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Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 sammanträden. Medlemstalet vid
2020 års slut var totalt 258 medlemmar, en minskning med 32 medlemmar
sedan 2019.
Det finns 3 partiavdelningar i kommunkretsen Månsarp-Norrahammar,
Tenhultsbygden och Huskvarna-Hakarp.

Anställningar
Under verksamhetsåret 2020 har Lena Elf varit tjänstledig för studier från sin
tjänst som kretsombudsman på 40%. Rosita Edfeldt har under verksamhetsåret
haft timarvodering för löpande arbetsuppgifter.



Strategisk planering
Lördag den 18 januari hölls en träff med Centerpartiet i Jönköping, Habo och
Mullsjö där strategisk planering inför valet 2022 diskuterades. Leif Andersson,
Centerpartiets Riksorganisation och distriktsombudsman Lena Sumedrea var
processledare. Ett 15-tal centerpartister medverkade på planeringsdagen.

Kommundagarna

Den 31/1 - 1/2 hölls kommundagarna i Uppsala med tal av vikarierande
partiledare Anders W Jonsson. Från Jönköpingskretsen deltog Ann-Marie
Nilsson, Anders Samuelsson, Sylve Gunnarsson och Bernt Legersjö.

Årsmöte
Årsmötet hölls tisdagen den 18 februari i Mulseryds Församlingshem och
samlade ett 35-tal medlemmar.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd Ann-Marie Nilsson talade om
vad Centerpartiet åstadkommit under det första året i ”Koalition för
Jönköping”. Regionråd Rune Backlund talade om aktuella frågor i Regionen.
Distriktsombudsman Lena Sumedrea höll i dialogen ”Samtalsår 2020”.



Distriktsstämma

Centerpartiet i Jönköpings län höll sin årsstämma lördag den 7 mars i Mullsjö
Folkhögskola. Efter elva år som ordförande för Centerpartiet i länet, lämnade
Raymond Pettersson, Värnamo över ordförandeklubban till Per Eriksson,
Stensjön, Nässjö kommun.



Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson Martin Ådahl talade
om den planerade reformen inom arbetsförmedlingen. Han menade bl.a. att
arbetsförmedlingen hjälper idag alldeles för få personer på landsbygden. Med
den planerade reformen är målet att arbetslösa ska få betydligt bättre service
än idag – var de än bor.

Utbildning och strategimöte

Lördagen den 29 augusti bjöd kretsen in till ett utbildnings- och strategimöte på
Wiredaholms Golf & Konferens, Vireda/Aneby. Distriktsombudsman Lena
Sumedrea presenterade utbildningen ”Centerakademin”. Därefter
verksamhetens utveckling med en genomgång av strategigruppernas arbete
inför valet 2022. Totalt 17 förtroendevalda deltog.



Anne Lööf är tillbaka efter föräldraledigheten. Deltagarna på utbildningen
lyssnade via nätet på Anne Lööfs sommartal. Hon presenterade bl.a.
nystartspaketet efter Coronakrisen ”Nu rivstartar Sverige”, om att ge en
injektion som nystartar ekonomin, skapar jobb och förbättrar vårt land.

Offentliga investeringar, skattesänkningar och minska kostnader för Sveriges
företag.

Strategi för Centerpartiet i Jönköpings kommun - från Corona till Valet 2022.
Strategin är framtagen med syftet att komma fram till hur Centerpartiet i vår
kommun ska kunna fortsätta att vara aktivt och fungera under Corona-
pandemin och samtidigt redan nu starta upp aktiviteter som förbereder partiet
inför valrörelsen 2022. Arbetsgrupperna har träffats fysiskt eller digitalt.

Strategigrupp inför 2022
Strategigruppen sammanträder med jämna mellanrum och förankring av
arbetet sker löpande i kretsstyrelsen och fullmäktigegruppen.
Följande personer ingår i gruppen: kommunalråd Ann-Marie Nilsson,
kretsordförande Mats Petersson, gruppledare Anders Samuelsson, vice
gruppledare Sylve Gunnarsson och distriktsombudsman Lena Sumedrea.

