 17
Reflektioner från vägskyltar har på senare år blivit ämne för diskussion sedan modern LED-bilbelysning vid helljus ökat
reflektionen från vissa typer av skyltar, precis som motionären skildrar. I motionen föreslås att vägskyltarna ska vinklas
något, 10 grader, ifrån trafikriktningen, i syfte att minska reflektionen mot bilisten. I Trafikverkets VGU, Vägar och gators
utformning, anges redan ett sådant förhållningssätt: ”Vägmärken ska vinklas så att de inte bländar trafikanterna”, om än
praxis tycks vara 5 graders vinkel: ”För att undvika bländning ska lokaliseringsmärken vinklas ca 5˚ från vägen”.
Vid sidan av skyltarnas placering är även material, färg och storlek av betydelse för hur kraftig reflexverkan som drabbar
bilisten. På detta område har Trafikverket infört nya upphandlingsregler i syfte att minska bländningseffekter och det
pågår en fortsatt översyn. Det statliga forskningsinstitutet RISE bedriver nu ett omfattande forskningsprojekt
(Bländningsrisk från vägskyltar med modern fordonsbelysning) där förbättringsområden ska identifieras. Leverans beräknas till slutet av 2022. M Sverige bevakar denna utveckling och tar de aspekter som motionären lyfter på allvar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
2020_029_VGU_KRAV (ineko.se)
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Motion 18

Obligatoriskt med kroppskameror på alla trafikpoliser
Trafikpoliserna gör ett viktigt trafiksäkerhetsfrämjande arbete och kan inte ersättas med ”plåtpoliser”. Vi bör därför stödja trafikpoliserna och främja en ökad respekt för deras arbete. Glåpord och nedsättande kommentarer, som idag blir allt
vanligare, ska inte accepteras även om deras uttryck inte är av den arten att det rättsligt går att beivra. En kroppskamera
som spelar in både bild och ljud kommer att förbättra arbetsmiljön för trafikpoliserna. Deras arbete blir också effektivare
eftersom färre personer kommer att förneka brott om de vet att allt som sägs och görs dokumenteras på ett säkert sätt.
Kroppskameran filmar blankslitna däck på ett utländsk lastbil såväl som en stökig och påverkad bilist. Fortkörarens mer
eller mindre fantasifulla bortförklaring spelas in. Kameran visar datum och klockslag men även vädersituationen framgår i
de flesta fall. Snörök, regn eller solsken. Ingen diskussion behövs. Färre trafikbrott kommer att förnekas vilket ger mindre
belastning på polisens utredare, åklagare och domstolar.
Kamerorna är röststyrda och allt spelas in på små minneskort med stor kapacitet, upptill 124 GB. Med varje rapport kan
aktuellt minneskort bifogas.
Användandet av kroppskameror på poliser är mycket väl beprövat av trafikpoliser i andra länder, inte minst i USA. Erfarenheterna är mycket goda.
Mitt yrkande är

Att

kongressen beslutar uppdra åt styrelsen att aktivt verka för att kroppskameror blir obligatoriskt för alla trafikpoliser i yttre tjänst.

Lars-Kristian Bergh
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 18
Motionären betonar vikten av fler trafikpoliser ute på vägarna och att dessa får en så god arbetsmiljö som möjligt. Förbundsstyrelsen instämmer i detta och konstaterar att det är en av M Sveriges prioriterade ståndpunkter. Ökad polisiär
synlighet och en ökad uppföljning av lagar och regler i trafiken är avgörande i strävan mot nollvisionen.
Sedan några år har den svenska polisen tillgång till kroppsburna kameror. Användning av kroppsburna kameror har testats i en rad pilotprojekt av Polismyndigheten runtom i landet sedan 2018. I dag används sådana kameror, som fångar upp
ljud och bild, av poliser i yttre tjänst i flera regioner.
Flera utvärderingar har gjorts. Brottsförebyggande rådet kom exempelvis fram till att kamerorna hade viss effekt i att
minska de allvarliga incidenterna såsom hot och våld mot poliser: ”Brås övergripande slutsats är att utfallet ligger i linje
med några av de uttryckta intentionerna med pilotverksamheten. Förändringarna är dock tämligen blygsamma, särskilt om
man har i åtanke att förväntningarna på kamerorna är höga och att det rör sig om omfattande investeringar.
Rapporten visar att vissa former av våld och trakasserier mot poliser blivit mindre vanliga efter att kroppsburna kameror
införts. Det är framförallt trakasserier och angrepp med sten, laser och bangers som tydligt minskat. Även sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser har minskat under den perioden då kroppsburna kameror använts.”
Andra internationella undersökningar bekräftar bilden av kroppskameror kan ha en konfliktnedtrappande effekt i många
fall, beroende på situationens karaktär. I vissa studier har det dock också observerats att kamerorna ledde till att polisen
ändrade beteende och språk i mer formell och stram riktning, vilket orsakade fler konfliktsituationer.
Svensk polis har i dag möjlighet att välja på vilka arbetspass och till vilka insatser kroppskameror ska användas. Förbundsstyrelsen är positiva till att polisen har fler hjälpmedel att tillgå i syfte att stävja brottsligheten, men anser att avvägningen
kring i vilka sammanhang kroppskameror gör nytta och ska användas bäst görs av Polismyndigheten själva.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
avslå motionen
att
https://bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de53033357/1614334691548/2020_1_Kroppsburna_kameror.pdf
https://www.sakraplatser.abe.kth.se/2019/10/29/avtagande-effekter-av-kroppskameror-vid-patrulleringsplikt-hos-den-federala-polisen-i-nordrhein-westfalen-resultat-fran-en-randomiserad-kontrollgruppsbaserat-forskningsprojekt-vid-sex-polisstationer/
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Motion 19

Stockholm en begynnande ”Spökstad”
Våra M medlemmar boende i storstadsområdet konstaterar tillsammans med Region Stockholm att under år 2020 blev det
negativa flyttnettot –5 596 personer och under januari - augusti 2021 var det negativa flyttnettot –5 795 personer.
Utöver denna flykt från Stockholm var det ett stort antal butiker och köpcentra som lades ner eller gick i konkurs. Samtidigt försvann ett otal parkeringsplatser och vårt gatuutrymme krympte oroväckande, vilket skapat bilköer och totalt kaos
i trafiken. Det förekommer obekräftade uppgifter på Facebook om att det försvunnit närmare 10 000 parkeringsplatser
i Stockholm.
Viktiga transporter, räddningstjänst, ambulans och polis kommer inte fram och hindras vid utryckning vilket kan och får
allvarliga konsekvenser. Förr hade vi bilköer morgon och kväll, nu är det bilköer och trafik-kaos under dagens alla timmar.
Vinterunderhållet vintern 2021 och våren 2022 är fortsatt under all kritik för både gående, bilister och nyttotrafiken,
undantag de uppvärmda, rensopade och saltade nyanlagda breda cykelbanorna.
Våra medlemmar boende inom detta område är beroende av parkeringsplats när de för klimatets/miljöns skull byter ut sin
bensin/dieselbil till en eldriven bil eller ladd hybrid. De behöver även kunna ta sig fram gående på gångbanor och trottoarer utan att pulsa i djup snö, slask och is underlag med risk för ben-/armbrott och övriga halkskador.
Enligt M:s statistik är de flesta av våra medlemmar årsrika, vilket innebär att de behöver sin bil för att kunna ta sig fram
säkert som bilist, men också som gångtrafikant, utan att halka och snubbla på de översnöade elsparkbrädorna på isiga och
oplogade trottoarer och gångbanor.
Eftersom närservice, affärsnedläggningar, gatuutrymmet, parkeringsplatser o.s.v. försvinner eller minskas kraftigt, så
minskar även medlemsantalet i M Sverige. De ökande bilkostnaderna och trängselskatten är också en påverkande faktor.
Vi bilister/trafikanter/medlemmar förväntar oss en stark organisation som värnar om bilismen, vår fria rörlighet, bilägandet, samt är kritiska mot överbeskattningen av bilismen.
Med bifall av kongressen kan vi bibehålla de missnöjda M medlemmar som är anledningen till motionens tre Att-satser.
Som M-medlem föreslår jag därför:
M- kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag:

Att:

ansvariga på M Sverige kontaktar erforderliga instanser för att påverka/behålla och återskapa parkeringsmöjligheter för stadens bofasta invånare tillika M medlemmar.

Att:

genom myndighetskontakter och extern information verka för att invånarna får ett vintervägsunderhåll värt
namnet, vilket skulle bespara samhället med sjukhus-/ försäkringskostnader och våra M medlemmar från
skadelidande.

Att:

genom utökade myndighetskontakter och extern information verka för att stoppa/förhindra miljöförstöring,
ökande utsläpp, minskande körbanor, trafikkaos, befolkningsutflyttningen, affärsnedläggelser m.m. som sker
i spåren av den fordonsfientliga myndighetsinställningen.

Jan Björklund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 19
I motionen lyfts flera viktiga poänger där det genomgående temat är att M Sverige, Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter, bör ta strid för en tillgänglig mobilitet för bilister.
M Sverige har länge verkat för bättre tillgång till parkeringsplatser, inte minst mot bakgrund av den förtätning som skett i
många svenska städer där parkeringar fått stryka på foten till förmån för fastighetsbyggnation. Dessa parkeringar måste återskapas eller ersättas av likvärdiga alternativ. På senare år har det även argumenterats för att bilister ska få sämre
tillgång i stadsmiljö för att möjliggöra ökad framkomlighet för andra trafikanter. M Sverige har under året bland annat
varit aktiva i debatten om förändrade regler för omkörning av cyklar. M Sverige har motsatt sig ytterligare inskränkningar
för bilister, bland annat under ett seminarium i riksdagen anordnat av riksdagens cykelnätverk. M Sverige har försvarat
bilismen och sökt vägar för att motorfordon och oskyddade trafikanter bättre ska kunna samsas i trafiken, bland annat i
remissvar till Transportstyrelsens utredning ”Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka” som de
genomför på uppdrag av regeringen. Även vinterväghållet är föremål för återkommande opinionsbildning från M Sveriges
sida. M Sverige vill se bättre och snabbare vägunderhåll, inte minst av trafiksäkerhetsskäl.
Riksförbundet agerar huvudsakligen med riksgemensamma nationella opinionsbildningsfrågor, men det görs också 		
regionala utspel när så är befogat. I fallet Stockholm har Riksförbundet agerat återkommande. Senast i vintras svarade
M Sverige på remisserna Cykelplan för Stockholm 2021, samt på Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län
2022–2033.
Enligt trafikkontoret i Stockholm kan det ha försvunnit cirka 5 000 parkeringsplatser från staden de senaste 10 åren. Det
främsta skälet till minskningen är att många gator omvandlats där det anlagts körfält för kollektivtrafik, byggts cykelbanor
och där gångbanor breddats. Det stämmer som motionsförfattaren skriver att Stockholm på senare år haft ett negativt flyttnetto. Detta beror huvudsakligen på höga bostadspriser men infrastrukturen är givetvis också en viktig aspekt.
Förbundsstyrelsen ser precis som motionsförfattaren att M Sverige har en central funktion i att förklara bilens avgörande
betydelse för enskilda hushåll likväl som för samhället i stort. Därtill hörande viktiga aspekter är tillgång till parkering,
fungerande vägunderhåll och framkomlighet i städerna.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anse motionen besvarad
https://www.mitti.se/nyheter/5000-p-platser-kan-ha-forsvunnit-fran-stockholms-gator/repulq!pS@WDu3vmOzpDnuYqbKFAw/
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Motion 20

Trafiksäkerhetsarbete vinter
Med anledning av den köldknäpp och det snöfall vi hade i början av december 2021 och under våren 2022 måste informationen om bilarnas framdrivningssystem belysas offentligt och bli föremål för en tydligare information och ett agerande
från M Sverige.
Under det trafikkaos som rådde i södra Sverige, med ofta utländska lastbilar som inte ens tog sig fram på plan väg utan
skapade miltals köer, trafiken lamslogs och bilar fastnade i många timmar.
Problemet är spritt över Sverige.
I Stockholm orsakar den tunga trafiken kaos så fort det blir lite halt vilket uppmärksammats och påtalats, under de senaste
årens vintrar.
När de utländska tunga fordonen fastnar i uppförslut på Essingeleden då blir det KAOS. (Våra svenska åkerier har sedan
en tid tillbaka krav på godkända vinterdäck på alla hjulparen.)
Transportstyrelsen har ändrat sina föreskrifter i TSFS 2019:44 gällande vinterdäck på tunga fordon och släpvagnar. De
nya reglerna gäller från 1 juni 2019 vilket innebär tillämpning från vintern 2019-2020.
Detta är en viktig trafiksäkerhetsfråga som i värsta fall orsakar stora skador på liv och egendom förutom irritation och
förseningar för övrig trafik.
Som M-medlem föreslår jag därför:
M- kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag:

Att:

verka för att stoppa/förhindra utländska lastbilar med slicks och/eller utan godkända vinterdäck passera våra
svenska gränser vintertid som medför stor risk för allvarliga trafikolycksskador och trafikkaos

Jan Björklund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 20
Motionären beskriver korrekt att utländska lastbilar med undermåliga däck ställer till problem på svenska vägar. Under
2019 nådde M Sveriges ihärdiga opinionsbildning framgång när lagen skärptes så att alla tunga fordon, oavsett hemvist,
ska ha vinterdäck på samtliga hjul mellan 1 december och 31 mars. Detta var ett välkommet steg i rätt riktning. Men som i
motionen anförs finns fortsatta problem.
Olyckor där korta dragbilar med påhängsvagn, så kallade EU-trailers, är inblandade har uppmärksammats i hög grad under de senaste åren. När EU-trailers körs olastade blir de instabila vilket inte sällan leder till sladd och att de kommer över
på fel sida av vägen. Dessutom fastnar de ofta i uppförsbackar eller tvingas köras så sakta att de utgör en trafikfara.
EU:s tillåtna maxlängd för dragbil och påhängsvagn är 16,5 meter. Detta har gjort den tvåaxliga dragbilen, med kort
hjulbas och semitrailer, till den klart vanligaste långtradaren på europeiska vägar.
Vid svensk inrikes fjärrtransport dominerar dock de upp till 25,25 meter långa modulekipagen (lastbil med släpvagn). Men
16,5-metersekipage är kraftigt överrepresenterade i trafikolyckor på nordiska vägar. Framför allt märks detta vid vinterväglag, antingen genom så kallad jack-knifing (ekipaget viker sig), eller genom att påhängsvagnen sladdar ut i sidled.
Transportstyrelsen har föreslagit hårdare krav på mönsterdjup och skärpta krav på drivaxeltryck för EU-trailers. Regeringen gav dessutom den 10 februari 2022 VTI och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda skärpta regler gällande däckkrav
på tunga fordon.
M Sverige vill dock gå längre än så och driver redan att förbjuda EU-trailers på svenska vägar. Ett sådant förbud skulle
avhjälpa mycket av den problematik som motionären beskriver. I väntan på ett sådant förbud torde den enskilt viktigaste
åtgärden dock vara att det nuvarande regelverket kontrollerades. Om de nuvarande regelverken kring förares och lastbilars
skick följdes upp på ett adekvat sätt av tull och polis skulle trafiksäkerheten på svenska vägar öka. M Sverige är redan pådrivande för fler trafikpoliser på våra vägar och ökad kontroll av yrkesförare och lastbilar i svenska hamnar och i trafiken.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
bifalla motionen
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Motion 21

