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1 Politiskt genomslag 
1.1 Rapport från Europaparlamentarikern 
Centerpartiet gjorde sitt bästa EU-val någonsin 2019 och fick för första gången två representanter i 
Europaparlamentet. Den första tiden på den nya mandatperioden gick i stort till intern 
positionering, formering av de politiska grupperna samt beslut om vilka ledamöter som hamnar i 
vilka utskott. Abir tog sedan plats som ordinarie ledamot i sysselsättningsutskottet (EMPL) och fick 
dessutom en ersättarplats i utskottet för medborgerliga fri och rättigheter (LIBE). Efter valet 2019 
inleddes också förhandlingar om skapandet av en ny politisk grupp i Europaparlamentet för de 
liberala partierna, och snart föddes gruppen Renew Europe. Den största delegationen i gruppen är 
franska alliansen Renaissance (under Macrons styre) och den första tiden präglades av en del 
maktspel vad gäller gruppens ledning, men också diverse tunga platser i parlamentets utskott. 

Under hösten var Abir och Europaparlamentet djupt involverade i att utse den nya EU 
Kommissionen. De olika utskotten höll utfrågningar med de föreslagna 
kommissionärskandidaterna, och Abir deltog bland annat i utfrågningarna av Margaritis Schinas 
(grekisk vice ordförande för att främja europeisk livsstil) , Nicolas Schmit (Luxembourgisk 
kommissionär för jobb och sociala rättigheter) och den svenska kandidaten Ylva Johansson (inrikes 
frågor). Hela Kommissionen med dess 27 kommissonärer och ordförande Ursula Von der Leyen 
röstades igenom av Europaparlamentet med en tunn marginal på 9 röster, sent i november, vilket 
försenade Kommissionens uppstart och också har försenat lagstiftningsarbetet i 
Europaparlamentet. 

Tills nyligen var Abir den enda svenska ordinära ledamoten i sysselsättningsutskottet (efter Brexit 
har viss omfördelning i utskott gjorts), vilket under denna mandatperioden har att hantera för 
Sverige och Centerpartiet mycket viktiga frågor. Det handlar om hur man ska skapa ett "Socialt 
Europa", och där bland annat det kontroversiella förslaget om minimilön som väntas inom någon 
månad. I denna fråga har vi brant uppförsbacke, då det framförallt är svenska och danska politiker 
som vänder sig emot att lagstadga löner på EU-nivå, medan en del andra länder ser det som en 
nödvändighet. Detta har gjort det viktigt för Abir att ta tydlig ställning både i vår politiska grupp, 
men också att visa hemåt att hon tar strid för denna viktiga svenska fråga. Andra viktiga frågor att 
driva i sysselsättningsutskottet kommer vara ökad rörlighet på EUs arbetskraft och 
kompetensförsörjning. Bland Renew Europes ledamöter som sitter i utskottet för medborgerliga fri 
och rättigheter (LIBE) är det flera utöver Abir som har stort engagemang för migration och 
asylfrågor. EU Kommissionen har aviserat en migrationspakt under våren, och det kommer bli stor 
konkurrens om att få ta ansvar för dessa viktiga politiska processerna också inom vår egna grupp. 
LIBE hanterar också andra frågor såsom integritet och rättsstatens principer, där man bland annat 
jobba med de brott mot dessa principer so pågår i t.ex Ungern och Polen. Där driver Abir frågan 
om att länder som bryter mot dessa principer inte ska kunna motta EU-stöd. Abir är också aktiv i 
Schengen Scrutiny Group som bevakar Schengenområdets funktion. 

Abir är också medlem i en rad olika parlamentariska grupper som är partiöverskridande. Dessa har 
fokus på korruptionsbekämpning, funktionsrättigheter, anti-diskriminering, barns rättigheter och 
hbtqi-rättigheter. Genom att vara delaktig i dessa grupperingar han Abir kunnat rikta ljuset mot ett 
antal viktiga sakfrågor genom att ställa parlamentariska frågor till Kommissionen (som är nödgad 
att svara skriftligen), skriva resolutioner, ställa ut brev och uppmaningar som ofta 
uppmärksammat oroväckande utveckling vad gäller rättsstatens principer i exempelvis Polen, 
kvinnors rätt till abort, brott mot mänskliga rättigheter i Kambodja, Storbritanniens olagliga 
användning av Schengens databas med mycket mera. Abir blev också utsedd till vice ordförande i 
Europaparlaments EU-Irak delegation, vilket gav henne en bra plattform under höstens 
våldsamheter i Irak- där hon vid flera tillfällen tog upp frågan om Irak i parlamentet. 

Inom partigruppen Renew Europe finns två tydliga falanger; de mer progressiva och de mer rent 
marknadsliberala. I EMPL är Centerpartiet en del av de marknadsliberala krafterna och i LIBE tillhör 
man de progressiva. Detta innebär att det för Abir ständigt är viktigt att odla och bygga allianser 
även inom den egna politiska gruppen. För närvarande är Abir föräldraledig, men förväntas åter i 
Europaparlamentet i april månad. Dessvärre tillhör Europaparlamentet de ålderdomliga 
organisationerna som inte tillåter ersättare när dess ledamöter tar föräldraledigt- något som Abir 
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nyligen uppmärksammade med ett brev som hon tillsammans med ett stort gäng andra 
parlamentariker skickade till Europeiska Rådets ordförande med uppmaning om att göra om den 
europeiska vallagen för att åtgärda detta. 

