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Styrelsen för Centerpartiet i Norrköpings kommun får härmed avge följande berättelse 
för verksamhetsåret 2020: 
 
Kretsstämman 
Kretsens årsstämma hölls tisdagen den 25 februari 2020 på Vrinnevisjukhuset 
(Vingården), Norrköping.  Stämman inleddes med välkomstord av ordförande Christian 
Widlund, Norrköping.  Därefter informerade vårddirektör Jessica Frisk om 
Vrinnevisjukhusets ombyggnationer och framtid.  Närvarande medlemmar deltog också i 
diskussionerna med de frågeställningar som riksorganisationen tagit fram kring partiets 
politik.  Kretsen bjöd också på smörgåstårta, kaffe/thé och semla.  Till 
stämmoordförande valdes Curt Andersson, Vikbolandet. 
 
Kretsstämman gjorde följande val: 

Kretsordförande Christian Widlund, Norrköping (omval) 
Vice ordförande Pia Berglund, Åby (omval) 

Styrelseledamöter   Ersättare (tjänstgör i nämnd ordning) 
Per Strålin, Norrköping (omval)  Johnny Håkansson, Åby (omval) 
Kay Andersson, Vånga (nyval)  Markus Åkerman, Åby (omval) 
Ann-Louise Israelsson, Vikb. (nyval)  Johanna Forsell, Norrköping (omval) 
Peter Gustavsson, Kolmården (omval)  Mikael Appelberg, Norrköping (omval) 
Ingela Fredriksson, Norrk. (omval)  Camilla Hahn, Norrköping (nyval) 
Mats Appel, Norsholm (nyval)  Emil Edebo, Norrköping (nyval) 
Roger Sandström, Norrköping (omval)  Elza Gunnarsson, Norrköping (nyval) 
 
Styrelsen har adjungerat gruppledaren/kommunalrådet Karin Jonsson och regionrådet 
Kerstin Sjöberg. 
 
Revisorer    Ersättare 
Kerstin Garstad, Norrköping (omval)  Madeleine Johansson, Simonst. (nyval) 
Lars-Olof Johansson, Vikb. (nyval) 
 
Till ordförande i kretsens valberedning utsågs Kajsa Törnqvist Netz, Mem.  Inga motioner 
eller medlemsinitiativ hade inkommit.   
 
 
Kretsstyrelsen 
Centerpartiets kretsstyrelse har under året haft åtta stycken protokollförda 
sammanträden; 16 januari, 25 februari, 7 april, 7 maj, 4 juni, 10 september, 22 oktober 
och 15 december.  Styrelsen har också haft två träffar i samband med sommar- och 
julavslutning samt genomfört en verksamhetsplanering med sikte mot valet 2022.   
 
 
Arbetsutskottet 
Partiets arbetsutskott har bestått av presidiet Christian Widlund och Pia Berglund samt 
kassören Per Strålin, sekreteraren Roger Sandström och gruppledaren/kommunalrådet 
Karin Jonsson.  Arbetsutskottet har träffats för att förbereda handlingar eller aktiviteter 
till kommande styrelsemöten.  Från arbetsutskottet skrivs endast minnesanteckningar.  
 
 
Expedition 
Kretsens expedition har varit förlagd till Nygatan 105B.  Kretsens lokaler disponeras även 
av CUF. 
 
 
Anställda 
Under 2020 har kretsen inte haft någon anställd. 
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Kommunfullmäktigegruppen 
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp, tillsammans med nämndledamöter och 
intresserade medlemmar, träffats regelbundet inför varje 
kommunfullmäktigesammanträde.  Mycket av arbetet har varit relaterat till det praktiska 
arbetet i och med att vi, tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och 
Socialdemokraterna regerar kommunen.  Centerpartiet har därför inte motionerat eller 
interpellerat under 2020, men varit aktiva i media via insändare och debattartiklar. 
 
Sedan valet 2018 har kommunfullmäktigegruppen följande utseende: 
Ordinarie:    Ersättare: 
Karin Jonsson, Vikbolandet  Kay Andersson, Vånga 
Christian Widlund, Norrköping  Roger Sandström, Norrköping 
Erik Darenius, Åby (t. o. m. 200216)  Pia Berglund, Åby (200909 – 201007) 
Kajsa Törnqvist Netz, Vikbolandet  Per Strålin, Norrköping (fr.o.m. 201007) 
Lars-Olof Johansson, Vikbolandet 
Ingela Fredriksson, Norrköping (200216 - 200711) 
Alexandra Asp, Norrköping (fr.o.m. 200711) 
 
Gruppledare i fullmäktigegruppen och tillika kommunalråd har varit Karin Jonsson.  
Gruppordförande har varit Lars-Olof Johansson och som politisk sekreterare för 
kommunfullmäktigegruppen har Roger Sandström varit anställd på 50 procent. 
 
