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CENTERPARTIETS KOMMUNDAGAR 2015
Den 30–31 januari 2015 hålls Kommundagarna på
Louis de Geer Konsert och Kongress i Norrköping.
Inbjudan skickas ut i november till ledande förtroendevalda i kommuner, landsting
och regioner. Inbjudna är även riksdagsledamöter, partistyrelsen, politiska sekreterare,
distrikts- och RO-personal samt syskonorganisationer. Den 29 januari är avsatt
för olika nätverksträffar och den 30 januari börjar själva konferensen.
Information om Kommundagarna finns på Centralen.
För mer information: helene.lundberg@centerpartiet.se
Om du vill du vara utställare på Kommundagarna,
kontakta: mailis.dahlberg@centerpartiet.se eller
maria.mauritzon@centerpartiet.se
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Vår riktigt viktiga roll
SUPERVALÅRET HAR GENOMFÖRTS. Alla röster är
räknade. Än en gång lyckades vi i Centerpartiet göra en
urstark valspurt. Ifrån en kämpig mandatperiod med
otaliga trista opinionsmätningar fick vi över sex procents stöd i riksdagsvalet.
VI SATTE UPP MÅLET att öka i samtliga val, och vi nådde

tre av fyra mål: ökning i Europavalet (det bästa på 19
år), ökning i kommunvalet nationellt till nära åtta procent och ökning i landstings/regionvalet. I 46 kommuner nådde vi över 20 procent av rösterna i kommunvalet
och i nära 140 kommer över tio procent av rösterna.
NU HAR VI EN CENTRAL ROLL i politiken och ett stort
ansvar. Centerpartiet är näst största Alliansparti. I riksdagen går vi i opposition mot en svag regering. Trots att
Alliansen inte lyckades ta en tredje valseger, har Alliansen fortfarande fler mandat än den nya S-MP-regeringen.
S-MP är beroende av Vänsterpartiet, som de inte vill
regera tillsammans med.

Nya pålagor på de jobbskapande småföretagen, kraftiga
begränsningar av människors valfrihet, nedprioritering
av landsbygden, utbyggda bidragssystem, ökad statlig
centralstyrning, mer kvotering i familjerna och företagen, höjda skatter för människor med vanliga inkomster, en tvångslag för gymnasieskolan och en oklar
klimat- och energipolitik.

05. NÄRODLAD POLITIK GAV FRAMGÅNG
FÖR ALLIANSENS GRÖNA RÖST

06.

TEMA: VALANALYS

06. CENTERPARTIET I UNIK OPPOSITIONS-

09. HÄR ÄR NYA RIKSDAGSGRUPPEN
14. KRISTINAS RESA TILL RIKSDAGEN
16. STARKT VAL I MÅNGA
NORRLANDSKOMMUNER

20. HELT NYTT FÖRTROENDE

DEN MÖRKRÖDA regeringspolitiken

EN TIDNING FRÅN
CENTERPARTIET

STARK,
STARKARE
I DALARNA

ROLL: ”VI HAR CHANSEN ATT BYGGA
NÅGOT RIKTIGT STORT”

DET FINNS SANNERLIGEN mycket att granska kritiskt.

är raka motsatsen till vad Sverige
behöver. Vi har ett tydligt grönt
alternativ till vänstersvängarna.
Tillsammans har vi nu stora möjligheter att utveckla ett ännu starkare
Centerparti.

18.

I FEM KOMMUNER

22. MED FRAMGÅNG I LANDSTINGSVALET

Michael Arthursson

REDAKTIONEN
T f chefredaktör
Elisabeth Bitterlich
Ansvarig utgivare
Ola Spännar

26.

VAD SKA VÅRA EX-MINISTRAR
GÖRA NU?

POSTADRESS
Centerpartiets riksorganisation
Tidningen C
Box 2200, 103 15 Stockholm
Tel: 08-617 38 00
tidningenc@centerpartiet.se
PRENUMERATION
Tel: 08-617 38 00
E-post: prenumerationsservice
@centerpartiet.se

ADRESSÄNDRING
Kontakta ditt distrikt eller ring
Tel: 08-617 38 00
TS-Kontrollerad upplaga
42 700
Tryck: V-TAB, Västerås
Miljöcertiﬁerade enligt ISO141001,
certnr. 1410718
OMSLAGSBILD
Sanna Dahlén

TIDNINGEN C • 3

Tio-i-topp kryssmagneter till i riksdagsvalet
1.
2.
3.
4.
5.

Annie Lööf, Jönköping, 12900
Per Åsling, Jämtland, 2378
Eskil Erlandsson, Kronoberg, 1920
Emil Källström, Västernorrland, 1916
Anders Åkesson, Kalmar, 1711

6. Daniel Bäckström, Värmland, 1686
7. Ulrika Qarlsson, Västra Götaland östra, 1604
8. Lena Ek, Östergötland, 1560
9. Kristina Yngwe, Skåne Södra, 1519
10. Anna-Karin Hatt, Stockholms län, 1375

Michael Arthursson
omvald partisekreterare

Eftervalsanalys
Vad gjorde vi bra i årets valrörelser?
Vilka erfarenheter tar vi med oss inför
valet 2018? Nu har partistyrelsen tillsatt en grupp som fått uppgiften att ta
reda på just detta i en eftervalsanalys.
Johan Linander, före detta riksdagsledamot från Skåne, blir ytterst ansvarig för arbetet.
Eftervalsanalysen ska omfatta EUoch riksdagsvalet, liksom en särskild
analys av valresultaten i kommuner
och landsting/regioner samt konsekvenserna av dessa.
Resultatet kommer att presenteras
vid Kommundagarna 2015.
4 • TIDNINGEN C

Centerpartiets partistyrelse har
beslutat att välja om Michael
Arthursson som partisekreterare.
Annie Lööf motiverar det så här:
–Han har gjort en stark insats
under den senaste mandatperioden.
Han har varit viktig för att partiet har
gjort sitt bästa EU-val på 19 år och
en stark valspurt även i riksdagsvalet. Centerpartiet är nu näst största
Alliansparti.