Arbetsgrupp för Politisk valplattform inför 2022
Med syfte att redan nu starta upp arbetet med att skissa på vilka politiska
frågor som ska vara partiets huvudfrågor till kommunvalet 2022.
Följande personer ingår i gruppen: Sylve Gunnarsson (sammankallande), Maria
Ekengard, Peter Hugosson, Erik Johansson och Agneta Sundgren.



Arbetsgrupp för Valorganisation och valbudget inför 2022
Redan nu titta på ekonomiskt utrymme för anställd personal, mediasatsningar,
hushållsutskick, kampanjmaterial etc. Analys ska också göras av vilka satsningar
som kan föras även under 2020 och 2021.
Följande personer ingår i gruppen: Anders Samuelsson, sammankallande,
Rosita Edfeldt, Bernt Legersjö och Eva Persson.

Arbetsgrupp för Medlemsvärvning
Att på ett strukturerat sätt inventera och titta på vilka personer i de olika
kommundelarna som kan tillfrågas att bli medlemmar och kandidera för
Centerpartiet inför valet 2022.
Följande personer ingår i gruppen: Mats Petersson (sammankallande), Ingegerd
Hugosson, Börje Svensson och Ann-Marie Nilsson.

Arbetsgrupp för Synlighet i medier
Att konkret jobba med partiets synlighet i medier av olika slag. Huvudfokus på
främst sociala medier och löpande få ut budskap kopplats till partiets
kommunpolitik och partiets kommunala företrädare.
Följande personer ingår i gruppen: Jessica Garp (sammankallande), Axel
Lindqvist, Emma Johansson och Lena Sumedrea.

Extrainsatt distriktsstämma
Lördagen den 26 september hölls en extra distriktsstämma. Ett nytt regionråd
skulle väljas, då regionrådet Rune Backlund som efter 14 år lämnar sitt
uppdrag. Rune har mellan åren 2006 och 2020 ingått i den politiska ledningen
för landstinget/regionen och utöver uppdraget som råd också haft en rad olika



poster inom regionen som ordförande eller ledamot i nämnder, delegation och
samverkansorgan. Innevarande mandatperiod är han utöver regionråd också
ordförande i ANA (nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet).
Rune lämnar efter egna önskemål vid årsskiftet. Han menar att han vill öppna
upp för ett generationsskifte i ledningen för gruppen och att ett lämpligt tillfälle
är halvvägs in i nuvarande mandatperiod.

En nomineringsgrupp bestående av Anders Samuelsson, gruppledare
Jönköping, Hans-Göran Johansson, kommunalråd Värnamo, Beata Allen,
kommunalråd Aneby och Lena Sumedrea, distriktsombudsman har sedan mars
månad arbetat med att förbereda valet av efterträdare till Rune.

Ett digitalt informationsmöte för ombuden i Jönköping, Habo och Mullsjö inför
distriktsstämman hölls den 9/9 av Anders Samuelsson och Mats Petersson.

På grund av pandemin så hölls stämman på fyra olika ställen i länet:
Vuxenskolan i Nässjö, Kommunhuset i Värnamo, Södra Vätterbygdens
folkhögskola i Jönköping och Ädelfors folkhögskola i Vetlanda.

På Ädelfors folkhögskola samlades Centerpartiets kommunalråd eller
motsvarande för länets samtliga 13 kommuner samt regiongruppen redan kl.
09.00. Ombuden stannade sedan kvar och deltog i stämman på plats.

Stämman inleddes med tal och frågestund (digitalt) med partiordförande
Annie Lööf.
Annie inledde med att hon är så stolt över att det nu är 15 år som hon haft
förtroendet att företräda väljarna i Jönköpings län i riksdagen. Annie talade om



hur viktigt det är med en ekonomisk nystart i hela landet och hur vi nu både
satsar på välfärden och sänker skatten för de med små marginaler och ger
arbetslösa unga en chans till jobb.

