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Valåret 2019 
 
Årets fokus har av naturliga skäl varit valrörelse. En redogörelse av valrörelsen kommer 
längst bak i detta dokument. 

Kretsstyrelse och personal 
 
Kretsstyrelsens arbetsutskott (AU) har under året bestått av följande personer: 

• Unn Harsem, ordförande 
• Victor Zhao Jansson, vice ordförande 
• Oskar Åsberg, kassör  
• Josefin Berglund, sekreterare 
• Örjan Berglund 

 
Övriga ledamöter i kretsstyrelsen har under året bestått av följande personer: 

• Kenny Jonsson, ledamot 
• Daniel Solling, ledamot 
• Johanna Engström, ledamot 
• Håkan Fredriksson, ledamot 

 
Personal under året: 

• Olivia Karlsson, ombudsman, 25 % (jan-aug) 
• Nora Karlsson, projektledare för valrörelsen 25 % (mar-juni) och ombudsman, 

25% (aug- ) 
 
Möten 
Styrelsen har haft 11 möten under den gångna mandatperioden och har träffats oftast 
på partiexpeditionen på Kungsängsgatan 12. 
Genomförda möten: 10/2, 21/2 24/3, 13/4 19/5, 8/6, 3/9, 18/9 21/10, 12/11, 11/12  

Antal medlemmar 
Medlemsantalet har minskat under året. Detta är inte unikt för Uppsalacentern utan 
gäller tyvärr för hela centerrörelsen. Störst tapp procentuellt sett har CUF som under 
året förlorat 44% av sina medlemmar i Uppsala.  
 

Organisation 2016 2017 2018 2019 Procentuell 
förändring: 

Centerpartiet 325 361 375 317 (-58) -15% 
CUF 87 63 61 34 (-27) -44% 
Centerkvinnorna 101 106 101 99 (-2) -2% 
Centerstudenter 48 50 41 39 (-2) -5% 
Totalt i kretsen 
(individer): 561 580 578 461 (-117) -20% 

 
Under året initierades flera medlemsvärvaraktiviteter, dels från Uppsalacentern men 
också från riksorganisationens sida. Dessvärre är det svårt att uppbåda medlemmarnas 
engagemang när det gäller att värva nya medlemmar.  
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Politik 

Politisk representation 
Alla Centerpartiets medlemmar tillhör en krets. Uppsalakretsens medlemmar finns 
representerade i regionfullmäktige och i kommunfullmäktige. Uppsalakretsen saknar 
riksdagsledamot.  

 
Riksdagen 
• Solveig Zander, riksdagsledamot, Enköping 
(Ingen riksdagsledamot från Uppsalakretsen) 
 
Regionfullmäktige Uppsala 
• Örjan Berglund 
• Gustaf Eskhult 
• Aranka Botka Ncomo 

 
Kommunfullmäktige 
• Unn Harsem, ordinarie fram till och med 2020-01-27 
• Mattias Johansson, ordinarie  
• Zahrah Lifvendahl, ordinarie fram till 2019-10-14 
• Jonas Petersson, ordinarie 
• Diana Zadius, ordinarie 
• Mats Åhlund, ordinarie  
• Viviane Obaid, ordinarie 
• Olle Romlin, ordinarie från och med 2019-10-14, tidigare ersättare 
• Rigmor Stenmark, ordinarie från och med 2020-01-27, tidigare ersättare 
• Karin Ericsson, ersättare 
• Ingmar Jansson, ersättare 
• Lena-Maria Jansson, ersättare från och med 2019-10-14 
• Hans Nordström, ersättare från och med 2020-01-27 

 

Riksdag 
Ett år helt olikt alla andra jag varit med om i Riksdagen. Det började med att vi i 
Centerpartiet, efter flera långa och djupa diskussioner i riksdagsgruppen och tillsammans 
med Partistyrelsen, slöt ett Januariavtal (JA) med Regeringen, S och Mp och med 
Liberalerna. Något helt nytt för oss alla, det gällde tjänstemännen i organisationen eller 
de politiskt aktiva i riks-kommunal eller regionalnivå. Framtiden får utvisa resultatet. 
 
Vi i riksdagen, tjänstemän och ledamöter har ägnat och ägnar en stor del av vår tid till 
överläggningar. Ännu har ingen av de 73 punkterna givit något konkret. Det har 
diskuterats innehåll, underlag, utredningsdirektiv och tillsatts utredningar. 
 
För min personliga del har jag ägnat mycket tid till de områden jag har ansvar för. Det 
gäller ”familjeveckan” som landat i 6 dagar, dvs 3 dagar var för vårdnadshavarna.  
Förhandlingarna fortsätter då underlagen behöver förtydligas. Pensionshöjningen 
behandlas i Pensionsgruppen. Där har vi kommit fram till ett gemensamt mål som 
innebär att vi är överens om målet, d v s öka respektavståndet mellan de som enbart 
har garantipension och de som genom arbete har en inkomstpension. Det måste vara 
skillnad mellan de som inte har arbetat och dem som har arbetat. 
 