–Jag är
glad över
partistyrelsens förtroende
och ser fram emot
att utveckla Centerpartiet som ett
ledande oppositionsparti. En huvuduppgift för mig är att vara med och
bygga ett ännu starkare Centerparti
så att vi kan vinna regeringsmakten
2018, säger Michael Arthursson.

Solskenshistoria i Öckerö

Fler röstade i år

En vecka innan valet till kommunfullmäktige i
Öckerö fanns det ingen på Centerpartiets
lista, ja det fanns faktiskt ingen lista överhuvudtaget. Men sex dagar innan valet ﬂyttade
CUF:aren Mathias Nordal in i kommunen,
och nappade genast på frågan om kandidatur. Ett val, ett hundratal röster och 13 kryss
senare gratulerar Tidningen C till den blixtsnabba insatsen!

Valdeltagandet ökade i år
jämfört med 2010. Riksdagsvalet ökade från 82,1
till 83,4 procent medan
kommunvalet gick från
79,7 till 81 procent och
landstingsvalet från 79,1
till 80,6.
KÄLLA: SKL

Närodlad politik gav framgång
för Alliansens gröna röst
Det känns så nära men så avlägset ändå. Den där grådaskiga, sista, fredagen i
januari när Centerpartiet inledde sina kommundagar i Malmö med ett väljarstöd
på 3,1 procent i DN/Ipsos senaste undersökning. Ridå. Men det visade sig vara
startskottet på en arbetsseger som partiet sällan skådat.
TEXT: Viktoria Raft ILLUSTRATION: Mats Aronsson

DEN DÄR FREDAGEN fick Annie Lööf

i nyhetssändning efter nyhetssändning förklara sin syn på Centerpartiets bottennotering och stämningen var inte på topp.
Men Centerpartister är kända för framåtanda och en stor portion positivism, så
i stället för att deppa tog medlemmarna
nya tag och blickade framåt. Kommundagarna blev allt annat än en trist, januarigrå, tillställning. Tvärtom. Det var där det vände.
Det var där närodlad politik presenterades och
togs emot med öppna armar av hela rörelsen.
Det var där kämparglöden och revanschviljan
på allvar slog rot i centerpartisterna.
Det visade sig dock en tid senare att botten
inte riktigt var nådd. I en Sifo-mätning i februari fick Centerpartiet 2,8 procent i väljarstöd. Ridå
igen. Vad berodde detta på? Det var uppenbart att
väljarna inte riktigt förstod sig på vare sig Centerpartiets politik, starka bidrag till Alliansen eller våra
jobbskapande reformer. Det här var ännu en tid före valet till Europaparlamentet och ännu en tid före Centerpartiets återhämtning – och succé senare under våren.
OLA SPÄNNAR, kommunikationschef på Centerpar-

tiet sedan hösten 2013, har sina teorier om hur partiet
kunde halka ned så lågt i väljarstöd – men sedan också
hämta tillbaka med råge.
–Väljarna uppfattade oss som otydliga. Därför var det
så viktigt att hålla ihop budskapet och att förmedla samma budskap oavsett om man läste en annons, besökte
vår webbplats eller såg Annie på tv. Vi ser att det gav resultat. Exempelvis har vi nu mer än dubbelt så stort förtroende i miljöfrågorna som i början av året, säger han.
Det finns många framgångsfaktorer bakom väljarstödets utveckling. Annie Lööfs starka insats är en.
Att kommunikationen fungerade är en annan. Och att

Centerpartiet drev rätt frågor och höll sig till planen
är en tredje. Centerpartister ute i rörelsen betonar just
detta. I EU-valet hamnade partiet helt rätt i djurskyddsoch miljöfrågan. I riksdagsvalet stod Centerpartiet
starkt i jobb- och miljöfrågan som Alliansens gröna röst
och partiet för jobbskaparna.
MÅNGA PÅPEKAR också att man kände igen sig i Närodlad politik och därmed bottnade i kampanjen som
beskriver Centerpartiets ursprung med landsbygd men
som också beskriver underifrånperspektivet och självbestämmandet.
–Med en snabb beslutsprocess och flexibel organisation där ett utspel lika gärna kunde bli en film eller en
bild för sociala medier, som ett traditionellt pressmeddelande, lyckades vi i vårt kampanjarbete, säger Ola
Spännar.
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Centerpartiet i unik oppositionsroll:

”Vi har chansen att
bygga något riktigt stort”
Det var med tunga steg som Centerpartiets partiledare Annie Lööf lämnade
Näringsdepartementet efter tre år som minister. Men när Tidningen C träffar
henne har hon hunnit ta ett bestämt kliv in i riksdagens korridorer och den
nya oppositionsrollen, och revanschlustan är tydlig.
–Jag var ledsen i några dagar efter valet, men nu är det kul, riktigt kul,
säger Annie Lööf.
TEXT: Karin Carlesten BILD: Johan Jeppsson

EN KÄND POET ska en gång ha sagt

VID ETT FLERTAL TILLFÄLLEN åter-

att ”opposition är sann vänskap”.
Så lär knappast Stefan Löfven se på
saken efter Annie Lööfs återtåg in i
riksdagen. Hon ser gärna att Centerpartiet har en ledarroll i oppositionen
och har redan påbörjat granskningen
av den rödgröna regeringens politik.
–Jag ser med glädje fram emot att
vara en nagel i ögat på regeringen.
Hittills har det varit öppet mål, regeringen har exempelvis redan lagt
sig på ett lägre klimatmål än vad Alliansen gjorde. Om vi använder den
här tiden rätt så har vi också möjlighet att utveckla Centerpartiets politik på ett helt nytt sätt. All min vakna tid går nu åt till att utveckla och
få Centerpartiet att synas, och i det
finns en väldigt stor möjlighet att
profilera och stärka oss.

kommer Annie Lööf till vikten av
att Centerpartiet under valrörelsen
lyckades hålla fast vid kärnfrågorna

Som partiledare i opposition kan jag sätta min
egen agenda på ett helt
annat sätt.
– jobben, miljön, maten och landsbygden. Det gjorde att människor
kände igen sig och valde att lägga
sin röst på Centerpartiet.
–Denna konsekvens har stärkt
Centerpartiet och måste nu befästas
och utvecklas, betonar Annie Lööf.
–I valet 2010 sågs Centerpartiet
som Sveriges mest otydliga parti och
så har det varit ända fram till i år. Vi