 

1.2 Rapport från riksdagsgruppen 
Efter en lång process efter valet 2018 till att hitta fram till en regeringsbildare landade 
Centerpartiet och Liberalerna i januari 2019 i ett avtal med partierna i den sittande 
övergångsregeringen som innebar en lång rad nödvändiga reformer för Sverige, med fokus på jobb 
och företagande och som samtidigt höll ytterkantspartierna utanför inflytande. I arbetet med 
förhandlingarna var en av stadens ledamöter Martin Ådahl mycket viktig och som 
arbetsmarknadspolitisk talesperson ansvarar han också för att se till att de avtalspunkter som rör 
arbetsmarknaden genomförs på ett korrekt sätt.  

2019 kom därför att handla väldigt mycket om att förverkliga Januariavtalet. De som stod utanför 
avtalet var kritiska och menade att det visserligen till stor del handlar om kloka reformer, men att 
avtalet var till intet förpliktigande och mest fina ord. Det första året med avtalet visar dock på 
starka leveranser inom många viktiga områden.  

Uppgörelsen innebär också att Centerpartiet tillsammans med Liberalerna har ett budgetsamarbete 
med regeringen, vilket också innebär stora möjligheter att påverka.  

Under 2019 har också blocköverskridande förhandlingar om hur gängvåldet bäst ska bekämpas ägt 
rum, något som har uppmärksammats en hel del och som utmynnade i ett 34-punktsprogram som 
innehöll en lång rad viktiga Centersegrar, bland annat stärkt vittnesskydd och tillsättande av en 
trygghetsberedning med försvarsberedningen som förebild. Dessa förhandlingar leddes från 
Centerpartiets sida av en av stadens ledamöter, Johan Hedin, som är rättspolitisk talesperson.  

Johan Hedin var föräldraledig under första delen av 2019 och ersattes då av Abir Al-Sahlani som 
sedan blev invald i Europaparlamentet.  

Johanna Jönsson har gjort sig känd för sitt fantastiska arbete med migrationsfrågorna för partiet 
nationellt, men har under 2019 lämnat över det politikområdet för att ta sig an en av vår tids stora 
samhällsutmaningar, den växande psykiska ohälsan.  

1.3 Rapport från regiongruppen 
Hänt inom Tillväxt och regionplanering 
Under 2019 har Region Stockholm fått nya uppdrag från regeringen i form av det regionala 
tillväxtuppdraget och ett regionaltutvecklingsansvar. I och med de nya uppdragen så har vi 
påbörjat arbetet med en tillväxt och näringslivsstrategi som ska bidra till ett bättre företagsklimat i 
regionen. Vi har även övertagit det regionala bostadsansvaret, vilket gjort att vi har fört samtal 
med StorSthlm och Stockholm stad för att gemensamt kunna specificera problemen på 
bostadsmarknaden och försöka lösa dessa. Samtalen är fortfarande i ett tidigt skede. Under året 
har vi även permanenterat det regionala cykelkansliet, tagit fram en godsstrategi för regionen och 
skrivit ett nytt fyraårigt avtal med skärgårdsstiftelsen för att fortsatt kunna ha en levande 
skärgård.  

Hänt inom hälso- och sjukvård 2019 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
En regionövergripande primärvårdsstrategi fastställdes och kommer implementeras under 2020. 
Ett led i vårdens utflytt från akutsjukhusen till en nära vård har sjukhusen och hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen varslat konsulter, administrativ och sjukhuspersonal.  

En egenvårdsstrategi är påbörjad och ska göra invånare delaktiga i sin frisk- och sjukvård. 

Region Stockholm har infört nya sjukhusavtal som bygger på en ny ersättningsmodell som ersätter 
tidigare omställningsavtal. 



 

6 
 

Avtalsutskottet 

Under året har 19 av regionens 39 avtal revideras. Vårdval geriatrik har införts. En avtalsutredning 
som berör vårdvalens utformning har påbörjats för att se över om man kan slå samman vårdval, 
finna synergier och effektivisera vården. 

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd 

Den nya nämnden Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har på börjat sitt arbete och fått en egen 
budget. Delegationsbeslut har fattats om att ansöka om ytterligare fem ansvarsområden inom 
rikssjukvården. 

Under året har hälso- och sjukvårdsgruppen regelbundet träffats för att utveckla Centerpartiets 
politik inom området och diskutera aktuella ärenden. 

Hänt inom kollektivtrafiken  
Under 2019 har Centerpartiet varit pådrivande för mer pendelbåtstrafik i regionen. Beslut togs i 
trafiknämnden att två försök med nya pendelbåtar ska göras. Dessa är Rindö/Vaxholm – 
Stockholm med trafikstart 2020 och Ålstäket/Värmdö – Stockholm med trafikstart 2021. Det 
tidigare försöket med att låta resenärer resa med sitt SL-månadskort i skärgårdstrafiken 
utvärderades under våren. Utvärderingen var väldigt positiv och beslut togs att permanenta 
försöket till att gälla under lågsäsong från och med hösten 2019. I juni invigdes den nya båten Lux 
som går i pendelbåtstrafik till Ekerö 

Under året var det byggstart för den nya tunnelbanan till Barkarby. I Haninge invigdes den nya 
pendeltågsstationen Vega. Beslut tog även om förskottering av objekten Spårväg Syd, tunnelbana 
Fridhemsplan-Älvsjö och förlängd Roslagsbana till city inom Sverigeförhandlingen. Dessa kommer 
få en tidigarelagd projektstart med två år. Många större arbeten har skett inom trafiken såsom 
upprustning av Fridhemsplans station och Söderströmsbron. Beslut har tagits om en elbuss-
utredning för hur Regionen ska kunna införa fler elbussar.   

