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Övergripande mål 2020 – 2022 
Denna verksamhetsplan tar avstamp i 2019-års verksamhetsberättelse och eftervalsanalys. I 
verksamhetsplanen finns mål för 2020 och en utblick mot valåret 2022.  

Övergripande inriktningsmål: 

Att medlemskåren i Centerpartiet i Stockholm stad ska växa (från 2019 års nivå 851) 

Att stockholmscenterns organisation ska klara av att möta alla medlemmar och löpande 
erbjuda intressanta aktiviteter 

Att Stockholmscentern ska ha aktiva lokala organisationer som kan kanalisera 
medlemmarnas engagemang 

Att Centerpartiet i Stockholm stad 2022 ska ha en tydlig profil som kommuninvånarna 
känner till 

1 Politiskt genomslag 
Centerpartiet måste ha politik för alla politikområden och samtidigt ha en tydlig profil. Det dagliga 
politiska arbetet sker i Stadshuset, regionen och riksdagen. Till grund för det ligger våra vallöften 
från 2018 och den förhandlade majoritetspolitikern. Samtidigt ska det alltid finnas en växelverkan 
mellan de förtroendevalda och den aktiva medlemskåren för att utveckla politiken.  

Under 2020 startas också arbetet upp med politikutvecklingsgrupper som ska jobba fram nya 
förslag till valplattform inför 2022. Arbetsgrupper för regional politik kommer under 2020 att 
startas upp i ett samarbete med Centerpartiet i Stockholms län. Arbetsgrupper för utveckling av 
kommunal politik har sju stycken politikutvecklinsgrupper startats inom följande områden:  

• Klimat och miljö  
• Företagande 
• Skola och utbildning 
• Kultur, fritid och stadsmiljö 
• Social service och omsorg 
• Stadsbyggnad 
• Arbetsmarknad och integration 

2 Ökat engagemang 
Centerpartiet i Stockholm tappade medlemmar 2019, ett avbrott från en annars sedan många år 
trend av medlemstillväxt. Vi vill fortsätta att växa. Vägen mot ett stimulerande medlemskap i 
Centerpartiet börjar med frågan ”vad vill du ha ut av ditt medlemskap?”. Genom att utgå från 
medlemmarnas önskemål och intressen kan vi skapa en verksamhet som är intressant för fler.  

Stockholmscentern ska vara ett partidistrikt med låga trösklar, tillgängliga politiker och där det är 
lustfyllt och roligt att vara engagerad - ett distrikt där medlemmarna har roligt och får utvecklas. 
Samtidigt ska vi bli mer stabila som partidistrikt och klara av att vara större och ha fler aktiva, 
delaktiga medlemmar. En modern folkrörelse.  

Medlemmarna är partiets viktigaste resurs. Tillsammans bildar vi Centerpartiet. Vi ska vara 
Sveriges och Stockholms öppnaste parti och välkomna nya medlemmar i gänget. Det är en viktig 
uppgift för distriktet att ta hand om alla medlemmar. Vi vill ha låga trösklar och att det ska vara 
roligt att vara aktiv i vårt distrikt. Vi vill att det ska finns utrymme att växa, inspireras och 
möjlighet att lära sig nya saker inom nya områden. Medlem i Stockholmcentern ska man kunna 
vara på olika sätt och genom hela livet.  

2.1 Organisation  
De senaste åren har Stockholmscentern växt kraftigt i medlemsantal. Det är fantastiskt roligt att så 
många vill vara med och engagera sig för ett grönare, friare och mer medmänskligt Stockholm och 
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Sverige. När vi nu är så många måste vi hitta fler plattformar för engagemang och nya former för 
vårt arbete. Allt för att fler ska få ta plats och hitta sitt sätt att engagera sig.  

Centerpartiet i Stockholms verksamhet ska vara intressant, relevant och inkluderande och det är 
viktigt att både nya medlemmar och de som varit med länge ska hitta en roll i organisationen. 
Under 2020 kommer därför, om stämman så beslutar, distriktet att delas in i så kallade 
distriktsavdelningar. 

Distriktsstyrelsens bedömning är att distriktsavdelningar kommer att skapa bättre möjligheter för 
fler medlemmar att engagera sig och öka möjligheterna för en levande och aktiv organisation över 
hela vår stora kommun. 