Översyn av för låga hastighetsgränser
På stora delar av vårt gatu- och vägnät har det blivit för mycket sänkta hastigheter och för lite höjda.
Bilisterna protesterar genom allt sämre acceptans. Men även politiska protester har på många håll förekommit. Det gäller
inte minst i fråga om sänkningar till 80 på många landsvägar. Sålunda har protester förekommit i bl. a. Skåne, Dalarna,
Jämtland och Västerbotten. I Jämtland var de politiska protesterna (från socialdemokrater och högerut) särskilt stora i
fråga om sänkning till 80 på E14. Det maktfullkomliga Trafikverket tar aldrig någon hänsyn till svar på remisser eller andra formen av opinionsyttringar. M Sverige är ofta dåliga på att stödja dessa protester. I fråga om E14 blev protesterna så
massiva att man till sist fann sig tvingade att stoppa den planerade hastighetssänkningen.
Att - som Trafikverket - ha som någon sorts målsättning att helt ta bort 50, 70 och 90 måste anses galet och är mest att
likna vid konstgjord sysselsättning. Framförallt som allt borttag av dessa gränser sker neråt.
I städer och tätorter har det blivit för mycket sänkningar till 40 även på breda genomfartsgator med åtskilda GC-banor.
Även sänkningar till 30 har förekommit utan samband med t. ex. skolor.
På många vägar blir 80 (där det förut varit 90, 100 eller t. o .m. 110) helt enkelt för lågt. Det gäller såväl sexfiliga europavägsinfarter till storstäderna som ute på landsvägarna.
Under första hälften av 90-talet genomfördes en ny lag, som sade att körkortet inte tvunget ska dras även om man kört
mer än 30 över. En bra regel. Den kan användas om man en ljus och trafiktom sommarmorgon kört för fort på en motorväg eller landsväg (som tidigare kan ha haft så mycket som 110, men nu sänkts till 80. Denna lag tycks numera vara
avsomnad.
Jag yrkar att M Sverige verkar för

Att

Trafikverkets kriterium om 2 000 bilar per dygn för sänkning kraftigt höjs eller helt avskaffas.

Att

det införs mer 120 på motorvägar samt även på andra fyrfiliga avsnitt i Norrland.

Att

damma av lagen om icke obligatorisk återkallelse av körkort vid mer än 30 över.

Ulf Parde
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 21
Avvägningen mellan trafiksäkerhet och bilisters önskan att komma fram till sitt mål så snabbt som möjligt är en ständigt
aktuell och viktig fråga.
M Sverige har arbetat för säkerhet i trafiken sedan 1922. Fysiken är obeveklig när det gäller hastigheter. Oavsett hur säker
en bil är, oavsett hur avancerade krockskydd den har, så finns det gränser för vad människokroppen klarar av när det gäller krockkrafter. Att krocka i 90 kilometer i timmen motsvarar att falla från tionde våningen i ett höghus. Även om man
har en ny bil, med alla de senaste säkerhetsdetaljerna i form av aktiva och passiva krockskydd, så är överlevnadschanserna
små.
Samtidigt är god och snabb framkomlighet viktigt. Genom att hålla nere restiderna möjliggörs längre arbetspendling och
arbetsmarknadsregionerna blir större, förutsättningarna att leva i mer glesbefolkade landsdelar förbättras och den generella möjligheten till mänskligt och logistiskt utbyte ökar.
Debatten om hastigheter har aktualiserats sedan Trafikverket de senaste åren sänkt hastigheterna på vägar i hela landet.
Myndigheten har kritiserats för att använda sänkta hastigheter för att minska underhållsskulden i stället för att vidta underhållsåtgärder. Riksförbundet M Sverige har återkommande kommunicerat att detta inte är en hållbar utveckling. Vägarnas
standard måste förbättras och vägunderhållet måste ges mer resurser. Att sänka hastighetsgränserna får inte användas som
ett alternativ till att underhålla vägarna.
I Trafikverkets Underhållsplan för 2021–2024 beskrivs de tydliga konsekvenserna av för svaga politiska satsningar på
vägunderhållet: myndigheten kommer inte att kunna upprätthålla vägarnas standard och tvingas fokusera på ökning av
lappning, lagning och akuta åtgärder istället för mer heltäckande och långsiktigt hållbara insatser.
Eftersom det alltså inte gjorts tillräckliga investeringar i vägnätet, finns det goda skäl att exempelvis sätta hastighetsgränsen 80 km/h på de vägar som inte är mötesseparerade. Det bygger helt enkelt på en krass fysisk beräkning av överlevnadschanser för förare och passagerare vid en frontalkollision. M Sverige anser därför, generellt sett, att de sänkta hastigheterna är befogade utifrån den långsiktiga vision om noll döda och allvarligt skadade i trafiken som organisationen sedan
lång tid tillbaka har ställt sig bakom.
M Sverige har vid flera tillfällen uppmärksammat de sänkta hastighetsgränserna och de olägenheter detta medför för
bilister och samhällsekonomin. Men lösningen kan inte vara att höja hastigheterna på osäkra vägar. Säkerheten måste alltid
komma först. Därför är lösningen bättre vägar. Utbyggnaden till 2+1-vägar måste påskyndas, farliga vägavsnitt byggas
bort och vägunderhållet förbättras, därefter kan hastigheterna höjas.
Av ovanstående resonemang följer att M Sverige, generellt sett, inte kan eller bör försöka överpröva Trafikverkets
gränsvärden för hastighetssänkningar. M Sverige bör inte heller verka för högre hastigheter innan vägarnas standard
och underhåll förbättrats. M Sveriges inställning är att hastigheten ska anpassas efter vägarnas standard inom ramen för
nuvarande trafikförordning. Vidare är det viktigt att det finns starka incitament att hålla hastigheterna, eftersom för höga
hastigheter är en avgörande faktor bakom allvarliga trafikolyckor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
avslå motionen
att
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Motion 22

Nya regler för långtradare/lastbilar med 90 km högsta tillåtna hastighet 		
på motorväg
Att öka trafiksäkerheten på våra vägar kräver vettiga lagregler förutom det allt för ofta enbart hyllade maxhastighetsbegränsningar.
Ett stigande problem på våra motorvägar sedan inträdet i EU är den dramatiskt ökande lastbilstrafiken inom och mellan
länderna.
En vanlig vardag finns så många lastfordon i farten så man kan få intrycket av ett enda långt tåg utan början och utan slut.
Med moderna lastfordons höga tekniska standard följer att 99% kan hålla en hastighet av 90 km/t +/- ett par km/t.
Den skillnaden räcker för att oskickliga förare nödvändigtvis skall försöka köra om varandra med resultat att båda filerna
blockeras under 4-5 minuter och i bland leder till att en överskattning av hastighetsskillnaden till slut leder till att den bil
som påbörjat omkörningen måste avbryta, retirera och lägga sig tillbaks bakom den bil som skulle köras om.
Detta meningslösa skådespel betraktas av den övriga bilismen som groteskt onödig och farlig och är dess utom enligt
officiell europeisk statistik den största orsaken till olyckor på en annars mycket säker vägtyp.
Den av förarna (felaktigt) upplevda nyttan som motiverar dessa trafikfarliga manövrar resulterar som mest en inkörd
extrasträcka per timme på 2km, något som självklart inte kan vara tillräckligt för att tillåta dessa manövrar.
Därför borde det vara en självklarhet för varje institution och individ att detta skall förbjudas!
Jag har erfarenhet från Tjeckien – som i mångt och mycket har ett pragmatiskt och resultatinriktat trafiksäkerhetstänkande – som på många motorvägar förbjuder långtradare att köra om varandra i normal trafik.
Jag anser att detta måste bli M´s viktigaste trafiksäkerhetsfråga tills regering, riksdag och trafiksäkerhetsverket har fattat
problemet och adresserat det med lämplig lagstiftning.
Exemplet Tjeckien bevisar att inga EU-regler förhindrar detta.
Jag föreslår alltså,

att

kongressen skall besluta om ett intensivt och högljutt lobbyarbete med inriktning på att en lag som förbjuder
långtradare att köra om varandra på motorvägar skall införas i Sverige och på så sätt vara en föregångare för en
ökad trafiksäkerhet i EU.

Arkitekt SAR Professor Magnus Tengblad
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 22
I motionen skildras såväl den ökande mängden tung trafik på svenska vägar som den otrygghet och trafikfara som kan
uppstå när stressade lastbilschaufförer dristar sig till omkörningar på motorväg, inte minst när det också är ett annat tungt
ekipage som ska köras om. Förbundsstyrelsen instämmer i denna skildring. M Sverige driver dessutom redan ett generellt
omkörningsförbud för tung trafik på motorväg mellan klockan 06 och 22. Detta förslag fick vid medial spridning senast i
augusti. Nedan följer M Sveriges pressmeddelande från denna månad:

Dags för omkörningsstopp för tung trafik på motorvägar
För att förbättra trafiksäkerheten vill Riksförbundet M Sverige se ett generellt omkörningsförbud för tung trafik
på motorvägar mellan klockan 6 och 22.
I mars 2019 infördes ett omkörningsförbud för tunga lastbilar på E6 mellan Helsingborg och Vellinge i rusningstid.
Anledningen var att man ville minska störningarna och förbättra framkomligheten på E6:an. Redan i september samma år
kunde Trafikverket konstatera att antalet olyckor nästan hade halverats jämfört med samma period året dessförinnan. En
jämförelse av perioderna mars–november under åren 2014–2019 visade också en tydlig nedgång i antalet olyckor.
– En av de vanligaste olyckorna på motorväg är upphinnandeolyckor. Det här problemet förvärras när en lastbil som kör
80 km/h går ut i vänsterfilen där alla andra kör i en högre hastighet. Få saker är farligare för privatbilister än kollisioner
där tung trafik är inblandad, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.
Problemet är stort. I den svenska fordonsparken finns det drygt 80 000 tunga lastbilar i trafik. Till det kommer de 		
utlandsregistrerade tunga lastbilar som rullar på svenska vägar. Det är svårt att säga exakt hur många av dessa som finns
på våra vägar vid en given tidpunkt men under 2016 genomförde utländska lastbilar från andra EU/EES-länder cirka
821 000 transporter med start och slut på svensk mark. Till detta kommer knappt 231 000 transittransporter genom
Sverige, dvs. transporterna körde genom Sverige utan varken lastning eller lossning av godset. Och utöver detta tillkommer även utlandsregistrerade tunga lastbilar från andra länder än medlemsländer i EU/EES.
– Ett omkörningsförbud för tunga lastbilar på motorväg skulle omfatta en mycket begränsad andel av Sveriges totala
vägnät. Det innebär att den sammanlagda påverkan för lastbilstrafiken, som på många sätt är en livsviktig näring, blir
relativt begränsad, säger Caroline Drabe.
Ett annat problem visade sig när Riksförbundet M Sverige under hösten 2020 kontrollerade hastigheten på tung trafik.
Nästan hälften, 49 procent, höll inte lagstadgad hastighet.
– Alla skulle tjäna på att yrkestrafiken följer hastighetsgränserna. Miljöpåverkan blir mindre, bränsleförbrukningen lägre,
slitaget på däck och bromsar minskar, trafikrytmen blir lugnare och då blir också trafiksäkerheten bättre, säger Caroline
Drabe.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anse motionen besvarad
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Motion 23

Förbud för långtradare att köra på svenska vägar på lördag och söndag under
perioden 1/4–1/10 samt söndagar under perioden 1/10–1/4
Sverige är det enda landet i praktiskt taget hela världen som inte förstår nödvändigheten att föreskriva munskydd för
befolkningen i offentliga sammanhang. Är det samma brist på logiskt tänkande och prestige som gör att Sverige är i stort
sätt det enda utvecklade landet i världen som inte har långtradarförbud på lördagar och söndagar.
En så självklar trafiksäkerhetsåtgärd som adresserar problemet med de många och långa resor som görs av till stor del
ovana och osäkra bilister i vanliga personbilar – ofta hela familjer – saknas i vår trafiksäkerhets verktygslåda.
Jag reser mycket med bil i hela Europa och har gjort detta under 60 års tid – ofta med bilar som har en toppfart på
240–320 km/t – utan en enda olycka om ändå så liten.
I Tjeckien – som jag trafikerar varje månad – har man till och med varit så intelligente som att även inkludera fredagarna
i långtradarförbudet under sommarmånaderna. Detta har enligt ansvariga myndigheter inte på något sätt skadat nationens
handelsutbyte eller den inhemska, mycket framgångsrika industrin, eller övriga inhemska producenter. Den polismyndighet som ansvarar för vägtrafiken anser att detta förbud har räddat fler liv i trafiken någon annan enskild åtgärd och ser
inga som helst problem eller störningar kopplade till denna lag.
Hur kan en nation som Sverige som – som dessutom kan lansera ett begrepp som ”nollvisionen” – undgå att utnyttja en
sådan möjlighet är ofattbart ur alla andra länders trafiksäkerhetsperspektiv.
Man bara skakar på huvudet och ler sorgset.
Att M – tills nu ? – inte har kämpat för eller ens tagit upp denna lösning är uppseendeväckande och knappast något att
vara stolt över. Men det är aldrig försent att vakna upp till insikten att alla tillgängliga medel måste användas i trafiksäkerhetsarbetet.
Att förbjuda långtradartrafik över helger, lördagar och söndagar är dessutom en mycket billig åtgärd med stor olycksförebyggande potential.
Jag föreslår alltså,

att

kongressen skall besluta om att starta en kampanj för ett lagfäst förbud för långtradare på Sveriges vägar under
lördagar och söndagar samt övriga röda dagar under året enligt motionens rubrik, och fortsätta att lobba för en
sådan lag tills riksdag och regering har tagit sitt förnuft till fånga.

