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Kretsordförande har ordet 

Livet är inte som det brukar. Det är vi alla medvetna om och detta 
påverkar vår vardag hela tiden. 

Då vi i kretsstyrelsen har följt Folkhälsomyndighetens  

rekommendationer har alla våra styrelsemöten varit digitala.  
Ett resultat av detta är att vi blivit mera och mera kunniga på hur man 

ska genomföra denna mötesform. Vi sparar också tid och det är bra för 
miljön med färre resor. Å andra sidan kommer man inte ifrån att det 
finns fördelar med fysiska möten. Det är alltid lättare att samtala och 

diskutera när man kan se både ansiktsuttryck och andra reaktioner.  

Efter årsmötet den 27 februari har vi haft fyra styrelsemöten.  

Dessa har resulterat i diskussioner runt nomineringsarbete inför valet 2022, upparbetande av 
projekt ”Lokalombud” samt hur vi ska kommunicera vår politik och då framför allt när det 
gäller insändare. Som du kanske uppmärksammat har vi haft ett antal sådana under våren.  

Lokalombud 

Traditionellt sett har Centerpartiet och centerrörelsen haft en stor organisation med många 

medlemmar som ingått i en avdelning i en by eller tätort. Detta har medfört att 
representanter för Centerpartiet funnits utspridda inom i stort sett hela kommunen. De har 
kunnat framföra Centerns politik till väljarna men har också varit lyhörda för väljarnas tankar 

och synpunkter. Dessa har kunnat kommuniceras till förtroendevalda i Centerpartiet. På så vis 
hade alla ett inflytande i vad som hände och därmed kunde vår medlemmar vara med och 

påverka politiken.  

Nu har många avdelningar har lagts ner och medlemsantalet har minskat. Dock har 
Centerpartiet fortfarande sina medlemmar utspridda över hela kommunen. 

Eftersom vi haft denna utveckling behöver vi hitta nya sätt att arbeta på. Därför tänker vi 
utse s.k. ”Lokalombud” för partiet. 

Lokalombudets område täcker antingen in en stadsdel, tätort eller en bygd. Hen kan lyssna in 
vad folk tycker och tänker just i detta område och genom sitt uppdrag som lokalombud 
förmedla synpunkter till förtroendevalda centerpartister. Det kommer inte att vara fastlagt 

hur ofta samtal ska ske mellan lokalombud och förtroendevalda, utan behovet får styra.  

Syftet är att ge Centerpartiet i Växjö en bättre förmåga att fånga upp medborgarnas 

synpunkter och idéer. Vår tanke är att det ska finnas två personer i ett geografiskt område 
som kan dela på uppdraget. På så sätt blir det inte betungande och vi når en bredare och 
större målgrupp. 

Första uppstartsmötet kommer att genomföras i augusti. Eftersom vi fortfarande söker 
efter fler personer som vill engagera sig i de lokala frågorna tillsammans med Centerpartiet, 

uppmanar jag dig som känner att du skulle vilja engagera dig som kontaktperson att höra av 
dig till mig. Var inte blyg! Jag blir jätteglad om du hör av dig. 



Centerpartiets framtida politik 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med valprogrammet inför valet 2022.  

Det bildades då några grupper som var och en tog ansvar för ett politikområde. Ledare för 
gruppen blev den person som representerar Centerpartiet i den nämnd som politikområdet 
omfattar. 

Den arbetsgrupp som kommit längst är ”Näringslivsgruppen”. De har haft flera möten med 
näringslivsreprentanter och som du kanske också sett har de skrivit flera insändare i 

Smålandsposten. 

De övriga politikgrupperna har kommit olika långt i sitt arbete. Jag uppmanar dig att 
engagera dig i någon av dessa grupper. Vi vill ha dina åsikter om hur framtida centerpolitik 

ska vara. Under våren med Coronaviruset har förutsättningarna och osäkerheten om framtida 
politik ökat markant. Vad vi vet alldeles säkert är att nya och innovativa lösningar krävs inte 

minst inom äldreomsorgen. Frågorna är många. Därför är det extra viktig att just du deltar i 
arbetet med vår framtida politik.  

Om du är intresserad av att påverka politiken i framtiden ber jag dig ta kontakt med någon 

av följande personer: 

- Vård och omsorg, Margareta Jonsson, mailadress: maggan.vaxjo@gmail.com  

- Skola och barnomsorg, Tina Sturesson, Tina.Sturesson@centerpartiet.se 

- Arbete och välfärd, Tomas Johansson, tomas.johansson.v@gmail.com 

- Näringsliv, Claes Bromander, Claes.Bromander@denbro.se  

- Statsbyggnad och miljö, Andres Håkansson, andreas.hakansson@centerpartiet.se 

- Kultur och fritid, Annika Nilsson, annika.nilsson2@vaxjo.se 

 

Nomineringar inför valet 2022 

Vid årsmötet i februari valdes Thomas Karlsson, Maggan Jonsson och Sven Johansson till 
nomineringskommittén inför valet 2022. Vi i kretsen har haft ett inledande samtal med 

gruppen som lett till att deras arbete kommer att starta i början av hösten. Mer information 
om när och hur arbetet kommer igång och när det är tid att nominera kandidater återkommer 

vi med när det blir aktuellt. 

 

Sist men inte minst vill jag berätta att vi nu köpt in en 

lådcykel som står på expeditionen. Denna ska användas 
ute i samhället på olika ställen. Kanske vill du ta en tur 

på stan. När vi vet hur det går med Coronaviruset, 
kommer vi att göra många olika aktiviteter där vi 
använder cykeln. 

 

Med dessa ord vill jag och kretsstyrelsen önska dig en  

riktigt härlig sommar! 

 

Annika Nilsson 

Kretsordförande 

Annika.nilsson2@vaxjo.se 

070 56 00 206 