 
Regiongruppen 
Vi ingår sedan 2014 i Koalition för Östergötland, som består av Centerpartiet, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.  Efter valet 2018 fortsätter koalitionen 
att leda Region Östergötland - men nu i minoritet.  
 
Under 2020 har regionfullmäktigegruppen haft tio möten, varav ett gemensamt möte 
med Koalition för Östergötlands partigrupper.  Den 11-14 mars gjorde regiongruppen en 
studieresa till Storuman.  Resan gjordes med nattåg.  I Storuman besöktes 
Glesbygdsmedicinskt centrum.  Där bedrivs forskning och utveckling av metoder för 
distansmedicin som är praktisk att tillämpa i bygder där det är glest befolkat.  Under 
resan träffade gruppen även Centerpartiets gruppledare i region Västerbotten Ewa-May 
Karlsson samt kommunalrådet i Umeå Mattias Larsson.  
 
Ämnen som har diskuterats på gruppmöten under året har varit information och 
diskussion om budgetarbete, Nära vård arbetet, arbete med att ta fram en ny styrmodell, 
information om arbetet med den Regionala Utvecklingsstrategin, arbetet med den 
Regionala Trafikförsörjningsprogrammet, information från psykiatrin samt genomgång av 
regionfullmäktigeärenden.  En stor del av årets arbete har präglats av Corona-pandemin 
som lamslagit hela världen under 2020.  Under året har flera av gruppmötena förlagts 
utanför regionhuset.  Besök har gjorts på Löfstad Slott, Kinda Kanal och Vreta Kluster.  
Tre av regiongruppsmötena har hållits helt digitalt via Zoom.  
 
Regionråd och gruppledare har under året varit Kerstin Sjöberg, Vikbolandet.  Julie Tran, 
Linköping har också varit regionråd och ordförande i Trafik- och 
Samhällsplaneringsnämnden.  Roger Sandström är ordförande i TvNo AB, som är ett 
bolag som ägs gemensamt med Region Jönköpings län och Norrköpings kommun.  
Politisk sekreterare på 100 procent har Christian Widlund, Norrköping varit anställd. 
 
Sedan valet 2018 fick landstingsgruppen följande representation från Norrköping: 
Ordinarie:    Ersättare: 
Kerstin Sjöberg, Vikbolandet  Madeleine Johansson, Åby 
Roger Sandström, Norrköping  Johan Lundgren, Norrköping 
    Ingela Fredriksson, Nkp. (t.o.m. 200711) 
    Fredrik Blomberg, Nkp. (fr.o.m 200711) 
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Riksdagsarbetet 
Vid valet 2018 blev Magnus Ek, Valdemarsvik vår nya riksdagsledamot.  
Magnus är suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden samt 
ledamot av Utrikesutskottet och Nordiska rådets svenska delegation.  
Magnus har själv, eller tillsammans med andra riksdagsledamöter, lagt ett 
50-tal motioner. 
 
 
Verksamhetsåret 
2020 har präglats av den coronapandemi som drabbat Sverige och hela världen.  Flera 
aktiviteter tvingades i början att ställas in.  Då kretsstyrelsen insåg att de restriktioner 
som följde i pandemins spår skulle bli längre valde man att istället försöka ställa om till 
digitala möten och genomföra verksamhet på det viset.  Att genomföra utåtriktat arbete 
gentemot medborgare har endast gått via olika medier eller digitala kanaler då den 
fysiska kontakten med människor skulle begränsas. 
 
Medlemsmöte om flygplatsens framtid 
13 februari samlades intresserade medlemmar i Inre Foajén i Förvaltingshuset Rosen för 
att få information om hur kommunen diskuterar framtiden för Norrköpings flygplats.  
Bolaget som bedriver verksamheten gör förlust och kommunen har försökt att få 
reguljärtrafik men utan att lyckas.  Diskussionerna kommer fortsätta men många 
medlemmar framförde sina synpunkter. 
 
