Aron Modig i Sveriges riksdag,
riksdagsåret 2014-15
Årsredovisning till väljare, partimedlemmar och
andra intresserade

Detta dokuments syfte
Syftet med denna skrivelse är i första hand att informera Kristdemokraternas väljare (inte
minst de som kryssade för mitt namn i valet), partiets medlemmar och andra intresserade,
om hur jag arbetat och levererat under det gångna riksdagsåret – mitt första.
Att följa upp och mäta politiskt arbete är svårt. För de politiska partierna som helhet ges
visserligen tydliga besked i valresultaten och i de opinionsundersökningar som
återrapporteras i media på veckobasis. Men hur ska man mäta prestationen för en enskild
riksdagsledamot?
Hur jämför man exempelvis flitig närvaro i riksdagens talarstol med lika företagsamt
nätverkande i hemvalkretsen? Vilken är betydelsen och effekten av ett besök i en
lokalavdelning ute i landet eller av att ta en aktiv roll i partiets politikutvecklingsarbete?
Hur värdefull är en debattartikel publicerad på SvD Brännpunkt jämfört med en intervju i
Barometern eller Ekot?
Att mäta politiskt arbete är svårt. Denna skrivelse ska därför inte ses som en utvärdering
av mitt arbete, utan som just en redovisning. Detta är vad jag har fokuserat på under
riksdagsåret 2014-15. Huruvida resultatet av detta arbete har varit godkänt, bristfälligt,
positivt eller negativt får andra avgöra.
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Till att börja med: valrörelsen 2014

Jag valdes in i riksdagen efter mycket planering, många paneldebatter,
torgmöten och debattartiklar och nästan 30 000 utdelade Kryssa
Modig-flygblad. Men inte minst: oräkneliga kampanjtimmar
tillsammans med härliga partikamrater och ett fantastiskt kampanjteam!
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Det allra viktigaste sedan dess…
Höjdpunkter
• Min motion om att införa en frivillig kändis- och rikemannaskatt fick mycket medial
uppmärksamhet.
• Jag har fokuserat mycket på besök runtom i landet. Under året besökte jag totalt 18 distrikt och
lokalavdelningar inom Kristdemokraterna för att tala vid årsmöten eller liknande.
• Under året blev jag invald i Kristdemokraternas partistyrelse. Jag har också deltagit i två av
partiets nationella arbetsgrupper.
Utmaning
• Det har varit ett osedvanligt turbulent politiskt år, med allt som det inneburit och innebär. Det
har varit svårt att navigera i det politiska landskapet och min egen bedömning är att det allmänna
förtroendet för borgerliga politiker tyvärr har sjunkit.
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Mina prioriteringar inför året

Formella
riksdagsarbetet

Opinionsbildning

Partiorganisationen

Hemvalkretsen

Kärnan i riksdagsuppdraget är förstås det formella riksdagsarbetet. Därutöver satte jag inför
riksdagsåret upp tre prioriterade områden för mitt arbete: flitig opinionsbildning, att bidra till
att stärka den egna partiorganisationen samt att vara synlig och aktiv i min hemvalkrets.
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Formella riksdagsarbetet

Det formella riksdagsarbetet består i huvudsak av att stifta lagar och granska
regeringen. Viktiga beståndsdelar i detta är arbetet i utskotten, debatterna i
kammaren samt interpellationer, skriftliga frågor och KU-anmälningar. Till
området räknar jag även företrädandet av riksdagen utåt. Sammantaget har
det formella riksdagsarbetet tagit en betydande del av min totala arbetstid i
anspråk, en större andel än vad jag trodde inför riksdagsåret.
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Formella riksdagsarbetet – kvalitativt
Mitt huvudsakliga ansvar under året har varit som ordinarie ledamot i Skatteutskottet. Med anledning
av det har jag också varit skattepolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
Som andra ansvarsområde har jag varit arbetande ersättare i EU-nämnden, med särskilt ansvar för
områdena ekonomi och finans, handel samt konkurrenskraft.
Därutöver har jag även, rent formellt, varit ersättare i Finansutskottet, Näringsutskottet och
Civilutskottet. Arbetet i dessa utskott har dock varit begränsat.
Jag har varit Kristdemokraternas representant i Riksrevisionens parlamentariska råd, som är
granskningsmyndighetens insynsråd.
Under detta första riksdagsår lade jag, själv eller tillsammans med andra, totalt sju motioner. Enligt
min mening var de tre viktigaste av dessa: förslaget om att införa en frivillig kändis- och
rikemannaskatt, förslaget om att bättre synliggöra skattetrycket och förslaget om att minska antalet
riksdagsledamöter.
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Formella riksdagsarbetet – kvalitativt
Interpellationer och skriftliga frågor är viktiga instrument för riksdagsledamöterna i det arbete som
syftar till att granska regeringen. Under året ställde jag åtta interpellationer till regeringen, däribland
fyra till finansministern. Därutöver ställde jag totalt elva skriftliga frågor till flera olika statsråd.
En av de myndigheter som ligger under Skatteutskottet är Skatteverket. Under året har jag besökt
två av verkets kontor: storföretagsskattekontoret i Göteborg och skattekontoret i Lycksele. Jag har
även representerat riksdagen vid bland annat Öppet hus i mars.
Kristdemokraterna organiserar, liksom övriga partier, riksdagsarbetet inom ramen för
riksdagsgruppen. Gruppen har haft veckovisa möten. Inom ramen för riksdagsgruppen har jag
även varit ledamot i partiets kommitté för jobb och tillväxt. Också denna kommitté har haft
veckovisa möten.
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Formella riksdagsarbetet – kvantitativt
Aron
Modig