De ärofyllda som hänt mig personligen under året är att jag fått vara godwillambassadör 
för GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime. Det var dessutom extra plus att jag fick 
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medverka på ett hörn när Uppsalacentern tog fram ett handlingsprogram mot hedersvåld 
och förtryck.  
 
Besök i riksdagen är alltid roligt. Speciellt vill jag nämna Cufarna i Uppsala som besökte 
mig. Intresserade och frågvisa ungdomar är uppfriskande att prata med. Studiebesök i 
länet och i hela Sverige är jättebra. Att vara ”dörröppnare” känns meningsfullt. Ett 
exempel är Frilans Finans, ett Uppsalaföretag, besökte mig i riksdagen och det 
resulterade i att jag medverkade till att de fick ett möte vid Försäkringskassans 
huvudkontor med dess ledningsgrupp. Besök vid Hjärtat, barnmorskemottagningen i 
Uppsala, ger mig möjlighet att kunna beskriva verkligheten när jag ska förklara 
centerpartiets politiska förslag. Det är oslagbart i debatten. 
 
Besök i hela Sverige blir det en hel del där jag får berätta om de områden jag jobbar 
med. Det kan vara till Östersund och medverka vid Samordningsförbundets möte, träffa 
sjukskrivna i Göteborg som har problem med FK eller funktionsnedsatta i Kalmar som 
undrar över vad som händer med LSS. Det var ju val till Europaparlamentet och som 
ersättare i EU-nämnden besökte jag Bryssel för att få direktinformationen så 
valargumentationen skulle vara färsk. 
 
Vi har Uppsala län startat ett Seniornätverk. Uppsalakretsen bidrar med flera till 
nätverket och målet i år är att det ska bli ett nätverk med representation från alla länets 
kretsar. Rigmor Stenmark leder nätverket, en viktig målgrupp. Självklart var jag också 
med vid Äldre/seniormässan i Uppsala. 
 
Under året fick jag, eller socialförsäkringsfrågorna, en ny minister, upplänningen Ardalan 
Shekarabi. Det tar tid att lära känna och lita på ministrar, vilket vi måste kunna göra i 
pensionsgruppens diskussioner. I andra sammanhang behövs det inte, vilket har 
underlättat det interpellationsdebatter som jag har haft med ministern och de frågor jag 
ställt vid frågestunderna. De har framförallt gällt sjukförsäkringen utifrån företagens 
orättvisa aspekter och enskildas problem med FK. 
 
Slutligen vill jag verkligen framföra att jag uppskattar att få vara med vid era C-
forum/gruppmöten och vid den jättefina och trevliga julfesten. Ser fram emot många 
möten under året. 
 
Stockholm den 14 februari 2020 
Solveig Zander 
 

 
Figur 1 Solveig Zander 



 

6/25 
 

Region Uppsala 
Regiongruppen leds av regionrådet Johan Örjes (Enköping). Vår egen Olle Romlin är 
politisk sekreterare för Centerpartiet i regionen. På C-Forum har oftast Örjan Berglund 
eller Gustav Eskhult rapporterat om regionpolitiken. Under verksamhetsåret anordnades 
ett C-Forum med regionalt tema; förlossningsvård. Detta C-Forum var det enda som 
besöktes av fler kvinnor än män under året. Miriam Eriksson talade.  
 
Ett år har gått sedan Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet tog över styret i Region Uppsala. Mycket hänt sen 
dess. Med tuffa ekonomiska utmaningar inte minst på Akademiska sjukhuset har vi 
behövt göra tuffa prioriteringar och även behövt jobba hårt för att ta kontroll över 
kostnadsutvecklingen och ekonomin. Trots den tuffa situationen har flera bra saker hänt 
under året. Kanske främst har ni märkt de nya Upptågen som börjat rulla mellan Gävle 
och Uppsala. Dessa kommer öka kapaciteten och göra att de gamla och dåliga tågen 
som idag går till Heby ersätts med de tåg som tidigare gick på sträckan. 
 
De områden som är prioriterade under året är en långsiktigt hållbar ekonomi, en ny 
personalpolitik, effektiv och nära vård samt kortare köer och effektiva sjukhus. Det är 
dessa fyra områden som är prioriterade in i vårt budgetarbete. Såklart är även hela 
länets utveckling viktig därför finns det i budgeten redan nu viktiga skrivningar om att 
utveckla hela länet inklusive våra mindre orter på landsbygden. 
 
