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”Fru Talman, jag vill börja med att 
yrka bifall till utskottets förslag och 
avslag på motionerna. ” 

 
Ord som ofta hörs i Sveriges Riksdags kammare 
och som markerar avslut på ett kapitel i vårt 
lagstiftningsarbete. Det är en stor ära och utmaning 
att få företräda väljarna i Södra Älvsborg i 
Sveriges Riksdag.  
 
När jag skriver detta har det gått exakt ett år och 
sex månader sen jag först klev in i Sveriges finaste 
rum. En tid som har erbjudit utmaningar, 
erfarenhet, möten och mycket ny kunskap. En inre 
moderat kompass, engagemang och en stark 
drivkraft att få vara med att forma och bygga ett 
bättre Sverige hade jag med mig in och är en 
självklarhet för ett riksdagsuppdrag,  
 
Varje dag och varje vecka erbjuder sina egna 
utmaningar. Mycket är rutin. Andra dagar händer 
det ovanliga saker som jag sedan bär med mig 
som milstolpar i mitt arbete.  
 
I Riksdagen är jag ledamot i Näringsutskottet och 
ansvarar där för energifrågorna i den moderata 
gruppen. En av de absolut viktigaste frågorna i 
dagens Sverige, tycker i alla fall jag. Men det är 
något vi alla har gemensamt, vi brinner för våra 
arbetsuppgifter. Varje proposition är viktig och det 
känns riktigt bra att kröna ett utskottsarbete med en 
engagerad debatt i kammaren. 
 
Utanför utskottet är vi allmänpolitiker som bör ha 
koll på de flesta frågor. Då är det ovärderligt att ha 
så goda medarbetare som mina ledamotskollegor 
och tjänstemän är.  
 
Debattinlägg skrivs om dagens aktuella teman. 
Frågor från våra väljare svaras på och media hör 
av sig om hela bredden av dagsaktuella politiska 
ämnen. Måndagsklubben i Radio 7, blir en arena 
för viktiga och avslöjande debatter som visar hur 
väl vi hänger med i samhällsfrågorna.  
 
Att vara engagerad, nyfiken, insatt och påläst är 
ledord som varje dag förbereder mig för nya 
utmaningar och möten. Och möten är kanske den 
viktigaste byggstenen i mitt politiska arbete.  
 

Företagsbesök vid Bollebyggdshus och samtal 
om byggbranschen mitt i brinnande finanskris.  

Samtal med personal ur apoteket Bävern i Borås 
inför omregleringen av apoteksmarknaden.  

Besök vid ”Vitrysslandshjälpen” i Borås 
tillsammans med den vitryska 
oppositionspolitikern Nastacha Propapenka.  
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Kommittéresor 
I riksdagen organiserar vi alla moderata ledamöter 
ur varje utskott i kommittéer. Kommittéerna i sin tur 
tar hand om allt från parlamentariskt arbete till 
besök på företag runtom i landet. Framförallt var 
det viktigt att inhämta kunskap när finanskrisen var 
som tuffast mot landets företag. 
 

Sundsvall  Karlskoga 
Aluminiumverk  BAE Systems 
Pappersindustri  Outokumpu 
Verkstadsindustri  SAAB (repr. på plats) 
 

Malmö  Borås 
Massive Entertainment Espira 
Ericsson  8848 
Företagarmässa   CGM 
 
 
Företagsmöten 
Moderata näringskommittén bjuder in olika företag 
och organisationer inför politiska beslut eller i ljuset 
av händelseutvecklingen på arbetsmarknaden. 
Följande möten har vi genomfört: 
 

Apoteket 
Hemfrid AB 
Svensk Energi 
Företagsförbundet 
Företagarna 
SERO (småskaliga energiproducenter) 
 
 
Träffar i Riksdagen 
Riksdagsledamöter bjuder in olika föredragshållare 
för att utbilda oss själva. Varje vecka erbjuds ett 
brett spektra av föreläsningar. Det är naturligt för 
mig att välja de föreläsningar som tangerar det 
område jag ansvarar för i näringsutskottet. 

