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Verksamhetsberättelse för Centerpartiet
Helsingborg år 2017

Årsmöte
Kretsårsmötet ägde rum den 30 januari 2017 på Träffpunkten Tågaborg med runt 40
närvarande medlemmar.

Kretsstyrelse
Kretsstyrelsen har sedan årsmötet haft 8 protokollförda sammanträden.
Sedan årsmötet har styrelsen besått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Ian Karlemark
Johan Vesterlund
Linus Hannedahl
Monica Andersson
Jonny Cato Hansson
Arvid Straube
Eva Holm
Hans Ingemansson
Inger Henryson
Lars Hansson
Lars-Erik Lindberg
Markus Asp
Maria Nilsson
Peter Janson
Ulf Palmquist

Adjungerade till kretsstyrelsen har under året varit CUF Helsingborgs ordföranden,
Teodor Lundvall (till den 2 maj 2017) och Hugo Pringle (från och med den 2 maj 2017)
samt den politiske sekreteraren Andreas Eriksson
Kretsstyrelsen valde även vid sitt konstituerande sammanträde den 30 januari 2017
ett verkställande utskott (VU) som har bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Ian Karlemark
Johan Vesterlund
Linus Hannedahl
Monica Andersson
Jonny Cato Hansson

Verkställande utskottet har också haft den politiske sekreteraren Andreas Eriksson
adjungerad. VU har under året haft 10 protokollförda sammanträden.
Drottninggatan 37
252 22 Helsingborg
centerpartiet.se/helsingborg

Arbetsgrupper
Kretsstyrelsen har under året utsett ett antal arbetsgrupper som har arbetat med att
uppfylla olika delar av verksamhetsplanen. Dessa arbetsgrupper har varit:
Aktivitets- och samkvämsgruppen
Inger Henryson, sammankallande
Eva Holm
Kampanjledning
Johan Vesterlund, sammankallande
Strategigrupp
Andreas Eriksson, sammankallande
Jonny Cato Hansson
Maria Nilsson
Ian Karlemark
Peter Janson
Markus Asp
Hugo Pringle, representant för CUF Helsingborg
Grafiska teamet
Andreas Eriksson, sammankallande
Markus Asp
Kasper Alstrup Schnell
Hugo Pringle
Valprogramsgrupp
Jonny Cato Hansson, sammankallande
Maria Nilsson
Johan Vesterlund
Lars Hansson
Peter Janson
Monica Andersson
Andreas Eriksson, sekreterare
Kyrkovalsgrupp
Johan Vesterlund, sammankallande
Eva Holm
Hans Ingemansson
Lars-Erik Lindberg

Övriga kretsuppdrag
Revisorer
Bengt Persson och Stig Gartér har under året varit ordinarie revisorer med Karl
Olofsson och Anna P Johansson som ersättare.
Valberedning
Valberedningen under året har bestått av Rune Roskvist, Anna P Johansson, Bengt
Persson, Sofia Molin, Kasper Alstrup Schnell, Nathalie Blixt och Tommy Grundström.
Rune Roskvist har varit valberedningens sammankallande.
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Verksamhetsmål
Kretsstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 6 mars 2017 en gedigen
verksamhetsplan för året med ett antal verksamhetsmål. Några skulle uppfyllas under
verksamhetsåret och andra hade längre perspektiv med sikte på helåret 2018 och
valet den 9 september 2018. Genomförandet och förverkligandet av målen har varit
varierande och finns mer beskrivna under rubrikerna längre fram i denna
verksamhetsberättelse. De verksamhetsmål som fastställdes var:
Öka medlemstalet i Helsingborg
-

Den 31 december 2018 ska Centerpartiet i Helsingborg ha 200 medlemmar
Den 31 december 2018 ska Centerrörelsen i Helsingborg ha 400 medlemmar

Öka andelen röster på Centerpartiet
-

Centerpartiet i Helsingborg ska nå 4 % i valet till kommunfullmäktige 2018
Under 2017 ska resultatet brytas ner till mål på respektive valdistrikt

Utveckla nya politiska förslag för ett närodlat Helsingborg
-

Under 2017 ska ett valprogram utvecklas inför valet 2018
Under 2017 ska lokala ortsprogram utvecklas

Öka vår externa synlighet
-

Under 2017 ska vi öka vår räckvidd på Facebooksidan
Under 2017 ska vi utveckla arbetet med affischering
Under 2017 ska lokala flygblad tas fram

