Verksamhetsberättelse 2016
Centerpartiet i Stockholms län

REPRESENTATION
DISTRIKTSSTYRELSEN
Ordförande Michaela Haga, Österåker
Vice ordf. Tage Gripenstam, Södertälje
Andre vice. ordf. Annica Nordgren, Täby
Ledamot Patrik Buddgård, Lidingö
Ledamot Johan Krogh, Nacka
Ledamot Christine Lorne, Nacka
Ledamot Alireza Akhondi, Danderyd
Ledamot Robert Steffens, Botkyrka
Ledamot Christian Ottosson, Huddinge
Ledamot Petri Salonen, Haninge
Ledamot Emelie Löthgren, Norrtälje
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad

Malin Stampe, CUF
Linda Chalkias, CK
Konrad Hellberg, CS
Gustav Hemming, Centerpartiet Stockholm stad
Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot
Per Lodenius, Riksdagsledamot

STYRELSEREPRESENTANTER I ANDRA ORGANISATIONER
Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF)
Ordinarie: Robert Steffens
Ersättare: Christine Lorne
Centerkvinnor (CK)
Ordinarie, Patrik Buddgård
Ersättare: Petri Salonen
Stockholm stad:
Ordinarie, Alireza Akhondi
Ersättare: Emelie Löthgren

Centerstudenter
Ordinarie, Johan Krogh
Ersättare, Christian Ottosson
FÖRTROENDERÅD
Ordinarie, Michaela Haga
Ordinarie, Tage Gripenstam
Ersättare, Annica Nordgren
Ersättare, Christian Ottosson
Ersättare, Emelie Löthgren
OMBUD TILL PARTISTÄMMAN
Ordinarie, Michaela Haga
Ordinarie, Tage Gripenstam
Ordinarie, Annica Nordgren
Ordinarie, Christian Ottosson
Ordinarie, Emelie Löthgren
Ordinarie, Alireza Akhondi
Ordinarie, Konrad Hellberg
Ersättare,
Ersättare,
Ersättare,
Ersättare,
Ersättare,
Ersättare,

Petri Salonen
Johan Krogh
Robert Steffens
Christine Lorne
Patrik Buddgård
Jonathan Riberth

RIKSDAGSLEDAMÖTER från och med 2010
Ledamot Kerstin Lundgren, Södertälje
Ledamot Per Lodenius, Norrtälje

LANDSTINGSFULLMÄKTIGELEDAMÖTER från och med okt 2014
Ordinarie:
Bosse Andersson (Nordväst)
Stefan Bergström (Nord)
Anders Olander (Nordost)

Mia Wallgren (Ost)
Ersättare:
Karin Broström
Lars Carlsson
Michaela Haga
Christina Brofalk
Erik Östman
Kjell-Erik Börjesson
Kent Ivarsson
Hans Lindqvist
Ulrica Riis-Pedersen
REPRESENTANTER KOMMUNFÖRBUNDET I STOCKHOLMS LÄN
Representant Kommunförbundet Stockholm läns styrelse Christian
Ottosson (ledamot) & Karin Ernlund (ersättare)
KOMMUNALA SEKTIONENS STYRGRUPP
Christian Ottosson (Huddinge, sammankallande)
Karin Ernlund (Stockholm)
Annica Nordgren (Täby)
Gustav Hemming (Landstinget)
Ann-Christin L Frickner (Upplands-Väsby)
REGIONPOLISRÅD
Ledamot Christian Ottosson
LUFTVÅRDSFÖRBUND
v. Ordf Hans Peters
STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET
Ann-Christine Larsson Frickner
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN STOCKHOLMS LÄN
Michaela Haga
Ersättare: Leif Ståhl
STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN (FÖRBUNDSSTYRELSE)
Per Lodenius

SKL
Aphram Melki (samhällsbyggnad)
Gustav Hemming (ers styrelsen, programberedning för klimat)
VALBEREDNING
Nord
Ordinarie Stefan Bergström, Sundbyberg
Ersättare Ingwar Åhman-Eklund, Sollentuna
Nordost
Ordinarie Gunnar Enlund, Norrtälje
Ersättare KG Eriksson, Täby
Nordväst
Ordinarie Gill Brodin, Sigtuna
Ersättare Johan Lyren, Ekerö
Sydväst
Ordinarie Leif Åhlin, Södertälje (Sammankallande)
Ersättare Lennart Ygstedt, Nykvarn
Sydost
Ordinarie Therese Bergendahl, Nynäshamn
Ersättare Sven-Olof Kåhre, Haninge
Ost
Ordinarie Ulrika Riis-Pedersen, Tyresö
Ersättare Hans Peters, Nacka
Centerkvinnorna
Ordinarie Eva-Britt Sandlund
Ersättare Monica Serrander
CUF
Ordinarie Mathilda Laestadius
Ersättare Lovisa Kronsporre