För att stärka regionens ekonomi behöver vi en ännu starkare kontroll över Akademiska 
sjukhusets ekonomi. Sjukhusstyrelsen arbetar hårt med tuffa beslut för att dämpa de 
ökade kostnaderna för framförallt personal. En översyn av hela sjukhusets styrmodell 
pågår också för att styra mer med kvalitet för patienter och personal. Lasarettet i 
Enköping utvecklas också och kommer få nya profilområden för att specialisera sig inom 
vissa områden och på det sättet bidra än mer för att korta köerna till operation.  
 
I slutet av december är utredningen ”Regionens viktigaste resurs” klar. Det är en 
omfattande utredning av hela regionens personalpolitik och förslagen bereds nu inför att 
tas med i kommande budgetarbete och beslut. Regionen måste bli en bättre 
arbetsgivare för att lyckas rekrytera och behålla personal bland annat för att möta det 
växande behovet av vård från invånare i hela länet. Under året har vi dock med glädje 
kunnat se en minskning av inhyrd personal, inte minst på Akademiska sjukhuset  
 
Arbetet med att ställa om till en närmare vård pågår också. En ny vårdstruktur håller på 
att växa fram med vårdcentrum, hälsocentraler och närmottagningar. För oss i 
Centerpartiet är närheten till vård i hela länet viktigt och det är därför glädjande att 
byggandet av ny vårdcentral i Östervåla kommer i gång och att vi har startat processen 
för en ny vårdcentral i Alunda. 
 

 
Figur 2 Regiongruppen 
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Uppsala kommun 
Vips, så har första året för fullmäktigegruppens passerat. Många timmar har tillbringats i 
UKKs sal B med frågor, interpellationer, motioner och inte minst budgetdebatt. Till 
budgeten för 2020 gjorde mittenstyret, S, L, MP, upp med V som fick igenom 11 punkter 
som motsvarade knappt 16 miljoner av det totalen som är cirka 12 200 miljoner. Vi kan 
bara konstatera att det vid budgetdebatten för 2019 förnekade vänsterstyret efter ett år 
är officiellt. 
 
Men vad gör det om V lägger ned sina röster om en majoritet av kommunfullmäktiges 
ledamöter röstar för bra politik med klar Centerprofil? Eller vad sägs om dessa tillägg 
som fick bifall: 
 

• Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av 
varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och 
pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. 
 

• Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett 
kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta 
ett ”HVF-team” med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper som 
kommer i kontakt med detta i sitt arbete. 
 

• Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter. 
 

• Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete 
med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden. 

Motioner har Centerpartiet också hunnit med att lämna in till kommunfullmäktige: 
• Motion av Rigmor Stenmark (C) om fler riktade insatser till seniorer vid Fyrishov 
• Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad lunch för seniorer 
• Motion av Jonas Petersson (C) om förlängning av Flogstaleden till Stenhagen 
• Motion om utredning för omvända skolskjutsar från Mattias Johansson (C)  
• Motion om en sjuk kommun från Jonas Petersson (C) 
• Motion om bildande av kulturreservat Seminariet från Karin Ericsson (C) 
• Motion om ett bättre arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck från Jonas 

Petersson (C) m.fl. 
 
Interpellationer har ställts: 

• Interpellation av Olle Romlin (C) om turistbyråns nedläggning 
• Interpellation om behovet av trygghetsbostäder i Uppsala från Rigmor Stenmark 

(C) 
• Interpellation om affischering inför matcher och event från Jonas Petersson (C)  
• Interpellation om utvecklingen av Hammarskogs friluftsområde från Mattias 

Johansson (C) 
• Interpellation om enskilda vägar från Jonas Petersson (C) 
• Interpellation om stöd till fiberföreningar och villaägare som inte får 

bredbandsanslutning från Mattias Johansson (C) 
• Interpellation om kommunens hantering av havererade samhällsbetalda 

transporter från Jonas Petersson (C) 
• Interpellation om lagerrutiner inom vård-och omsorgsverksamheter från Diana 

Zadius (C) 
• Interpellation om bilmålvakters penningtvätt i kommunal verksamhet från Olle 

Romlin (C) 
• Interpellation om Uppsala som försökskommun med utökat 

arbetsmarknadspolitiskt uppdrag från Mattias Johansson (C) 
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Frågor har ställts: 
• Fråga om informationsdag om tiggeri från Rigmor Stenmark (C) 
• Fråga om gatuarbeten i Uppsala kommun från Rigmor Stenmark (C) 
• Fråga om satsningar på friluftsområden från Mattias Johansson (C) 
• Fråga om Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i kommunen från 

Jonas Petersson (C) 
• Fråga om snubbelstenar i Uppsala stad från Mattias Johansson (C) 
• Fråga om Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i kommunen från 

Jonas Petersson (C), version 2 
 
Vi har förekommit i media: 

• 32 nyheter 
• 5 ledare 
• 17 debattartiklar 
• Vi har omnämnts i UNT, Omni, SR P4, Aftonbladet, Bussmagasinet och SVT. 