Arkitekt SAR Professor Magnus Tengblad
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 23
Sverige är ett avlångt, relativt glesbefolkat, land med långa avstånd mellan olika landsändar. Därför skulle ett helgförbud
av tung trafik kunna få relativt större konsekvenser än i till ytan mindre länder på kontinenten. En majoritet av transportarbetet avseende gods sker i Sverige på vägarna. Lastbil är också det fordonslag som transporterar mest gods. Lastbilarnas
andel av den hanterade godsmängden inrikes var 88 procent 2020. Att förbjuda lastbilar på vägarna under helger och röda
dagar skulle riskera att skada samhällsekonomin på ett betydande sätt och dessutom slå sönder viktiga logistikkedjor och
försvåra nödvändiga leveranser. Dessutom skulle ett sådant förbud kunna ha en trafiksäkerhetsmässig baksida, då trafiktrycket skulle fördelas om och koncentreras till färre dagar.
Däremot måste M Sverige på andra sätt fortsatt driva på för att reglera den tunga yrkestrafiken till att bli säkrare. Vi driver
redan på för säkrare transporter och skarpa krav på åkerinäringen. M Sverige efterlyser fler poliser med kompetens att
utföra kontroller av tunga lastbilar och driver på för ökad kontroll av cabotagetrafiken där fordonen inte sällan är undermåliga, fellastade eller där brott mot regler om kör- och vilotider för förarna ofta förekommer. M Sverige har också gått ut
med förslag om omkörningsförbud för tung trafik på motorvägarna, förbud mot EU-trailers och alkobommar i hamnarna
för yrkestrafiken.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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UTSKOTT 4													
HÅLLBARHET OCH TEKNIK

Motion 24

Tillgång till drivmedel för äldre förbränningsmotordrivna fordon till rimlig kostnad
Det är viktigt att säkra tillgången på drivmedel som bensin och diesel för äldre förbränningsmotordrivna fordon. En
successiv ökad inblandning av biodrivmedel kan innebära att många förbränningsmotordrivna fordon blir obrukbara och
därför är det viktigt att det långsiktigt finns alternativa bränslen som gör att det fortsatt går att nyttja dessa fordon.
Jag föreslår därför kongressen
att

uppdra åt M Sveriges förbundsstyrelse att driva på regeringen så det långsiktigt finns alternativa bränslen
tillgängligt och till en rimlig kostnad för fordon som ej går att köra på drivmedel med en alltför hög 		
inblandningsprocent av biodrivmedel

Håkan Gelin

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 24
När det gäller de typiska fordonsbränslena bensin S EN 228 samt diesel EN590 finns mycket riktigt en viss mängd
förnybart innehåll. Däremot är det en vanlig missuppfattning att detta till största del skulle vara ett innehåll som äldre
fordon inte tål. Det finns sedan en längre tid tydliga regler för vad de bägge standardiserade bränsletyperna får innehålla.
Bensin får till exempel inte innehålla mer än 10 procent etanol. Diesel får innehålla en liten del RME samt FAME. Sådan
inblandning finns redan idag. För att inblandningen av annat innehåll än fossilt ska öka ytterligare måste i stället sådant
förnybart drivmedel av annan karaktär blandas in. För diesel är det vanligaste HVO. Detta innebär sammantaget att det vi
idag kallar bensin respektive diesel även i framtiden kommer att behöva uppfylla samma krav som de gör idag, även om
innehållet kan vara förnybart – men inte biobaserat – i större utsträckning än idag. Det gör att de bränslen som vi har idag
i framtiden kommer att innehålla mer förnybart drivmedel – men hålla samma standard som drivmedelstyperna har idag.
Bekymret att äldre fordon inte skulle klara dessa bränslen finns därför inte.
Med anledning av detta finns det inget syfte för förbundet att arbeta på det sätt motionären anför.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen

107

Motion 25

Reduktionsplikten (Ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel)
Enligt januariöverenskommelsen beslutade Socialdemokraterna, Center, Liberalerna och Miljöpartiet att Sverige skulle
införa en högre inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel än den 10 procentiga inblandningen som EU föreskriver.
Det betyder en gradvis ökning till 28% för bensin och 66% för diesel 2030. Syftet är att Sverige skall gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Tyvärr innebär detta kraftigt förhöjda bränslepriser som slår hårt mot allt och alla i samhället. Vi har nu världens högsta
dieselpris. Orsaken är inte högst skatt utan att biodrivmedlet är mycket dyrare. Inblandningen av biodrivmedel i diesel har
förhöjd priset med ca kr.4 per liter utöver den marknadsmässiga höjningen. Höjningen vid årsskiftet 2021–22 inte inräknat. ( ca 1 krona )
Miljönyttan är också högst diskutabel.
Enligt TE (Transport and Environment) har Europa bränt ca 39 millioner ton palm och sojaolja i sina bilar och lastbilar
sedan 2010, släppt ut 3 gånger mera CO2 än den fossila diesel den ersatte. T E säger att EU måste fasa ut bistånd till all
markanvänd bioproduktion senast 2030.
Sverige har delvis använd inhemsk producerad biodrivmedel som inte räknas som så miljöskadlig som ex palmolja, men
med ökad inblandning kommer det inte att räcka och ytterligare utsläpp och prishöjningar är att vänta. Biodrivmedel är
inte så energieffektivt som fossilt drivmedel vilket medför ökad förbrukning och motsvarande ökad CO2 utsläpp.
Med tanke på att övergången till el bilar kommer ta lång tid så kommer i överskådlig framtid merparten av den svenska
vagnparken vara bensin och dieselbilar. Detta gäller också i högsta grad våra medlemmar som drabbas extra hårt av de
stigande bränslepriserna.
Med bakgrund i ovanstående föreslår jag därför att Kongressen ger M i uppdrag att driva på regeringen att avveckla
reduktionsplikten alternativt pausa denna tills de miljömässiga och samhällsekonomiska följderna är uträtt. Samt sänka
koldioxidskatten motsvarande den extra prishöjningen som biobränslet innebär. De ökade skatteintäkter som prishöjningarna medför täcker mer än väl kostnaden för en sänkning av skatten.

Svein Jargvoll
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 25
Reduktionsplikten, som infördes 2018, är ett långsiktigt system för att öka mängden förnybart innehåll i vanlig bensin och
diesel. Det finns flera fördelar med lagen, som omfattar drivmedelsleverantörer, i att vi kan fortsätta använda befintliga
bilar samtidigt som utsläppen från vägtrafiken sjunker.
När det talas om minskade utsläpp från exempelvis vägtrafiken avses utsläpp av koldioxid (CO2) från förbränning av ett
bränsle med fossilt ursprung. Det är därför viktigt att hålla isär den CO2 som kommer från förbränning av sådant bränsle,
som till exempel bensin, från sådan CO2 som kommer av förbränning av förnybara bränslen, som exempelvis biogas.
Eftersom man generellt utgår från att det är CO2 från förbränning av bränslen med fossilt ursprung som bidrar till klimatförändringar är det i första hand detta man vill fasa ut eller ersätta.
Att vägtrafikens utsläpp ska minska är därför inte nödvändigtvis samma sak som att utsläppen från bilarnas avgasrör förväntas bli mindre, utan att det är råvarans ursprung som spelar roll.
I nästa led kan frågor förstås uppstå om förutsättningarna och ursprunget för det bränsle man ersätter det fossila bränslet
med, vilket riskerar innebära en mer eller mindre relevant slutsats om att utsläppen i stället skulle öka, beaktat råvarans
ursprung, samt på grund av att begreppet utsläpp kan ha getts en annan innebörd än den som redogjorts för ovan. Relaterat denna typ av frågeställningar sker dock kontinuerligt förbättringsarbete. Till exempel har förändringar skett kring just
palmolja vilket minskar dess efterfrågan som drivmedel. EU har också omfattande regelverk kring drivmedelsproduktionens konkurrens med matproduktion.
Samtidigt är det givetvis viktigt att identifiera oönskade följdverkningar i jakten på utsläppsminskningar, som exempelvis
skogens möjlighet att ”suga upp” CO2, och att det kanske inte är lämpligt att hugga ner avsevärt mer skog för att öka
framställningen av tallolja, för användning i HVO, eller liknande. Avvägningar som dessa görs idag i allt större utsträckning.
En utveckling för reduktionsplikten är att förnybara bränslen kan komma att tilldelas olika reduktionsnivåer beroende på
sitt ursprung, där hänsyn tas till bland annat ökade utsläpp på grund av ändrad markanvändning. Detta baserat på innehållet i en remiss som M Sverige yttrat sig kring under början av 2022.
Inom reduktionsplikten finns det en inbyggd straffavgift, som i princip innebär att den som av olika skäl väljer att inte
köpa in förnybart drivmedel i stället får betala en straffavgift, som då förväntas läggas till pumppriset. Detta anses utgöra
ett sorts tak för hur pass mycket dyrare en liter diesel kan bli inom reduktionspliktsystemet. Därför är frågan om vad som
påverkar priset för bensin och diesel till större del en fråga om världsmarknadspris på råolja, än en fråga om nivå i reduktionen.
Marknadens prissättning på HVO har under flera år varit skev utifrån dubbla spår i efterfrågan – HVO100 får ett visst
marknadspris till transport- och åkerinäringen, där en efterfrågan finns utifrån bland annat upphandlingar, samtidigt som
drivmedelsleverantörer – samma företag som sätter priserna till åkarna – tvingas blanda i allt mer HVO i vanlig diesel.
Den här effekten väntas försvinna om HVO100 och andra höginblandade förnybara drivmedel inkluderas i reduktionsplikten, vilket sannolikt sker 2023.
Värt att beakta är även att prisnivån på all typ av energi har varit hög under en period, bland annat på grund av ökad
efterfrågan i Europa, samt på grund av att priset på råolja är högt. Ökar priset på råolja, bensin eller diesel, samtidigt som
priset på naturgas ökar följer även andra drivmedel med upp i prisnivå. Detta gäller bland annat priset på biogas, etanol
eller HVO.
M Sverige står bakom 2030-målsättningen, och anser att det är viktigt att det finns alternativ till elbilar, som är dyra och
inte passar för alla. Det måste därför gå att fortsätta använda de bilar som rullar idag.
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När det gäller frågan om beskattning har M Sverige genom ett pressmeddelande 15 februari Bilister lurade – skattesänkning
på drivmedel uteblev redogjort för hur det i samband med reduktionspliktens införande framkommit att skatten skulle skrivas
ned efter hand, något som sedan kommit att uppmärksammas genom en interpellation i riksdagen. Frågan om skattens
nivå har tack vare detta landat i politiken, och är en fråga som M Sverige avser fortsätta arbeta med.
Rysslands invasion av Ukraina har skapat en oerhört kraftig prisuppgång på alla slags drivmedel. Regeringen har i mars
2022 aviserat om ändringar inom reduktionsplikten, bland annat att ökningen av förnybart pausas tills vidare, för att inte
skapa ytterligare kostnadsökningar för företag och bilister.
M Sverige har i samband med att regeringen presenterade sina åtgärder kommit med en rad egna förslag, vilket uppmärksammats i flera medier, exempelvis i Svenska Dagbladet samt genom TT. Åtgärder för att dämpa de kraftiga prisökningar
som kriget i Ukraina medfört är viktigt för alla bilister och särskilt för de som bor i glesbygd och inte har några alternativ
till bilen.
Beaktat ovanstående samt inte minst strävan att bidra till att åstadkomma de utsläppsminskningar som en betydande del
av samhället ställt sig bakom finner förbundet i dagsläget inga skäl att arbeta för att avskaffa reduktionsplikten.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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Motion 26

Elbilar och framdrivningssystem
Med anledning av den köldknäpp och det snöfall vi hade i början av december 2021 måste informationen om de utländska bilarnas framdrivningssystem belysas offentligt och bli föremål för en tydligare information och agerande från M Sverige. Under det trafikkaos som rådde i södra Sverige, med utländska lastbilar som inte ens tog sig fram på plan väg utan
skapade miltals köer, trafiken lamslogs, milslånga bilköer, och bilar satt fast i många timmar p.g.a. lastbilar och långtradare
med undermåliga däck och däckmönster.
En elbil är i behov av batteriet för sin elförsörjning av bl.a. värmen, fläkten, belysningen, sätesvärmare radion o.s.v. vilket
gör att när batteriet inte har sin kraft, blir det kallt och mörk. Bilen behöver bärgas från platsen. Det finns även en risk för
batteribränder både i våra elbilar och i batterifabriker vilket var nyheter i TV och press strax innan jul 2021. I Norrland
har vi haft över – 40 grader kallt och en elbil i denna temperatur har en mycket begränsad körsträcka beroende på att
övriga elektriska komponenter tar mycket ström.
Vi har även haft enorma kostnadsökningar på den el som åtgår för att ladda våra elbilar på över 6 kr Kw/h, vilket påverkar intresset för, och skapar osäkerhet med att införskaffa en ren elbil.
En elhybrid däremot har inte dessa nackdelar som beskrivs enligt ovan frånsett batteriproblemet. I en ladd hybrid behöver
man inte frysa ihjäl i framsätet om det skulle bli tvärstopp i trafiken p.g.a. normalsvensk vinter och utländska lastbilsåkare
med slicks eller dåliga sommardäck som skapar kaos i vintertrafiken. M Sveriges hållning till dagens bensin/dieselmotorer
är oklar. Med motorteknikutveckling och alternativa fossil-fria drivmedel är dagens moderna motorer minst lika bra som
eldrift. Dessutom betydligt bättre nu när oljekraftverket i Karlshamn startat upp sina elgeneratorer och våra kärnkraftverk
snabbstoppar för signalfel som bl.a. Forsmark straxt efter jul.
Det som för närvarande (år 2021) är det bästa alternativet är ladd-hybrid och fossilfria bränslen.
Sverige är ett avlångt ofta kallt land som behöver olika lösningar gällande motorernas drivmedel och bilarnas framdrivningssystem vilket bör avspeglas tydligare i M Sveriges information på hemsidan och i vår tidning MOTOR.
Som M-medlem föreslår jag därför:
M- kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige i uppdrag:

Att:

ansvarsfullt följa teknikutvecklingen både vad gäller motorutvecklingen, nya miljöbränslen, motorgasutveckling,
batteriutveckling, laddningsutrustning med dess strömförsörjning, brandrisker, och i samband med extern
information informera medlemmar och allmänheten om positiva och negativa tekniska och ekonomiska fakta för
de olika alternativen.