Hänt inom Centerpartiets regiongrupp  
Under 2019 hade regiongruppen möte ungefär en gång i månaden. Årets möten präglades av att 
många var nya som politiker i Region Stockholm. Därför låg ett stort fokus på att låta gruppen lära 
känna organisationen och sitt uppdrag. Gruppen fick bland annat dragningar från alla 
förvaltningsdirektörerna, samt regiondirektören. Under våren anordnades en studieresa i länet där 
gruppen bland annat besökte nya Näsby Park i Täby, samt hamnen i Kapellskär. Gruppen besökte 
även Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.  

Hänt på kansliet  
Under 2019 kom äntligen alla anställningar på plats på kansliet. 

Under hösten infördes en ny tjänst som kommunikatör på deltid för att bibehålla den digitala 
närvaron för Centerpartiet i Region Stockholm. Genom att satsa på intressant innehåll och digital 
väljardialog ser vi till att synas i strategiska valfrågor även i mellanvalsperiod. Sammantaget finns 
nu nio heltidsanställda och en deltidsanställd på kansliet. 

1.4 Rapport från kommunfullmäktigegruppen 
Centerpartiets kansli i Stadshuset har under 2019 utgjorts av politiker Karin Ernlund, Jonas 
Naddebo och Fredrik Lindstål, varav den sistnämnde var tillförordnat arbetsmarknads- och 
integrationsborgaråd i nio månader under Karin Ernlunds föräldraledighet. Under nämnda 
föräldraledighet flyttades även ansvaret för idrottsfrågor – som vanligtvis ligger under 
arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet, över till Jonas Naddebo.  

Rekryteringsarbetet av tjänstepersoner fortsatte under 2019, där fyra nya personer anställdes – 
Oscar Ljunggren och Helena Andersson som pressekreterare, Tina Jahnke som biträdande 
borgarrådssekreterare på kultur- och stadsmiljöroteln samt Gabriel Bergin som 
borgarrådssekreterare på arbetsmarknads-, integrations- och idrottsroteln.   
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Året som helhet har präglats av ett numer fullbemannat Stadshuskansli som har genomfört sitt 
första hela verksamhetsår. Under verksamhetsåret har även Centerpartiets förtroendevalda – hela 
54 stycken i nämnder och bolagsstyrelser i Stockholms stad, intagit sina platser.   

Sensommaren och hösten präglades av intensiva budgetförhandlingar inom det grönblå 
samarbetet, där Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingår. 
I oktober kunde vi presentera en budget för Stockholm för 2020. Budgeten innehöll många viktiga 
satsningar inom Centerpartiets ansvarsområden som är arbetsmarknad, integration, idrott, kultur 
och stadsmiljö; en integrationspakt med näringsliv och civilsamhälle, satsningar på Kulturskolan 
och biblioteken i staden, rekordstora satsningar på nya idrottsinvesteringar för att nämna några. 
Budgeten innehöll även viktiga satsningar inom miljö-, klimat- och stadsutvecklingsområdena, där 
Centerpartiet har varit pådrivande.   

Sveriges kommunsektor – inte minst Stockholm, står inför stora utmaningar framöver med en 
väntad lågkonjunktur och en åldrande befolkning bland annat. Därför var det viktigt för den 
grönblåa koalitionen att presentera en budget med ansvar för stadens ekonomi och med respekt 
för skattebetalarnas pengar.  

Det nära samarbetet som under valåret 2018 byggdes upp mellan staden, distriktet och regionen 
har fortsatt i viss utsträckning. Exempelvis anordnades i anslutning till att budgeten presenterades 
en informations- och diskussionskväll för medlemmar i Stadshuset med borgarråden närvarande 
för att svara på eventuella frågor. 

1.5 Politisk representation 
Europaparlamentet 
Europaparlamentariker:  

Abir Al-Sahlani 

Sveriges riksdag  
Riksdagsledamöter:  

Johan Hedin, Martin Ådahl och Johanna Jönsson 

Ersättare:  

Abir Al-Sahlani, Maja Boström, Hannes Hervieu 

 

Landstingsfullmäktige  
Ordinarie ledamöter:   Valkrets: 
Daniel Sunesson   Södermalm-Enskede 
Karin Fälldin    Bromma-Kungsholmen 
Gustav Hemming   Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 
Märta Martin-Åkesson   Västra Söderort 
 
Ersättare:    Valkrets: 
Maria Bojerud   Södermalm-Enskede 
Fredrik Lindstål   Södermalm-Enskede 
Mathias Mellgren Helge   Södermalm-Enskede 
Maria Bojerudf  Bromma-Kungsholmen 
Anna Sandström  Bromma-Kungsholmen 
Dan Tilert   Bromma-Kungsholmen 
Maria Bojerud   Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 
Fredrik Adolfsson   Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 
Caroline Blomberg   Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan  
Maria Bojerud   Västra Söderort 
Evy Kjellberg    Västra Söderort 
Johan Vesterlund   Västra Söderort 



 