 
 

 
Figur 3 Uppsalacentern har förekommit i media 
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Vi vill tacka alla duktiga Centerpartister som kämpar i nämnder och styrelser, alla 
medlemmar och såklart kretsstyrelsen för ett bra 2019 då vi tillsammans tagit steg 
framåt, även om vi är i opposition. 
 

 
Figur 4 Stora delar av kommunfullmäktigegruppen  

Kommunikation 
Kretsstyrelsen har främst använt e-post för att skicka ut information till medlemmarna. 
Alla inbjudningar till interna evenemang har gått ut via e-post. Ett ganska stort antal 
medlemmar saknar idag e-postadress i medlemsregistret (134 personer). Extra viktig 
information och kallelser till stämmor har skickats per brev till dessa. Även ett 
sommarbrev och en nyårshälsning har gått ut med brev. Några medlemmar har också en 
felaktig e-postadress i medlemsregistret. Anmäl din korrekta e-postadress genom att 
skicka ett mail till medlemsservice@centerpartiet.se så att du säkert får all information.  
 
Centerpartiet har via www.centerpartiet.se ett intranät. Här finns mycket matnyttig 
information. Du kan skaffa en inloggning genom att kontakta 
medlemsservice@centerpartiet.se. 
 

 
Figur 5 Olivia, Bengt, Steffen och Unn skickar ut sommarbrev till de medlemmar som ej har e-postadress i 
medlemsregistret 
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Sociala medier 
Internt 
Uppsalacentern en allmän stängd diskussionsgrupp där allt mellan himmel och jord kan 
dryftas, medlemmar emellan. Gruppen heter ”Uppsalacentern” och har 138 medlemmar 
vilket är en klar ökning (74 medlemmar 2017 och 119 medlemmar 2018). Här ska vi ha 
högt i tak och alltid tänka på att hålla god ton. 
 
Utåtriktat 
Uppsalacentern har en aktiv utåtriktad Facebooksida som heter ”Centerpartiet Uppsala”. 
Sidan är aktiv och nyheter läggs upp nästan varje dag. Sidan har 697 följare (jämfört 
med 614 följare 2018). Vi finns även på Instagram ”Uppsalacentern” med 319 följare 
(277 följare 2018) och på Twitter där vi har 557 följare. 
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Stämmor och konferenser 
 
Nomineringsstämma 
Den 21 januari 2019 anordnades en extrainsatt nomineringsstämma på 
Tempelriddarsalen på Bangårdsgatan 13 i Uppsala. På dagordningen stod val till ledamot 
och ersättare i kommunstyrelsen, val av kommunalråd samt flera olika övriga 
förtroendeuppdrag som exempelvis jämställdhetsrådet. Alla medlemmar fick möjligheten 
att kandidera till dessa poster genom att anmäla intresse och alla medlemmar hade även 
rösträtt. En nomineringsgrupp hade fått i uppdrag att föreslå personer till de olika 
posterna. Stämman valde Jonas Petersson till ny gruppledare.  
 

 
Figur 6 Gruppbild från stämman 21 januari 2019 
 
Distriktsstämma 
Den 13 april hölls distriktsstämman i drakensalen på studieförbundet vuxenskolans 
lokaler på Kungsängsgatan 12. Uppsala kretsen hade 16 ombud på plats, vilket är 
olyckligt då kretsen tilldelats 27 ombudsplatser. Stämman valde Catarina Deremar till 
distriktsordförande (nyval). Stämman besöktes av Europaparlamentariker Fredrick 
Federley för att trappa upp inför europaparlamentsvalet och det gavs dessutom 
möjlighet att ställa frågor till Fredrick.   
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Kommundagarna 
Den 1-2 februari 2019 arrangerades kommundagarna i Umeå. Från Uppsalakretsen 
deltog Unn Harsem, Mattias Johansson, Jonas Petersson, Diana Zadius, Josefin Berglund, 
Olivia Karlsson, Örjan Berglund, Johanna Engström, Olle Romlin och Victor Jansson. 
Representanterna deltog på flera intressanta seminarier och knöt värdefulla kontakter. 

 
Figur 7 Gruppbild från kommundagarna i Umeå 2019 
 
Den 31/1-1/2 2020 var det dags för kommundagarna igen. Denna gång fylldes Uppsala 
konsert & kongress med över 700 taggade centerpartister! Detta är väldigt roligt 
eftersom det gav många medlemmar möjlighet att delta. Från Uppsalakretsen deltog 
Unn Harsem, Jonas Petersson, Nora Karlsson, Örjan Berglund, Josefin Berglund, Diana 
Zadius, Freija Carlstén, Karin ericsson, Kenny Jonsson, Lena-Maria Jansson, Matilda 
Kylefors, Mats Åhlund, Mattias Johansson, Olle Romlin, Oskar Åsberg, Rigmor Stenmark, 
Victor Jansson och Viviane Obaid.  
 