Jan Björklund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 26
M Sverige har sedan ett flertal år tillbaka ett stort fokus på omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.
Arbetet för att uppnå en långsiktigt hållbar mobilitet sker dock inte på bekostnad av våra andra viktiga uppdrag, vilka vi
haft god insikt i under många årtionden. Glädjande nog inkluderar dessa, men är inte begränsade till, de saker som motionären anser att vi även fortsättningsvis bör arbeta med.
Teknikutvecklingen följs av ett flertal medarbetare genom beprövade metoder för omvärldsbevakning. Det vi ser särskilt
värdefullt och viktigt för våra medlemmar att ta del av kanaliseras bland annat till redaktionen för vår tidning Motor.
Baserat på innehåll i tidningen arbetar förbundet även för ytterligare spridning av information genom utskick av pressmeddelanden, där vår kommunikationsavdelning ytterligare kan belysa risker eller faror inom olika områden. Alternativt
skapas ett digitalt innehåll som vi upplyser om i våra nyhetsbrev.
När det gäller till exempel frågan om elbilarnas räckvidd vintertid har denna fråga precis som motionären själv uppmärksammat hamnat i fokus och kommit att bli något som många intresserar sig för. Tack vare att vår tidningsredaktion varit
förutseende kunde vi i Motor 1 2022 presentera ett test där räckvidden i elbilar kunde jämföras vid körning på sommaren respektive vintern. Facit visar att skillnaden var 14–26 procent. Genom ett pressmeddelande har M Sveriges kansli
uppmärksammat resultatet samt även initierat en kontakt med företrädare för branschorganisationerna Motorbranschens
Riksförbund, MRF, samt BilSweden, som företräder biltillverkare och importörer, för att se om det finns möjlighet att
nå en överenskommelse kring vad vi konsumenter kan förvänta oss av laddbara bilar vintertid. Detta hoppas vi kunna
återkomma till under året.
Som resultat av M Sveriges kontinuerliga arbete sker en konstant rapportering och förmedling av sådan information som
motionären anser som relevant för oss att fortsätta med.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
bifalla motionen
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Motion 27

Svenskarnas/medlemmarnas ekonomi och fria rörlighet
Sverige har idag världens dyraste diesel eftersom Regeringen har satt upp extrema krav på inblandning av biodrivmedel
med reduktionsplikten och drivmedelsskatt. Drygt 25% av allt biodrivmedel i Sverige kommer från palmolja som skövlar
regnskog. Diesel på palmolja har 3 gånger så stora klimatutsläpp som vanlig fossil diesel. Diesel och bensin kostar snart
30 kr/l om vi inte stoppar reduktionsplikten där biobränslen blandas in i det vanliga bränslet. Reduktionsplikten syftar
till att minska utsläppen av växthusgaser, och det görs genom att öka andelen förnybart bränsle som blandas in i fossila
bränslen.
Att blanda in mer biogas och etanol i bensin resp. animaliska fetter, HVO och Fame i diesel innebär sämre verkningsgrad
dvs högre bränsleförbrukning/ kortare körsträcka och större slitage på motorer (sämre smörjning). Totalt sett blir utsläppen större med reduktionsplikten.
All inblandning i det fossila drivmedlet påverka negativt köregenskaper, drivmedelsförbrukning och kostnader skjuter
i höjden ytterligare. Några påverkbara miljöfördelar kan inte heller påvisas då fordonen drar mer bränsle och utsläppen
ökar.
Nu måste det vara nog. Vanligt hårt arbetande människor har snart inte råd att ta sig till jobbet, svenska jobb
hotas, transporter och varor blir dyrare. En liter diesel är nu 5 kronor dyrare i Sverige än i t.ex. Tyskland.
Under vecka 51 2021 kostade dieseln 18,84 kr/l varav 45% utgjordes av skatter (8;51 kr.) Koloxidskatt, energiskatt och
moms. Under vecka 51 2021 kostade bensinen 17,22 kr/l varav 59% utgjordes av skatter (10;18 kr.) Koloxidskatt, energiskatt och moms. Nu i början av januari 2022 är priset för Diesel Plus 21,21 kr/l och för Bensin Plus 19;34 kr/l på
bemannade stationer. De skyhöga el- och bränslepriserna korresponderar inte med nuvarande skattefria reseersättning på 18:50 kr/mil.
En bilistorganisations (M Sveriges) uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen. Det är därför man är med
i M Sverige. Ska vi inte bli ännu färre medlemmar måste drivmedelsfrågan upp på dagordningen på M kansliet.
Som medlem föreslår jag därför följande:
Att:

Att:

Att:

M-Kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige och dess vd i uppdrag att tillsammans med Bensinupproret
eller själva driva frågan om lägre drivmedelspriser som harmonierar med övriga Europa och våra nordiska
grannländer.
M-Kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige och dess vd i uppdrag att driva frågan om reseersättningsnivån
(………kr/mil) så den korresponderar mot det kraftigt förhöjda el- och drivmedelspriset.
M Sverige i extern information (tidningen Motor m.m.) informerar och debatterar för ett lägre Europa anpassat
drivmedelspris.

Jan Björklund
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 27
På M Sveriges kongress 2020 behandlades två motioner (nr 1 och 10) med liknande innehåll som motionens första attsats. Utifrån styrelsens yttrande över dessa samt organisationens av kongressen fastställda opinionsplattform saknas skäl
att fatta ett annat beslut. Följande är utdrag från de motionssvar som 2020 fastställts genom kongressen:
M Sverige anser att det är av största betydelse att ta del av, ha förståelse för, och sträva mot att de behov och problem som landets bilister
upplever hanteras inom ramen för vårt opinions- och påverkansarbete.
I det hittills gällande och av kongressen fastställda Mobilitetsprogrammet ska förbundet arbeta för att den beskattning som rimligen bör
belasta bilister ska baseras på körning snarare än ägande av en bil. Samtidigt arbetar vi för att det totala skatteuttaget inte ska öka och
att statens intäkter från fordonsrelaterade skatter främst ska användas för att förbättra trafiksäkerhet samt främja hållbar mobilitet och
infrastruktur.
M Sverige arbetar även för att fler ska kunna tanka förnybara drivmedel, och för att fördelarna med nya skattefria alternativa drivmedel
ska komma alla bilister till godo. Något som till viss del är möjligt genom reduktionsplikten – en relativt ny lag som omfattar alla dem
som säljer bensin och diesel. Genom att minska beroendet av fossila drivmedel kan utsattheten för prisvariationer också i viss mån stävjas.
Frågan om reseersättning har kommit att bli aktuell bland annat eftersom frågan om ett reformerat reseavdrag varit
föremål för ett remissvar under vintern, samt att M Sverige genom pressmeddelanden krävt att nivån för ersättning både
ska höjas och utökas till att gälla fler typer av resor. I mars i år aviserade regeringen att man avser införa ett reformerat
reseavdrag, som en del av de åtgärder som presenterades med anledning av den kraftiga prisökningen på bensin och diesel
med anledning av kriget i Ukraina. Bland annat nämns inom ramen för dessa utspel:
Även Riksförbundet M Sverige ser ett behov av att förändra reseavdraget, inte minst mot bakgrund av de höjda skatterna och priserna på
drivmedel. Redan i dag är reseavdraget lågt i relation till de faktiska kostnader skattebetalarna har för sina arbetsresor. Den skattefria
milersättningen har legat stilla på 18,50 kronor sedan 2009.
Reseavdraget borde utvecklas snarare än utarmas. M Sverige kräver att ersättningsmöjligheterna och skattelättnaden för att använda bil
breddas och förstärks. Dels bör dagens skattefria nivå höjas till 27 kronor per mil, dels bör avdraget bli tillgängligt för fler, exempelvis
pensionärer, och omfatta fler typer av resor.
Beaktat ovanstående, bedriver redan förbundet arbete på det sätt som motionären anför.
Frågan om priset på drivmedel behöver hanteras med särskilda hänsyn, bland annat med anledning av kriget i Ukraina.
I samband med Rysslands invasion av Ukraina har stigande råvarupriser skapat en oerhört kraftig prisuppgång. Regeringen har i mars 2022 aviserat om ändringar inom reduktionsplikten, bland annat att ökningen av förnybart pausas tills
vidare, för att inte skapa ytterligare kostnadsökningar för företag och bilister.
M Sverige har i samband med att regeringen presenterade sina åtgärder kommit med en rad egna förslag, vilket uppmärksammats i flera medier, exempelvis i Svenska Dagbladet samt genom TT. Åtgärder för att dämpa de kraftiga prisökningar
som kriget i Ukraina medfört är viktigt för alla bilister och särskilt för de som bor i glesbygd och inte har några alternativ
till bilen.
Även i övrigt finns en rad andra aspekter än enbart produktens pris, att ta hänsyn till. Det är givetvis lätt att önska ett lägre
pris i reda kronor, men samtidigt svårt att ge en exakt bild av vad ett rimligt pris skulle vara, eller vad det kunde förväntas
innebära. Detta gäller oavsett jämförelser med historiska prisuppgifter, eller jämförelser mellan länder. För det första är
bränslet inte exakt detsamma. Reduktionsplikten har bidragit till att skapa bränslen med lägre klimatpåverkan. Det ger
fördelar bland annat i att vi kan fortsätta köra med våra befintliga bilar. Frågan om vad som påverkar priset för bensin och
diesel är till större del en fråga om världsmarknadspris på råolja, än en fråga om nivå i reduktionen.
En särskild post inom reduktionsplikten har dock varit föremål för kritik från förbundet, nämligen prisutvecklingen på
diesel 2021–2022. Här har de ökade inblandningskraven av förnybart innehåll medverkat till en prisutveckling som kan ses
som särskilt hög, och som man i den promemoria som skickades ut 2018 i samband med införandet av reduktionsplikten
påstod sig avse parera genom att justera ned skatten i relevant omfattning. Detta är dock en hantering som sedan dess helt
uteblivit, varför M Sverige riktat kritik mot detta genom pressmeddelandet Bilister lurade – skattesänkning på drivmedel uteblev
15 februari. Ämnet kom sedan att uppmärksammas genom en interpellation i riksdagen. Frågan om skattens nivå har tack
vare detta landat i politiken, och är en fråga som M Sverige avser fortsätta arbeta med.
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Vidare när det gäller diesel har vi i Sverige sedan 1991 en skattesubventionerad miljöklass 1-diesel (MK1). Denna har
under lång tid varit och är fortfarande i princip fri från svavel, till skillnad från miljöklass 3 – europadiesel (MK3). Men
MK1-diesel är dessutom i det närmaste fri från cancerframkallande polyaromatiska kolväten (PAH), där MK3-diesel tvärt
om helt saknar gränsvärde. Debatten om att införa sådant mer hälsoskadligt bränsle i Sverige är i princip icke existerande.
Det är inte heller en fråga som M Sverige avser engagera sig i.
Även jämförelser mellan olika länder blir snabbt komplicerade. Att jobba för ett Europa-anpassat drivmedelspris innebär därför inte heller av detta skäl någon klar fördel. Vid en jämförelse av löner och drivmedelspriser utförd av brittiska
BusinessCloud Publishing Limited står det klart att svenskar i genomsnitt kan köpa tre gånger så mycket drivmedel som
invånarna i det land där priset på drivmedel tillika lönerna var lägst, nämligen Bulgarien. Det är som bekant inte möjligt
att både ha kakan och äta den – på samma sätt som det inte anses genomförbart att hålla en så låg prismässig nivå som
det går att anta att motionären förväntar sig, samtidigt som vi sannolikt parallellt med detta önskar bibehålla både den
trafikmässiga infrastrukturen men även den samhälleliga servicen i övrigt, med dess utbud och trygghet som många ser
som fördelar idag.
Endast två andra länder i EU, Danmark och Tyskland, placerar sig högre än Sverige i jämförelsen. Skillnaden är dock inte
större än 5–10 procent. Dessutom har Danmark ett system där skatten i stället för att läggas på drivmedel läggs på inköp
av bilen. Danmarks motsvarighet till malus-skatt uppgår till 60–180 procent av bilens nypris. Inte heller en sådan modell
är något som ligger i linje med det påverkansarbete M Sverige bedriver.
Undersökningar som har presenterats under 2020–2021 visar även på andra sätt att priserna inte påverkar alla lika mycket som man kan anta. Till exempel visar det sig vid en jämförelse med disponibel inkomst att drivmedel är billigare idag
jämfört med tidigare. Av de pengar vi konsumerar för generellt har andelen som läggs på drivmedel sjunkit jämfört med
exempelvis 1980-talet.
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är den tekniska förbättringen och energieffektiviseringen av våra bilar. Det går idag
att köra många dieseldrivna bilar på under en halv liter milen trots den kraftigt ökade vikt som bland annat säkerhetshöjande teknik kommit att innebära, jämfört med hur bilarna var beskaffade på 80- eller 90-talen.
Slutligen, förbundets medlemmar ska kunna förvänta sig att organisationen värnar de beslut som tidigare kongresser fastställt, och som citeras längre upp i detta svar. Nämligen att förbundet ska arbeta för att den beskattning som rimligen bör
belasta bilister ska baseras på körning snarare än ägande av en bil, samt att statens intäkter från fordonsrelaterade skatter
främst ska användas för att förbättra trafiksäkerhet samt främja hållbar mobilitet och infrastruktur.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
samt
att

avslå motionens första och tredje att-sats,
anse att-sats två besvarad

Länkar
En jämförelsestudie https://businesscloud.co.uk/news/how-many-litres-of-fuel-are-we-going-to-buy-for-average-pay-ineurope/
https://msverige.se/sa-tycker-vi/pressrum/pressmeddelanden/m-sverige-kraver-snabba-atgarder/
https://msverige.se/sa-tycker-vi/pressrum/pressmeddelanden/sank-kostnaderna-for-bilister-ta-bort-skatten-pa-trafikforsakringen/
https://msverige.se/sa-tycker-vi/pressrum/pressmeddelanden/en-bit-pa-vagen-men-inte-bra-nog/
https://msverige.se/sa-tycker-vi/pressrum/pressmeddelanden/skattehojning-presenterades-som-losning-pa-branslekrisen/
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Motion 28

Begränsningar på antal hk gällande personbilar och lätta lastbilar
Allt mer focus ligger numera på miljön och hur vi skall minska utsläppen från vår fordonsflotta, och även på hur vi ska
minska olyckor i trafiken. Vi har i Sverige hastighetsbegränsningar från 30km/tim till max 120km/tim så med den utvecklingen mot större effekt i dagens bilar tycker jag verkar helt ologiskt och onödigt, större effekt förbrukar bara mer energi
och energi är en resurs som man ska spara på. Ett fordon som är på 180-200 hk förbrukar mindre energi än ett fordon på
200-1000 hk och allt över 200 hk verkar helt onödigt.
Jag föreslår därför kongressen:
att

uppdra åt M Sveriges förbundsstyrelse att driva på regeringen för ett förbud att sälja nya personbilar och lätta
lastbilar som har en sammanlagd effekt på el och fossilt bränsle som överstiger 200hk och även import av
personbilar och lätta lastbilar i denna kategorien.