KD:s
riksdagsgrupp

Framtidsnamn i
Alliansen

Göteborgs
ledamöter

Faktiskt

Medel

Median

Medel

Median

Medel

Median

Motioner

7

28

26

12

12

16

16

Interpellationer

8

3

2

8

7

3

1

Skriftliga frågor

11

3

2

3

1

3

1

Anföranden

32

41

38

54

42

28

23

En av de främsta ”förmånerna” med riksdagsuppdraget är, enligt min mening, möjligheten och friheten att till
stora delar själv disponera sin tid över de projekt och uppgifter som man ser som mest angelägna. Det gör av
naturliga skäl att riksdagsledamöternas arbetsveckor kan skilja sig åt ganska mycket. Man prioriterar olika och
har olika roller i det egna partiet och den egna riksdagsgruppen. En tabell som den ovan säger därför egentligen
inte så mycket mer än hur mycket man prioriterat just dessa moment inom ramen för riksdagsarbetet.
Mina resultat jämförs här med medel- och medianvärden från tre olika referensgrupper. Den första utgörs av de
15 övriga ledamöterna i Kristdemokraternas riksdagsgrupp. Den andra utgörs av 15 subjektivt valda alliansriksdagsledamöter som är yngre än 35 år. Den tredje gruppen består av övriga 16 riksdagsledamöter från
Göteborgs kommun. Se appendix för exakt sammansättning av jämförelsegrupperna.
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Opinionsbildning

Målsättningen med det opinionsbildande arbetet är att synas, i både
traditionell media och i sociala medier. Men det handlar också om att
synas ”i verkligheten”. Därför är ett aktivt nätverkande, frekventa
studiebesök och seminarieverksamhet viktiga delar av mitt arbete.
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Opinionsbildning:
Frivillig kändis- och rikemannaskatt
Under den allmänna motionsperioden hösten 2014 motionerade jag om att införa en frivillig kändis- och
rikemannaskatt, kort sagt möjligheten för den som så vill att betala in mer pengar till det offentliga än vad
lagen föreskriver. Riksdagen biföll inte motionen, men den fick en hel del uppmärksamhet medialt. Själva
grundidén presenteras mera ingående i denna debattartikel: http://bit.ly/1OVSLTQ.
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Opinionsbildning:
Civilsamhället och skatter
Under året har två frågor med anknytning till civilsamhället och skatter varit aktuella: skattereduktionen
för gåvor (som regeringen vill slopa) samt momsbeläggandet av ideell second hand-försäljning. Två
viktiga debatter som jag aktivt engagerat mig i.
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Opinionsbildning:
Med MP i regeringen…
Nej till politisk styrning av skolans läroböcker
Under vintern gjorde utbildningsminister Gustav
Fridolin ett par uttalanden som gick över gränsen i
avseende på vilket inflytande politiker egentligen ska
ha över de läroböcker som används i skolan. Min
kritik: http://bit.ly/1L9nDAA.