är fortfarande ett litet parti och då
kan man inte erbjuda hela smörgåsbordet, för då blir det otydligt. Vi har
fått ett fint kvitto, på att vi har stärkt
vår trovärdighet i våra hjärtefrågor
under valrörelsen. Ta miljön som exempel – 20 procent av svenska folket
tycker att vi har bäst miljöpolitik. I
tidigare mätningar har vi legat på
mycket lägre nivåer, säger hon.
Annie Lööf vill däremot inte dra
för snabba slutsatser av valresultaten utan manar istället till eftertänksamhet.
–Vi har tillsatt en valanalysgrupp
som kommer att dammsuga Centersverige på vad som fungerade och
inte i valrörelsen, och partistyrelsen
har fått i uppdrag att analysera hur
Centerpartiet ska stärkas och breddas i sakfrågorna.
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Alliansens framtid

Allianssamarbetet fortsätter även i
opposition, och det första steget blir
att lägga fram en gemensam höstbudget.
–Alliansen kommer att vara vår
nyckel tillbaka till Rosenbads dörrar, slår hon fast. Det är vårt starkaste kort mot den rekordsvaga regering som nu sitter. Löfven
vill förstås splittra Alliansen eftersom det gör det lättare för honom
att styra och ställa, men det kommer inte att hända. Någon form av
Allianssamarbete kommer att bestå
genom hela mandatperioden, men
förstås i ett lösare format än i regeringsställning. 2018 kommer vi med
gemensamma krafter att återvinna
regeringsmakten.
Ledarskapets utveckling

När frågor om hennes ledarskap
kommer på tal svarar Annie Lööf
med eftertänksamhet.
–Jag är väldigt glad att fler har sett
mitt ledarskap och min debatteknik
under valrörelsen. Bilden av vårt
parti och även mig har förändrats. I
vår kamp för landsbygden, för ungas
jobb, småföretagarna, valfrihet och
för jämställdhet fick vi bra konflikt
med de rödgröna och i dessa frågor
valde media att skildra mig på ett
sätt som de tidigare inte har gjort,
säger hon. I ett läge efter valet där
Fredrik Reinfeldt har meddelat att
han ska avgå blir det naturligt att
det näst största allianspartiets ledare får en större roll till dess att en ny
moderatledare är på plats.
Nyvunnen tid

Att inte längre sitta på två stolar
frigör en hel del tid, vilken Annie
Lööf tänker använda för att synas så
mycket som möjligt.
–Det nya utrymmet tänker jag
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Annie Lööf har kallats comeback kid efter den urstarka valspurten. Och svenskarnas förtroende för henne har också ökat markant. Sedan i juni har andelen som har stort eller
mycket stort förtroende för henne ökat från 18 till 33 procent. Det bidrar till att Centerpartiet nu har en unik position.
–Vi ska vara en nagel i ögat på regeringen. Och vi ska använda tiden i opposition till
att växa oss starka, säger Annie Lööf.

nyttja till att resa. Som minister
reste jag väldigt mycket, men kanske inte alltid till de ställen som jag
själv hade valt. Som partiledare i
opposition kan jag sätta min egen
agenda på ett helt annat sätt. Det är
inte så att arbetstiden blir kortare,
men däremot får jag möjligheten att
åka ut och träffa fler medlemmar,
möta lokalmedia och ta fler debatter.
Inte minst vill jag träffa och prata
med några av alla de nya medlemmar som har strömmat till den sis-

ta tiden. De är en viktig resurs och
vi behöver tillsammans säkerställa
att de känner att de är välkomna och
har en uppgift. Vi måste dessutom
redan nu ställa oss i startgroparna
för att få en mångfald på våra listor
i nästa val, säger hon.
Annie Lööf känner sig laddad för
fyra år i opposition. Hon menar att
det nu finns en chans att bygga något riktigt stort, så att Centerpartiet
och Alliansen om fyra år kan återta
regeringsmakten.

Här är nya riksdagsgruppen
Även om Centerpartiets riksdagsgrupp till stor del består av välkända ansikten, har några nya företrädare tagit
plats i kammaren. Nu ska även Kristina Yngwe, Johan Hedin, Johanna Jönsson, Daniel Bäckström och Fredrik
Christensson representera Centerpartiet. Tidningen C har har tagit tempen på Centerpartiets riksdagsgrupp.
TEXT: Alexandra Cederquist BILD: Anna Simonsson

ANDERS AHLGREN
Dalarnas län
(omvald)

ANNIE LÖÖF
Jönköpings län
(omvald)

Du är med i
riksdagsgruppen,
grattis. Hur
känns det?
–Jag känner
stor ödmjukhet
inför väljarnas förtroende att vara
en av 349 ledamöter. Att ingå i
vår riksdagsgrupp känns stimulerande. Vi är ett bra gäng som
jobbar för varandra.

Vilka möjligheter
och utmaningar
har den nya
riksdagsgruppen?
–Vi har fantastiska möjligheter att utveckla
och stärka vår
politik under tiden i
opposition. Vi ska
vara en aktiv och granskande opposition som hela
tiden driver på ur ett närodlat perspektiv
för jobben, miljön och landsbygden.

Vilka frågor vill du driva?
–Frågor som handlar om
näringsliv och infrastruktur.
Där ﬁnns regional utveckling,
energifrågor och allmän näringspolitik. Starka centerområden
som jag vill lyfta fram ännu mer.
Sedan naturligtvis tydligare politik för landsorten.

Hur ska Centerpartiet förstärka sin
politik de kommande fyra åren?
–Med ﬂer förslag som minskar utsläppen och beroendet av fossila bränslen,

en reformagenda för ﬂer
och växande småföretag och en
landsbygdspolitik
som ser potentialen i jobb och
utveckling även
utanför storstäderna, kan vi
komma tillbaka
och utveckla
Sverige i en mer
hållbar och jobbvänlig
inriktning.
Vad blir fokus för dig som partiledare denna mandatperiod?
–Mitt fokus kommer att vara på att
utveckla vår egen politik. Jag kommer
också att vara en ihärdig oppositionsröst som granskar regeringen och ställa
krav på politiken där jobben, miljön och
landsbygden hotas.