 
Figur 8 Gruppbild, Uppsalacentern på Kommundagarna 2020 
 
Extra roligt var att Freija Carlstén och Olle Romlin var kommundagarnas konferencierer 
som på ett fantastiskt sätt guidade deltagarna genom både konfererande och fest. Vi är 
så stolta över er proffsiga insats! 
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Figur 9 Freija och Olle var konferencierer på Kommundagarna 2020 
 
24 timmarskonferens 
Den 23-24 mars medverkade 18 medlemmar på Uppsalacenterns 24 
timmarskonferens på Hund & Jakt i Långtora. Ett roligt dygn med produktiva 
workshops, spännande politikutveckling och diskussioner om 
organisatoriska frågor.  
 

 
Figur 10 Gruppbild från 24h-konferensen i Långtora 
 
Nomineringsstämma för val av nämndemän 
Den 8 juni arrangerades en nomineringsstämma för val av nämndemän. Stämman hölls i 
anslutning till kretsens sommarfest. 
 
Partistämma i Karlstad 
I slutet av september hölls Centerpartiets stämma i Karlstad. Då togs ny politik fram på 
flera områden: 

• Ekonomi med fokus på arbetsmarknad och integration 
• Frihetsreformer för Sveriges landsbygd 
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• En skola att lita på 
• En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum 
• Ansvar och resultat för klimat och miljön 

 
Uppsalakretsen företräddes av Jonas Petersson och Mattias Johansson, även Olle Romlin, 
Johanna Engström, Steffen Weckner, Bengt Mattsson och Victor Zhao Jansson var på 
plats. 

 

   
Figur 11 Uppsalafolk i talarstolen på partistämman 2019 
 
Höststämma  
Lördagen den 16 november 2019 hölls en höststämma för Centerpartiet i Uppsala 
kommun. Stämman hölls i Danmarks bygdegård. Tre nya handlingsprogram med tema; 
Hedersrelaterat våld och förtryck, Landsbygd och Stadsplanering debatterades och 
antogs. Dessutom antogs det uppdaterade kommunala handlingsprogrammet.  
 
Det serverades smörgåstårta och kanelbullar och var mycket trevligt.  
 

 
Figur 12 Ordföringar: Steffen Weckner (programgrupp hedersrelaterat våld & förtryck), Unn Harsem 
(kretsordförande), Freija Carlstén (programgrupp stadsbyggnad), Jonas Petersson (programgrupp landsbygd) 
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Strategikonferens  
Den 17-19/1 deltog 20 medlemmar från kretsstyrelsen, kommunfullmäktigegruppen 
samt ordförande i programgrupperna för de nya handlingsprogrammen på en 
strategikonferens. Det var roliga och givande dagar fyllda av politikutveckling och 
diskussion kring strategiska frågor. Mycket av diskussionerna var knutna till valet år 
2022. 
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Medlemsträffar och utbildningar 

C-Forum 
Ungefär en gång i månaden har samtliga medlemmar kallats till ett öppet medlemsmöte, 
C forum. Syftet med C-forum är att diskutera aktuella politiska ämnen, inspireras av 
talare och få en rapport av det politiska läget på alla politiska nivåer. Träffarna har under 
året haft varierande teman och flertalet olika föreläsare har deltagit. 
 

  
 

   
 

Träffar för nya medlemmar och politik steg 1 
Kretsen har anordnat tre träffar för nya medlemmar under verksamhetsåret. Dessa 
träffar handlar om att bekanta sig med varandra och med Centerpartiets organisation 
och politik. Dessutom har ”Politik steg 1” anordnats vid ett tillfälle fysiskt och ett tillfälle 
digitalt. Politik steg 1 är en del i Centerpartiets nationella utbildningspaket. 
 

Sommarfest 
Den 8 juni var det sommarfest för alla medlemmar i Berthåga. Direkt innan 
festligheterna startades hölls en nomineringsstämma för att utse nämndemän till 
tingsrätten. Festen inleddes med femkamp i lag och därefter följde en härlig 
sommarbuffé och öppen grill.  
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Julfest 
Den 7 december bjöd kretsen in hela Uppsaladistriktet till julfest. Deltagarna kom från 
alla åtta kretsarna i distriktet. Det bjöds på mingelbingo, frågesport, sång, levande 
musik och god mat. Efter middagen blev det dans.  
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Val 2019 

Valorganisation 
I april anställdes en valombudsman, Nora Karlsson, som jobbade under 
europaparlamentsvalet. Nora jobbade tätt ihop med kretsordförande och kretsstyrelse 
för att få en bra och effektiv valrörelse.  
 