Regeringen och Rättviseförmedlingen
I februari inledde Kulturdepartementet ett samarbete
med Rättviseförmedlingen kring rekryteringen till
styrelser och insynsråd. Syftet var att få mer
jämställdhet och mångfald i dessa. Problemet är dock
att regeringen tycks vara beredd att omvärdera
definitionen av kompetens till att vara direkt kopplad
till en persons kön, etnicitet eller religionstillhörighet.
Min hållning: http://bit.ly/1L9nSeW.
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Opinionsbildning:
Andra frågor och debatter som jag varit aktiv i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greklandskrisen
Regeringens budgetpropositioner
Marginalskatterna
Socialavgifterna för unga
Hur vi får ett bättre näringsklimat
Drivmedelsskatterna
Bromma flygplats vara eller icke vara
Situationen på Kuba
Kristdemokraternas framtid
Bostäder
Raoul Wallenbergs försvinnande
Frågan om EU-medborgare som är i Sverige tillfälligt för
att tigga
Hur asylsystemet kan avlastas genom att asylansökningar
från ”säkra länder” snabbehandlas
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Opinionsbildning – kvantitativt
Aron
Modig

KD:s
riksdagsgrupp

Framtidsnamn i
Alliansen

Göteborgs
ledamöter

Faktiskt

Medel

Median

Medel

Median

Medel

Median

Twitter*

4 855

1 602

1 286

3 130

2 060

1 392

940

Facebook**

2 844

1 931

1 724

3 245

2 546

1 660

1 645

499

925

493

385

361

293

206

Mediaträffar***

* Antal följare på Twitter, per den 27 september 2015.
** Antal vänner + följare på den av en ledamots Facebook-sidor (privat eller page) med störst följarantal, per den
27 september 2015.
*** Antal mediaträffar under perioden: 30 september 2014 – 15 september 2015. Sökningen har gjorts med
Retriever på söktermen: ”FÖRNAMN EFTERNAMN” AND (PARTINAMN or PARTIBETECKNING).
Inkluderat är: alla svenska träffar, det vill säga svensk tryckt press, svensk blogg, svensk webb samt svensk
TV/radio. Ledamöter med stängda profiler har inte räknats med.
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Opinionsbildning:
Nätverkande, studiebesök och seminarieverksamhet
På kommande sida listar jag de företag och organisationer (på nationell nivå) som jag besökt, tagit emot i
riksdagen eller träffat på annat sätt inom ramen för riksdagsuppdraget. Denna sammanställning kan också ses
i ljuset av den aktuella debatten om politikers möten med lobbyister. Jag är gärna öppen med vilka jag
samtalar med och inhämtar kunskap ifrån.
Ytterligare ett verktyg som jag använt för att bilda opinion har varit att arrangera seminarier med fokus på
ämnen som jag velat belysa. Under året har jag stått värd för tre seminarier i riksdagen, rörande:
• företagares vardag, i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund
• vikten av likvärdighet i skolan, i samarbete med SKL
• mobilitet och om unga i trafiken, i samarbete med Kungliga Automobil Klubben (KAK)
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Opinionsbildning:
Nätverkande, studiebesök och seminarieverksamhet*
Agentum
Almega
AP7
AstraZeneca, Södertälje
Avanza
Budhas Kafé och rosteri, Lycksele
Centralskolan, Laxå
Citytunneln, Stockholm
Coca Cola Enterprises
Energieffektiviseringsföretagen
E.On
Företagarna
Gleerups Utbildning AB, Malmö
Google
HomeMaid, Västerås
Ideell Second Hand
Israels ambassad
IOGT-NTO
JKL
JM Indutech, Lycksele
Kebnekaisegruppen
Kungliga Automobil Klubben

Livsmedelsföretagen
Luleå tekniska universitet
Lycksele kommun
Malmö FF/Karriärakademin
Martinsons, Skellefteå
Microsoft
MTG
Neste Oil
Nordic Capital
Norrbotniabanan, Luleå
Norrbottens flygflottilj F21, Luleå
Nova100
Näringslivets regelnämnd
Observit, Sundsvall
Osynlig, Sundsvall
Pan-Nordic Card Association
PTK
Röda Korset
Skanska
Skattebetalarnas förening
Skatteverket, Lycksele
Skellefteå flygplats

SKL
Småföretagarnas Riksförbund
Sogeti, Sundsvall
Stim
Sveriges Åkeriföretag
Svensk Handel
Svensk-norska Handelskammaren
Svenskt Näringsliv
Svensk Tidskrift
Svensk Ventilation
Swedbank
Swedish Match
Sveriges Byggindustrier
Sydsvenska Handelskammaren
TCO
Teknikens hus, Luleå
TV4
Ungdomens Nykterhetsförbund
Ung Företagsamhet
Upphandling24
Veckans Affärer
Villaägarna
* Dessa rör nationella nivån. För nätverkande
och studiebesök i hemvalkretsen, se sida 23.
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Partiorganisationen