ANDERS ÅKESSON Kalmar län (omvald)

Vilka blir de största
utmaningarna framöver?
–Att lägga ytterligare bitar till den
plattform vi hade i årets val, för
att Centerpartiet i valet 2018
utvecklas ytterligare till det långsiktiga alternativet i svensk politik.

Vilka frågor vill du driva?
–Frågor om hållbart samhällsbyggande.
Vad kommer du tillföra till riksdagsgruppen?
–Energi och engagemang för demokrati,
hållbarhet och ”hela landet perspektiv”.

ANDERS W JONSSON
Gävleborgs län (omvald)

Grattis till riksdagsplatsen,
hur känns det?
–Uppdraget som riksdagsledamot är,
även om vissa tycks tro annat, fyraårigt.
Därefter är det upp till partiet och slutligen
väljarna om det blir ytterligare fyra år. Jag är därför oerhört
hedrad över att ha fått förtroendet att fram till och med 2018
representera Centerpartiet och mitt län i Sveriges riksdag.

Vilka blir de största
utmaningarna framöver?
–Att oförtröttligt
bedriva en offensiv
och konstruktiv
oppositionspolitik.

Vilka frågor vill du driva?
–Jag vill utveckla närodlad politik på ﬂer områden i den
nationella politiken. Därtill vill jag fortsätta vara en stark
röst i den socialpolitiska debatten.
Vad blir den största utmaningen?
–Den stora utmaningen är att snabbt ställa om från att
vara ett regeringsparti till att driva politik i opposition.
Hanterar vi det rätt kommer vi att vara stärkta när nästa
valdag närmar sig.
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DANIEL BÄCKSTRÖM
Värmlands län (ny)
ANNIKA QARLSSON
Västra Götalands läns norra
(omvald)

Vilka frågor
vill du
driva?
–Dels
jobb, vägar,
bredband
och service i
hela landet.
Dels förslag för att
ungdomar lättare ska
komma in på arbetsmarknaden.
Både genom sänkta trösklar, bättre
yrkesutbildningar och bättre
matchning med en reformerad
arbetsförmedling.
Vad kommer du tillföra till
riksdagsgruppen?
–Erfarenhet från att ha jobbat både
i opposition, egen majoritet och
minoritetsregerande i riksdagen.
Förhoppningsvis också energi och
arbetsglädje!
Vilka blir de största utmaningarna
framöver?
–Att utveckla Centerpartiet vidare
till en drivande kraft i svensk politik
tillsammans med andra partier och
samtidigt använda vår roll i opposition till att göra det ”besvärligt” att
driva politiken i fel riktning.

Vilka frågor vill du driva?
–Positiv och konkret landsbygdsutveckling med tydlig
nationell målbild för den regionala utvecklingen. Infrastruktur
och fortsatta satsningar på det
svenska vägnätet förenat med en synkad
infrastrukturplanering med Norge.
Balanserad försvars- och säkerhetspolitik.
Minskad vargstam.
Konkurrenskraftiga villkor för industri
och företag.
Vad hoppas du att just du kommer tillföra riksdagsgruppen?
–Efter tolv år i kommunledningen för Säffle har jag en del erfarenheter av hur det
är att tackla möjligheter och utmaningar
som ﬁnns för en landsbygdskommun.

Konstruktivitet och resultatfokus.
Inspiration från vårt ﬁna
samarbete med Norge.
Tankar från vad många
människor idag upplever i
glesare bygder.
Vilka blir de största utmaningarna framöver?
–Att stärka legitimiteten för det politiska
systemet och öka delaktigheten bland
vanligt folk.
Resursbrist i många prövade kommuner och landsting.
Social utsatthet bland människor som
hamnat utanför arbetsmarknaden och
trygghetssystem.
Polarisering mellan olika grupper och
intressen.
Kris och konﬂikthantering inom och
mellan länder.

EMIL KÄLLSTRÖM Västernorrlands län (omvald)

Vilka frågor vill du driva?
–Centerpartiet måste fortsätta att driva och äga frågan om
jobbskapande i nya och växande företag. Detta är grunden
för Sverige som öppet och kreativt välfärdsland.
Vad kommer du tillföra till riksdagsgruppen?
–Energi, erfarenhet och en ekonomexamen.
Vilka blir de största utmaningarna framöver?
–Centerpartiet har ett framgångsrikt 2014 bakom sig. Vi har alla möjligheter att ta
ledartröjan inom borgerligheten. Detta är dock inget som kommer falla från himlen
utan kommer kräva hårt jobb. Vi måste bland annat jobba med rekrytering av nya
centerpartister från nya sammanhang på alla nivåer.

ESKIL ERLANDSSON
Kronobergslän (omvald)

FREDRIK CHRISTENSSON
Västra Götalands västra (ny)

Vilka frågor vill du driva?
–Utveckling i hela landet.

Vilka frågor vill du driva?
–Jag vill driva frågor om landsbygd, småföretagande och jobb
åt unga. Det är viktiga frågor för
väljarna i Bohuslän och Västsverige, där besöksnäringen är väldigt viktig.

Vad hoppas du kunna tillföra?
–Erfarenhet från att ha varit riksdagsledamot i tolv
år samt som statsråd i Alliansregeringen i åtta år.
Vilka blir de största utmaningarna framöver?
–Jag är djupt oroad över den skattepolitik som
den nya regeringen planerar att införa, något
som framförallt kommer att drabba landsbygden
och de unga.
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Vad kommer du tillföra?
–Jag hoppas kunna bidra med
nya idéer, engagemang och kunskap utifrån ett tydligt lands-

bygdsperspektiv.
Vilka blir
de största
utmaningarna framöver?
–Det parlamentariska
läget blir självklart en stor utmaning. En annan viktig utmaning
för Centerpartiet är att knyta till
oss ﬂer medlemmar för att växa
till 2018.