Centerstudenter
Ordinarie Vakant
Ersättare Vakant
REVISION
Ordinarie Urban Thornberg, Täby (sammankallande)
Ordinarie, Britt-Marie Åhman, Norrtälje
Ersättare Anton Thorell, CUF
Ersättare Bengt Nylander, Huddinge

UTMÄRKELSER
Vid årsstämman delades Guldnålen ut till Berndt Eriksson(Sundbyberg),
Raymond Svensson(Haninge), Per Wallenthin(Järfälla), Göthe Johansson
(Botkyrka) & Sune Holgersson (Solna). Knut Nilsson-stipendiet tilldelades
för 2014 till Båtskroten. Vid årsstämman utnämndes Nynäshamn till årets
krets för sitt aktiva arbete med att skapa samhörighet och aktivitet.

VERKSAMHET
Medlemmar
Vid årets början var den totala medlemssiffran i distriktets 25
kommunkretsar 1700 och vid dess slut 1767 i partiet och alla
syskonorganisationer.
Vid årets start hade vi 807 personer som följde distriktets Facebook sida,
vidd året slut var det 877.
Organisation
Under året har distriktet arbetat i enlighet med en verksamhetsplan för
2015-2018. Distriktsstyrelsen har under året jobbat med att hitta
arbetsformerna för styrelsen, hitta nya målgrupper, arbetat fram en
valplan samt stadgeenligt arbete för att bedriva distriktsverksamhet.
Distriktsstyrelsen har sammanträtt 11 gånger under året. Därutöver har
styrelsens olika arbetsgrupper sammanträtt och haft kontakt både via
telefon och mail.
Nya Målgrupper är ett särskilt och långsiktigt arbete för att hitta formerna
för och stödja fyra kretsar i deras arbete för att öka antalet väljare,
medlemmar, förtroendevalda och blivande kandidater som har
utomnordisk bakgrund. Samma kretsar deltar tillsammans med enskilda
personer från andra kretsar i riksorganisationens parallella och
kompletterande mångfaldssatsning.
Kommunala sektionen
Arbetet i kommunala sektionen har fortsatt att utvecklas under året med
sex träffar med olika teman, detta år med såväl kvällsmöten som
dagmöten. Frågan om mottagande av nyanlända, och boende till dem, har
varit en återkommande punkt för diskussion mellan gruppledarna.
Inför remissbehandling av förslaget till ny regional utvecklingsplan för
regionen – RUFS – gjorde kommunala sektionen, med stöd från
landstingskansliet, ett särskilt arbete med att ta fram underlag utifrån
Centerpartiets ståndpunkter.
Några andra politiska frågor som har diskuterats med inbjudna talare är
trafikförsörjningsprogrammet, arbetet mot våldsbejakande extremism,

näringslivsklimatet i regionen, cykling, miljömålsberedningens arbete,
”nudging” samt delningsekonomin.
Syftet med den kommunala sektionen är fortsatt att för de kommunala
gruppledarna utgöra ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter,
samordna Centerpartiets politik i kommunövergripande och aktuella frågor
samt bidra till att profilera Centerpartiets politik.

Kommunikation
Distriktet har månatligen skickat ut information om kommande händelser
samt utskick om allt från seminarium, utbildningar och diverse andra
erbjudanden. Hemsidan har uppdaterats med löpande information om
kommande händelser och Facebook sidan har blivit mer använd för
allehanda händelser och informationsdelningar.
Utbildningar
2016 har utbildningar varit en stor del av distriktets aktiviteter
tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Distriktet hade en väldigt
uppskattad ledarkonferens i Södertälje med inriktning mot integration,
föreläsare bjöds in från: Expo, Svenska fotbolls förbundet, Skanska,
Veidekke, Nat. Centr. För Svenska som andraspråk och Johanna Jönsson.
Till detta har distriktet haft dels en djupgående ledarskapsutbildning med
start i september och som sedan övergått till en valfri extra utbildning i
självledarskap som hållits under tre träffar under hösten och våren 2017.
Utöver dessa storsatsningar har nedan utbildningar hållits:
Ny i Centerpartiet, grundutbildning
En utbildning som riktar sig till nya medlemmar för att ge dem en grund i
hur partiet ser ut, agerar och partiets historia.
PR kväll med Regionenheten
En grundgående kväll med praktiska övningar i hur man gör insändare och
betonar orden för att få mest genomslag.
Luncher med Svenskt Näringsliv
Luncher där Svenskt Näringsliv bjuder in talare på områden såsom,
utbildning, företagande och Företagarkommuner.