Kretsstyrelsen antog en valplan som gick i linje med Centerpartiets nationella strategi för 
valvinst. Mål 13, 14 och 15 i verksamhetsplanen var kopplade till valet och samtliga av 
dessa uppfylldes. Budgeten för valet bestod av 30 000 kr men den totala kostnaden 
uppgick till 83 539 kr, mycket beroende på kostnader som inte kunde undvikas i en 
seriös valrörelse som gav ett bra resultat. Efter valet skrev valombudsmannen en 
eftervalsanalys. En lärdom är att en valrörelse måste få högre prioritet i budget.  

Kampanjer 
Totalt anordnades 17 olika kampanjer under perioden april-maj. Det var b.la 
pendlarkampanjer, torgmöten och kampanjer på olika universitetscampus. Kretsen 
deltog dessutom på Blodomloppet och delade där ut vatten till deltagarna. Kretsen hade 
även kampanjer med olika kandidater, exempelvis en kampanj i Gränby Centrum med 
Gustav Hemming. En utvärdering av alla kampanjer gjordes i eftervalsanalysen som togs 
fram. Bäst uppslutning av medlemmar var det på pendlarkampanjer och kampanjer där 
någon högprofilerad kandidat deltog.   
 

 
Figur 13 Valrörelsen smygstartades redan 8 mars med en pendlarkampanj 
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Figur 14 Nora Karlsson ledde kretsens valrörelse 

Valstuga 
Centerpartiet hade liksom många andra partier en valstuga på stora torget under 
perioden 9-26/5. Den bemannades varje dag av flera olika personer enligt ett förbestämt 
schema uppdelat i två skift. Valstugan öppnades fyra dagar senare än vad som var målet 
enligt valplanen till följd av försenat polistillstånd. Den 15 maj besöktes valstugan av 
Anders W Jonsson, den 19 maj fick valstugan besök av Fredrick Federley och den 20 maj 
fick vi besök av Annie Lööf tillsammans med Emma Wiesner som dessutom höll tal på 
Forumtorget. Dessa extra tillfällen drog fler besökare än övriga dagar. Valstugan kräver 
väldigt mycket personella resurser och effekten på valresultatet bedöms som marginell. 
Generellt sätt så kan man använda medlemmars engagemang på ett mer effektivt sätt 
än i pass i valstugan.  
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Affischering 
Under europaparlamentsvalet satte Centerpartiet i Uppsala upp ungefär 400 affischer i 
storleken 70x100cm. Det flesta av dessa sattes upp den 8 maj och 15 maj. Det 
förstnämnda datumet sattes många affischer upp runt centralstationen, och vi fick 
mycket bra läge för dessa då vi var bland de första att sätta upp våra affischer där. Den 
andra gången sattes affischer upp överallt runt staden, mycket kring Fyrisån och gång-
och cykelbanor. Den andra gången avslutades med en gemensam grillning för alla som 
deltagit, vilket var mycket uppskattat. Affischerna föreställda Annie Lööf och Fredrik 
Federley, men även Emma Wiesner (plats 3 på listan) och Abir AlSahlani (plats 2 på 
listan).  Tråkigt nog blev ett antal av våra affischer klottrade på med olämpliga budskap 
och detta polisanmäldes. Centerpartiet sattes dessutom upp ungefär 10 stora 
åkermarksaffischer. 
 

   
Figur 15 Affischering 

Mål och resultat 
Mål Resultat 

Röstmål EP val i kommun: minst 6000  12 243 röster 

Uppföljning av målen från verksamhetsplanen 
I verksamhetsplanen som togs på kretsstämman 2019 finns ett antal konkreta mål som 
styrelsen har följt upp under året. En del mål var lätta att mäta och följa medan andra 
var mer generellt formulerade. Målen var kopplade till politik, organisation, medlemmar, 
utåtriktade aktiviteter, valrörelsen och kommunikation.  
 
Sammanfattning:  
Mål som nåtts markeras gröna, mål som nåtts till 50-99% har markerats gula och måls 
som nåtts < 50% röda. Av det totalt 21 målen uppnåddes 15 helt och 6 uppnåddes 
delvis. En redovisning och några kommentarer av målen följer nedan. 
 
Mål 1: Att minst 75 % av alla bifallna motioner från kretsstämman 2019 med 
kommunal bäring ska bearbetas och lämnas till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges gruppledare, ihop med övriga kommunfullmäktige gruppen, ska 
verkställa och redovisa målet. 

Resultat, mål 1: 40 % av alla bifallna motioner från kretsstämman 2019 med 
kommunal bäring har bearbetats och lämnas till kommunfullmäktige. (Ger en 
måluppfyllelse på 53% och därmed gult) 
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Följande motioner bifölls på kretsstämman 2019: 

Bifallen att-sats Hantering 
Motion 2019:2 
Att: Centerpartiet i Uppsala kommun aktivt 
verkar för att Uppsala kommun snarast 
bygger ut snabbcykelleden, Flogstaleden, till 
Stenhagen 

Denna motion har KF-gruppen tagit med sig och 
det har inkommit en Motion av Jonas Petersson 
(C) om förlängning av Flogstaleden till Stenhagen 
(2019-03-25). 