Årsmöte Kvillinge-Kolmården 
Söndagen den 16 februari samlades medlemmar på Strand Hotell och genomförde 
årsmötet för Kvillinge-Kolmården.  Markus Åkerman valdes till ny ordförande då Pia 
Berglund avböjt omval.   
 
Årsmöten på Vikbolandet 
Torsdagen den 12 mars samlades medlemmar på Vikbolandet för att hålla årsmöte i 
Östra Stenby-Konungsunds bygdegård.  Före själva årsmötet genomfördes ett öppet 
arrangemang med diskussioner om skolan på Vikbolandet.  Ordförande Klas Fredriksson 
hade avböjt omval och till ny ordförande valdes Pernilla Claar Granqvist. 
 
Internationella kvinnodagen 
Fredagen den 6 mars, några dagar före internationella 
kvinnodagen, uppvaktade Centerkvinnorna och 
centerkretsen Lotta Ek som driver företaget Ecotopic AB 
med tårta och diplom för att visa uppskattning för det 
viktiga arbete hon bedriver som företagsledare.  Företagets 
affärsidé är också ett viktigt miljöarbete då de binder mer 
koldioxid i markerna. 
 
Medlemsmöte om markfrågor 
Markfrågorna är ständigt återkommande för diskussion och 
för att få delge information och ta del av synpunkter 
arrangerades ett digitalt medlemsmöte den 13 september. 
 
Stadsvandring med buss 
Anna Edebo, ledamot av samhällsbyggnadsnämnden arrangerade en pandemisäkrad 
stadsrundtur med buss den 26 september.  Medverkade gjorde 
samhällsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn.  Det delgavs först information i 
universitetets lokaler och avslutades därefter med rundtur med buss både i staden och i 
våra mindre orter. 
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Digital distriktsstämma 
Kretsen var väl representerad på den digitala distriktsstämman som genomfördes 
lördagen den 10 oktober.  Kretsen hade 23 ombud, vilket är näst flest av kretsarna i 
Östergötland.  Norrköpings Anna Edebo förde klubban på stämman som var den första 
digitala stämman i historien.  Centerpartiets kulturpolitiske talesperson, Per Lodenius 
medverkade.  Vid stämman avgick också Pia Berglund, Åby som distriktsstyrelseledamot 
och efterträddes av Roger Sandström, Norrköping. 
 
Annonsering och medlemsbrev 
Förutom sedvanlig arrangemangsannonsering har under året partiet annonserat på 
facebook i ett försök att nå ut till människor med politisk information men även 
inbjudningar till digitala arrangemang.  Under året har även olika medlemsbrev sänts ut 
antingen via vanliga brev eller elektroniskt. 
 
Dialog med medborgare 
De större utåtriktade träffarna som kretsen brukar medverka vid har under året blivit 
inställda så som exempelvis Wikbolandsmarken och sedvanliga rikskampanjer.  I 
samband med den digitala distriktsstämman delade kretsen ut flygblad. 
 
Utbildning 
Kretsen har, tillsammans med vårt studieförbund inbjudit till utbildningar men på grund 
av pandemin har fysiska träffar inte varit möjligt.  Efter sommaren hoppades man på att 
kunna starta en politikerskola och precis när inbjudan sänts ut kom skärpta restriktioner 
och man fick avvakta med utbildningen.  Medlemmar har också inbjudits att delta på 
digitala utbildningar som varit arrangerade av riksorganisationen.   
 
Vindkraftsmöten 
Under senhösten informerade Holmen att de har planer på en större vindkraftspark i 
kommunens nordvästra delar.  Detta föranledde stora diskussioner och behovet av 
information blev stort.  Träff med Föreningen Rättvisa Vindar i Norra Östergötland 
genomfördes den 1 december för att lyssna på vad motståndarna till planerna anser.  
Den 15 december arrangerades ett möte för att få information av riksdagsledamoten 
Rickard Nordin om partiets ställningstaganden tillsammans med Marie-Louise (Millis) 
Wernersson som är nationell vindkraftssamordnare för den region som Östergötland 
tillhör.   
 
Digitalt julmingel 
Då kretsen inte kunde genomföra traditionsenligt julmingel bjöd istället kommunalrådet 
Karin Jonsson in till digitalt julmingel den 17 december.   
 
 
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
Kretsen är via Madeleine Johansson, som är styrelseledamot i SV Östergötland, aktiv som 
grundorganisation och kretsen har ett bra samarbete, när det gäller politikerskola, 
förtroendemannautbildningar och andra kulturarrangemang. 
 