Åke Abrahamsson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 28
Generellt handlar frågan om effekt om kostnader. Många avgifter och skatter är också satta utifrån detta – mer effekt
betyder vanligtvis högre prislapp, mer effekt betyder ofta högre energiförbrukning och mer utsläpp, mer utsläpp betyder
högre skatt. Det är kort och gott så att den som släpper ut mer och därmed använder energi betalar, på olika sätt.
Malus-skatten är hög idag för bilar med kraftfulla förbränningsmotorer. Varken för dessa eller för elbilar finns effektmässiga begränsningar idag. Visst kan det verka och vara onödigt men det är upp till köpare och säljare på marknaden att
genom tillgång och efterfrågan styra priserna för olika tekniker och effektnivåer. De flesta elbilar har trots en hög effekt
en ganska låg toppfart. Dess konstruktion är i stället främst till för att främja andra egenskaper.
Regelmässigt skulle det sannolikt vara behäftat med oöverkomliga svårighet att anpassa fordon för en så liten marknad
som Sverige, och eventuella effektbegränsningar anses utgöra ett handelshinder.
Förutom fordonsskatt betalar den som använder mer energi i energiskatt samt i vissa fall koldioxidskatt. Dessutom är
försäkringspremien ofta högre för bilar med mycket effekt, till trafikförsäkringen tillkommer också en relativt högre skatt.
De flesta av dagens bilar ligger trots allt inom det effektintervall som motionären menar kan vara en godtagbar nivå. En
regeländring skulle sannolikt ha en högst marginell inverkan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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Motion 29

Längre besiktningsintervall för sommarbilar, som varit avställda
Nu gäller att personbilar skall besiktigas var 14:e månad över tid, efter några års längre nybilsintervall.
Det har man bedömt riktigt numera, torde handla om besiktning efter ca 2-3000 mils körning i snitt. Tidigare var det
12 månaders intervall men det är förlängt, då bilarna nu anses vara av högre kvalitet och säkrare.
Bilägaren i allmänhet tycker nog det nya intervallet på 14 månader är rimligt och riktigt. Dock finns det i Sverige ett stort
antal sommarbilar. Sportigare bilar, bilar med hard top och rena cabrioleter. Som körs 300-500 mil om sommaren, Det är
vanligt att man ställer av dessa bilar under vinterhalvåret, för att bruka dem endast under sommartid.
Hur kan man kräva att dessa bilar skall ha samma besiktningsintervall i månader som åretruntbilar??
Efter 5-6 månaders avställning, borde besiktningsintervallet förlängas. Husvagnar, MC t ex skall besiktigas med 2 årsintervall. Gäller även bilar äldre än 30 år. (Veteranbilar) Eller alternativt att bilars besiktningsintervall styrs av körsträckan på
något sätt. Detta borde vara administrativt möjligt !!
Jag har i något fall haft tvingad besiktning återigen efter enbart 300 körda mil. Absurt.
Jag yrkar att M Sverige verkar för

Att

bilar som brukas en mindre del av året medges förlängt besiktningsintervall

Sune Cederpil
(Fördjupning: I Schweiz tillåter man att nummerplåten följer föraren oavsett bil.)
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 29
Besiktning ”årligen” anses behäftat med flera fördelar. Det ger oss konsumenter en trygghet i att bilen är trafiksäker, samtidigt som den bil vi köper begagnad inte har rullat allt för lång tid sedan föregående kontroll.
Varje år får nästan 25 % av alla bilar en anmärkning som kräver efterkontroll. Problemet med denna typ av tekniska brister är att de ofta förvärras ytterligare om de lämnas utan åtgärd, vilket riskerar att leda till haverier som bidrar till minskad trafiksäkerhet samt ökade reparationskostnader för oss konsumenter. En skadad drivaxeldamask kan bytas ifall det
upptäcks snabbt, medan en skadad drivknut kan orsaka farliga stillestånd och mer kostsamma reparationer. En anliggande
broms kan smörjas upp och beläggen kanske bytas, till skillnad från att köra vidare med förvärrade problem, värmeutveckling och förstörda bromsskivor.
Precis som motionären beskriver är bilägaren i allmänhet nöjd med det intervall om 14 månader som antogs i samband
med att regelverket 3-2-1-1-1 tillkom för några år sedan. Ytterligare fördelar med detta nya system är att besiktning inte
längre är låst till en viss ”inställelsemånad” i registreringsnumret utan kan utföras när som helst. En sommarbil måste således inte väckas ur vinterdvalan för att besiktas i februari, utan det går att besikta när man vill under året, och sedan följa
sitt egenhändigt valda ”intervall”.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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Motion 30

Bygg ut laddinfrastrukturen
Framtiden är elektrisk, inte fossil. Det kan vi alla vara överens om. Vägen dit (bokstavligen och bildligt) bör dock diskuteras. I tidningar och på TV framställs eldrivna fordon som något vi alla kan införskaffa redan idag. Det må förvisso vara
sant, men brukandet begränsas kraftigt av att erforderlig infrastruktur fattas och viljan till kraftfulla insatser försvinner i ett
moln av bortförklaringar som att ”det finns elbilar att köpa även i Norrland”.
Jag föreslår därför kongressen att uppdra åt M Sveriges förbundsstyrelse
att

driva på regeringen för en 10-års-plan över utbyggnaden av Sveriges infrastruktur med målsättningen att skapa
möjligheten till enkel, snabb och tillgänglig laddning av elbilar för gemene man (med särskild tonvikt kring landets
huvudleder), vilken skall kunna användas av bilägarna för att kunna avgöra när det blir praktiskt möjligt för var
och en att göra den personliga övergången till fossilfri framfart.

Thomas Olofsson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 30
M Sverige har under flera års tid påtalat bristerna i laddinfrastrukturen, såväl när det gäller de publika laddnätverken som
möjligheterna att sätta upp laddboxar i samfälligheter, eller att försöka få sin bostadsrättsförening eller hyresvärd att vara
behjälplig i uppförandet av ladduttag.
M Sverige har medverkat på flera plan. Vi har också suttit i paneldiskussion med Boverket i samband med att kraven på
förberedelse för laddmöjlighet vid nybyggnation togs fram. Idag är bygglagen ändrad och i framtiden kommer även en del
äldre byggnader att omfattas av krav på laddstolpar.
En röd tråd i vår kritik är dock att det händer för lite. Försäljningsökningen av laddbara bilar har varit kraftfull de senaste
åren, och antalet laddstolpar är i vissa områden på en kritiskt låg nivå. Det gör också att förutsättningarna att leva med en
laddbar bil skiljer sig beroende på om man bor i ett flerfamiljshus eller på egen tomt. Vi menar att alla behöver ha samma
möjligheter att ladda och har lämnat ett flertal förslag under åren till hur byggandet av laddstolpar ska kunna snabbas på.
Senaste utspel skedde i januari i år genom ett pressmeddelande där vi delade med oss av vår strategi Sladda lagom, som
bland annat riktar in sig på följande områden när det gäller laddstolpar:
•
•
•

Ställ krav på kommuner.
Begär att Lantmäteriet skyndsamt skapar ett undantag för uppförande av laddboxar i samfälligheter.
Se till att statliga bolag bygger laddstolpar på ”vita punkter”.

Mycket av det arbete motionären vill att vi arbetar med är sådana uppgifter som förbundet sedan flera år tillbaka ägnat sig
åt. Bedömningen är att insatsen kommer att behöva fortsätta i oförminskad omfattning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
anse motionen besvarad
att
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Motion 31

Konverteringsbidrag för bensinbilar till etanolbilar
Etanol och metanol som fordonsbränsle är tyvärr försummad och delvis bortglömd, men det finns en mycket stor miljöbesparing att göra. Bara införandet av E10-bensin från augusti 2021 medförde minskade koldioxidutsläpp motsvarande
150 000 personbilar. Då blir etanol i vanlig bensin en viktigare faktor för klimatanpassningen än alla elbilar tillsammans.
Och enligt en artikel i Vi Bilägare nr 2, 2020, så är det möjligt att tillverka etanol till att driva en miljon fordon. Tekniken
finns, distributionsnätet finns men inte den politiska viljan.
Jag föreslår därför kongressen:
att

uppdra åt M Sveriges förbundsstyrelse att driva på våra politiker att införa konverteringsbidrag för ombyggnad av
bensinbilar till etanol/metanol samt att prisbilden ska vara likvärdig för andra drivmedel.

Per Carlsson

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 31
Ett konverteringsbidrag för bensinbilar, för att förmå bilägare att anpassa sitt fordon för etanol eller biogas, blev ett förslag i politiken 2020. Det har varit tänkt att börja gälla nu i år 2022, men när detta yttrande skrivs finns inte alla detaljer på
plats för att ge något besked vare sig om slutgiltig utformning, omfattning eller beslutad tid för införande.
För metanol är läget inte detsamma, det är ett drivmedel som under en längre tid levt i skymundan från exempelvis etanol.
Det finns olika skäl till det, bland annat på grund av att den lilla mängd metanol som framställs i Sverige idag inte har ett
helt fossilfritt ursprung, samt att frågan om dess potentiellt aggressiva egenskaper i den moderna bilens lättmetall-motor
framstår som delvis outredd.
Priset på etanol har ökat mer än andra drivmedel de senaste åren, trots att etanolen i detta höginblandade förnybara drivmedel är befriad från skatt till 2023. Detta anses ha flera orsaker, bland annat en ökad efterfrågan när flera länder har gått
över till E10-bensin.
Idag går det inte att räkna hem E85 ekonomiskt eftersom bilen samtidigt förbrukar 30 procent mer bränsle jämfört när
man kör på bensin.
2023 kommer av vad vi kan bedöma idag en förändring ske där E85 räknas in i systemet för reduktionsplikt. Det kan få
effekter på priset som idag är svåra att överblicka. Samtidigt som skatten höjer priset kan det sjunka i takt med att efterfrågan på etanol för just inblandning i E10-bensin förändras, eftersom etanolen i E85-bränslet ingår i samma reduktionsplikt.
Om det gör att det åter skulle bli fördelaktigt att tanka E85 är oklart.
Det är dock mycket som ska ”klaffa” för att marknadsförutsättningarna ska vara rätt 2023 – vilket skulle krävas för att
förmå bilägare att lämna in sina bilar för konvertering till E85.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anse motionen besvarad
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FASTSTÄLLANDE AV HÖGSTA TAK 			
		
FÖR MEDLEMSAVGIFT 2022
Enligt Riksförbundet M Sveriges stadgar fastställer kongressen ett tak för
hur hög medlemsavgiften får vara under den kommande kongressperioden.
Styrelsen fastställer sedan den faktiska avgiften.
På kongressen 2020 fastställdes högsta avgift för medlemskap i Riksförbundet
M Sverige till att inte överstiga 1,2 % av det fastställda prisbasbeloppet för
2021. 2021 är medlemsavgiften för ordinarie medlemskap 540 kronor.

Förbundsstyrelsen föreslår
att

kongressen beslutar att låta medlemsavgiften för enskild medlem
vara oförändrad 2022, dvs 540 kronor.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
TILL FÖRBUNDSSTYRELSE
Ordförande		
Vice ordförande		
Ledamöter		
			
			
			
			
			

Jan Sandberg		
Maria Plass		
Sten-Olov Altin		
Kent Andersson
Leif Björklund		
Elin Hiller
Tora Holst
Pernilla Larsson

Stockholm
Ljungskile
Härnösand
Täby
Vendelsö
Malmö		
Stockholm
Gotland

nyval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år

Övriga som har nominerats och accepterat och därmed är valbara på kongressen är:
			
			

Patrik Gustafsson
Mats E Nilsson		

Skövde
Frösön

VAL AV REVISORER
Förtroenderevisorer
			
Suppleanter		
			

Ulla-Britt Hagström
Birger Tellman		
David Altefur		
Lena Nordenmark

Skövde
Stockholm
Karlskrona
Falun

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

Ordförande		
Vice ordförande
Ledamöter		
			
			

Charlie Magnusson
Dan Åberg		
Arne Ekstrand		
Hans Ivar Gjersvold
Anita Holmberg		

Stockholm
Vänersborg
Åkersberga
Domsjö
Löddeköpinge

omval 2 år		
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

Suppleanter		
			
			

Clas Blomberg		
Pia Johansson		
Bernice Korsman		

Västerås		
Hyssna		
Gotland		

omval 2 år
omval 2år
omval 2 år

VALBEREDNING

			

PRESIDIUM
Ordförande		
Vice ordföranden
Sekreterare		

Ingela Gardner
Fredrik Bruno
Gunnel Cirverius
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PRESENTATIONER AV DEM SOM ÄR 				
FÖRESLAGNA ATT VÄLJAS TILL STYRELSEN
ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE 			

JAN SANDBERG		

MARIA PLASS		

Stockholm		

Ljungskile			

Nyval 2 år

Omval 2 år

Företagare. Gift särbo.
Nyss fyllda 64 år.

Född 1953.

Naturvetenskaplig gymnasieutbildning i botten och har arbetat inom politik och intresseorganisationer samt i gränslandet
däremellan.
Jag var ledamot av Riksdagen under åren 1986-95 (trafikutskott och och EU-nämnd) samt har därefter haft ledande
positioner hos trafiksäkerhetsorganisationen NTF, Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och Handelskammaren
i Stockholm. Är nu verksam som konsult inom public affairs,
dvs. informations- och påverkansarbete gentemot myndigheter och politiker. Arbetar också med utbildning i bl.a.
mediehantering och styrelsearbete. Har och har haft styrelseuppdrag i bolag huvudsakligen verksamma på yrkestrafikområdet.