8 
 

 
Kommunfullmäktige 
Ordinarie ledamöter:  Valkrets: 
Fredrik Lindstål   Södermalm-Enskede 
Kristin Jacobsson  Södermalm-Enskede 
Susanne Wicklund   Bromma-Kungsholmen 
Jonas Naddebo   Bromma-Kungsholmen 
Banar Sabet    Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 
Johan Fälldin    Östra Söderort 
Karin Ernlund    Västra Söderort 
Claes Nyberg    Yttre Västerort 
 
Ersättare:   Valkrets: 
Elin Larsson    Alla valkretsar 
John Kåberg   Alla valkretsar 
Christina Peterson  Södermalm-Enskede 
Isak Trygg Kupersmidt  Bromma-Kungsholmen 
Gunnar Caperius   Östra Söderort 
Johan Vesterlund   Västra Söderort 
Linn Bessner    Yttre Västerort 
  



 

9 
 

2 Ökat engagemang 
2.1 Antal medlemmar  
Inom parentes förändring mot 2018. Centerrörelsen i Stockholms stad hade 1192 (-142) betalade 
medlemskap vid utgången av 2019. Av dessa tillhörde 851 (-79) Centerpartiet, 86 (-7) 
Centerkvinnorna, 119 (-61) CUF och 136 (+5) Centerstudenter.  

En del medlemmar betalar medlemskap till flera delar av Centerrörelsen. Totalt antal unika 
individer som var anslutna till Centerrörelsen i Stockholms stad vid 2019 års slut var 1038 (-117) 
personer.  

 
Antal medlemskap      

År 2017 2018 2019 Förändring Förändring % 

Totalt antal medlemskap 1342 1334 1192 -142 -10,64% 

C 882 930 851 -79 -8,49% 

CK 95 93 86 -7 -7,53% 

CUF 227 180 119 -61 -33,89% 

CS 138 131 136 5 3,82% 

Unika individer 1147 1155 1038 -117 -10,13% 
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2.2 Organisation 
Avdelningar och nätverk 
Centerpartiets organisation har flera nivåer: riksorganisationen, distrikt, kommunkretsar och 
avdelningar. Dessutom finns nätverk som är en lösare organisationsform. Ett distrikt består ofta av 
flera kommunkretsar och kan motsvara ett län rent geografiskt. Centerpartiet Stockholms stad är 
Stockholms stads kommunkrets tillika distrikt av Centerpartiet.  

I Centerpartiet Stockholms stad finns både avdelningar och nätverk. Under 2019 fanns en 
avdelning (Brännkyrka-Älvsjö avdelning) och nio geografiska nätverk (Hägersten-Skärholmen, 
Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Bromma, Östermalm, Hässelby-Vällingby, Söderort och 
Järva).  

Nätverk/avdelning Ledare 2019 
Järva Banar Sabet 

Östermalm 
Camilla Ahlström 

Malin Björk 

Norrmalm Susanne Wicklund 
Älvsjö/Brännkyrka avdelning Erik Sarfors 

Södermalm 
Lars Rottem Krangnes 
Ashna Ibrahim 

Hässelby/Vällingby Linn Bessner 

Kungsholmen 
Kristin Jacobsson 

Gabriel Bergin 

Hägersten/Skärholmen 
Daniel Dudek 
Johan Vesterlund 

Johan Kling 
Söderort Christina Peterson 

Bromma 
Rune Thyselius 

Håkan Gustavsson 
 
Dessutom finns ett antal sakpolitiska nätverk: Seniornätverket, Företagarnätverket, 
Digitaliseringsnätverket, Socialpolitiska nätverket, Trygghetsnätverket och Stadsbyggnads- och 
kollektivtrafiknätverket.  

Distriktsavdelningar 
För att behålla nya medlemmar är det mycket viktigt att Centerpartiets verksamhet är intressant, 
relevant och inkluderande. Alla medlemmar ska känna att det finns en potentiell roll för just dem i 
partiorganisationen. I verksamhetsplanen för år 2019 fanns följande mål för verksamhetsåret: 

- Att göra en genomlysning av organisationen för att hitta svagheter och styrkor och föreslå 
åtgärder för att förstärka organisationen 

- Att genomföra en riskanalys för att vikta risker och möjligheter med geografiska nätverk 
kontra distriktsavdelningar 

Under verksamhetsåret tillsatte därför distriktsstyrelsen en arbetsgrupp vilka utredde frågan enligt 
uppdraget ovan. Efter färdig utredning valde distriktsstyrelsen att gå vidare genom att ge samma 
arbetsgrupp i uppdrag att bereda lämpliga former för en organisation med distriktsavdelningar.  
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Söndagscentern 2019 
Söndagscentern är ett nätverk för kyrkopolitiskt aktiva och intresserade centerpartister i 
stockholmsregionen. Nätverkets målsättning är att samla kyrkopolitiskt aktiva och intresserade för 
att driva gemensam centerpolitik i Svenska kyrkans beslutsorgan. Det gör vi genom att 
regelbundet träffas för erfarenhetsutbyten, informationsspridning och utbildning. 

Arbetsgruppen för nätverket är: 

Daniel Sunesson, gruppledare, Stockholm: Västermalms församling 
Ellinor Moberg, Stockholm: Vantörs församling 
Julian Kaijser, Lidingö: Lidingö församling 
Monica Eriksson, Hagalund, Solna församling 
 
Centerpartiet är representerat med tre ledamöter i kyrkomötet och åtta ledamöter i stiftet.  Vi 
ingår i majoritetsgrupp i såväl kyrkomöte som stift. 