Flera företag var i akut behov av stöd när finanskrisen var som värst. Moderata politiker över hela landet besökte företag för 
att skapa sig en bild av situationen. Informationen var viktig i det fortsatta arbetet att möta konjunkturen.  

 

EON 
Vattenfall 
Svenskt avfall 
Representanter från olika forskningsmiljöer 
Intresseorganisationer (exempelvis Svensk Energi) 
 
 
Studiebesök i valkretsen 
Över tiden är det viktigt att ha kontakt med olika 
aktörer i Södra Älvsborg, därför genomför jag 
återkommande studiebesök i samtliga våra sex 
kommuner. Här är ett axplock av besöken: 
 
Precomp, Ulricehamn  
Swedbank Svenljunga 
Bollebygdshus, Bollebygd 
Elmo Leather,  
Ludvig Svensson, Mark 
Betongföretag, Tranemo 
Västkuststugan, ORT 
Arbedsförmedlingen, Ulricehamn 
Försäkringskassan, Borås 
Äldreomsorg, Flera kommuner 
Barnomsorg, Flera kommuner 
Dammråttan, Borås 
 
 
Prao vid Försäkringskassan, Borås 
Efter att ha praktiserat på Försäkringskassan Borås 
bjöd jag upp ledningsgruppen till Stockholm för 
besök på socialdepartementet. Där fick de träffa 
handläggarna bakom förslaget om ändrade regler 
i sjukförsäkringen. 
 

Kontakt med verkligheten: 

Studiebesök och möten  
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Arbete för ökat företagande 
 
 

Arbetet för ökat företagande och bättre 
förutsättningar för redan befintliga 
företag har pågått över tiden. Tre 
exempel på vår företagsvänliga politik är 
apoteksreformen, RUT och ROT-avdragen 
samt kärnkraftsförslagen.  
 
Generellt har det gjorts en hel del för företagandet. 
Vissa skatter har sänkts, och regelverk förenklats. I 
Näringsdepartementets skrift Växtkraft listar man 
172 olika saker man gjort eller är på väg att göra i 
syfte att främja företagandet. För mig är det fyra 
reformer som sticker ut och som jag arbetat särskilt 
för.  
 
Offentlig säljverksamhet 
Med en starkare konkurrenslagstiftning ska det inte 
längre vara möjligt för offentliga verksamheter att 
skattefinansiera låga bud på öppna marknader. 
Denna osunda konkurrens har tidigare hotat väl 
fungerande företag och skickat notan till 
skattebetalarna. 
 
Apoteksreformen 
Apoteksreformen är på många sätt historisk. Det 
handlar om att vi åter öppnar upp en marknad som 
förstatligades när kalla vänstervindar blåste över 
Europa under 70-talet. Vi börjar nu återta det vi då 
förlorade, med resultat som fler apotek, bättre 
tillgänglighet och bättre karriärvägar för de 
anställda. 
 
Apoteksreformen är också viktig utifrån att det är 
en kvinnodominerad sektor. Om vi på sikt vill få ett 
ökat kvinnligt företagande måste även 
kvinnodominerade sektorer öppnas upp för 
företagande. 

Hushållsnära tjänster 
 
 
 
 
 
 
 
Hushållsnära tjänster har alltid funnits men sektorn 
har präglats av svarta jobb, dåliga arbetsvillkor 
och oseriösa företag. Tusentals människor i jakt på 
jobb har hamnat i en sektor där respekten för den 
enskilde varit liten. Med det så kallade RUT-
avdraget finns det nu en möjlighet även för de med 
vanliga löner att få hjälp hemma, samtidigt som vi 
städar upp i denna tidigare skamfilade sektor.  
 
För många som jobbar med hushållsnära tjänster är 
det första jobbet och inte sällan är det invandrare 
som nu får en fot in på arbetsmarknaden.  
 
Kärnkraft 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges basindustri är beroende av stora mängder 
el till ett rimligt pris och med säker leverans. Därför 
behöver vi möjliggöra att befintliga kärnreaktorer 
kan bytas ut av elföretagen om de så önskar. På 
sikt har också Sverige möjlighet att bidra till 
Europas elförsörjning med klimatneutral el, och 
därmed kan vi bättre möta klimathotet.  