Därefter startade stämmoförhandlingar med att Nomineringsgruppen
presenterade sitt förslag. Nomineringsgruppen föreslog Per Eriksson, Stensjön,
Nässjö kommun som regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region
Jönköpings län. Nomineringsgruppen anser att vi med Per Eriksson får ett
generationsskifte i ledningen för regiongruppen samt ett visionärt och tydligt
ledarskap för framtiden.

Distriktsstämman beslutade att välja Per Eriksson till nytt regionråd och
gruppledare för Centerpartiet i Region Jönköpings län. Per tar över efter Rune
Backlund i januari 2021.

När omröstningen var klar tackade Per Eriksson för förtroendet och sa att han
ser fram emot att samarbeta med alla både genom utmaningar och
framgångar.

Även några fyllnadsval genomfördes under stämman, eftersom Per Eriksson var
ordinarie ledamot i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
(ANA). Under stämman beslutades att Raymond Pettersson, Värnamo tar över
efter Per Eriksson i ANA och Jessica Hagård, Habo som 1: e ersättare efter
Raymond Pettersson.



Under stämman riktades ett särskilt tack till Rune Backlund, som de senaste
14 åren har varit partiets främsta talesperson.

Möte inför valrörelsen 2022
Lördagen den 7 november var centermedlemmarna inbjudna till ett digitalt
möte där det informerades och diskuterades om vilka frågor som är viktigast
för Centerpartiet att driva i kommunvalet 2022 och om hur valarbetet ska
läggas upp. Totalt 17 förtroendevalda deltog i mötet.

Kommunpolitiken

2020 var ett annorlunda år. Ett år som påverkat oss alla på många olika sätt. Självklart har
kommunpolitiken påverkats av detta. Året har präglats av att hantera pandemins påverkan
på såväl kommunens verksamheter som stöd till näringsliv och ideell sektor.

Redan i april fattade kommunfullmäktige beslut om en reviderad budget. Detta då prognoser
visade att kommunens skatteintäkter minskade i förhållande till den antagna budgeten. Den
reviderade budgeten innehöll satsningar på extra åtgärder för vuxenutbildning och
arbetsmarknadsåtgärder, extra stöd till föreningslivet, slopade avgifter för uteserveringar
med mera. Allt i syfte att underlätta för dom som drabbas av pandemin. För att ta ansvar för
ekonomin i en besvärlig tid innehåll budgeten också krav på minskade kostnader i form av
stor restriktivitet med inköp och återbesättning av tjänster.

Det ekonomiska resultatet för 2020 förväntas bli ovanligt gott detta mot bakgrund av de
åtgärder kommunen gjort men framförallt av de många stödpaket som beslutats av
regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.



Den stora utmaningen är att det är stöd av tillfällig karaktär. Därför är det av yttersta vikt
med budgetföljsamhet för att långsiktigt klara en ekonomi i balans, vilket är en förutsättning
för en god välfärd.

Med ett gott ledarskap i kommunens förvaltningar och många engagerade medarbetare har
Jönköpings kommun hanterat krisen bra. Självklart har det inneburit stora påfrestningar och
tyvärr har också invånare i vår kommun, framförallt gamla och sköra, mist livet i sjukdomen
covid 19.

En som debatterade i ”Program avseende Jordbruksmarkens värde i samhällsplaneringen”

I budgeten för 2021-2023 som koalition för Jönköping tog fram och som antogs av
kommunfullmäktige är en av prioriteringarna på äldreomsorgen i form av satsningar på
utbildning, närvarande chefer, heltidsarbete och arbetsmiljö. Det är i mötet mellan den äldre
och personal som kvaliteten uppstår därför är detta en viktig satsning för framtiden.

Pandemin har också medfört stora konsekvenser på utbildningsverksamheten. Under året
har gymnasieutbildning i stor omfattning genomförts på distans. På mycket kort tid har
verksamheten lyckats ställa om. I Jönköpings kommun har vi lyckats väl under många år vad
gäller skolresultaten i såväl grundskola som gymnasieskola. Det är fortsatt av yttersta vikt att
den goda utvecklingen kan fortsätta jämte prioriteringen av en likvärdighet mellan skolorna.
Att förhindra att ungdomar hamnar i destruktiva beteendemönster och riskerar ett
långvarigt utanförskap var en av satsningarna inför 2020. Under året har det förebyggande
arbetet påbörjats.