HELENA LINDAHL
Västerbottens län
(omvald)

Vilka frågor vill du
driva?
–Jag vill främst jobba med närings- och
energifrågor, landsbygd och naturligtvis frågor som rör norra Sverige då
jag representerar Västerbotten.
Vad kommer du tillföra?
–Jag kommer att kunna bistå med
kunskap i framför allt energifrågor då
det var mitt huvudfokus under förra
mandatperioden. Sedan är jag en
glad, positiv och driven person, så jag
tror även att jag kommer att kunna
bidra med positiv energi.
Vilka blir de största utmaningarna
framöver?
–Att synliggöra Centerpartiet som ett
starkt parti rent generellt. Dessutom
att stärka tydligheten i våra huvudfrågor och att ta ännu mer plats i politiken. Vi har alla möjligheter!
KERSTIN LUNDGREN
Stockholms län
(omvald)

Vilka frågor vill du
driva?
Frågor om vårt humanitära bistånd och beredskapen för ytterligare katastrofstöd via
FN. Inte ta pengar från försvaret. Fortsätta syna de andra partierna, nu från
riksdagen i och med regeringsskiftet.
LENA EK Östergötlands län (ny)

Vilka frågor vill du driva?
–Miljö, jobb och landsbygd.
Vad kommer du att
kunna tillföra?
–Kunskap från
regeringskansliet,
EU-parlamentet
och gott humör!
Vad blir den största utmaningen?
–Det blir att gå i aktiv opposition. Att
driva frågor om giftfri vardag och antibiotikaresistens lika hårt som förut.
Närodlad politik är en bra plattform.

JOHAN HEDIN
Stockholms stad (ny)

Vilka frågor vill du driva?
Rätten till rörlighet, självbestämmande och att kunna
välja att leva sitt liv efter
sina egna drömmar, liksom
den oerhört viktiga frågan om
rättssäkerhet, integritet och människors rätt att leva utan att utsättas för
våld eller annan brottslighet.
Vilka blir de största utmaningarna
framöver?
Vi måste måla upp en bild av vilka möjligheter som faktiskt följer av att vi
JOHANNA JÖNSSON
Stockholms stad (ny)

Vilka frågor vill du driva?
–Jag vill framför allt driva migrations- och integrationsfrågor. Men även
öppenhet mer generellt.
Vad kommer du att kunna tillföra?
–Som relativt ny i politiken tror jag att
KRISTINA
YNGWE
Skåne läns
södra (ny)

Vilka frågor
vill du driva?
–Frågor kopplade till de gröna
näringarna, hållbar matproduktion
och en levande landsbygd.
Vad kommer du tillföra riksdagsgruppen?
–Som agronom och lantbrukare har
jag både praktisk och teoretisk kunskap kring jordbruk och miljö samt
ett brett kontaktnät utanför politiken
som jag hoppas kan vara till nytta.
Vilka blir de största utmaningarna
framöver?
–Hur vi kan minska klyftan mellan
stad och land, och hur vi formulerar
lösningar på den oro och de frågeställningar som gör att många väljare inte känner sig hörda och sedda
av oss etablerade partier.

ökar rörligheten på arbetsmarknaden, förbättrar förutsättningarna för entreprenörskapet och skapar
långsiktiga förutsättningar
för en bättre miljö. Det
ﬁnns stora möjligheter att
göra detta i oppositionsrollen
och jag tror att utmaningen, och
framgångsfaktorn, ligger i att hantera
den dagliga sakpolitiken på ett kunnigt
och professionell sätt. Samtidigt som
det stora perspektivet och vår vision
om hur hela Sverige byggs starkt, hela
tiden får vara med och tjänstgöra som
en grön tråd.
jag ibland ser saker lite annorlunda. Jag
hoppas även ha modet att driva en del
frågor som många helst undviker.
Vad ser du som den största
utmaningen?
–Den största utmaningen blir att lyssna på människor och sen, utifrån det,
försöka förklara på vilka sätt vi vill lösa
problemen.
OLA JOHANSSON
Hallands län (omvald)

Hur känns det att vara
här?
–Tack bra! Lite pirrigt
under hela året, men efterhand som Annie och vi andra gjort starka
insatser i debatterna så har självkänslan
ökat. Valrörelsen var ju rena ”joyriden”.
Vilka frågor kommer du driva?
–Jag vill självklart helst fortsätta med
bostadsfrågorna, att vi får en ökad tillgänglighet främst för unga och att det byggs
och investeras i bostäder i hela landet. Det
intressanta läget har ju uppstått att
bostadskunnandet i både regering och
riksdag har dränerats rejält efter valet. Centerpartiet har en chans att ta för sig här.
Vilken blir den största utmaningen?
–Att långsiktigt bygga vidare på det
ökande förtroende Centerpartiet fått av
svenska folket, vara aktiva och konstruktiva
i opposition, men samtidigt hålla samman
Alliansen inför kommande val.
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Skåne läns norra &
östra (omvald)

Vilka frågor kommer
du driva?
–Levande landsbygd, lönsamt företagande, forskning,
rättvisa skatter, brottsförebyggande åtgärder,
utveckla demokratin med bland annat en
regionreform och aktivt företräda Skåne i
riksdagen.
Vad kan du bidra med?
–Jag hoppas kunna tillföra lång erfarenhet
från regionpolitiken i Skåne och som ekonom och skatteintendent liksom erfarenhet
från riksdagsarbetet i Konstitutionsutskottet.
Vad ser du som de största utmaningarna?
–Att driva en aktiv oppositionspolitik och
bidra till en ökning av aktiviteten i partiets
kommunkretsar i Skåne.