Farmacevterna uppmuntrade riksdagens ledamöter att rösta ja till omregleringen av apoteksmarknaden. Efter voteringen fick 
ja-röstande ledamöter blommor. (Mynttorget, Stockholm) 
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Debattartiklar och insändare 
 

Debattartiklar och insändare är ett sätt att 
kommunicera med både allmänheten och 
våra sympatisörer. Här är huvuddelen av 
de debattartiklar som publicerats i BT och 
andra Västsvenska medier. De finns 
publicerade i sin helhet på bloggen: 
cecilietoftby.wordpress.com.  
 
Därtill finns ett antal insändare och debattartiklar 
som skickats till tidningar utanför Södra Älvsborg, 
och då ofta tillsammans med riksdagskollegor från 
de valkretsarna.  
 
20100324 MP mörkar siffror om el 

20100303 S – 10000 jobb bort 

20091218 Sverige har påverkat EU i rätt riktning 

20091215 Falska anklagelser från S 

20091214 Stora utmaningar i Köpenhamn 

20091214 Ingen blir utförsäkrad 

20091124 Apatiska flyktingbarn 

20091111 Apotek 

20091020 Låna till arbetslöshet 

20090910 S-symbolpolitik 

20090909 Vi möter krisen och satsar för framtiden 

20091021 Entreprenörskap i skolan 

20090902 Klimatavtalet hotas av stora länder 

20090824 Arbetslösheten får inte bita sig fast 

20100112 Svar till Sjuk arbetssökande 

20090820 Enklare driva företag med Alliansen 

20090811 Svar till Ann-christin Ahlberg 

20090720 Svar till Anders Österberg 

20090616 Osolidarisk energipolitik från S 

20090616 Ny skollag 

20090609 Svar till Rolf Lund 

20090520 Kultur med Cecilia Magnusson 

20090520 Hellre kärnkraft än kolkraft 

20090514 Europavalet påverkar Sjuhärads framtid 

20090512 Moderaterna lyfter Sverige i EU 

20090430 Fler tomma löften Pagrotsky 

20090423 Samtalat med apotekspersonal 

20090415 Lärlingsutbildningar gör skillnad 

20090414 Sjuhärad får 240 miljoner 

20090330 Fler apotek och ökat företagande 

20090220 Spela inte monopol med skattepengar 

20090209 Ansvar för klimat, jobb och välfärd 

20090206 Förstärkt arbetsmarknadspolitik 

20090202 Mer spets i gymnasiet 

20090128 Svar till Anders Österberg  

20090122 Kunskaper gör skillnad 

20090119 Vill s ha det som i USA 

20090112 Vill s Sjuhärad ha ransonering 

20090112 Nu kommer tredje jobbskatteavdraget 

20081217 Oppositionens bostadspolitik 

20081214 Handlingskraft och ledarskap i kristider 

20081211 Stärkta insatser för fordonsindustrin 

20081210 Svenska skolan håller inte måttet 

20081209 Replik till Phia Andersson m 

20081205 Fildelningen är här för att stanna 

20081202 Rädda oss från räddningspaket 

20081118 Tydligare spelregler för EU 

20081118 Politiker måste lyssna 

20081029 S nedmonterar välfärden 

20081028 s låter ungdomarna betala 

20081016 Alliansens politik gynnar Borås 
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Riksdagsarbetet 

Varje vecka är det ett flertal voteringar samt många 
möten. Exempelvis har vi moderater i 
näringsutskottet möte inför ett liknande Alliansmöte. 
Därefter sammanträder hela utskottet. Utöver detta 
har vi gruppmöte för samtliga moderater och 
frågestunder med ministrarna. Då finns möjlighet att 
påverka politiken. Här följer några av de mer 
mätbara aktiviteterna: 
 
Debatter och anföranden 
Inför många av riksdagens beslut sker omfattande 
debatter. Eftersom mitt ansvarsområde för 
moderaterna i Näringsutskottet är energifrågor har 
såväl elcertifikatsystem som kärnkraft varit frågor 
som jag ansvarat för i debatterna, ofta sent in på 
kvällen.  
 