När jag 2011-2013 var förbundsordförande för KDU lade jag bland annat
mycket tid och kraft på att resa runt i landet i syfte att vara närvarande i alla
delar av organisationen. Som riksdagsledamot har jag velat fortsätta med detta,
fast nu inom partiorganisationen. För att stärka partiet är det dock inte bara
närvaro ute i landet som är av vikt, utan även till exempel politikutveckling.
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Partiorganisationen:
Engagemang i organisations- och politikutveckling
Jag blev invald i partistyrelsen i samband med det extra rikstinget i Stockholm den 25 april 2015.
Partistyrelsen är Kristdemokraternas högsta beslutande organ mellan partikongresserna.
Vad gäller politikutveckling har jag under året varit ordförande för partiets arbetsgrupp för att hitta
besparingar i statsbudgeten. I detta nu är jag även ledamot i ytterligare en arbetsgrupp som arbetar
med en aktuell politisk fråga (som dock ännu inte är offentliggjord).
I riksdagsgruppen har varje ledamot tilldelats ett distrikt som man har i ansvar att vara ”fadder” för.
Jag är fadder för Norrbotten, som jag besökt vid två tillfällen under året. Jag har även haft fyra
debattartiklar publicerade i länets tidningar och förekommit ytterligare åtta gånger i redaktionell
media och ledare.
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Partiorganisationen:
De 18 distrikt och lokalavdelningar som bjudit in mig
på besök under året*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Malmö (AW, flera studiebesök)
Blekinge-distriktet (talade på vårstämman i Ronneby)
Kalmar län-distriktet (talade på höststämman i Högsby)
Göteborg, Väster (talade på årsmötet)
Göteborg, Öster (talade på årsmötet)
Öckerö (talade på årsmötet)
Västervik (talade på årsmötet)
Västerås (talade på höstupptakt)
Skarpnäck (talade på årsmötet)
Södertälje (talade på årsmötet)
Huddinge (talade på träff för kommunpolitiker)
Värmdö (talade på årsmötet)
Skellefteå (lunch, flera studiebesök)
Sundsvall (flera studiebesök och debatt)
Örnsköldsvik (talade på årsmötet)
Utöver dessa har jag även hållit talarkvällar
Lycksele (höll talarkväll, flera studiebesök)
och/eller rundvandringar i riksdagen med KDU
Piteå (talade på årsmötet)
Göteborg, KDU Stockholm och KDU Danderyd.
Norrbotten-distriktet (talade på höststämman i Luleå)

* Mitt eget distrikt Göteborgs stad och lokalavdelning
Göteborg, centrum är inte inkluderade.
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Hemvalkretsen – Göteborgs kommun

För mig är arbetet i min hemvalkrets Göteborg något
av det viktigaste i uppdraget som riksdagsledamot.
Här finns väljarna som gett mig förtroendet att sitta i
riksdagen, och här hittar jag mycket inspiration för att
driva arbetet framåt i rikspolitiken.
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Hemvalkretsen – kvalitativt
Under året har jag regelbundet deltagit i de måndagsmorgonmöten, öppna kommunfullmäktigegruppmöten och medlemskvällar som arrangeras inom ramen för olika delar av distriktets
verksamhet. Vid distriktsstämman i mars blev jag invald som ledamot i distriktsstyrelsen, innan dess
var jag inadjungerad i densamma. Allt detta har bidragit till att jag både har kunnat hålla mig à jour
med politiken lokalt och även kunnat informera om mitt och partiets arbete nationellt.
Under året har jag haft fem debattartiklar publicerade i Göteborgs-Posten, den största dagstidningen i
distriktet. Jag har även haft en debattartikel inne i Göteborgs-Tidningen, och därutöver en handfull
omnämnanden på GP:s ledarsida och i SR P4 Göteborg.

Tillsammans med min vän Robert – och i samarbete med restaurangen John Scott’s Palace –
har jag startat upp ett nytt mingelkoncept som tagits emot väl bland exempelvis yngre
opinionsbildare i staden.
Under året har jag deltagit vid sex kampanjtillfällen i distriktet: Glöggkampanj i city (29/11),
kampanj i samband med Tynneredsdagen (10/5), kampanj under Hammarkullekarnevalen
(31/5), kampanj i city (21/7), brevlåderace i västra Göteborg (24/8) och brevlåderace i Södra
Skärgården (7/9).
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Hemvalkretsen:
Nätverkande och studiebesök*
Almega Väst
Conpharm AB
Donnergymnasiet
Donsö Shipping Meet
Enkätfabriken AB
Företagarna Västra Götaland
Göteborgs Hamn
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Göteborgs moské
Göteborgs-Posten (ledarredaktionen)
Handelshögskolan i Göteborg Studentkår
Handelshögskolans Alumniförening
Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet
Hvitfeldtska gymnasiet
Hyresgästföreningen Västra Sverige
John Scott’s Palace
L M Engströms gymnasium
Nasir-moskén