Nätverket driver en sluten Facebook-grupp och en webbsida. Antalet medlemmar i Facebook-
gruppen och som aktivt får del av våra aktiviteter är 150 personer.  I nätverkslistan med e-
postadresser finns 201 personer. 

Under 2019 genomförde nätverket 4 träffar: 

- Februari:  Adolf Fredriks kyrka i Adolf Fredriks församling 
- Maj: Träff i Väster Haninge kyrka, Haninge pastorat där blivande biskopen i Stockholm 

Andreas Holmberg gästade oss.  
- September: Ekerö pastorat, Ekerö kyrka 
- November: Västerled församling, St Birgitta kyrka 

 
Efter högmässa hålls alltid en träff för de närvarande från nätverket. Utöver rapport från 
kyrkomöte och stift tas aktuella frågor upp. 

Kansli och personal 
Stockholmscenterns distriktskansli finns på Vanadisvägen 28 och är en arbetsplats för personal 
från två Centerpartidistrikt (Stockholm stad och Stockholms län) och CUF Storstockholm. Det 
gemensamma kansliet fungerade också som gemensamt valhögkvarter under valrörelsen 2019. 

Under 2019 hade distriktet två anställda: Unn Harsem och Anna Falk. Under året genomfördes 
också en rekryteringsprocess och Wictoria Berglund anställdes som kommunikatör med start i 
januari 2020. 

Dessutom anställdes under perioden 4 – 25 juli åtta 
sommarjobbande ungdomar: Max Karlsson,  
Adam Arvas, Elsie Gisslegård, Albin Åberg,  
Subeyr Rushid Abdi, Jonathan Lindkvist,  
Jakob Rothschild och teamleadare Réka Tolnai. 

De sommarjobbande ungdomarna spred gröna, liberala 
budskap till semesterfirande stockholmare fyra dagar i 
veckan under juli månad.  
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2.3 Aktiviteter  
För att engagera medlemmarna är det viktigt att erbjuda intressanta aktiviteter. Distriktet ordnar 
aktiviteter för alla medlemmar, ibland även i samarbete med hela stockholmsregionen. Utöver det 
anordnas aktiviteter i avdelningarna och de geografiska och sakpolitiska nätverken.  

Under året har ett antal ”politikpubar” anordnats. Där bjuder vi in medlemmarna till ett seminarium 
där aktuella ämnen diskuteras. Oftast bjuder vi in någon av våra egna politiker men också externa 
personer som har en koppling till ämnet. Vi bjuder också medlemmarna på lättare förtäring och 
dryck.  

Det evenemang som blev mest besökt under året var en av våra första politikpubar vi hade 2019. 
Den handlade om januariavtalet. Vi bjöd in våra riksdagsledamöter som fick berätta om 
förhandlingarna och svara på frågor från medlemmarna. 

Aktiviteter 2019 
6 - 7 april Steg 1 utbildningshelg 

Centerpartiet i Stockholms stad och län i samverkan med riksorganisationen arrangerade en 
utbildningshelg i riksorganisationens lokaler på Stora Nygatan. 

6 juni Nationaldagsfirande i Rinkeby 

Stockholmscentern ordnade fiskedamm på Rinkeby torg och Annie Lööf höll tal på scen.  

12 juni Sommarfest 

På kvällen den 12 juni bjöds alla medlemmar in till sommarfest med etiopisk buffé på Tensta 
konsthall  

12 - 16 juni Järvaveckan 

Den 12 juni var det Centerpartiets dag på Järvaveckan. Vi ordnade ett seminarium och Fredrik 
Lindstål introducerade Annie Lööf på stora scen inför en fullsatt publik. Under hela Järvaveckan 
bemannade Stockholmscentern ett tält och bjöd på popcorn och politiska diskussioner. 
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29 juli – 7 augusti Stockholm Pride 

I vårt stora och inbjudande tält på Stockholm Pride kunde festivaldeltagarna titta in och ladda upp 
med det mesta som behövs; vatten, mobilladdning, politiska samtal och glitter, glitter, glitter! 

  

Den 3 augusti gick den populära Pride-paraden av stapeln och Centerpartiet var välrepresenterade 
som vanligt. Projektledare för Stockholmscenterns deltagande på Pride var Adrian Nordén.  
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31 augusti Skräpplockning i Rålambshovsparken 

Den sista soliga helgen i augusti passade Stockholmscentern på att uppmärksamma 
nedskräpningen genom att plocka skräp i Rålambshovsparken. När vi anlända möttes vi av rena 
gröna gräsytor och tänkte att vi hade valt fel plats. Efter en dryg timme hade vi samlat ihop mer 
än fyra sopsäckar knökfulla med skräp längs vattnet! Mest fimpar, förpackningsrester, flaskor, 
muggar och påsar… Dessutom upphittades en oöppnad flaska prosecco! 

 

16 september Ny i C 

Träff för nya medlemmar på Riksdagen tillsammans med riksdagsledamoten Alireza Akhondi. 

18 september Politikpub om familjerättsfrågor 

Centerpartiets riksdagsledamot Martina Johansson pratade familjerättsfrågor. Bland annat 
berättade Martina om arbetet med vårdnadstvister och bodelningar och den kommande översynen 
av socialförsäkringarna som är kopplade till samma frågeställningar.  

23 oktober Politikpub om Arbetsförmedlingen och liberal arbetsmarknadspolitik 

Arbetsförmedlingen ska läggas ner och arbetsmarknadspolitiken ska reformeras. Vad händer här 
näst, hur kommer man kunna söka jobb och klarar Sverige av en liberal arbetsmarknadspolitik? 
Riksdagsledamöterna Alireza Akhondi och Martin Ådahl berättade om sitt arbete med 
arbetsmarknadsfrågor och förhandlingen med regeringen. 