ULRIKA CARLSSON
Västra Götalands östra (omvald)

Vilka frågor vill du driva?
–Som utbildningspolitisk
talesperson vill jag driva på
för en skola med kunskap
och kreativitet. Jag vill stärka
lärares kompetens bland
annat med ett digitalt lärarlyft.
Att resurser ska fördelas efter
SOLVEIG ZANDER
Uppsala län (omvald)

Vilka frågor vill du
driva?
–Välfärdsfrågorna, jag
vill vara med och ta fram
hållbara trygghets- och
pensionssystem. Familjepolitiken ligger mig varmt om hjärtat och vill
jag medverka till att Centerpartiet tar en ny
framträdande position.
Vad kommer du tillföra till riksdagsgruppen?
–Erfarenhet! Centerkvinnornas jämställd12 • TIDNINGEN C

PER LODENIUS
Stockholms län
(omvald)

Vilka frågor vill
du driva?
–Jag brinner för
kultur, alla människors lika värde och
hela landets möjlighet till
utveckling. Kultur ska vara tillgänglig för alla som
bor i Sverige. Jag vill också se en eftergymnasial utbildning för den som gått i
särskola.
Vad kommer du tillföra riksdagsgruppen?
–De kontakter och den erfarenhet jag har
från kultursfären samt inom funktionshindersrörelsen och särskolan. Jag inleder
dessutom min tredje mandatperiod i riksdagen, så lite erfarenhet bidrar jag också
med.
Vilka blir de största utmaningarna framöver?
–Att driva vår politik i opposition, att bli
ännu tydligare och att få Centerpartiet att
växa under mandatperioden.

behov. Besluten ska fattas nära verksamheten.
Vad blir de största utmaningarna framöver?
–Utmaningen är att vinna
valet 2018. Att förtydliga
rikspolitiken i opposition och
att driva närodlad politik på
alla nivåer, nära alla människor!
hetssyn på centerpolitiken eftersom jag är
ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse. Nytänkande och centerperspektiv
inom pensions- och socialförsäkringsfrågor. Engagemang i familjefrågor.
Vilka blir de största utmaningarna
framöver?
–Att visa att Centerpartiets lösningar inom
välfärdsområdet både skapar framtida tillväxt och trygghet. Det innebär att jobbskapande, rehabilitering, delat föräldraskap,
ﬂer äldre som arbetar och att hela landet
ska leva är viktigt och en förutsättning för
välfärden.

PER ÅSLING
Jämtlands
län
(omvald)

Vilka frågor vill du
driva?
–Genomföra och
utveckla landsbygdspolitiken
så att tillväxt kan skapas i hela
landet. Prio ett är småföretag
och gröna näringar.
Vad kommer du tillföra till
riksdagsgruppen?
–Erfarenhet från näringslivet.
Vilka blir de största utmaningarna framöver?
–Att engagera människor i
samhällsfrågor, så att ﬂer
blir delaktiga i samhällsutvecklingen.

RICKARD
NORDIN
Göteborgs
stad
(omvald)

Du är med i
riksdagsgruppen. Grattis, hur
känns det?
–Inspirerande, spännande
och fantastiskt roligt. Det är
här och nu vi börjar bygga för
valseger 2018!
Vilka frågor vill du driva?
–Jag brinner för miljö- och
energifrågorna, det var därför
jag gick med i Centerpartiet.
Att driva opposition mot Miljöpartiet i energifrågorna och
vässa både politik och retorik
för att nå 100 procent förnybart.
Vilka blir de största utmaningarna framöver?
–Omställningen från att regera till att gå i opposition. Det
kräver större fokus, hårdare
arbete och att alla verkligen
drar åt samma håll i hela
organisationen.

Klimatsatsningar +
ekonomisk tillväxt = sant
Det går att satsa både på klimatet och god ekonomisk tillväxt. Det
visar en rapport om New Climate Economy som Lena Ek presenterade
på FN:s klimattoppmöte i New York tidigare i höstas.
TEXT: Karin Carlesten BILD: Anna Simonsson

–DET GÅR ATT förbättra livskvalitet

och hälsa, bekämpa fattigdom och
producera mer mat med klimatvänlig teknik, säger Lena Ek.
Hon är huvudkvinnan bakom
projektet New Climate Economy.
Det är ett globalt forskningsprojekt
som drivs av sju av de främsta tankesmedjorna i världen inom ekonomi och klimat. Syftet är att få fram
argument för att visa att man inte
bara minskar kostnader genom att
investera klimatvänligt, utan att man
också kan tjäna pengar, skapa jobb
och öka konkurrenskraften.
PROJEKTRAPPORTEN presenterades

av Lena Ek under FN:s klimattoppmöte i september där fler än 120
regeringschefer närvarade. Förutom
många politiker fanns biståndsorganisationer, den finansiella sektorn
och globala företag på plats. Lena
tycker att det var fascinerande att
som förtroendevald politiker få se
detta på nära håll.
–Det som blev tydligt för mig är
att det går att påverka. För projektet
har påverkat debatten i FN och på
den finansiella marknaden, resulterat i artiklar i 2 000 tidningar i hela
världen och lett till seminarier i en
mängd länder.
MEN HUR KAN ekonomisk tillväxt

bidra till minskad klimatpåverkan?

Många ser det som ett motsatsförhållande. Lena förklarar:
–Om världens fattigaste kvinnor
får tillgång till modern teknik som
till exempel biogas för att värma mat
och koka vatten, istället för att elda
med ved, så slipper kvinnor dö i förtid på grund av partiklar i luften.
Samtidigt tjänar klimatet och miljön
på detta. Med ny teknik och modern
kunskap kan man klara fattigdomsbekämpningen på ett mycket bättre sätt.
MED HJÄLP AV slutsatserna i rap-

porten ska nu klimatstrategier tas
fram för ett antal utvalda länder.
Lena Ek kommer också att fortsätta driva dessa frågor, fast nu som
vice ordförande i riksdagens miljöoch jordbruksutskott.
–Jag har inte samma plattform
som tidigare, men jag är lika beslutsam och övertygad om betydelsen
av att fortsätta att arbeta med dessa
frågor som jag har varit hela tiden.
Kontaktnätet och kunskapen har
jag alltid med mig, och jag känner
ett stort stöd från alla centermedlemmar vilket är väldigt betydelsefullt.
Här ﬁnns hela rapporten om
New Climate Economy
http://newclimateeconomy.report
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Kristinas
resa till
riksdagen
Kristina Yngwe vid köksbordet
hemma på gården utanför Ystad.