Öka kretsens kampanjande
-

Under 2017 ska vi öka vår närvaro på marknader och event
Under 2017 ska vi genomföra minst 9 pendlarkampanjer
25 000 flygblad ska delas ut fram till årsmötet 2018
Under verksamhetsåret ska 25 kampanjer genomföras

Arbeta för en ökad mångfald i medlemsorganisationen
-

Under 2017 ska vi tillgängliggöra vår information på fler språk
Under 2017 ska vi träffa lämpliga organisationer

Öka vårt inflytande och samverkan med övriga Skåne
Aktivera fler medlemmar
-

Nya medlemmar ska kontaktas inom två veckor
Under 2017 ska vi utveckla kanaler för internkommunikation

Kyrkovalet
-

Dela ut minst 5 000 flygblad kopplat till kyrkovalet
2 mandat i kyrkovalet i Helsingborgs pastorat

Öka samarbetet med syskonorganisationerna

Medlemsutvecklingen
Den 31 december 2017 fanns det 312 medlemskap (- 67 medlemskap jämfört med
2016) som tillhörde olika delar av Centerrörelsen i Helsingborg, dessa var fördelade på
följande sätt:
Centerpartiet
Centerkvinnorna
Centerpartiets Ungdomsförbund
Centerstudenter

125 medlemmar (+17 medlemmar)
30 medlemmar (-5 medlemmar)
144 medlemmar (-82 medlemmar)
13 medlemmar (+3 medlemmar)
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Totalt var det 288 enskilda individer som hade ett medlemskap i någon eller några
delar av Centerrörelsen i Helsingborg den 31 december 2017. Något som var en
minskning med 71 individer jämfört med siffran för 2016.

Aktiviteter och arrangemang
Vi hade höga ambitioner med verksamhetsplanen och den föregicks av en relativt lång
planeringsprocess. Detta fick dessvärre till följd att verksamheten fick en aningen lång
startsträcka där få interna aktiviteter anordnades. Styrelsens planering möjliggör att
verksamheten nästa verksamhetsår kommer igång snabbare.
Ansvaret för kretsens aktiviteter delades upp mellan två grupper. En grupp,
aktivitetsgruppen, skulle arrangera större aktiviteter såsom logfesten och bussresan.
Den andra gruppen, samkvämsgruppen, skulle anordna mindre, mer regelbundna,
aktiviteter såsom pubkvällar osv. Denna uppdelning gjordes med utgångspunkt i att
olika aktiviteter föregås av olika mycket planering och arbete. Målsättningen för
aktivitetsgruppen blev således att anordna ungefär en större aktivitet i kvartalet,
medan samkvämsgruppen skulle organisera träffar varje månad.
Bristande engagemang från ansvariga personer i kretsstyrelsen och litet intresse från
medlemmar, gjorde att grupperna slogs samman till en grupp som skulle fokusera på
de större aktiviteterna. Det är styrelsens åsikt att de aktiviteter som genomförts har
varit lyckade.
Ett urval av genomförda aktiviteter under året var:
Logfest
Under maj månad anordnades en stor logfest på Grönedals bygdegård. Festen
arrangerades i samarbete mellan Helsingborg och Landskrona och medlemmar från
hela Skåne bjöds in. Det blev en stor uppslutning av medlemmar från Skånes alla
delar som deltog för att tillsammans äta och dricka gott.
Bussresa i staden
Efter inspel från årsmötet 2017 anordnades en busstur för medlemmarna med syfte
att inhämta kunskap om aktuella händelser i staden. En nästan fullsatt buss, med
Helsingborgshems VD Jonas Hansson som guide, körde till diverse intressanta mål i
staden. Bussturen avslutades med lunch.
Julfest
Den traditionsenliga julfesten arrangerades i december månad. Innan festen
genomfördes den kommunala nomineringsstämman där listan till kommunfullmäktige
antogs. Efter stämman dukades maten fram och vi kunde tillsammans önska varandra
en god jul.
Övrigt
Dessutom har diverse mindre aktiviteter anordnats med syfte att medlemmar under
sociala och lättsamma former diskutera politik. Bland annat arrangerades en afterwork
när riksdagsledamoten Fredrik Christensson besökte Helsingborg.