7 november Besök hos Kerstin Lundgren i Riksdagen 

Kerstin Lundgren berättade om vardagen för en talman och om sitt arbete som utrikespolitisk 
talesperson. 

11 november Presentation av kommunbudgeten och rundvandring i Stadshuset 

Den grönblå majoritetens budget presenterades den 9:e oktober. Därför bjöds medlemmarna in till 
en kväll i Stadshuset den 11 november med en presentation av budgeten och de C-vinster som 
återfinns id ensamma. Dessutom gjordes en rundvandring i Stadshuset. Våra borgarråd Jonas 
Naddebo och Fredrik Lindstål var värdar för kvällen. 

12 november Ny i C 

Träff för nya medlemmar på Riksdagen tillsammans med riksdagsledamoten Johan Hedin. 

28 november Politikpub om Våld- och gängkriminalitet 
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Panelsamtal mellan Johan Hedin /riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson), 
kriminalkommissarie Gunnar Appelgren samt kunskapsområdeschef på Fryshuset Camila Salazar 
Atias. 

3 december Seminarium om höghastighetståg 

Det nystartade trafikpolitiska nätverket bjöd in till öppet seminarium om de nya stambanorna för 
höghastighetståg.  

14 december Trestegsutbildning 

Under en heldag fick medlemmarna utbilda sig i Centerpartiets historia, vår politik på alla tre 
nivåer och hur man kan engagera sig i partiet. 

21 januari 2020 Sjukvårdskväll 

Vi bjöd in Christine Lorne (Sjukvårdspolitisk talesperson på region Stockholm) och Jonas Ekström 
(läkare och centermedlem) som pratade sjukvård för våra medlemmar. 

22 januari 2020 Grundutbildning om Centerpartiet 

Grundutbildning om Centerpartiets organisation och regelverk samt om hur man kan vara med och 
påverka.  

6 februari 2020 Kampanj i Husby 

En liten men effektiv skara kampanjade innan eventet Town Hall meeting där Jonas Naddebo skulle 
medverka.  

18 februari 2020 Politikpub om januariavtalet 

Vi samlade alla Stockholms stad och läns riksdagsledamöter för att prata om hur året efter 
januariavtalet varit. Medlemmar fick lyssna och ställa frågor. 

20 februari 2020 Kulturkväll  

 En kväll för alla kulturintresserade medlemmar. Vi bjöd in Per Lodenius (riksdagsledamot och 
ledamot i kulturutskottet), Jonas Naddebo (kultur- och stadsmiljöborgarråd) och Rebecka 
Pershagen (kulturpersonlighet) när de pratar om vikten av kultur och plattformarna de jobbar 
utifrån.  

5 mars 2020 Ny i C 

Träff för nya medlemmar på Riksdagen tillsammans med riksdagsledamoten Martin Ådahl. 
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Kampanjer och valrörelse 
Under april 2019 började vi kampanja inför EP-valet 
där Sarah Svensson var vår valledare. Vi anordnade 
pendlarkampanjer, åkte runt med den flytande 
valbåten Movitz och bemannade en valstuga på 
Soltorget.  

Centerpartiet i Stockholm fick ett fantastiskt 
valresultat på 10,9% vilket var en ökning med 6,8 
procentenheter sen förra valet. Det innebar att vi fick 
in en till ledamot i EU-parlamentet, ingen mindre än 
Stockholmscenterns Abir Al-Sahlani. Även 
Stockholmscenterns Emma Wiesner gjorde en otrolig 
valrörelse och fick över 20 000 personkryss. 
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3 Effektiv Kommunikation 
3.1 Intern kommunikation 
Ett effektivt internt informationsflöde är grundläggande. Distriktet använder e-post för officiell 
information. Som ett komplement används sociala medier och främst Facebook. Stockholmscentern 
har en sluten grupp på Facebook som heter ”Centerpartiet i Stockholm” och har 480 medlemmar. 
Här postar vi t.ex. information om kommande aktiviteter och kampanjer.  

3.2 Extern kommunikation / marknadsföring 
Drömmen är att både motståndare och väljare vet vad Centerpartiet står för och vill uppnå lokalt. 
Eftervalsanalysen visade dock att vi kan bli mycket tydligare vad gäller politiska profilfrågor. Den 
visade också att våra lokala företrädare inte är så kända som de skulle kunna vara. Under 2019 
genomfördes en rekryteringsprocess och Wictoria Berglund började i januari 2020 som 
kommunikatör.  
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4 Redovisning, Distriktsstyrelsen och andra partifunktioner 
4.1 Distriktsstyrelsen 
Presidium: 
Ordförande: Karin Ernlund 
Förste vice ordförande: Gustav Hemming 
Andre vice ordförande: Susanne Wicklund 
 
Ordinarie ledamöter:  
Gabriel Bergin (omval)  
Fredrik Lindstål(omval)  
Ragnhild Elfsö (omval)  
Måns Stenberg (omval)  
Claes Nyberg (omval)  
Abir Al-Sahlani (omval)  
Malin Henriksson (omval)  
Martin Ådahl (nyval)  
Diana Van (nyval)  
Thomas Wihlman (nyval) 
 