2.2 Utbildningar 
Centerpartiet har en nationell utbildningsstrategi som kallas ”Centerakademin” med tre spår; 
politik, ledarskap och kommunikation.  

 
Figur 1 Centerakademins stambana 

Utbildningarna ges i tre steg där steg 1 ska arrangeras lokal i Stockholmscentern medan steg 2 och 
steg 3 arrangeras av riksorganisationen. 

Utöver Centerakademin har Stockholmscentern en egen utbildningsplan med lokala utbildningar för 
åren 2020 - 2022. I denna finns insatser för kompetensutveckling utöver de som anordnas av 
riksorganisationen. 

2.4 Aktiviteter  
För att engagera våra medlemmar är det viktigt att erbjuda intressanta aktiviteter. Distriktet 
ordnar aktiviteter för alla medlemmar, ofta i samarbete med Stockholms läns distrikt. Utöver det 
anordnas aktiviteter i avdelningarna och de geografiska och sakpolitiska nätverken.  
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3 Effektiv Kommunikation 
3.1 Intern kommunikation 
Ett effektivt internt informationsflöde är grundläggande. Distriktet använder e-post och sms för 
officiell information. Som ett komplement används sociala medier och främst Facebook. 
Stockholmscentern har en sluten grupp på Facebook som heter ”Centerpartiet i Stockholm”. Här 
postar vi t.ex. information om kommande aktiviteter och kampanjer.  

3.2 Extern kommunikation / marknadsföring 
Medlemmarna är Stockholmscenterns största tillgång. Och en viktig marknadsföringskanal. Vi vill 
att valrörelsen ska kunna drivas lokalt 2022. Därför behöver vi bli ännu bättre på att nå ut till 
medlemmarna, fånga upp tankar och idéer från medlemskåren, och underlätta för fler att engagera 
sig, skapa egna aktiviteter och med detta sprida Centerpartiets budskap.  

Konkurrensen om uppmärksamheten är stor i dagens kommunikationslandskap. Därför är det 
viktigt att vara tydlig och konsekvent. Vi vill att både motståndare och väljare ska veta vad 
Centerpartiet står för och vill uppnå lokalt. Eftervalsanalysen visar att vi kan bli mycket tydligare 
vad gäller politiska profilfrågor och vilka våra lokala företrädare är.  

Vi behöver tydliggöra vår berättelse och bygga vår kommunikation kring den för att stärka och 
tydliggöra Stockholmscenterns varumärke. För att lyckas måste vi arbeta långsiktigt tillsammans –
personal, medlemmar och förtroendevalda i staden, regionen och riksdagen.  

Därför ska vi ta fram en kommunikationsstrategi för Stockholmscentern, under våren 2020. 
Strategin ska bland annat innehålla prioriterade kanaler för olika målgrupper och verktyg för 
mobilisering – både digitalt och fysiskt. Till strategin kommer en aktivitetsplan som ska uppdateras 
årsvis och vid behov. Som en del i strategiarbetet kommer en opinionsundersökning att 
genomföras. 

Ansvaret för att ta fram ovanstående ligger på distriktskansliet, men kräver även samverkan med 
stad, region och riksorganisationen. 
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4 Mål 2020 
Politiskt genomslag 

Att ta fram och publicera ett kommunalt handlingsprogram baserat på valprogrammet 2018 

Att alla politikutvecklingsgrupperna genomför sitt arbete och levererar förslag som ska ligga till grund för 
valplattformen 2022.  

Att minst ett vallöfte genomförs och kommuniceras i kommunen och regionen 

Ökat engagemang 

Att alla nya medlemmar ska bli kontaktade personligen  

Att alla nya medlemmar ska bjudas in till en träff för nya medlemmar inom tre månader 

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

Att ta fram ett mätetal som visar medlemsomsättningen  

Att arrangera Centerakademins steg 1 utbildningar vid minst två olika tillfällen   

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

Att Stockholmscentern ska ha 1000 (?) medlemmar vid utgången av 2020 

Att distriktet deltar i minst 5 aktiviteter kring “Samtalsåret 2020” 

Kommunikation 

Att ta fram en kommunikationsstrategi och plan 

 