 
Samarbete med Norrköpings Föreningsarkiv 
Kretsen är via Per Strålin och Ann-Britt Leo, som är styrelseledamöter i Norrköpings 
Föreningsarkiv, aktiva som medlemsorganisation och har ett bra samarbete. 
 
 
Organisationen 
Det fanns vid årets slut fem centerpartiavdelningar.  CUF-avdelningen i Norrköping är 
aktiv och har också genomfört egna aktiviteter, eller tillsammans med distriktet, förutom 
då de deltagit i partiets.  Under 2020 har Centerkvinnorna organiserat sig mer och 
genomför flera arrangemang och även bjudit in till öppna seminarier. 
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Kretsen har ett avtal med distriktet som innebär att de ska hjälpa oss med utbildningar, 
information och material till kommunalt- och organisatoriskt förtroendevalda, 
medlemsinformation till alla medlemmar minst två gånger per år men även andra 
utskick/kallelser.  För denna hjälp betalar kretsen avgift till distriktet.  Kretsen har vid 
flera tillfällen skickat ut information till samtliga medlemmar så att alla ska veta vad som 
händer och information har också funnits på kretsens hemsida 
(www.centerpartiet.se/norrkoping) och så har kretsen även en egen facebook-grupp. 
 
 
Medlemsstatistik 
Medlemsmässigt har 2020 varit ett mycket sämre år.  Antalet personer som kommit till 
oss och talat om att man vill bli medlem har avstannat och flera av våra gamla 
medlemmar har valt att inte lösa om sig.   
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Centerpartiet 315 274 267 266 260 271 275 249 222 
CK   1 1 5 8 11 17 15 
CUF 8 10 14 15 15 21 16 7 9 
CS 3 5 5 6 4 7 6 4 5 
Totalt 326 289 287 288 284 307 308 277 251 
Individer    281 276 296 294 259 230 

 
 
Resultaträkning 
 
Skickas separat till årsmötet 
 
 
Balansräkning 

Skickas separat till årsmötet 

Slutord 
När vi summerar 2020 så kan vi lugnt säga att det har varit ett år som ingen av oss 
någonsin tidigare har upplevt.  Alla har vi på något sätt drabbats av viruset och dess 
effekter på såväl människor som vårt samhälle.  Tankarna går så klart till alla som har 
mist någon anhörig eller vän men också till alla som har fått se sina företag och livsverk 
gå i spillror när marknader har raderats ut i effekterna efter strävan att minska 
smittspridningen.  
 
Politiskt har det också varit ett händelserikt år.  I kommunpolitiken har vi gått från att 
regera i minoritet till att regera i majoritet tack vare att Miljöpartiet bestämt sig för att 
stödja kvartettens budgetar resten av mandatperioden.  Vi har också fått hantera 
politiska frågor som har varit viktiga för vårt parti.  Det har handlat om åkermark, 
vägföreningar och flygplatsen bland annat.  Men även frågor som handlar om valfrihet 
och frågor om övertagande av verksamheter som tidigare varit utlagda på entreprenad.  
 
Regionens arbete har såklart kretsat väldigt mycket kring hanteringen av covid-sjuka 
patienter.  Men under året har också tagits beslut om att införa LOV i ögonsjukvården 
medan inom vuxenpsykiatrin upphör LOV och istället så upphandlas verksamheten.  
Fortsatta satsningar på nära vård har också genomförts under året.  
 
Partiorganisationens arbete har varit på sparlåga under året mycket på grund av 
pandemin.  Vi har dock lärt oss att genomföra digitala träffar vilket vi tror kommer 
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fortsätta åtminstone första halvåret 2021.  För att så många medlemmar som möjligt ska 
kunna delta i dessa möten kommer vi också ha träffar där du kan vara med och lära dig 
hur det fungerar.  Ta kontakt med någon av oss så hjälper vi dig.  I det läge vi är nu vill 
jag fortsätta uppmana till att hålla avstånd, tvätta händerna och följ 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Så ser vi fram emot ett bättre år 2021! 
 