Jag är civilingenjör inom väg-och vattenbyggnad och har förutom detta även studerat företags- och nationalekonomi på
Stockholms Universitet. Efter att ha varit ledamot i Sveriges
Riksdag i 12 år har jag nu återgått till att vara företagare med
uppdrag inom främst projektledning, utredningsarbete och
styrelseuppdrag. Min övriga yrkeskarriär innefattar såväl den
privata som den statliga sektorn som projektledare, sektionschef och anställd VD. Jag har varit aktiv i M Sverige i flera
år både som kongressledamot, styrelseledamot och nu vice
ordförande. Jag är engagerad i frågor som ökad trafiksäkerhet
och förbättrad trafikinfrastruktur i hela Sverige, såväl i stad
som på landsbygden. Med mitt kontaktnät och min yrkesmässiga- och politiska erfarenhet hoppas jag kunna bidraga
till en fortsatt utveckling av M Sverige.

Har varit medlem i M till och från samt varit kongressfullmäktig i mitten av 90-talet.
Jag anser att M Sverige har en extra viktigt uppgift att proaktivt visa på att bilen som transportmedel ger allt fler positiva
effekter. Inte minst eftersom utmaningarna med exempelvis
miljöpåverkan och trafiksäkerhet håller på att lösas. Den är
också en förutsättning för att kunna leva ett fungerande och i
övrigt rikt liv i alla delar av Sverige.
I övrigt är mina intressen bl.a. fiske och natur samt är
touringmotorcyklist sedan unga år.
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STEN-OLOV ALTIN

KENT ANDERSSON		

Härnösand		

Täby			

Omval 2 år

Nyval 2 år

Född 1953. Bor i Härnösand,
uppväxt i Klockestrand,
Kramfors kommun.

Född 1963, egen 		
företagare inom reklam
och marknadsföring.

Jag har varit med i M Sveriges styrelse sedan 2018 och i
Sundsvallsklubbens styrelse sedan 2017.
Jag är sedan 2017 pensionär efter mitt arbetsliv i ledande
befattningar inom offentlig sektor, landsting, kommuner och
stat.
Studerat vid Umeå Universitet, förvaltningssocionom, examen 1978. Yrkeskarriären ligger inom offentlig sektor.
1978–1979: Umeå, handläggare vid Lokala skattemyndigheten.
1979–1981: Ludvika kommun, projektledare för ett nordiskt
trafikprojekt.
1981–1984: AB Dalatrafik, trafikplanerare.
1984–1985: Landstinget Västernorrland, organisationssekreterare.
1985–1988: Kommunförbundet Västernorrland, handläggare.
1988–1990: Komrev (Kommunförbundets Revisionsavdelning) organisationssekreterare.
1990–2000: Timrå kommun, socialchef.
2000–2005: Sundsvalls kommun, socialdirektör.
2005–2016: Länsstyrelsen i Västernorrlands län, länsråd.
2017–: Senior rådgivare, olika styrelseuppdrag, bland annat
Motormännens lokalklubb i Sundsvall och projektledarskap.
Jag har stor erfarenhet av att arbeta i ledande befattning
inom politiskt styrd verksamhet och har fortfarande många
värdefulla kontakter. Enligt min uppfattning har M Sverige
en viktig roll att spela i form av bland annat opinionsbildning
avseende hållbart och trafiksäkert resande, där bilen inom
överskådlig tid kommer att vara en viktig del för att tillgodose framtida transportbehov där kollektiva transporter inte
finns eller är otillräckliga.

Vid 16:30 en snöig och kall februaridag 1963 föddes Martha
och Herbert Anderssons första son på Karlskrona BB. Den
sonen är jag.
Vi bodde på landet, utan egen bil. När vi skulle någonstans
var det cykel som gällde. Ingen av mina föräldrar hade
körkort och därför rörde vi oss mest hemmavid. En av mina
drömmar var att så snabbt jag kunde skaffa mig körkort och
egen bil. Drömmen gick i uppfyllelse och den stora frihetskänslan uppstod när jag några månader efter uppkörningen
tog min bättre begagnade Volvo 144 årsmodell 1970 och
tillsammans med två kompisar styrde kosan mot Paris. Så
långt hemifrån hade jag aldrig tidigare varit.
Bilen har sedan dess blivit något av en röd tråd i mitt liv.
Jag fick min journalistutbildning som aspirant vid Förlags
AB Albinsson & Sjöberg. Efter några år som journalist på
Bilsport, Trailer, Elektronikvärlden/ Ljud & Bild och andra
tidningar och med reportageresor i de flesta svenska städer,
flera länder i Europa och även Sovjetunionen startade jag
tillsammans med en kollega en reklambyrå. Vi tyckte att
svensk reklam ofta var undermålig och inte tog konsumenterna på allvar – något vi som journalister hade fått lära oss
från barnsben.
Vår reklambyrå heter Lennandia och där är vi fortfarande
verksamma, med ett kontor i Karlskrona och ett i Stockholm. Genom åren har vi arbetat med kunder i många olika
branschen och inom motorfordon är de mest kända Saab
Automobile, Bridgestone och OCL Brorssons.
Jag följer samma ledstjärna som jag lärde mig tidigt och som
reklamlegenden David Ogilvy uttryckte så här i en bok som
av en händelse publicerades samma år som jag föddes: ”The
customer is not a moron. She’s your wife.” Att marknadsföring handlar om att förstå målgruppen vet alla. Ofta är
det lättare sagt än gjort. Om jag blir en del av styrelsen i M
Sverige vill jag bidra med detta.
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LEIF BJÖRKLUND

TORA HOLST		

Vendelsö			

Stockholm		

Omval 2 år

Omval 2 år

Jur kand, född 1953, 		
Haninge, född och 		
uppvuxen i Stockholm.

70 år och pensionerad 		
åklagare, boende 		
i Stockholm.

Efter tingsnotarietjänst arbetade jag som polischef och åklagare för att 1988 börja inom försäkringsbranschen där jag
sedan arbetat fram till pensionen. Arbetat som utredningsansvarig i Länsförsäkringar, skadechef i Trafikförsäkringsföreningen, utredningschef och VD för Larmtjänst AB. Skadechef
och chefsjurist för Dina Försäkring AB. Europapresident för
International Association of Auto Theft Investigators (IAATI) samt ordförande i arbetsgrupp mot försäkringsbedrägerier inom det internationella försäkringsförbundet.

ELIN HILLER		

När jag gick i pension 2017 var min tjänstetitel chefsåklagare
och jag arbetade med specialiserade brottmål bland annat
grov organiserad brottslighet. Jag är nu aktiv i några ideella
föreningar bland annat angående frågor som gäller att stärka
mänskliga rättigheter. I mitt hem har, sedan barnsben, alltid
Motormännens, numera Ms, tidning kommit i brevlådan. Bilintresset har funnits som en självklar del i min familj. Vi reser
fortfarande gärna utomlands med bil. Mina främsta intressen
inom M:s sfär för närvarande är omställningen till fossilfritt och alla frågor som gäller tillgänglighet. Flera av mina
familjemedlemmar har rörelsebegränsningar. Deras problem
måste tas tillvara vid stadsplanering, bilen är fortfarande det
bästa alternativet för dem.

Malmö			
Omval 2 år
Född 1978. Civilingenjör
och Malmöbo.
Arbetar som avdelningschef och husbyggnadskonstruktör
på Tyréns i Malmö. Uppskattar variationen arbetet innebär.
Allt från strategi och långsiktig verksamhetsplanering,
personalfrågor, ekonomi och det innovativa att hitta
lösningar till problem, ex. att kunna bygga utan nya utsläpp
av växthusgaser.
Kommer ursprungligen från Hässleholm. Har förutom
civilingenjörsstudierna studerat ett år inom arbetspsykologi.
Under ungdomsåren varit aktiv i föreningar och där haft
olika styrelseuppdrag samt personalansvar. Var exempelvis
styrelseledamot i Skånska Tidningsföreningen i 16 år, varav
de sista tio åren som vice ordförande (Skånska Tidningsföreningen representerar ägarna för koncernen Skånska Dagbladet). Arbetspolicyn att ”jobba säkert eller inte alls” har blivit
en självklarhet. Önskar samma självklarhet i trafiken, dvs. att
köra säkert eller inte alls. Det ställer höga krav på riskmedvetenhet och att eliminera risker. Vistas dagligen i trafiken,
ofta som cyklist. Det blir drygt en mil dagligen i Malmös
rusningstrafik, och ser följaktligen stora behov av att trafikmedvetenheten behöver stärkas, från alla trafikanter oavsett
fordonslag. Detta var anledningen till medlemskapet och
engagemanget i M Sverige. Blev vald kongressledamot inför
kongressen 2016, och ett par år senare i förbundsstyrelsen.
De årliga sommarsemestrarna spenderas i Alperna, med man
och två pojkar. Bilen är det självklara färdmedlet som tar
familjen överallt och organisationen av de tyska vägarbetena
imponerar var gång.

PERNILLA SWENSON
Omval 2 år
50 år, Gotland.
Jobbar idag som företagsrådgivare på Almi företagspartner
Gotland. Innan dess har jag drivit ett bussbolag på Gotland
i 20 år och brinner för att få logistiken att bli så miljö- och
kostnadseffektiv som möjligt. Har studerat ledarskap ett år i
USA och har även arbetat hos olika företag i Stockholm som
säljare. Jag tycker att det är roligt att få vara med på stora
projekt och jobba sig framåt genom samarbeten mellan både
företag och region. Tycker om att ha många bollar i luften
och är bra på problemlösning. Då jag bor på Gotland brinner
jag lite extra för dom frågorna som gäller glesbygdstrafik och
andra utmaningar som finns i en glesbygd. I övrigt så tycker
jag om att träna, umgås med familjen och att resa.
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MATS E NILSSON		

PATRIK GUSTAFSSON		

Frösön			

Skövde			

Nominerad men 		
ej föreslagen av 		
valberedningen

Nominerad men 		
ej föreslagen av 		
valberedningen

Född 1943.

54-årig gymnasielärare.

Under studier till läkare i Stockholm körde jag Lambretta
& Bella Zündapp, dvs 2-hjulig scooter 1962-1966. Använt
säkerhetsbälte sedan 13 årsdagen, pappa satte in det i sin
Mercedes 180 år 1956. Min första bil var en Saab V4 med
frihjul. Den körde jag som vikarierande provinsialläkare i
Falun vintern 1966, dubbdäcken och nya halogenljus kändes
rätt. Numera Skoda Octavia Scout diesel.

Som lärare på fordonstransportprogrammet träffar jag
ungdomar och bidrar till deras utveckling till yrkesförare.
För övrigt har jag en bakgrund som officer i armén där jag
arbetat med utbildning av soldater och kollegor i logistik och
trafiksäkerhet. Jag har även under en tid arbetat för Sveriges
åkeriföretag och har flerårig erfarenhet av styrelsearbete i
HSB förening.

Tillbringade ca 9 år i saltslasket på Essingeleden, bodde i
Bromma, jobbade på Huddinge sjukhus. Fick lära mig rengöra glidoken på Saab 900 till skivbromsarna fram och smörja
upp dem varje vår. Bor sedan maj -83 på Frösön, kört bil i
snörök, på isvägar, oplogad 3 dm lössnö som fyllde motorrumet mm. Cyklat med dubbdäck till sjukhuset 1983-2010,
bara 2-3 km men gav god motion. Med lämpliga kläder var
det varmare än att köra kall bil.

För mig är trafiksäkerhet ett viktigt område att utveckla
liksom allt som kan kopplas till omställningen till en mer
hållbar transportsektor. Det är en spännande och viktig
utveckling med många utmaningar att lösa.

Blev uppraggad av Sten Bredberg för något år sedan och
sitter i lokalstyrelsen och jobbar med PA som är en bra ordf.
Vald till kongressombud där jag försöker skriva minnesanteckningar för att informera övriga styrelsen. Kört hyrbil i
Gibraltar men egen bil till vikariat som pensionär i Kirkenes
och Oscar II:s kapell nära Barents hav. Från ca 64 års ålder
har jag en muskelsjukdom, FSHD, genetiskt betingad, som
gör mig svag, använder tidvis en elrullstol men lär icke dö
av denna sjuka. Funderar över handikappades bilsituation.
Engagerad i sjukvårdspolitik i Regionfullmäktige i Region
Jämtland Härjedalen.
Intresserad av trafiksäkerhet, arbetat som läkare sedan 1965,
slutade operera nov 2019 pga Comvid. Sytt ihop en del trafikoffer som träffat trasig vindruta eller tracheotomerat dem
pga vård i respirator. Som boende i Jämtland har jag arbetat
för bättre och säkrare vägar med lite salt (mot isvallar) samt
rimliga hastighetsgränser, - ej gärna 80 i ett län lika stort som
Schweiz.
Agerande mot bränslepriser angeläget. El-bilar behöver
garage och laddning vilket är sällsynt i stora delar av Jämtlands län med en bilpark som rostar föga och måste fungera
i 15-20 år även i minus 25 grader. Så vi lär behöva bilar med
fossilt bränsle ännu en tid.
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INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN
1. Inledning
Val och arvodering av förtroendeuppdrag inom ramen
för Riksförbundet M Sverige ska beredas genom en av
medlemmarna styrd, strukturerad och bekantgjord process
som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.
Beredningen görs av en av kongressen utsedd valberedning.
Denna instruktion syftar till att tydliggöra dels valberedningens uppdrag, dels hur valberedningens egna ledamöter
nomineras och väljs.

2. Valberedningen och dess uppdrag
Valberedningen är medlemmarnas organ och har som
uppgift att säkerställa att engagerade och kvalificerade
medlemmar nomineras till de val av förtroendemän som
ska förrättas vid kongressen. Valberedningen ska bereda
kongressens beslut i val av förtroendepersoner och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. De val som omfattas är:
• Val till förbundsstyrelse

mitet under processens gång, och bidrar till att M Sveriges
upprätthåller sitt goda rykte som en seriös och professionell
organisation. För förbundets bästa och för förtroendet för
valberedningen och dess medlemmar är det också av största
vikt att alla former av jäv och intressekonflikter undviks. En
ledamot eller suppleant i valberedningen ska därför, både
innan förtroendeuppdraget accepteras och i det löpande
arbetet, noga överväga huruvida en intressekonflikt kan
anses föreligga.
Information om namnen på ledamöterna i valberedningen
ska finnas tillgänglig på förbundets webbplats. Om ledamot
skulle lämna valberedningen under sin mandatperiod ska
information om detta samt namn på ledamotens ersättare
göras tillgänglig.