Representanter från Centerkvinnorna, CUF och Centerstudenter: 
Emma Blomdahl, Stockholms Centerkvinnor 
Caroline Von Seth, CUF Storstockholm,  
Rasmus Elfström, Centerstudenter Stockholm 
 
Protokollförda möten med distriktsstyrelsen  
11-01-19, 15-01-19, 12-02-19, 12-03-19, 24-04-19, 29-05-19, 04-09-19, 02-10-19, 06-11-19, 
04-12-19, 22-01-20, 12-02-20, 11-03-20 
 
Arbetsutskottets sammansättning   
Karin Ernlund, Gustav Hemming, Gabriel Bergin och Susanne Wicklund 
 
Protokollförda möten med arbetsutskottet  
05-02-19, 07-03-19, 08-04-19, 15-05-19, 26-08-19, 23-09-19, 28-10-19, 27-11-19, 15-01-20 
 
4.2 Revisorer 
Ordinarie:  
Marianne Magnusson (omval) 
Linus Hannedahl (omval) 
 
Suppleant: 
Johan Kling(nyval) 
	

4.3 Centerpartiets förtroenderåd  
Ordinarie: 
Karin Ernlund (omval) 
Gustav Hemming (nyval) 
 
 
Ersättare: 
Susanne Wicklund (nyval) 
Jonas Naddebo (nyval) 
	

4.4 Ombud till Centerpartiets riksstämma  
Ordinarie: 
Karin Ernlund 
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Gustav Hemming 
Fredrik Lindstål 
Ragnhild Elfsö 
Susanne Wicklund 
Måns Stenberg 
Claes Nyberg 
Abir Al-Sahlani 
Malin Henriksson 
Martin Ådahl 
 
Ersättare: 
Emma Blomdahl 
Mathilda Laestadius 
Johanna Jönsson 
Jonas Naddebo 
Märta Martin-Åkesson 
Diana Van 
Thomas Wihlman 
Rasmus Elfström 
 
4.5 Valberedningen 
Ingrid Hedenvind- Brask (sammankallande) 
Anna Wallin 
Anna Sandström 
Banar Sabet 
Svante Linusson 
Christina Linderholm 
Lukas Johannesson (CUF) 
Rasmus Elfström (CS) 

 
4.6 Kommunala sektionen i Stockholmsregionen 
Kommunala sektionen har under 2019 haft fem stycken fysiska möten och tre telefonmöten. 
Christian Ottosson lämnade över rollen som sammankallande för kommunala sektionen till Johan 
Krogh på sektionens första möte. Det har också valts en ny styrgrupp bestående av Johan Krogh 
(sammankallande), Magnus Persson (Solna), Karin Ernlund (Stockholm), Annica Nordgren (Täby), 
Malin Forsbrand (Vaxholm) och Gustav Hemming (Region Stockholm).  

På sektionens andra möte gjordes en revidering av sektionens riktlinjer för att bättre passa den 
större roll som Centerpartiet tagit i Stockholmsregionen. Numera är alla kommunalråd/gruppledare 
inbjudna, till skillnad från förut då endast en från varje kommun var med. Regionkansliet 
bistår kommunala sektionen med kanslistöd.  

Under året har sektionen fokuserat på frågorna kring ny kostnadsutjämning vilken har stor 
påverkan på både region Stockholm och många kommuner. En gemensam debattartikel skrevs 
som sedan publicerades i Svenska dagbladet. Sektionen har också pratat bostadspolitik, 
barnkonventionen, sjukvård och digitalisering. 

Kommunala sektionen har delegation på från de två distriktsstyrelserna att nominera 
förtroendevalda till uppdrag som finns hos Storsthlm, Östra Svealands luftvårdsförbund, 
Europarådet samt Svealands kustvattenvårdsförbund.  

Till 2020 har det planerats fem fysiska möten 
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5 Ekonomi 
Året efter ett valår brukar präglas av en lägre aktivitetsnivå inom partiorganisationen och i stort 
sett stämmer detta även för 2019. Valet till europaparlamentet innebar dock högre kostnader än 
normalt mellan ordinarie valår.  

Under året har distriktets kansli utökats till två anställda från en vilket har inneburit högre 
personalkostnader och med den ytterligare anställningen av en kommunikatör från det senaste 
årsskiftet. Personalkostnader beräknas därför utgöra merparten av distriktets årliga utgifter under 
kommande år. Därefter kommer kostnader för extern kommunikation i valet till 
europaparlamentet, främst relaterade till annonsering, hushållsutskick samt profilmaterial. 
Distriktet tog också betydande kostnader i egen räkning samband med Pridefestivalen, men har i 
princip helt och hållet fått kompensation för detta från partiets riksorganisation.  

Det positiva resultatet för 2019 är 2.762.383,68  

Distriktsstyrelsens förslag till stämman är att avsätta 2.760.960,01 till valfonden och att balansera 
resterande 1.423,67 i ny räkning. Ett sådant beslut innebär att vi då har sammanlagt 3.100.000 
avsatt i valfonden vid 2020 års början.  

Vad gäller distriktets ekonomi i övrigt hänvisas till distriktets bokslut för 2019 och revisorernas 
berättelse. 
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6 Uppföljning av mål 
I verksamhetsplanen för 2019 fanns fyra övergripande inriktningsmål och 17 aktivitetsmål. I 
tabellen nedan redovisas en översikt. En genomgång av aktivitetsmålen följer därefter. Grön färg 
betyder att målet är uppnått, gul att det är uppfyllt till minst 60% och annars är målet 
rödmarkerat.  