 
Norrköping i februari 2021 
 
 
Christian Widlund  Pia Berglund  Per Strålin 
     
     
Anne-Louise Andersson  Kay Andersson  Mats Appel 
     
     
Ingela Fredriksson  Peter Gustavsson  Roger Sandström 
 
 
 
Revisorspåteckning 
Revisionsberättelse har avgivits 2021 – 0M – DD 
 
 
 Kerstin Garstad  Lars-Olof Johansson 
 Revisor   Revisor  
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
 
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning i Centerpartiet i Norrköpings kommun för räkenskapsåret 
2020.  Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen.  Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.  Det 
innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad 
försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.  En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna.  I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämning av dessa samt att 
bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.  Vi har granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i kretsen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot kretsens 
stadgar.  Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan. 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med god revisionssed i Sverige. 
 
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för kretsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
 
Norrköping den       februari 2021 
 
 
 
 Kerstin Garstad  Lars-Olof Johansson 
 Revisor   Revisor 
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Företrädare i Norrköpings kommun 
Kommunalråd/Gruppledare  Karin Jonsson 
Fullmäktige   ledamot Karin Jonsson 
Fullmäktige   ledamot Christian Widlund 
Fullmäktige   ledamot Lars-Olof Johansson 
Fullmäktige   ledamot Kajsa Törqvist Netz 
Fullmäktige   ledamot Alexandra Asp 
Fullmäktige   ersättare Kay Andersson 
Fullmäktige   ersättare Per Strålin 
Tekniska nämnden  ordförande Karin Jonsson 
Tekniska nämnden  ersättare Markus Åkerman 
Utbildningsnämnden  ledamot Ingela Fredriksson 
Bygg- & miljönämnden  ledamot Erik Darenius 
Bygg- & miljönämnden  ersättare Marie Appel (t.o.m. 201130) 
Bygg- & miljönämnden  ersättare Anne-Louise Andersson (fr.o.m. 201130) 
Vård- & omsorgsnämnden ledamot Alexandra Asp 
Vård- & omsorgsnämnden ersättare Camilla Hahn (fr.o.m. 200616) 
Arbetsm.- & vuxenutb. nämnden ersättare Kay Andersson 
Samhällsplaneringsnämnden ledamot Anna Edebo 
Kommunstyrelsen  ledamot Karin Jonsson 
Kommunstyrelsen  ersättare Christian Widlund 
Kultur- o fritidsnämnden  vice ordf. Lars-Olof Johansson 
Kultur- o fritidsnämnden  ersättare Erik Lambot 
Socialnämnden  ersättare Kajsa Törqvist Netz 
Valnämnden   ersättare Roger Sandström 
Nämndemän   Sören Glimnér, Lars Lindkvist 
Nämndemän   Johanna Forsell, Jonny Karlsson 
Nämndeman (extra m.a.a. pandemin)  Mikael Appelberg 
Kommunalförb. Räddn.Ö. Götaland ersättare Christian Widlund 
Revision   ledamot Göran Ekdahl 
Hugo Hugoths stiftelse  ledamot Mikael Appelberg 
Kom. f utd. av Nelinska fondens överskott ledamot Bertil Sandström 
Norrköpings Brottsförebyggande råd ledamot Per Strålin 
Kom. för Lenningska pensionsfonden ledamot Kajsa Törnqvist Netz 
NODRA AB   Ordförande Pia Berglund 
Hyresbostäder i Norrköping AB ersättare Christian Widlund 
Louis de Geer konsert & kongress AB ledamot Emil Edebo (fr.o.m. 200616) 
 
Företrädare i Norrköpings regionfullmäktigevalkrets 
Regionråd/Gruppledare   Kerstin Sjöberg 
Regionfullmäktige  ledamot Kerstin Sjöberg 
Regionfullmäktige  ledamot Roger Sandström 
Regionfullmäktige  ersättare Madeleine Johansson 
Regionfullmäktige  ersättare Johan Lundgren 
Regionfullmäktige  ersättare Fredrik Blomberg 
Regionstyrelsen  ledamot Kerstin Sjöberg 
Revisor    Lars-Olof Johansson 
Valberedningen  ledamot Madeleine Johansson 
   ersättare Christian Widlund 
Hälso- & Sjukvårdsnämnden 3:e v. ordf. Kerstin Sjöberg 
   ersättare Roger Sandström 
Regionutvecklingsn. ber. för folkhälsa ledamot Roger Sandström 
Behovsstyrningsberedning nr 2 ledamot Madeleine Johansson 
Samordningsförb. V. Östergötland ledamot Madeleine Johansson 
TVNo Textilservice AB  ordförande Roger Sandström 
Linköpings Övervakningsnämnd ledamot Madeleine Johansson 