Stödet till föreningslivet var en av Centerpartiets viktiga frågor inför den här
mandatperioden. Nu kan vi konstatera att förutom de tillfälliga förstärkningar som skett till
föreningslivet på grund av pandemin har också permanenta förstärkningar skett av
investeringsstödet till föreningar med egna anläggningar men också en höjning av bidragen
till pensionärsorganisationerna.

Trots den svåra situation vi befinner oss i där flera branscher drabbats hårt, det gäller inte
minst detaljhandel, restaurang och hotellnäring och inte att förglömma kommunens egna
mässbolag Elmia, så finns det fortsatt en stor efterfrågan på mark från företag i andra
branscher som vill växa eller nyetablera. Det är glädjande och innebär att det är fortsatt
tryck på våra verksamheter att bygga upp kommunens markreserv och att planera för såväl
verksamheter som bostäder i en växande kommun. I det sammanhanget ska nämnas den
politiska framgång Centerpartiet rönt vad gäller jordbruksmarkens värde. Detta var en högt
prioriterad fråga i valrörelsen.

Efter sommaren fattades beslut i kommunfullmäktige om nya riktlinjer som ska gälla i
samhällsplaneringen och där brukningsvärd jordbruksmark ska undantas exploatering. Ett
stort arbete har gjorts av flera av Centerpartiets förtroendevalda och beslutet har fått stor
medial uppmärksamhet, inte bara lokalt utan även i riksmedia och i många andra delar av
landet.

Under det år som gått har vi i Centerpartiet visat att vi på ett ansvarsfullt sätt klarat av att
leda kommunen genom en pandemi samtidigt som vi blickat framåt och fattat beslut som
bidrar till en hållbar utveckling av Jönköpings kommun.



Fullmäktigegruppen

Centerpartiets fullmäktigegrupp består av följande ordinarie ledamöter:

Ann-Marie Nilsson, Jönköping
Anders Samuelsson, Jönköping
Lena Sumedrea, Barnarp
Axel Lindqvist, Ölmstad
Ingegerd Hugosson, Taberg
Carl-Johan Stillström, Huskvarna
Sylve Gunnarsson, Månsarp

Ersättare:
Göran Bäckstrand, Jönköping
Stefan Gustavsson, Bankeryd
Börje Svensson, Tenhult
Eva Lundemo, Jönköping

Hela gruppen har varit aktiva i fullmäktigedebatten och på så vis tydliggjort
Centerpartiets uppfattning i viktiga frågor.

Politikutvecklingsgrupper

För att utveckla den politiska diskussionen inom olika sakområden har olika
nätverk bildats bestående av partiets förtroendevalda inom politikområdet och
intresserade medlemmar. Dessa nätverk är öppna för alla intresserade
medlemmar att ansluta till. Vice gruppledare Sylve Gunnarsson ansvarar för att
stödja dessa nätverk. Just nu finns det följande politikutvecklingsgrupper:

 Samhällsbyggnadsområdet
 Sociala frågor och äldreomsorg
 Förskola och utbildning samt kultur och fritid
 Kommunala bolag



Kommunal beredning

Månatliga kommunala beredningar har hållits på måndagar samma vecka som
fullmäktige har sammanträtt. Då har vi diskuterat spännande och aktuella
kommunala frågor. Alla medlemmar i Centerpartiet i Jönköpings kommun är
välkomna till detta forum.

Det har varit ganska hög närvaro på de kommunala beredningarna under 2020
där vi efter mars månad haft digital närvaro som ett alternativ och vi från
november genomfört mötena helt digitalt. Detta har dock fungerat bra via
Zoom där kretsen investerat i digital utrustning.