För Kristina Yngwe har 2014 varit ett år som inte
liknar något annat. När Tidningen C träffade henne i
februari hade resan knappt börjat för den före detta
ordföranden i LRF Ungdom. Sedan gick det undan.
På drygt tre månader utmärkte hon sig som kryssdrottning och utmanade två etablerade centerpartister i personvalet till EU-parlamentet. Ett ivrigt kampanjande under sommaren tog vid och ledde hela
vägen till en riksdagsplats. Tidningen C ﬁck chansen att följa med Kristina Yngwe de första dagarna
som riksdagsledamot för Skåne läns södra.
TEXT: Pernilla Melander BILD: Ola Tedin, Line Degerhammar
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Innan en blivande riksdagsledamot tar sikte på
huvudstaden måste hundarna Carrier och Rapp
gå en morgonpromenad.
–Jag trivs i städer, och har jobbat som au-pair
i Paris och pluggat i Köpenhamn. Men visst är
det härligt att vara ute i naturen med hundarna.

Tåget kom
fram i tid
och Kristina
närmare
riksdagshuset.
–Det är ju
med lite
skräckblandad förtjusning jag åker
till riksdagen. Men
jag ser fram
emot det,
det ska bli
skönt att
komma
igång efter
ett omtumlande år.

Att bo på landet
innebär att bilen är
enklaste vägen till
tåget. Väskorna är
packade, men
bostadsfrågan i
Stockholm är ännu
inte löst.
– Det får bli hotell
eller så kanske jag
får bo hos någon
partikollega , konstaterar Kristina.

Ett nästan tomt kontorsrum väntar på henne. Här ska Kristina husera de närmaste
fyra åren, fylla bokhyllan med motioner,
utredningar, underlag och pm.

På Mynttorget 2 ligger ingången till det
så kallade Ledamotshuset där Centerpartiets 22 riksdagsledamöter och riksdagskansli har sina kontor.

I förstakammarsalen klubbas alla viktiga
beslut om Sveriges framtid. Annika Qarlsson är ledamotsfadder och hjälper Kristina att hitta sin stol.

Dagen avslutas med en extrainsatt riksdagsgrupp för att alla gamla och nya
ledamöter ska träffas innan riksmötet.
Att få ett passerkort till riksdagen är nästa nödvändiga steg för att kunna röra sig
fritt i huset.

En röd tröja bland svarta kostymer – Kristina lyser upp.

Upprop av de
alla 349 riksdagsledamöter,
Kristina blir
nummer 294.

khallen.
Yes, nu kör vi! Kristina ger järnet i Ban
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Starkt val i många
Norrlandskommuner
Centerpartiet gjorde ett starkt val i många av landets kommuner. Framgångshistorier i norrländska inlandet i kommuner som Nordmaling, Bräcke, Krokom
och Storuman gör att man kan prata om en Norrlandseffekt.
TEXT: Pernilla Melander

ENLIGT TOMAS MÖRTSELL,

kommunstyrelsens ordförande i
Storuman, är en tydlig gemensam
framgångsfaktor att det fanns fler
nya, yngre kandidater på listorna.
–Naturligtvis har vi peppat varandra och haft kontakt, men varje
kommun har agerat självständigt,
säger Tomas.
I västerbottniska Nordmaling
sopade Centerpartiet banan. Fullkomligt. I hög fart körde de förbi det traditionellt styrande S och
blev till sin egen förvåning kommunens största parti. När alla rösterna
16 • TIDNINGEN C

HON BUBBLAR av energi.
var räknade steg den gröna
Och att räkna personstapeln från 2010-års valkryssen dämpade inte
resultat på 19,5 procent
framgångskänslan.
till hela 36,12 procent.
–Femhundraelva kryss!
Madelaine Jakobsson,
Helt fantastiskt! Jag hade
tidigare lärare och nu
varit nöjd med 100. Det
tillträdande ordförande i
är som att söka jobb länge
kommunstyrelsen kan inte
Madelaine
Jakobsson
och äntligen få napp. Nu
riktigt tro att det är sant:
har väljarna visat att de tror att vi
–Det är ju otroligt häftigt och jag
kan göra något bra. Det är spännanhar fortfarande en känsla av overkde och läskigt på samma gång.
lighet. Vårt mål var att öka med två
Och vägen till framgången?
mandat i kommunfullmäktige och
Madelaine berättar att Nordmaling
vi fick fem nya mandat. Det känns
mest har varit känt för politiskt
otroligt att vi har ett sådant stöd.

–Jag tänker inte öppna upp byskolorna igen, men vi vill se fler
möjligheter och uppmuntrar friskolor som alternativ säger Madelaine
Jakobsson.
HON SÄGER sig inte riktigt veta vad
hon gett sig in på, men konstaterar
att hon som enda heltidsarvoderade
centerpartist blir rätt ensam. Samtidigt sitter hon ohotad i den borgerliga samverkan och med ett rejält
försprång till näst största partiet i
kommunen. Man kan konstatera att
det kunde varit värre.
Tillbaka till Tomas Mörtsell i
Storuman, som kan se ett fantastiskt
valresultat som ett kvitto på fyra års
framgångsrikt arbete i kommunen.

Framgångsrika kommuner
i Norrland
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HON KALLAR Centerpartiet och de
styrande allianskollegorna för borgerlig samverkan. Något gemensamt
valmanifest finns inte, men viljan att
samarbeta och skapa samförstånd
står de alla bakom. Och förståelsen
för att förändring kräver dialog med
medborgare och företagare.
–Vi politiker ska inte bestämma
förändringar ovanifrån. Det krävs
ett underifrånperspektiv för att genomföra förändringar. Det är inte
bara politiker som ska utveckla
kommunen, det måste vi alla göra
tillsammans, säger Madelaine bestämt.
Ett exempel som bidrog till att
fälla Socialdemokraterna är de tre
byskolor som lades ned under förra mandatperioden. På två månader
skulle alla elever flytta in till centralorten.
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käbbel på sandlådenivå. Samtidigt
insåg centerpartisterna behovet av
inflyttning. Men varför skulle någon
vilja flytta hit när inte ens de som bor
här är stolta över sin egen kommun?
–Vi strävar efter samförstånd och
debatter, istället för personangrepp
och smutskastning. I valrörelsen har
vi gjort det möjligt att ställa frågor
och många har velat prata politik. I
grunden tror jag att folk vill se något
nytt och hoppas på förändring.
Hon säger att många centerpartister har varit delaktiga och jobbat hårt för valvinsten. Och lutar sig
tillbaka med vissheten att 18 av 31
mandat tillhör de borgerliga partierna. Det innebär att de verkligen får
chansen att utveckla kommunen och
få igenom sin politik.
–Ingen trodde att det skulle bli så
här. En del av partivännerna hade
nog inte räknat med en ordinarie
plats, det kom som en överraskning,
men vi är många engagerade och
fyller upp stolarna.