 

Mål 1, Att välja 3 - 4 politiska fokusområden för 2019 – 2022 
Mål 16, Att ta fram en kommunikationsstrategi för 2019 – 2022 

Resultat: Distriktsstyrelsen har valt att inte välja ut politiska fokusområden. Det hänger alltför tätt 
ihop med en bra kommunikationsstrategi. En rekryteringsprocess genomfördes undesr 2019 och i 
januari 2020 började Wictoria Berglund som kommunikatör för Stockholmscentern. Wictoria 
kommer att i samråd med distriktsstyrelsen, våra politiker och tjänstemän att jobba fram en 
kommunikationsstrategi under 2020.  

Mål 2, Att skapa politikutvecklingsgrupper för fokusområdena 

Resultat: Distriktsstyrelsen har valt att inte låta politiksutvecklingsarbetet bromsas på grund av att 
inga politiska fokusområden valts. Istället har sju politikutvecklingsgrupper dragits igång som brett 
kommer att leverera ny politik inom hela det kommunala ansvarsområdet. Även inom 
regionpolitiken är politiska utvecklingsgrupper på gång. 

Mål 3, Att sammanställa och följa upp och redovisa de vallöften som torgfördes inför valet 2018 

Resultat: Vallöftena är sammanställda och följs löpande upp. 

Mål 4, Att Stockholmscentern ska bestå av 980 medlemmar vid utgången av år 2019  

Resultat: Stockholmscentern hade 851 medlemmar vid utgången av 2019 vilket ger en 
måluppfyllelse på 87%. 

Mål 5, Att Stockholmscentern ska ha fungerande nätverk/avdelningar i alla stadsdelar  

Resultat: Det finns idag 9 geografiska nätverk och en avdelning. Fyra av nätverken saknar ledare. 
Det ger en måluppfyllelse på 60%.  

Mål 6, Att alla nya medlemmar ska bli kontaktade personligen  
Mål 8, Att alla nya medlemmar ska få frågan ”vad vill du ha ut av ditt medlemskap?”  
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Resultat: Under 2019 har alla nya medlemmar kontaktats via e-post med välkomnande och lite info 
om medlemskapet och frågan om vad de vill få ut av sitt medlemskap. 

Mål 7, Att alla nya medlemmar ska bjudas in till en träff för nya medlemmar inom 3 månader 

Resultat: Ny i C arrangerades: feb 2019 på riksdagen med Abir Al-Sahlani, i maj 2019 på 
Landstingshuset med Christine Lorne, i sep 2019 på riksdagen med Alireza Akhondi, i november 
2019 på riksdagen med Johan Hedin och i mars 2020 på riksdagen med Martin Ådahl. Därmed är 
målet uppfyllt. 

Mål 9, Att distriktet ska erbjuda minst en medlemsaktivitet per månad, med undantag för juli 

Resultat: Minst en medlemsaktivitet har anordnats per månad med undantag för juli. Därmed är 
målet uppfyllt. 

Mål 10, Att minst två riktade medlemsvärvningar genomförs i områden där Centerpartiet har dålig 
representation  

Resultat: Ingen riktad medlemsvärvning har genomförts.  

Mål 11, Att ta fram ett mätetal som visar medlemsomsättningen  

Resultat: Det har visat sig vara lite svårt att hitta rätt uppgifter i medlemsregistret för att mäta 
medlemsomsättningen. En dialog med Medlemsservice på riksorganisationen pågår och 
förhoppningsvis går det att lösa under 2020.   

Mål 12, Att göra en genomlysning av organisationen för att hitta svagheter och styrkor och föreslå 
åtgärder för att förstärka organisationen  
Mål 13, Att genomföra en riskanalys för att vikta risker och möjligheter med geografiska nätverk 
kontra distriktsavdelningar  

Resultat: Distriktsstyrelsen utsåg en organisationsgrupp som genomförde en genomlysning och en 
riskanalys. Därefter fick gruppen i uppdrag att föreslå hur en framtida organisation med 
distriktsavdelningar skulle kunna se ut. Se avsnitt 3.2.  

Mål 14, Att erbjuda alla medlemmar möjlighet att delta på steg 1 och steg 2 utbildningar vid minst 
två olika tillfällen   

Resultat: Riksorganisationen har uppdaterat sin utbildningspolicy och ansvaret för att arrangera 
steg 2 utbildningarna låg ej på distrikten under 2019.  Distriktet har arrangerat steg 1 utbildningar 
den 6 - 7 april 2019 och digitalt under hösten 2019. Därmed är målet uppfyllt.  

Mål 15, Att ge medlemmarna tillfälle att besöka våra företrädare i riksdagen, stadshuset och 
landstingshuset  

Resultat: Alla medlemmar bjöds in till riksdagen den 7 november för att besöka 3:e vice talmannen 
Kerstin Lundgren. Alla medlemmar bjöds in till Stadshuset den 11 november för en genomgång av 
C-vinsterna i den kommunala budgeten. Dessutom har Ny i C anordnats fyra gånger i riksdagen 
och en gång på Landstingshuset. Eftersom ingen särskild aktivitet för alla medlemmar anordnat i 
Landstingshuset är målet uppfyllt till 60%.  

Mål 17, Att genomföra minst 2 utomhuskampanjer under hösten 2019  

Resultat: Två utomhuskampanjer genomfördes. (Höstkampanj 20 sep, julkampanj 17 dec) Därmed 
är målet uppfyllt. 