Omnisys Instruments AB
Respondify AB
Retailsolutions Sverige AB
Riksdagshörnan / Stadsbiblioteket
Rymdforum / Chalmers tekniska högskola
Seko sjöfolk
Sigrid Rudebecks gymnasium
Skatteverkets företagskontor i Göteborg
SKF
Svensk Handel Göteborg
Svenskt Näringsliv Göteborg
Svensk Sjöfart (tidigare Sveriges
Redareförening)
Tankesmedjan Neptun
Ung Företagsamhet Göteborg
Volvo Group
Västsvenska Handelskammaren
Västra Götalands-regionen
* Utöver dem som är listade på sida 17.
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Övrigt
I maj spelade jag in ett program i TV-serien Makt hos mig som kommer att visas på SVT under
hösten. Temat för programmet är att jag för ett dygn flyttar in hos 19-åriga Elsa, som bor på Möllan i
Malmö. Programmet sänds den 2 december.
Under vintern deltog jag i riksdagens och Sveriges unga akademis nätverksprogram. Inom ramen för
detta paras riksdagsledamöter ihop med framstående unga forskare, som ”skuggar” varandra i
respektive arbete i syfte att skapa ökad förståelse för politiken och akademin/forskarsamhället. Jag
parades ihop med en docent i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet.
Jag har valts in som suppleant i styrelsen för Kristdemokratiskt Internationellt Center, som är
Kristdemokraternas internationella organ. Under året har jag även varit med och tagit emot en
delegation av unga politiker från Ukraina och Vitryssland som var på besök i Stockholm.
Under en vecka gjorde Axel från Engelska skolan i Täby praktik hos mig i riksdagen.
På våren deltog jag i en av EU-nämndens studieresor till Bryssel. Under två dagar fördjupade vi oss i
det tiotal frågor som för tillfället är mest aktuella inom EU-samarbetet.
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Kommentar inför riksdagsåret 2015-2016
Min målsättning för riksdagsåret 2015-2016 är att fokusera på samma prioriterade områden som jag
gjort under det år som gått. Då en hel del tid under mitt första riksdagsår gick åt till inlärning av olika
slag hoppas jag dock att den samlade ”outputen” ska bli större under kommande år.
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Följ gärna mitt arbete på daglig basis!

www.aronmodig.se
Twitter & Instagram – @aronmodig
Facebook & LinkedIn – Aron Modig
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Appendix: Referensgrupper
Referensgrupp 1: Kristdemokraternas riksdagsledamöter
Andreas Carlson, Sofia Damm, Annika Eclund, Jakob Forssmed, Penilla Gunther, Robert Halef, Emma
Henriksson, Lars-Axel Nordell, Magnus Oscarsson, Mikael Oscarsson, Désirée Pethrus, Tuve Skånberg,
Caroline Szyber och Roland Utbult. (Larry Söder räknas inte in i medel- och medianvärden detta år eftersom
han tillträdde som riksdagsledamot först i april, vid Göran Hägglunds avgång.)
Referensgrupp 2: Framtidsnamn inom Alliansen
Hanif Bali (M), Erik Bengtzboe (M), Ida Drougge (M), Sofia Fölster (M), Tina Ghasemi (M), Johan Hultberg
(M), Jessica Rosencrantz (M), Fredrik Schulte (M), Niklas Wykman (M), Emil Källström (C), Rickard Nordin
(C), Kristina Yngwe (C), Robert Hannah (FP), Andreas Carlson (KD) och Caroline Szyber (KD).

Referensgrupp 3: Riksdagsledamöterna från Göteborg
Johan Büser (S), Gunilla Carlsson (S), Shadiye Heydari (S), Mattias Jonsson (S), Lars Hjälmered (M), Cecilia
Magnusson (M), Hans Rothenberg (M), Lisbeth Sundén Andersson (M), Martin Kinnunen (SD), Jimmy Ståhl
(SD), Valter Mutt (MP), Lise Nordin (MP), Rickard Nordin (C), Maj Karlsson (V), Hans Linde (V) och Robert
Hannah (FP).
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