Följande frågor har debatterats under året:

Januari Kollektivtrafiken i Jönköpings kommun

Februari Kommunala bolaget Elmia samt kommunens fastighetsstrategi

Mars Skolfrågor

Maj Kommunala bolaget June Avfall samt återvinningsfrågor

Juni Budgetprioriteringar 2021 till 2023

Augusti Digitaliseringen i kommunen

Oktober Föreningsbidrag i framtiden

November Kommunala bostadsbolagen Vätterhem o Junehem

December Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, överförmyndarnämnden



Regiongruppen från Jönköpingskretsen

Rune Backlund            Anders Samuelsson
Regionråd                                                                               Ledamot i regionfullmäktige t.o.m. mars 2020

Emilie Walfridsson                                         Eva Lundemo
Ledamot i regionfullmäktige                                               Ledamot i regionfullmäktige fr.o.m. mars 2020

Regiongruppen

Av regionsgruppens åtta ledamöter är tre invalda och bosatta i Jönköpings kommun. Det är
Emilie Walfridsson och Rune Backlund samt Anders Samuelsson som under året avsade sig
sitt uppdrag i regionfullmäktige. Han ersattes av Eva Lundemo som den här mandatperioden
varit förste ersättare i den norra valkretsen.



Rune Backlund som varit Centerpartiets landsting-/regionråd sedan valet 2006 lämnade
efter 14 år detta uppdrag vid årets slut. Till hans efterträdare utsågs vid en extra
distriktsstämma Per Eriksson, Stensjön, Nässjö kommun.

Centerpartiet ingår i en koalition på sex partier som leder regionen med en betryggande
majoritet i regionfullmäktige.

Merparten av sammanträdena i regiongruppen och regionens politiska organ har fått
genomföras digitalt under året. Covid 19 och pandemins påverkan på sjukvården och övriga
samhället har helt dominerat arbetet.

Det första kända fallet i Sverige konstaterades och vårdades på Ryhov i slutet på januari. Det
blev startpunkten på det som senare kom att bli den pandemi som dominerat all verksamhet
inom regionen. I mars månad ökade smittspridningen och antalet personer som behövde
sjukhusvård ökade snabbt i samhället. På försommaren och under sommaren minskade
smittspridning i länet för att åter ta fart i senare delen av hösten. I slutet på året redovisades
de högsta dags siffrorna för antalet smittande och antalet inneliggande för sjukhusvård.
Belastningen på sjukvården och framförallt dess personal har varit extremt hög under i stort
sett hela 2020. Mycket av den planerade vården t.ex. operationer har fått ställas in eller
skjutas fram.  I slutet på året kom godkännanden av de första vaccinen för Covid 19 och
förberedelser påbörjade för vaccinering på bred front.

För regionens övriga ansvarsområden har det till stor del handlat om att hantera
konsekvenserna av de rekommendationer som gällt under pandemin. Dessa har särskilt
drabbat vissa utsatta branscher som besöksnäringen, hotell, restauranger och
kulturverksamheter. Även kollektivtrafiken har påverkats starkt och tappat mycket resande.



Slutord

Äntligen är 2020 slut!

Det är ju inte så roligt att inleda avslutningsorden så men 2020 har inte varit ett
bra år för föreningar. Politiskt har vi haft stora framgångar men tyvärr har ju
Corona/Covid gjort att vi inte har kunnat träffas på samma sätt som förut. Det
har tagit tid för oss att vänja oss vid de nya mötesformer och många av våra
medlemmar har ju inte heller möjlighet att använda de digitala lösningarna. Det
har gått ganska bra att svänga om till digitala möten, arbetsgrupper och övriga
träffar. Samtalsåret inleddes bra och vi hann prata igenom våra möjligheter
samt styrkor och svagheter. Underlaget från årsmötet blev ett bra underlag till
arbetet valplattformen som fortsätter i år.

Vi hoppas och vet att det nu blir bättre, under våren och försommaren så får vi
fortsätta att träffas digitalt och per telefon. Men snart återgår allt till det lite
mer normala och 2021 kommer att bli mycket bättre. Tex som kommer Lena Elf
tillbaka till oss som deltidsanställd nu i februari för att jobba som
kommunikatör.

Tack alla ni som har hjälpt till under detta år, utan era insatser hade det inte
varit möjligt.

Och tänk vad härligt att få avsluta med ”Väl mött under 2021”

Jönköping februari 2021
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