 
Motion 2019:3  
Att: Centerpartiet i Uppsala kommun ska 
verka för att förutsättningarna för ett nytt 
stadsmuseum ska utredas och att detta så 
sker med kommunens samtliga 
kulturaktörer 

Uppsala kommun har gjort en utredning som blev 
klar i januari 2020. Utredningen kan man hitta 
här: 
https://www.uppsala.se/kampanjsidor/framtidens-
konstverksamhet/ 

Motion 2019:4 
Att Uppsala kommun utvecklar en strategi 
för utfasning av fossil plastanvändning 
 
Att Uppsala kommun i all upphandling av 
material som innehåller plast efterfrågar 
bioplast 

Ej hanterad. 

Motion 2019:11 
Att: ambitionen om att upphandla 
lokalproducerad, ekologisk och hållbart 
producerad mat ska återspeglas i 
Centerpartiets budget för Uppsala kommun. 

 

Centerpartiet lade en budget tillsammans med M 
& Kd. I den gemensamma budgeten hade 
Centerpartiet fått in följande yrkande: ”Att ta fram 
en strategi för att öka andelen närodlad och 
närproducerad mat som serveras i de kommunala 
verksamheterna.” 

 

Därmed konstateras att av de fem bifallna yrkandena på kretsstämman har två 
hanterats i kommunfullmäktige vilket ger att 40% av de bifallna motionerna har 
bearbetats och lämnat till kommunfullmäktige.  Målet är därmed delvis men inte helt 
uppfyllt.  

 

Mål 2: Minst en motion per fokusområde (Tryggt åldrande, Hållbar stads- & 
landsbyggnad, Miljö, Arbete & Företagande, Integration) ska lämnas in till 
kommunfullmäktige  

Resultat, mål 2: Motioner skickades in för två av fem fokusområden, vilket ger en 
måluppfyllelse på 60%. Följande motioner skickades in under 2019/2020 i KF från C: 

Tryggt åldrande:  
- Motion av Rigmor Stenmark (C) om fler riktade insatser till seniorer vid Fyrishov 
- Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad lunch för seniorer 

Hållbar stads- och landsbyggnad: 
- Motion av Jonas Petersson (C) om förlängning av Flogstaleden till Stenhagen  
- Motion om bildande av kulturreservat Seminariet från Karin Ericsson (C) 

Miljö: 
-  
Arbete & Företagande: 
- 
Integration: 

- Motion om ett bättre arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck från Jonas Petersson 
(C) m.fl. 

Övriga motioner: 
- Motion om utredning för omvända skolskjutsar från Mattias Johansson (C)  
- Motion om en sjuk kommun från Jonas Petersson (C) 
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Mål 3: Att med utgångspunkt från bifallna motioner 2018 och 2019 uppdatera det 
kommunala handlingsprogrammet. 

Resultat, mål 3: Ett uppdaterat kommunalt handlingsprogram antogs på stämman den 
16/11. Därmed är detta mål uppfyllt.  

 
Mål 4: Att totalt 27 ombud representerar Uppsalakretsen på distriktsstämman  

Resultat, mål 4: 16 ombud närvarade på distriktsstämman. Det ger en måluppfyllelse 
på 59%.  

Grundorsaksanalys: (1) De som nominerades och valdes till ombud och ersättare 
tillfrågades inte i förväg. Det innebär att de som ej närvarade på kretsstämman i många 
fall inte visste att de var valda. (2) Distriktet skickade kallelser endast till valda ombud, 
ej till ersättarna.  

Åtgärd för 2020: Kretsstyrelsen har den 27 november 2019 informerat valberedningen 
om att distriktsstämman 2020 planeras till den 18 april i Håbo samt uppdragit till 
valberedningen att fråga alla som nomineras till ombud eller ersättare om de kan det 
datumet om de vill ställa upp som ombud. Kretsordförande har framfört i 
distriktsstyrelsen att det är superviktigt att även ersättarna får en kallelse till 
distriktsstämman 2020.  

 

Mål 5: Att genomföra studiecirkel/utbildning för kretsstyrelsen och lilla 
kommunfullmäktigegruppen med syfte att hitta roller och former för samarbete 

Resultat, mål 5: Kretsen arrangerade detta i samband med 24-timmarskonferensen 
den 23-24/3, därmed är målet uppfyllt.  

 

Mål 6: Att anordna en 24-timmarskonferens 

Resultat, mål 6: En 24-timmarskonferens anordnades den 23-24 mars på Långtora 
konferens. Där deltog personer från kretsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen.  