20081017 Anförande och debatt om ungdomsbrottslighet 
 
20080312 Anförande och debatt om ändringar i lagen om 
elcertifikat 
 
20080312 Anförande och debatt om europeiska energinät  
 
20080615 Anförande och debatt om riktlinjer för 
energipolitiken 
 
20080615 Anförande och debatt om förhandsprövning av 
nättariffer 
 
20081113 Anförande och debatt om elcertifikat 
 
20081203 Anförande och debatt om utgiftsområde 21, Energi 
 
20091214 Anförande om energieffektivisering 
 
20090217 Debatt om regelverk för förnybar elproduktion 
 
Motioner 
I majoritet är motionsrätten ett bra sätt att lyfta 
frågor som man vill skapa uppmärksamhet kring, 
men för att påverka i enskilda frågor krävs ett bra 

kontaktnät inom partiet och framförallt på 
departementen. Att påverka beslut är en konst som 
bäst utövas innan förslagen ens är skrivna, och 
med det jobbar jag målmedvetet. Här är mina 
motioner: 
 

m1535 Platser på läkarutbildningen 

m1946 Premie för passivhus 

m1949 Namnlagen 

m2036 Stoppa kommuners osunda konkurrens 

m2037 En svensk universitetsutbildning för kiropraktorer 

m1240 Infrastruktur för alternativa drivmedel 

m1213 Premie för lågenergi- och passivhus 

m1212 Ombildning till ägarlägenheter 

m1293 Bostadsbolagens energieffektiviseringar 

m1214 Reflexvästar i privata fordon 

m1435 Polishögskolan till Sjuhärad 

m1211 Informationskampanj om sexuellt överförbara sjukdomar 

m1819 Håll Sverige rent 

m1215 Validering av utländska lärarexamina 

m1593 Sociala risker och bakomliggande faktorer 

m1860 Lönsamma investeringar i kollektivtrafik 

m1933 Sponsring av kultur 

 
Seminarier och utbildningar 
Det kommer ständigt ny information, dels från 
forskning men också från utredningar och 
intresseorganisationer. En del tid går alltså åt till att 
lyssna och lära mer. Som Moderaternas 
kontaktperson till intresseorganisationen Svensk 
Energi arrangerar jag och en socialdemokratisk 
riksdagskollega seminarier om el och energi.  
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Arbetstider och aktiviteter ser väldigt 
olika ut vecka för vecka. Generellt går 
tisdag till torsdag åt till möten, voteringar 
och debatter i Stockholm medan fredag till 
söndag ägnas åt lokalt arbete eller 
förberedelser. Däremellan finns det en 
familj som också vill träffa mig. Här följer 
ett exempel på en arbetsvecka från 2010: 
 
 
Måndag 22 mars, på hemmaplan 

� 10.00: Studiebesök Hulta Ängar 
� 12.00: Christina Husmark Persson på 

besök, träff på kansliet och diskussion kring 
sjukersättningen 

� 16.50: Måndagsklubben. Debatt i Radio7. 
Ämnet för dagen: RUT och ROT.  

� 18.30: Årsmöte i Borås- och Brämhults 
partiföreningar 

 
Tisdag 23 mars, åker till Stockholm  

� 06.02: Tåget lämnar Borås 
� 10.30: Utskottsmöte 
� Öppnar post, läser mail och stämmer av 

läget med min politiska sekreterare. 
� 13.30: Näringsutskottets allianskommitté. 
� 16.00: Moderat riksdagsgrupp 
� Tillbaka på kontoret  

 
Onsdag 24 mars 

� 09.30: Seminarium om regelförenkling 
� 11.30: Seminarium om CCS-teknik 
� 13.00: Tar fram svar på debattartikel från 

Per Bolund (Mp) 
� 14.30: Näringsutskottets moderata 

kommitté 
� 16.00: Votering 
� Besök hemifrån av Lars Björkman. Alltid 

En av radiodebatterna vid SR P4 Sjuhärad. Vid ett tillfälle var den hemliga gästen Bert Karlsson.  

En arbetsvecka 

uppskattat! 
� 17.00: I kammaren för att bevaka 

mineralfrågedebatten 
� 18.30: Kvällsträff med representanter för 

Uthålliga städer. 
 