3. Valberedningens arbete
Valberedningens arbete ska bedrivas enligt dessa instruktioner. För enskild ledamot i valberedningen gäller därtill
”Riktlinjer för förtroendevalda inom Riksförbundet 		
M Sverige” (2018).

• Val av valberedning

Valberedningen ska sammanträda minst 3 gånger per år efter
kallelse från valberedningens ordförande. Ordförande leder
valberedningens arbete och sammanträden samt tillser att
möten bereds och protokollförs samt att protokoll justeras.
Sammanträde kan hållas per telefon om omständigheterna så
tillåter.

Valberedningen ska ha den sammansättning som vid var tid
framgår av förbundets stadgar.

Kontakter med valberedningen sker genom ordföranden
eller den ledamot som ordföranden anvisar.

Valberedningens ledamöter ska lojalt tillvarata samtliga
medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad som
förekommit i valberedningsarbetet. Sekretessen medför att
kandidater till olika förtroendeposter tillförsäkras anony-

Valberedningen ska bereda och lämna förslag till val av förtroendevalda män och kvinnor som kongressen ska besluta
om, samt lämna förslag till arvodering för sådant förtroendeuppdrag.

• Val av revisorer
• Val av kongressfunktionärer
• Val av kongressledamöter

127

Som förtroendevald inom M Sverige räknas förbundsstyrelsens ledamöter, lekmannarevisorer, valberedningens ledamöter, liksom suppleant för sådana uppdrag, samt kongressfunktionärer och kongressledamöter.
Valberedningen ska vid framtagande av sina förslag särskilt beakta kravet på godkänd vandelsprövning enlig lag
(2018:1219) om försäkringsdistribution och enligt M Sveriges
vid var tid gällande vandelspolicy. Förbundsstyrelsen beslutar
om vandelspolicy utifrån vad som krävs för Riksförbundets
och dess vid var tid anknutna bolags verksamhet.

ordförandens försorg ska styrelseutvärdering göras
vartannat år. En systematisk utvärdering av styrelsens
arbetssätt ska företas genom enkäter och intervjuer.
Kontinuitet och förnyelse bör beaktas vid sammansättning av styrelsen. Avstämning bör göras med revisorerna.
•

Ett kontinuerligt arbete för att identifiera tänkbara
styrelseledamöter mot bakgrund av fastställda kompetensbehov. Samråd med förbundsordförande, AU och
revisorer enligt ovan. Kandidater inom kongressen,
bland klubbar och från externa källor ska kartläggas
och hållas i beredskap för eventuella nomineringar. I
det sammanhanget ska kontroller göras så att eventuella
intressekonflikter upptäcks.

•

På kongressen redovisas hur valberedningen har tänkt
och arbetat. Valberedningens förslag presenteras av
valberedningens ordförande.

Detta krav omfattar dock inte nominerade kongressledamöter eller kongressfunktionärer.
Valberedningen ska alltid sträva efter enighet men fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.
Var och en av ledamöterna i valberedningen för M Sverige
ges möjlighet att delta i ett av styrelsens sammanträde under
mandatperioden.

4. Val till förbundsstyrelsen
Valberedningen ska, under ledning av dess ordförande,
metodiskt och med iakttagande av god sed vid styrelsearbete arbeta fram underlag och nomineringar för val till
förbundsstyrelsen. Valberedningens arbete innehåller flera
delmoment:
•

Analys av styrelsens kompetensbehov. En systematisk
utvärdering ska göras tillsammans med förbundsordföranden och, vid behov, styrelsens AU. Genom förbunds-

Följande vägledande riktlinjer gäller för valberedningens
arbete vad gäller nominering av kandidater till förbundsstyrelsen:
•

Ingen ledamot får sitta längre än 12 år i förbundsstyrelsen.

•

Valberedningen bör aktivt söka personer till styrelseuppdrag som speglar fördelningen i samhället avseende kön,
ålder och etnicitet jämte en bred geografisk spridning bland
ledamöterna.

•

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse ska vara
kontoret i Stockholm tillhanda senast den 1 mars kongressåret.
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5. Val av revisorer
Minst en av de för M Sveriges utsedda lekmannarevisorerna
bör ha erforderlig ekonomisk kompetens för att kunna följa
den auktoriserade revisorns arbete. Erfarenhet av styrelsearbete i någon form är en fördel vid val av kandidater så att
förvaltningsrevision kan ske på lämpligt sätt.
Valberedningens förslag till val av revisorer och ersättare ska
vara kontoret i Stockholm tillhanda senast den 1 mars kongressåret.

6. Val av kongressfunktionärer
Valberedningen ansvarar för att lämna förslag till de funktionärer som enligt stadgarna ska väljas för att tjänstgöra
under kongressen.
Valberedningens förslag ska vara kontoret i Stockholm
tillhanda före den 1 mars kongressåret.

7. Val av kongressledamöter
Enligt förbundets stadgar ska valberedningen bereda nominering av ledamöter till kongressen. Ansvar för administration av valprocessen ligger på förbundsledningen under
tillsyn av förbundsstyrelsen.
Förslag till nomineringar till val av kongressledamöter ska
vara kontoret till handa senast den 1 september det år valet
äger rum.
Val av kongressledamöter sker så att röstberättigad till organisationen inkommer med röstsedel, digitalt eller i pappersform, med angivande av namn på valbara från valkretsen.
Röstsedeln ska vara huvudkontoret tillhanda före december
månads utgång det år valet äger rum. De som har erhållit
högsta röstetal är i tur och ordning valda till kongressledamöter. De som följer i röstetal därefter är i tur och ordning valda

ersättare. Vid lika röstetal sker lottning. Valproceduren sker
med iakttagande av valhemligheten. Mandattid räknas från
och med den dag valresultatet fastställs av valberedningen
till den dag resultatet av nästa val är fastställt.

8. Nominering och val av valberedning
Valberedning ska väljas vid ordinarie kongress.
Valbar till valberedning är den medlem (fysisk person) i
M Sverige som har nominerats av valberedningen eller
medlem och förklarat sig vara beredd att åta sig uppdraget.
Valbar är även den ledamot som skriftligen förklarat sig
beredd att bli omvald.
Valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till M Sverige och närstående bolag samt till förbundsledningen.
Förbundets medlemmar har rätt att lämna förslag till det val
av valberedning som ska förrättas vid kongressen inom den
tidsram som anges i stadgarna. Förslag som har lämnats
efter utgången av stadgeenlig föreskriven tid får inte upptas
till prövning vid kommande kongress.
Förbundsstyrelsen ska i samråd med sittande valberedning
i god tid, dock senast 3 månader före ordinarie kongress, ta
initiativ till en kommunikation med medlemmarna för att
inhämta förslag från medlemmarna på ledamöter till valberedningen. På förbundets webbplats ska även uppgift lämnas om hur medlem kan lämna förslag till valberedningen
och den nomineringstid som gäller.
Styrelseledamot, verkställande direktören eller förtroendevald i annat förbundsorgan är inte valbara till valberedningen.
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9. Valberedningens förslag till kongressen
Valberedningens förslag till de val av förtroendeledamöter
som ska förrättas av kongressen ska tillställas ledamöterna och
presenteras på förbundets webbplats senast 20 vardagar före
ordinarie kongress. Vid val vid extra kongress gäller den kortare tid som följer av stadgarna.
I anslutning till att kallelse till kongress utfärdas ska valberedningen, på förbundets webbplats eller på annat lämpligt sätt,
lämna ett motiverat yttrande över sitt förslag. Yttrandet ska
därutöver innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och den process som valberedningen har tillämpat vid framtagande av sitt förslag.
För varje ledamot som föreslås för nyval eller omval ska
samtidigt på webbplatsen uppgift lämnas om:
•

födelseår samt huvudsaklig utbildning, sysselsättning
och/eller arbetslivserfarenhet,

•

ev tidigare uppdrag i M Sverige och andra väsentliga
uppdrag,

•

huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse
som oberoende i förhållande till M Sverige och förbundsledningen samt,

•

vid omval, vilket år ledamoten valdes.

Valberedningen ska även presentera och motivera sina
förslag muntligen på kongressen.

Instruktion för valberedningen antagen av styrelsen i Riksförbundet M Sverige 18-12-13, reviderad 20-05-28.
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Stadgar

RIKSFÖRBUNDET M SVERIGE

Antagna vid ordinarie kongress 2020. 		
Gäller från 3 oktober 2020.

1 kap. Ändamål
Riksförbundet M Sverige (nedan kallat M Sverige) är en
obunden konsumentorganisation för landets bilister.
M Sverige står för en långsiktigt hållbar, säker och
tillgänglig mobilitet.
M Sverige driver för medlemmarna och organisationen
viktiga frågor genom aktiv opinionsbildning bland politiker, samhällsorganisationer och näringsliv, nationellt
och internationellt.
M Sverige bedriver rådgivning, kommersiell verksamhet samt tillhandahåller förmåner, utbildning, tjänster,
service och medlemsaktiviteter i syfte att ge medlemmar och kunder största nytta och utbyte.
2 kap. Medlemskap och utträde
2.1 Medlemskap
Medlemmarna utgör basen för M Sverige. Medlem är
den fysiska eller juridiska person som ställer sig bakom
förbundets ändamål och som har betalat fastställd
medlemsavgift.
I ett familjemedlemskap ingår upp till fem medlemmar
i ett hushåll, som är folkbokförda på samma adress och
har fyllt 15 år.

Medlem som trots minst tre påminnelser, varvid den
sista påminnelsen särskilt ska erinra om följden av
utebliven betalning, inte har betalat beslutade avgifter inom tre månader från förfallodagen ska anses ha
begärt sitt utträde ur M Sverige.
3 kap. Organisation
M Sverige är organiserat enligt följande:
Kongressen					
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen				
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande
organ mellan kongresserna och leder verksamheten.
Arbetsutskott					
Arbetsutskott har till uppgift att bereda och handlägga
de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar dit.
Verkställande direktör				
Verkställande direktör utses av förbundsstyrelsen och
leder den löpande verksamheten i enlighet med direktiv
från förbundsstyrelsen.
Klubbar och lokalavdelningar			
Klubbar och lokalavdelningar bedriver regional och
lokal verksamhet.

Medlemskap beviljas av styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Styrelsens beslut kan
inte överklagas.

4 kap. Kongressen

Hedersmedlem utses av kongressen på förslag av
förbundsstyrelsen.

Kongressen är M Sveriges högsta beslutande organ.
Med ”kongress” avses i dessa stadgar ordinarie kongress och extra kongress.

2.2 Utträde

Kongress ska genomföras årligen före maj månads
utgång. Vid extraordinära händelser som M Sverige
inte råder över, kan kongressen skjutas upp men ska
arrangeras snarast möjligt under innevarande år.

Medlem som önskar utträda ur M Sverige ska skriftligen anmäla detta till förbundet och anses därmed
omedelbart ha lämnat organisationen.

4.1 Kongress

Kongressen består av 85 valda kongressledamöter samt
förbundsstyrelsens valda ledamöter.
På kongress (ojämna år) hanteras de ärenden som
anges i punkterna 1 t o m 11 i avsnitt 4.4 nedan. På
kongress (jämna år) behandlas, förutom punkterna
1–11, även punkterna 12 t o m 17.
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4.2 Rösträtt

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.

Rösträtt vid kongress tillkommer valda kongressledamöter samt ledamöterna av förbundsstyrelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Varje röstberättigad har en röst. Kongressens beslut
fattas med enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal avgör lotten enligt ett förfarande som bestäms av kongressens ordförande.

10. Frågor väckta av styrelsen (propositions-		
behandling).

Beslut vid kongressen fattas genom öppen omröstning utom vid personval då beslut fattas genom sluten
omröstning. Vid sluten omröstning ska valsedeln uppta
lika många namn som valet avser.

9. Information om kommande verksamhetsår.

11. Fastställande av högsta årliga medlemsavgift.
12. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter,
revisorer och andra förtroendevalda funktionärer.
13. Val av förbundsstyrelse

Ledamot av förbundsstyrelsen får inte delta i beslut om
förbundsstyrelsens ansvarsfrihet eller vid personval.

a. Ordförande väljs för två år

4.3 Kallelse m m

c. Övriga ledamöter väljs för två år

Alla medlemmar har rätt att efter skriftlig anmälan närvara som åhörare vid kongress. Anmälan ska inkomma
till förbundsstyrelsen senast 30 dagar före ordinarie
kongress. Åhörare har inte rösträtt eller talerätt.
Tid, plats och form för kongress fastställs av förbundsstyrelsen. Senast tio veckor före ordinarie kongress ska
kongressens ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter erhålla skriftlig kallelse.
Senast 20 dagar före ordinarie kongress ska ledamöterna erhålla förslag till dagordning och underlag för de
ärenden som avses bli behandlade enligt dagordningen.
4.4 Ärenden vid kongress
Vid ordinarie kongress ska följande ärenden behandlas,
dock behandlas punkterna 12 t o m 17 endast jämna år.
1. Val av funktionärer
a. Protokollförare
b. Ordförande och vice ordförande
c. Två ledamöter som tillsammans med		
ordförande och vice ordförande ska justera 		
protokollet samt tillika vara rösträknare.
2. Upprop
3. Fråga om kongressen blivit behörigen kallad.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens redovisning av verksamheten inklusive
resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.
6. Behandling av revisorernas berättelser.

b. Vice ordförande väljs för två år

14. Val för två år av tre revisorer jämte ersättare.
15. Fastställande av instruktion för valberedningen.
16. Val av valberedning
a. Ordförande för två år
b. Vice ordförande för två år
c. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för
två år
17. Frågor skriftligen väckta av medlemmar (motionsbehandling) enligt 8 kap nedan (endast jämna år).
4.5 Tillhandahållande av kongresshandlingar
Senast två veckor före kongress ska samtliga kongresshandlingar, såsom kallelse, förslag till dagordning,
styrelsens årsredovisning, revisionsberättelse, motioner
(jämna år) och valberedningens förslag enligt 6 kap,
finnas tillgängliga för medlemmarna på M Sveriges
hemsida.
Förslag om ändring av stadgar ska dock vara tillgängligt
i sin helhet från och med tidpunkten för kallelsen.
Kopior av handlingarna skickas till medlem som begär
det och uppger sin adress.
4.6 Extra kongress
Extra kongress kan sammankallas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra kongress om styrelsen mottagit en begäran från samtliga
revisorer, alternativt från minst 20 procent av valda
ordinarie kongressledamöter. Begäran ska vara skriftlig
och innehålla skälen för begäran.
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Om förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra
kongress ska den snarast möjligt kalla till sådan kongress, som ska hållas senast två månader från tidpunkten för begäran.
Vid extra kongress ska kallelse och förslag till dagordning skickas till kongressledamöterna samt förbundsstyrelsens ledamöter senast sju dagar före kongressen.
Senast sju dagar före extra kongress ska även samtliga
möteshandlingar finnas tillgängliga på så sätt som
anges i avsnitt 4.5 ovan.
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5.3 Avgång
Den kongressledamot,
• som inte längre är medlem i förbundet,
• avflyttar från valkretsen,

Medlem som önskar närvara som åhörare vid extra
kongress ska anmäla detta inom den tid som anges i
kallelsen. Åhörare har inte rösträtt eller talerätt.