 

Mål 7: Att genomföra minst tre introduktionskvällar för nya medlemmar  

Resultat, mål 7: Introduktionskvällar anordnades den 18/6 2019, 5/10 2019 och 29/1 
2020 

 

Mål 8: Att genomföra minst nio medlemsmöten ”C-forum”  

Resultat, mål 8: Under verksamhetsåret har C-forum hållits vid 9 tillfällen med 
varierande teman. Dessa har hållits: 20/3, 24/4, 21/5, 21/8, 11/9, 2/10, 20/11 (2019) 
och 21/1 och 11/2 (2020). Därmed är målet delvis uppfyllt.  

 

Mål 9: Att genomföra minst två utbildningar kopplat till den nationella 
utbildningsstrategin  

Resultat, mål 9: En utbildning i Politik steg 1 genomfördes den 12 oktober och alla 
medlemmarna informerades och erbjöds att anmäla sig till de steg 1 distansutbildningar 
som arrangeras under oktober månad. Därmed är detta mål uppfyllt.  

 

Mål 10: Att öka medlemsantalet från 2018 då vi hade 551 medlemmar 

Resultat, mål 10: Kretsen hade 515 medlemmar i början av oktober, vilket tyvärr är 
en minskning från föregående år.  Därmed är detta mål ej uppfyllt.  
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Mål 11: Att anordna en sommarfest och en julfest 

Resultat, mål 10: Uppsalakretsen anordnade två trevliga fester under året: en 
sommarfest den 8/6 och en julfest den 7/12. Därmed är målet uppfyllt. 

 

Mål 12: Att anordna minst en kampanj under hösten 2019. 

Resultat, mål 12: Två kampanjer med fokus på värvning anordnades under hösten, i 
Storvreta den 26/10 och i Vattholma den 2/11. Därmed är detta mål uppfyllt. 

 

Mål 13: Att rekrytera/utse en projektledare för valrörelsen 

Resultat, mål 13: Nora Karlsson anställdes som valombudsman inför 
europaparlamentsvalet under april. Därmed är målet uppfyllt! 

 

Mål 14: Att minst 20 unika medlemmar deltar i någon aktivitet/kampanj kopplad till 
Europaparlamentsvalet. 

Resultat, mål 14: Utfallet blev att 29 unika medlemmar deltog i aktiviteter och 
kampanjande kopplat till Europaparlamentsvalet. Därmed är även detta mål uppfyllt!  

 

Mål 15: Att öka antalet röster för Centerpartiet från förra Europaparlamentsval till minst 
6000   

Resultat, mål 15: Centerpartiet fick 12 243 röster i Uppsala! Det är mer än dubbelt så 
många som i förra EU-valet och mer än dubbelt vår målsättning. Vi fick också 11,68% 
av rösterna jämfört mot 5,96% 2014. Detta är ett fantastiskt bra resultat och målet är 
uppfyllt! 

 

Mål 16:  Att genomföra minst 5 gemensamma avstämningar mellan kretsstyrelse och 
hela lilla kommunfullmäktigegruppen 

Resultat, mål 16: Kretsen har genomfört fyra gemensamma träffar mellan 
kretsstyrelsen och kommunfullmäktigeledamöterna. Dessa ägde rum 23-24/3, den 18/6, 
den 27/10 och på konferensen i Åre den 17-19/1. Måluppfyllelse 80%. Därmed är detta 
mål delvis uppfyllt.  

 

Mål 17:  Att skicka ut sommarbrev och julbrev till alla medlemmar 

Resultat, mål 17: Ett sommarbrev gick ut till alla medlemmar, digitalt till dem med 
registrerad e-postadress och per post tillsammans med kallelsen till nomineringsstämma 
i juni. Julbrev skickades på samma sätt digitalt till medlemmar mede-postadress och via 
brev till övriga.   

 

Mål 18:  Att publicera minst 2 egenproducerade artiklar. 

Resultat, mål 18: Förtroendevalda i Uppsalakretsen har hittills i år fått 12 
debattartiklar publicerade! Därmed är målet uppnått med god marginal. 

 

Mål 19:  Att uppnå minst 600 följare på Twitter 

Resultat, mål 19: Uppsalacentern har 557 följare på Twitter vilket ger en 
måluppfyllelse på 93% vilket måste anses godkänt om än ej riktigt i mål.  
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Mål 20:  Att uppnå minst 300 följare på Instagram 

Resultat, mål 20: Centerpartietuppsala har 319 följare på instagram, därmed är målet 
uppnått.  

 

Mål 21:  Att uppnå minst 660 gilla-markeringar på Facebook 

Resultat, mål 21: Centerpartiet Uppsala har exakt 660 gilla-markeringar på sidan och 
därmed är målet uppnått. 

 

  
Figur 16 Diana Zadius och Nora Karlsson på kampanj i Storvreta 26 oktober och Lisa Arrenius och Johanna 
Engström på Kampanj 2 november (mål 12) 
 

 
 