Torsdag 25 mars 

� 09.00: Utskottsmöte 
� 12.00: Träff med representanter från 

Västsvenska Handelskammaren 
� 13.00: Seminarium om kvinnliga 

gasellföretagare 
� 14.00: Frågestund, ställer fråga till Mats 

Odell ang. offentlig säljverksamhet. 
� 14.45: Intervjuar en ny politisk sekreterare 
� 16.00: Votering, bl.a om mineralpolitiken. 

Vi vann! 
� 16.50: Åker hem 

 
Fredag 26 mars 
� Träffar Sarifa och hennes dotter Faatima, ett av 

Sveriges apatiska flyktningbarn. Det är ett möte 
som gör ett mycket starkt intryck. Som 
medmänniska och mamma själv blöder mitt 
hjärta för den kamp Sarifa kämpar för sin 
dotters framtid. 

 
Lördag och söndag 
Tar mig tid att umgås med familjen. Smygjobbar 
och kollar mailen.  



 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 
2008-2010 

Vägen framåt  

Valrörelse 

FÖRENINGSARBETE: Som riksdagsledamot är det 
viktigt att delta i hela valkretsens valarbete. I 
föreningarna genomförs kärnan av vår valrörelse 
och där vill jag stötta och hjälpa till.  
 
SAMTALSKAMPANJ: I årets valrörelse är 
samtalskampanjen ett viktigt inslag och där kommer 
jag att lägga stor kraft.  
 
MEDIA: Samtidigt är det viktigt att bevaka media 
och skapa publicitet samt delta i de fortsatta 
mediala debatterna.  
 
PERSONVALSKAMPANJ: I valrörelsen finns 
möjlighet att profilera sig som kandidat och lyfta 
fram viktiga frågor. Personvalskampanjen är tänkt 
att fungera som ett komplement till länsförbundets 
valrörelse.  
 
 
Mina budskap 
I valrörelsen kommer det att vara tvära kast. Fokus 
kan flyttas plötsligt. Min ambition är att synas i de 
dagsaktuella frågorna och föra fram moderaternas 
politik.  
 
Därutöver kommer jag ha några egna budskap: 
 
 
Utanförskap och ungdomsarbetslöshet 
Vår största utmaning är att minska utanförskapet 
och skapa förutsättningar för fler jobb. Framförallt 
ungdomsarbetslösheten är allvarlig. Unga har svårt 
att komma in på arbetsmarknaden och drabbas 
hårdare än andra grupper.  
 

Tre lösningar 
1. Utbildning som leder till jobb 
Skolor och universitet måste drivas på starkare för 
att anpassa sina utbildningar till arbetsmarknaden. 
Utbildning ska leda till jobb. Även utbildning i 
entreprenörskap är viktigt. Med fler unga 
företagare ökar möjligheterna till jobb och tillväxt. 
För Sveriges unga är detta särskilt viktigt.  
 
2. Entreprenörskap 
Sverige och Sjuhärad behöver fler företag som kan 
och vill anställa. Villkoren för företagandet måste 
bli bättre. Med lägre arbetsgivaravgifter och 
enklare regler läggs en grund.  
 
3. Energi 
Utan energi, och då främst el, blir det ingen tillväxt. 
Utan tillväxt blir det inga nya jobb. Sverige 
behöver en stabil grundförsörjning av el och här 
har kärnkraften en viktig roll att fylla. Med fler 
alternativa energikällor skapar vi dels större 
energiproduktion och dels en större 
leveranssäkerhet. Samtidigt är det bra för klimatet. 
 
 
Vårda Alliansen 
 
 
 
 
 
 
Alliansen utgör vårt gemensamma 
regeringsalternativ. Tillsammans med våra vänner i 
Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
söker vi förtroende av svenska folket. Därför är det 
viktigt att vi arbetar aktivt och tillsammans med 
våra alliansvänner i valrörelsen. Till detta kommer 
jag så ofta det ges möjlighet att bidra.  
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Verksamhetsrapport 

Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot 

 

Kontaktuppgifter: 

070 - 288 00 62  

cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.se  