• väljs till ledamot i förbundsstyrelsen eller,

Vid extra kongress får – förutom punkterna 1–4 i
avsnitt 4.4 ovan – endast beslutas i den eller de frågor
som föranlett att kongressen har sammankallats.

• avsäger sig uppdraget,

5 kap. Val till kongressen
5.1 Valkretsar och mandat
För val av ledamöter till kongressen indelas landet i
valkretsar som motsvarar riksdagsvalkretsarna.
Fördelningen av mandaten baseras på medlemsantalet
i respektive valkrets den 31 juli det år när val ska äga
rum.
Fördelningen mellan valkretsarna av de 85 kongressledamöterna sker enligt den av riksdagen vid var tid
beslutade metoden för mandatfördelning i riksdagsval
(jämkade uddatalsmetoden).
Valkrets som med denna metod inte tilldelas ett mandat i kraft av antalet medlemmar, erhåller ett garantimandat. Garantimandat tas från sist fördelade mandat.
5.2 Valbar som kongressledamot
Medlem i M Sverige som fyllt 18 år, kan nomineras
som kongressledamot i den egna valkretsen. Valbar är
den som nominerats och förklarat sig beredd att delta i
val samt inkommit med en presentation vilken ska finnas tillgänglig för de röstberättigade i samband med att
de avger sin röst.
Medlem har vid val av kongressledamöter inom sin
valkrets en röst.
Kongressledamot väljs i fallande ordning baserat på
resultatet av val till kongress. Icke valda kandidater väljs
i fallande ordning till ersättare för ledamot.
Ledamot till kongress väljs för en tid av två år.

• väljs till ledamot i dess hel- eller delägda företag eller,

är inte längre kongressledamot.
Samma gäller kongressledamot som anställs i, kommer
i ett anställningsliknande förhållande till eller i större
utsträckning utför förvärvsarbete för förbundet eller
dess hel- eller delägda företag.
Vid avgång av kongressledamot väljs ersättare i fallande
ordning som ledamot för resterande valperiod.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att val till kongressen
genomförs.
6 kap. Val till förtroendeuppdrag
6.1 Förslag till val
Alla medlemmar har rätt att framföra förslag till de val
till förtroendeuppdrag i M Sverige som ska förrättas
vid kongress. Det vill säga, val av förbundsstyrelse,
revisorer och valberedning. Skriftligt förslag ska ha
inkommit till förbundets huvudkontor senast den 31
januari. Sker val vid extra kongress har medlem rätt
att senast två veckor före datum för extra kongress
inkomma med förslag.
6.2 Valbar för förtroendeuppdrag
Valbar för förtroendeuppdrag är sådan medlem i M
Sverige som har fyllt 18 år, och har nominerats av valberedningen eller av medlem samt förklarat sig beredd
att åta sig uppdraget. Valbar är även förtroendevald
som skriftligen förklarat sig beredd att bli omvald.
Valbar till förtroendeuppdrag är endast den som är
mantalsskriven i Sverige och har genomgått vandelsprövning i enlighet med de instruktioner som förbundsstyrelsen fastställt.
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För medlem som redan innehar ett förtroendeuppdrag
i förbundet föreligger hinder att för samma tid väljas
till ytterligare förtroendeuppdrag.

Senast 20 dagar före kongress, ska kongressledamöterna erhålla medlemmarnas motioner och förbundsstyrelsens yttranden däröver.

Senast 20 dagar före kongress ska kongressledamöterna erhålla valberedningens förslag, tillsammans med
en likvärdig presentation av valbara kandidater. Vid val
som sker vid extra kongress erhålls presentationerna
senast sju dagar före kongressen.

Motionär har vid kongress rätt att yttra sig med anledning av att egen motion behandlas.

Om av valberedningen föreslagen kandidat avsäger sig
sin nominering innan val har skett ska valberedningen
inkomma med nytt förslag i den mån detta kan ske
inom ramen för dessa stadgar.

9.1 Styrelsens ledamöter

6.3 Jäv
Den som innehar ett förtroendeuppdrag inom M
Sverige får inte komma i ett anställningsliknande förhållande till, utföra förvärvsarbete för M Sverige eller
dess dotterföretag, eller på annat sätt försätta sig i en
situation som riskerar att rubba förtroendet för den
förtroendevaldes opartiskhet eller annars utgör intressekonflikt. I sådant fall ska den förtroendevalde frivilligt, eller på anmodan av förbundsstyrelsen, omgående
avsäga sig förtroendeuppdraget.
7 kap. Valberedning
Valberedningen ska bestå av ordförande, vice ordförande, tre ledamöter och tre suppleanter.
Ledamot till valberedningen väljs för en tid av två år.
Valberedningen har till uppgift att under det kommande året bereda och nominera kandidater som är
lämpliga för förtroendeuppdrag inom M Sverige samt
tillse att vandelsprövning sker enligt 6 kap.
Kongressen fastställer förbundsstyrelsens förslag till
Instruktion för valberedningen.
Valberedningen ansvarar även för att valen av kongressledamöter genomförs.
Valberedningen sammanträder på kallelse av valberedningens ordförande.

9 kap. Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare sex av kongressen valda ledamöter.
Ledamöter i förbundsstyrelsen väljs för en mandatperiod om två år.
Styrelsens ordförande och vice ordförande utses vid
kongress för en period om två år.
9.2 Styrelsemöten
Förbundsstyrelsen sammanträder minst två gånger
per halvår på kallelse av förbundsordföranden eller då
minst fyra styrelseledamöter skriftligen så begär.
Förbundsstyrelsen är beslutför då fler än hälften av
ledamöterna är närvarande. Som förbundsstyrelsens
beslut gäller den mening som biträds av minst hälften
av det närvarande antalet förbundsstyrelseledamöter.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
9.3 Firmateckning
M Sveriges firma tecknas av förbundsstyrelsen och av
den person eller de personer i förening som styrelsen
bestämmer.
9.4 Verkställande direktör
Förbundsstyrelsen ska anställa en verkställande direktör
som ska ansvara för den löpande förvaltningen av M
Sveriges verksamhet i enlighet med förbundsstyrelsens
direktiv.

8 kap. Motioner

Verkställande direktören är ständigt adjungerad till
förbundsstyrelsen.

Alla medlemmar har rätt att, till sådan kongress som
hålls jämna år, väcka skriftlig fråga, s.k. motion.

9.5 Styrelsens förvaltningsuppdrag

Förbundsstyrelsen ska inför kongressen yttra sig över
inkomna motioner.

Förbundsstyrelsen leder M Sveriges verksamhet och
ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen
av dess angelägenheter.

Motion ska ha inkommit till förbundets huvudkontor
senast den 31 januari.

Det åligger förbundsstyrelsen att, utöver vad som
framgår av andra punkter i dessa stadgar, särskilt
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• tillse att dessa stadgar och i övrigt bindande regler
för M Sverige och beslut följs,
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• verkställa beslut fattade av kongress,
• planera, leda och fördela arbetet inom förbundet,
omfattande även utseende av utskott och kommittéer,
• årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt
arbete och – i förekommande fall – instruktioner för
utskott och kommittéer,
• ansvara för och förvalta förbundets medel,

Revisorerna och deras ersättare väljs på två år av
kongressen. Revision ska ske enligt god revisionssed.
Revisorerna ska upprätta en skriftlig arbetsordning i
samråd med förbundsstyrelsen.

• förbereda kongresser,

15 kap. Medlemsavgifter

• utse ledamot med uppgift att företräda andelsinnehav
i hel- eller delägda bolag, samt

Kongressen fastställer den högsta medlemsavgiften.
Förbundsstyrelsen äger rätt att inom ramen för detta
besluta om olika nivåer på avgiften samt fördelning till
klubbarna.

• på kongress lämna information om verksamheten i
sådana bolag.
10 kap. Arbetsutskott
Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott som
består av ordförande, vice ordförande och ytterligare
en styrelseledamot. Arbetsutskottet ska bereda och
handlägga de ärenden som förbundsstyrelsen delegerar
dit.
11 kap. Klubbar och lokalavdelningar
M Sveriges klubbar och lokalavdelningar bedriver verksamhet i överensstämmelse med förbundets ändamål.
Förbundsstyrelsen fastställer normalstadgar för klubbarna samt beslutar om eventuella avsteg från normalstadgarna. Övriga förhållanden mellan M Sverige och
respektive klubb eller lokalavdelning regleras i avtal.
12 kap. Protokoll
Beslutsprotokoll ska föras vid kongress samt vid
styrelse- och valberedningssammanträden.
13 kap. Räkenskapsår
M Sveriges räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Senast 30 dagar före kongress där årsredovisningen ska behandlas ska föregående års räkenskapshandlingar och protokoll överlämnas till revisorerna.
Efter granskning ska revisorerna avge revisionsberättelse.
14 kap. Revisorer
M Sveriges förvaltning och räkenskaper granskas av
tre revisorer. För envar av dessa ska finnas en ersättare.
Minst en av revisorerna och dennes ersättare ska vara
auktoriserad.

Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
16 kap. Uteslutning, avstängning och varning
16.1 Uteslutning
Medlem, som bryter mot dessa stadgar, eller som
uppenbart motarbetar M Sverige eller på annat sätt
riskerar att skada förbundet eller dess medlemmar, kan
uteslutas. Beslut härom fattas av förbundsstyrelsen. För
beslut om uteslutning krävs att minst två tredjedelar av
de närvarande styrelseledamöterna biträder beslutet.
16.2 Avstängning
Styrelsen får i fall som anges i 16.1 istället besluta om
avstängning för viss tid. Sådan tidsbegränsad avstängning får som längst omfatta 60 på varandra följande
månader från beslutsdagen. Medlemmen är under
avstängning inte valbar för förtroendeuppdrag inom
M Sverige och får inte på annat sätt representera
förbundet eller dess medlemmar.
16.3 Varning
Om skäl för uteslutning eller avstängning inte föreligger får förbundsstyrelsen meddela en skriftlig varning.
16.4 Beslut
Fråga om uteslutning, avstängning eller varning får inte
avgöras förrän medlemmen getts tillfälle att yttra sig i
ärendet.
I beslut om uteslutning, avstängning eller varning ska
skälen redovisas.
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17 kap. Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar kan beslutas av
kongress med minst två tredjedelars majoritet.

Stadgar
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Stadgeändring kan också beslutas med enkel röstmajoritet vid två på varandra följande kongresser med minst
sex månaders mellanrum, varav minst en ska vara ordinarie kongress.
18 kap. Upplösning
För beslut om upplösning av M Sverige krävs minst
tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande
kongresser med minst sex månaders mellanrum, varav
minst en ska vara ordinarie kongress.
I kallelse till kongress som har att behandla fråga om
förbundets upplösning ska förslag lämnas om hur styrelsen ska förfara med förbundets tillgångar.
Beslutet om förbundets upplösning ska även innefatta
beslut om antingen att förbundets tillgångar ska föras
över till en av förbundet nybildad stiftelse eller att
tillgångarna ska föras över till en annan medlemsstyrd
organisation med ett syfte som motsvarar förbundets.
Medlem har följaktligen inte rätt till del i förbundets
behållning eller egendom vid upplösning av förbundet.
19 kap. Meddelanden
Meddelanden till medlem, såsom beslut, kallelser till
kongress, påminnelser och anmaningar, ska ske genom
e-post eller annan digital brevlåda till medlemmens
senast uppgivna e-postadress eller motsvarande enligt
medlemsmatrikeln. För medlem som inte uppgivit
någon e-postadress skickas brev per post. Därutöver
hålls meddelanden, vid behov, tillgängliga för medlemmar på M Sveriges hemsida.

Dessa stadgar är fastställda vid Riksförbundet 		
M Sveriges kongress den 3 oktober 2020.
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HÅLL DIG INFORMERAD OM

M SVERIGE

Som aktiv i M Sverige är det viktigt att veta vad Riksförbundet centralt står för och vilka frågor som är
aktuella. Här nedan listar vi de viktigaste kanalerna så att du kan hålla dig uppdaterad om M Sverige.

MOTOR

Vår tidning Motor är Sveriges största motortidning. Motor kommer ut med åtta nummer per år. Här berättar vi om
aktuella frågor för M Sverige, testar bilar, skriver om resor, våra rådgivare svarar på frågor och vi lyfter fram saker som
är intressanta för bilister och andra trafikanter.

MSVERIGE.SE

Vår hemsida rymmer mycket intressant information både för dig som klubbaktiv och för våra medlemmar och andra
som är intresserade av våra frågor. Här finns råd om hur du bäst tar hand om din bil, tips inför bilresor, allt om dina
medlemsförmåner, ditt digitala medlemskort och information om våra medlemsförsäkringar. Du hittar också information från alla våra klubbar.

FACEBOOK

Ett mycket bra komplement till vår hemsida är vår Facebook-sida. Här publicerar vi mycket av det som har med vårt
opinionsarbete att göra. Vi tipsar om saker man ska tänka på som bilförare med koppling till årstiden, information om
andra frågor som vi tycker är intressanta och här delar vi inlägg från andra Facebook-sidor. En del av klubbarna har egna
Facebook-sidor. Följ M Sverige på Facebook så missar du inget viktigt! Det är också bra om du delar eller gillar våra
inlägg, då får våra frågor ännu bättre spridning. facebook.com/riksmsverige

FILMER

På Facebook publicerar vi olika kortfilmer. Ofta har de en koppling till innehållet ur Motor eller till vårt opinionsarbete.
På Youtube hittar du våra andra filmer på: youtube.com/msverige

TWITTER

På Twitter publicerar vi korta texter som oftast har med vårt opinionsarbete att göra: twitter.com/riksmsverige

INSTAGRAM

På Instagram kan du följa tidningen Motor: instagram.com/tidningenmotor
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