Studiecirkel om Matlandet Sverige
Tre tillfällen där vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan bjudit in
kostupphandlare från Södertälje kommun, LRF och fd. Landsbygdsminister
Eskil Erlandsson att berätta om hur man kan jobba med mat som politiskt
område.
Studiecirkel i Kommunikation
Tre kvällar om kommunikation tillsammans med Staden och
Studieförbundet. Man har gått genom sociala medier, hur man talar, och
hur man använder kroppen för att tala.

Aktiviteter
Under året jobbade distriktet med mycket medlemsinriktade aktiviteter
med som ämna att ge våra medlemmar mer kunskaper i flera ämnen.
Årsstämma
Årsstämman hölls den 19:e mars 2016 i Landstingshuset, Stockholm.
En välbesökt stämma där Emerich Roth berätta om sin flykt från
Nazisterna och samhällsspegling.
PR kväll med Hannes & Christian
En kväll där Hannes Hervieu och Christian Wallin berätta om hur man
använder partiets varumärkesmanual samt om Hannes arbete i
Europaparlamentet.
Per Lodenius i länet. Alla ska få idrotta
En distriktskampanj där Per Lodenius träffade ett antal föreningar
tillsammans med distrikts representanter och pratade om idrott,
riktat mot rörelsehindrade. Inför Paralympics.
Kerstin Lundgren i länet
Under en dag ordnade distriktet möten med ett antal föreningar i
Botkyrka. För att dels öppna kontakter mot föreningarna samt visa
vårt intresse i deras frågor.
Stockholmskonferensen
En konferens där alla kretsar bjuds in för att prata om regionens
framtid och hur vi ska satsa för framtiden. Närmare 100 personer var

med och tog fram politiska frågor för att 7 arbetsgrupper (Trafik,
Bostad, stadsutveckling, integration, landsbygd, utbildning/skola
samt Välfärd) ska kunna jobba vidare med att ta fram ett
regionpolitiskt program för valet 2018.

EKONOMI OCH PERSONAL
Distriktsledningen har under 2016 genomfört aktiviteter i enlighet med
ovan redovisningar. Sammantaget redovisar distriktet ett positivt resultat
på 604 785 kronor. För detaljer kring distriktets ekonomi hänvisas till
bokslut.

SAMARBETE
Under 2016 tilldelade distriktet ekonomiskt stöd till Ungdomsförbundet,
Centerkvinnorna och Centerstudenter. För Centerkvinnornas,
Ungdomsförbundets och Centerstudenternas verksamhet hänvisas till
deras egna verksamhetsberättelser för 2016. Samtidigt är det väldigt
positivt att se CUF´s stora ökning i medlemstal, 543 medlemmar. Ett
medlemstal som inte setts på måna år i distriktet.
Samarbetet med Centerpartiet i Stockholm stad har under 2016
utvecklats för att t.ex. ta fram en gemensam hemsida för regionen
tillsammans med utbildningsinsatser samt div. andra regiongemensamma
frågor. Till detta har samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan
utvecklats ytterligare och under 2017 kommer ett antal andra samarbeten
utvecklas för att binda fler organisationer till distriktet.