Kampanj
Inför 2017 sattes en ambitiös kampanjplan för att lägga i en växel till inför
kampanjandet. Kretsen har under året genomfört kampanjer vid ett stort antal av
styrelsemöten och gruppmöten, under kvällar, helger och vardagsmorgnar. Det har
resulterat i att Centerpartiet Helsingborg under året delat ut minst 15 000 flygblad och
2 500 kampanjpåsar till Helsingborgare.

Kyrkoval
Inför 2017 års kyrkoval beslutade Centerpartiet Helsingborg att ställa upp som egen
nomineringsgrupp för första gången till Helsingborgs pastorat, i övriga pastorat i
kommunen ställde Centerpartister upp på samlingslistor. Utgångsläget var osäkert
eftersom Centerpartiet inte ställt upp som egen grupp innan och målet sattes till 2
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mandat i kyrkofullmäktige. Valet blev dock en framgång för Centerpartiet i pastoratet,
med över 9 procent av rösterna och fyra mandat i kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktigegruppen för Helsingborgs pastorat består efter kyrkovalet av Johan
Vesterlund (gruppledare), Eva Holm, Teodor Lundvall och Linus Hannedahl som
ordinarie, och Lars Hansson, Christl Hoch Hansson och Lena Windfäll som ersättare.
På samlingslistan i Kvisttofta församlings kyrkofullmäktige valdes Hans Ingemansson
och Emma Nylander in och i Kropps församlings kyrkofullmäktige valdes Lars-Erik
Lindberg, Leif Persson och Per-Arne Persson in.

Politik
I kommunpolitiken blev 2017 ett intensivt år, som dels präglats av valförberedelser
och dels av att Jonny Cato Hansson tagit över som ordförande i Vård- och
omsorgsnämnden vilket har fört vårdfrågorna och media kring äldrevården till en allt
mer central roll i det politiska arbetet för vårt kommunalråd och vår politiska
sekreterare.
I början av 2017 deltog Jonny Cato Hansson och Andreas Eriksson i Centerpartiets
kommun- och landstingsdagar i Göteborg, där de deltog i flertalet utbildningstillfällen
samt möten med Centerpartiets gruppledare och politiska sekreterare från övriga delar
av landet.
En kort tid efter kommundagarna förändrades arbetsförutsättningarna rejält då Maria
Nilsson avsade sig uppdraget som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och Jonny
Cato Hansson tog över. I och med det så koncentrerades också mer av arbetstiden
med kommunala uppdrag till Jonny Cato Hansson och Andreas Eriksson, samtidigt som
omflyttningar gjordes mellan olika poster i kommungruppen i övrigt.
Under slutet av våren så kom förhandlingarna kring budget för 2018 igång på allvar.
Från Centerpartiet leddes budgetförhandlingarna av Jonny Cato Hansson och Ulf
Palmquist, med Andreas Eriksson närvarande som stöd. I budgeten fick vi igenom ett
antal viktiga Centerpartistiska segrar för ökade inköp av närproducerade livsmedel,
bevarande av åkermark, ökad fokus på tryggheten i hela kommunen, grön omställning
och fler arbeten i kommunen.
Under början av hösten genomfördes en opinionsmätning på strax över 400
Helsingborgare, med frågor om både partipreferens och vilka sakfrågor och politiska
problem i Helsingborg som var viktiga inför valet. Mätningen genomfördes som en
gentjänst från Centerpartiets Riksorganisation för arbetsuppgifter som Andreas
Eriksson lånats ut för att utföra åt dem.
Under hösten togs också det slutliga beslutet om en ny Stadsplan för Helsingborg.
Stadsplanen har beretts länge och varit förmån för förhandling och diskussion i
rådhuset i omgångar under hela 2017. Stadsplanen har stora centerpartistiska inslag
med förtätning och byggnation på höjden för att bevara åkermark, parker och
grönområden. I samband med stadsplanen fick Centerpartiet igenom ett förslag om att
utvecklingsplaner för kommunens samtliga stationsorter ska arbetas fram. Ett viktigt
beslut för att hela Helsingborg ska leva.
Under året har kommunfullmäktigegruppen också löpande arbetat med media och
sociala medier, och försökt att upprätthålla den höga synlighet som vi hade 2016, trots
den ökade arbetsmängden för kommunalråd och anställd. Generellt så har vårt
mediegenomslag varit gott, med flertalet debattinlägg i Kvällsposten och HD, samt
med filmer och spridbilder som fortsatt dra tittare till vår Facebooksida. Utöver det så
har vi också fått stora mängder media kring händelser inom äldrevården i staden.
Tyvärr har mycket sådan media varit kritisk eller negativ, men kritiken har i regel
handlat om enskilda negativa händelser på äldreboenden, snarare än mot det politiska
arbetet. I och med denna kritik har vi också tagit en hård linje med strikta
granskningar och hårda krav på utförare i äldrevården att bättra sig.
I stadens nämnder och bolag har Centerpartiets företrädare gjort ett gott jobb, vilket
syns på våra gruppmöten och i den rad olika centerpartistiska förslag som vi fått
igenom. Tillsammans verkar vi för att föra Centerpartiets närodlade politik i hela
staden och verka för att hela Helsingborg ska leva.
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Förtroendevalda i kommunen
Den 31 december 2017 hade följande medlemmar ett förtroendeuppdrag för
Centerpartiet i Helsingborg inom Helsingborgs stad:
Jonny Cato Hansson