Landstinget
Centerpartiet i Stockholms läns landsting har under 2016 arbetat aktivt och
strategiskt med våra övergripande politiska sakområden. Centerpartiets rotel i
landstinget är miljö-, skärgårds- och regionplaneroteln. Anställda vid roteln var
vid årsskiftet 2016/2017: Gustav Hemming (landstingsråd), Lars Nordgren (vik.
kanslichef och landstingsrådssekreterare med ansvar för miljö), Markus
Berensson (förste landstingsrådssekreterare med ansvar för regionplanefrågor),
Petra Björk (landstingsrådssekreterare med ansvar för hälso- och
sjukvårdsfrågor), Alfred Askeljung (landstingsrådssekreterare med ansvar för
trafikfrågor), Mathilda Laestadius (assistent och landstingsrådssekreterare för
kulturfrågor), Morgan Berglund-Williams (pressekreterare). Sofia Jöngren
(kanslichef och politisk sekreterare för miljö- och skärgårdsfrågor) och Daniela

Sameland (assistent och landstingsrådssekreterare för kulturfrågor) var vid
årsskiftet föräldralediga, men tillhör kansliets personal.
Under 2016 har vi fortsatt sett ett starkt miljö- och utvecklingsarbete inom
sjukvården, kollektivtrafiken och regionplaneringen har bedrivits med framgång,
inte minst tack vare ett starkt engagemang av Centerpartiet. Genom bland annat
en stark medienärvaro, med ökad närvaro i samtliga regionala medier inom
framför allt våra ansvarsområden, har vi tydliggjort för väljare att en röst på
Centerpartiet i landstinget är en röst för en Stockholmsregion som drivs av
innovativa och gröna idéer, tillväxt och utveckling i hela länet.

Hälso- och sjukvård
Inom sjukvården har en ny välbehövlig struktur för länets närakuter, ett nytt
ersättningssystem och 140 färska miljoner till vårdcentralerna beslutats.
Besluten innebär en starkare och närodlad vård. Under det gångna året togs
även beslut att göra sprututbytet permanent, som Centerpartiet kämpat för
länge. Landstinget ska dessutom utreda hur privata tandläkare kan vara med och
ta emot asylsökande vuxna som behöver tandvård.

Trafik
På trafikområdet har det hänt mycket. Centerpartiet är en aktiv del i arbetet med
den utbyggda tunnelbanan, som fortsätter att rulla framåt. Ritningarna och
avtalen för den nya tunnelbanan har under 2016 hunnit blivit färdiga och snart
kan spadarna sättas i marken, dessutom har förarbetet inför Citybanans
öppnande gått som på räls. Snart kommer pendeltågstrafiken att fungera bättre
för länets invånare. I skärgårdstrafiken så har den Nord-sydliga tvärlinjen gått
ytterligare ett år. Under året har, på bland annat Centerpartiets initiativ, en
blocköverskridande lösning kring finansieringen av kollektivtrafiken beslutats om.
Beslutat innebar enhetstaxa i hela SL-trafiken, säkrad utbyggnad av
Roslagsbanan, räddade bussar på Södertörn, tvärbana till Kista och spårvagn city
till Stockholms Central.

Miljö- och regionplanering
Centerpartiet har lett processen med att bilda regionen och Stockholms läns
landsting har nu skickat in en ansökan om att göra detta till regeringen.
Landstingets nya miljöprogram, som beslutades om under hösten 2016, var även
det en process som leddes av Centerpartiet och vårt avtryck i miljöprogrammet
syns bland annat i att kollektivtrafiken ska bli helt fossilfri, att landstingets

patientmåltider ska bli mer ekologiska och närodlade och att arbetet med
antibiotika ska bli mer hållbart.
Tack vare Centerpartiet så har landstinget under året instiftat ett regionalt
cykelkansli som nu är igång och samverkar med kommunala aktörer och företag
för att utveckla länets pendelcykelstråk. Cykelkansliet tar bl.a. fram det årliga
cykelbokslutet som visar hur mycket de olika kommunerna satsar på att utveckla
cykelinfrastrukturen och har precis gett sig i kast med att upprätta åtgärdsplaner
för några av länets viktigaste cykelstråk. Regionplanen varit ute på remiss och
Gustav Hemming ha träffat alla länets kommuner vid ett flertal tillfällen. För
första gången så kommer landstinget att ta fram en regional klimatfärdplan i
syfte att visa vad Stockholms län behöver göra för att bli helt klimatneutralt år
2050. Dessutom ska Stockholms läns landsting, på Centerpartiets initiativ, ta
fram en strategi för hur länets skärgårds och landsbygd kan utvecklas under de
kommande decennierna. Slutligen ska en regional godsstrategi tas fram för att
minska utsläppen, reducera trafiken och även öppna upp för ny
bostadsbebyggelse på sina hålla. Landstinget tar därför just nu fram en regional
godsstrategi.

Stockholms län den 25 Mars 2017
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