Kommunalråd
Gruppledare
Ordförande, Vård- och omsorgsnämnden
Ledamot, Kommunfullmäktige

Lars Hansson

Ordförande, Helsingborgshem
Ledamot, Socialnämnden
Ersättare, Kommunfullmäktige
Ledamot, Beredningen för tryggare Helsingborg
Ledamot, Regionfullmäktige (Region Skåne)
Ledamot, Kollektivtrafiknämnden (Region Skåne)

Ulf Palmquist

Ledamot, Kommunfullmäktige
Ersättare, Helsingborgshem

Eva Holm

Ersättare, Kommunfullmäktige
Ledamot, Idrott- och fritidsnämnden
Ersättare, Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Bengt Persson

Ledamot, Stadsbyggnadsnämnden

Sonja Persson

Ledamot, Valnämnden
Ledamot, Hilda och Gerda Dahlins stiftelse

Lars-Erik Lindberg

Ledamot, Barn- och utbildningsnämnden

Ian Karlemark

Ersättare, Kulturnämnden

Johan Vesterlund

Ersättare, Miljönämnden
Ledamot, Beredningen för livskvalitet

Monica Andersson

Ersättare, Vård- och omsorgsnämnden

Hans Ingemansson

Ersättare, Nöjesparken Sundspärlan AB

Teodor Lundvall

Insynsplats, Helsingborg Arena och Scen AB (HSAB)

Peter Janson

Insynsplats, Arbetsmarknadsnämnden

Markus Asp

Insynsplats, Fastighetsnämnden

Christl Hoch Hansson

Vigselförrättare

Arvid Straube

Nämndeman

Hugo Pringle

Nämndeman

Ekonomi
Centerpartiet Helsingborgs ekonomi är fortsatt god och de ekonomiska möjligheterna
inför valåret 2018 har under 2017 stärkts ytterligare, genom att överskottet under
året slutade på över 100 000 kronor. Kostnaderna har under året legat långt under de
budgeterade nivåerna. Den största intäkten har som tidigare varit det kommunala
partistödet som 2017 uppgick till 340 480 kronor. En utförligare genomgång av
ekonomin återfinns i den ekonomiska redogörelsen.
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Slutord
Centerpartiet Helsingborg kan nu lägga ett intensivt och händelserikt år bakom sig. Ett
år som präglats av en sällan skådad aktivitet och framåtanda med fokus på valrörelsen
2018. Kretsstyrelsen vill framföra ett stort och varmt tack till alla medlemmar inom
Centerrörelsen för ett gott samarbete och engagerat arbete under 2017. Nu siktar vi
framåt mot valvinst den 9 september 2018!

Helsingborg den 15 januari 2018

Ian Karlemark
Ordförande

Johan Vesterlund
Vice ordförande

Linus Hannedahl
Sekreterare

Monica Andersson
Kassör

Jonny Cato Hansson
Ledamot

Arvid Straube
Ledamot

Eva Holm
Ledamot

Hans Ingemansson
Ledamot

Inger Henryson
Ledamot

Lars Hansson
Ledamot

Lars-Erik Lindberg
Ledamot

Markus Asp
Ledamot

Maria Nilsson
Ledamot

Peter Janson
Ledamot

Ulf Palmquist
Ledamot
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