Framgångsrika kommuner
• En kommun över 40 procent:
Mönsterås
• Sju kommuner över 30 procent:
Dals-Ed, Vansbro, Rättvik, Orsa,
Storuman Nordmaling och Arvidsjaur
• 46 kommuner över 20 procent
• Cirka 140 kommuner överstiger
tio procent av rösterna

I valet 2010 gick Centerpartiet från
13 till 19 procent, för att nu bli största parti med hela 31 procent av rösterna och ytterligare fem nya mandat.
–Det är fantastiskt bra! Vi har aldrig tidigare haft ett sådant stöd som
idag.
Förklaringarna till framgången är
fler. Tomas nämner fler nya namn
på listan, många yngre med en snittålder runt 40 år och flera kvinnor.
På frågan hur de har rekryterat nya
medlemmar skrattar han:
–Det var lätt att få folk att ställa
upp, jag frågade dem! De flesta helt
utan politisk erfarenhet, men med
stort engagemang i någon fråga.
MED FYRA BRA ÅR i ryggen gick
Tomas och hans gäng in i valrörelsen med gott självförtroende. De
visste att de förbättrat kommunikationen, blivit bättre på att berätta
vad som hänt och bygga det kommunala varumärket. Satsningar på
sociala medier men även traditionell
annonsering i lokala annonsblad har
gett resultat.
–Vårt fokus på utveckling av kommunen och våra tillgångar inom besöksnäringen och vindkraftnäringen är speciella förutsättningar. Här
ser vi en arbetsmarknad som kan
växa med runt femtio procent under
kommande tio, femton åren.
Nu jobbar de vidare med utmaningar som investeringar i vindkraft
och besöksnäringen.
–Det är också viktigt att ha ordning och reda i organisationen, en
ekonomi i balans. Basala grejer, men
som krävs för att kunna erbjuda hög
kvalitet i barn- och äldreomsorgen.
Storuman ska vara en bra plats att
leva på.

Läs också om den makalösa framgången i Dalarna på nästa uppslag.
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Stark, starkare

i Dalarna
I Dalarna har Centerpartiet ett av
sina starkaste fästen – en position
som partiet ytterligare stärkte i
valet. I hela sju av 15 kommuner
har Centerpartiet över 20 procent.
TEXT: Viktoria Raft BILD: iStock
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ligger partiet på över tio procent. Vid
en snabb scanning står det klart att
Centerpartiets stjärna lyser allra klarast i Orsa där partiet nådde hela 37,1
procent i årets kommunval, upp från
en redan stark position på nästan 30
procent. Även Vansbro och Rättvik
sticker ut som mycket starka kommuner för Centerpartiets del. I båda
kommunerna lyckades Centerpartiet
få drygt 33 procent av rösterna och i
båda kommunerna stärkte sig Centerpartiet från redan höga procenttal
på mellan 26 och 27 procent.
Man kan inte annat än fråga sig:
vad hände i Dalarna i valet 2014?
–En viktig anledning till att det
gick så bra för oss i Dalarna totalt
sett tror jag är att vi hittade rätt i frågorna. Närodlad politik fungerade. Vi hade ett tydligt landsbygdsfokus och lyckades förklara
betydelsen av att beslut ska
fattas så nära människor som
möjligt, säger Lena Reyier,
distriktsordförande.
Andra framgångsfaktorer
som hon nämner är att Centerpartiet hade momentum
efter framgången i EUvalet och att samarbetet inom organisationen
fungerade
mycket väl.
–Vi har
lyckats arbeta strategiskt
på alla nivåer, från det lokala
till distriktet och regionalt tack vare
vårt samarbete med Regionenheten.
Det är en framgångsfaktor och det
var rätt satsning.

Tre framgångsrika kommuner
i Dalarna

O

I 11 AV 15 KOMMUNER i Dalarna

bundna möten där frågor synkades
och beslut fattades strategiskt för att
få så stor spridning som möjligt i
media och synas på rätt ställen i
hela länet.
–Vi är många tillsammans som arbetade

väldigt hårt, från våra toppkandidater till lokala företrädare och vi fick
verkligen till ett bra samarbete. Det
ligger i botten för vår framgång, säger hon.
Andra framgångsfaktorer som
Lena nämner är satsningarna inom
ramen för Landsbygdsprogrammet;
närodlad mat, bredband och kommersiell service – frågor som människor tog till sig och värdesatte.
–Det har ökat förtroendet för oss.
Vi har helt enkelt bottnat i frågorna
och det fanns ett starkt lokalt intresse. Hon tillägger:
–Men vi har också ridit på Annie
Lööfs framgång och det sätt hon
stärkte sig och hela partiet under
valrörelsen. Det gav positiva ringar
på vattnet för oss lokalt.
I DALARNA arbetade man även med

energifrågan med koppling till de gröna näringarna och dess stora betydelse
för att hela landet ska leva. Exempelvis
åkte fem toppkandidater runt i varsin
elbil under valrörelsens fem veckor.
Helt rätt satsning, tycker Lena.
–Det stärkte bilden av vår
politik för mer förnybar
energi och målet om
en fossiloberoende
fordonsflotta.

ENLIGT LENA inrättade man i Da-

larna ett valteam som hade regelTIDNINGEN C • 19

Helt nytt förtroende
i fem kommuner
Målmedvetenhet, ett stort engagemang och frågor som funkar lokalt verkar vara
vägen från noll mandat till folkets förtroende. I årets val lyckades fem kommuner
få helt nya mandat, och vissa till och med två och tre mandat.
TEXT: Pernilla Melander

I ÅSELE fick Centerpartiet en härlig revansch och gick från noll till hela tre mandat. Sylvia Samuelsson är kretsordförande
och en av personerna bakom framgången:
–I valet 2010 gjorde vi en gemensam satsning tillsammans med Åselepartiet, KD och
M och förlorade våra dåvarande fyra mandat. Vis av erfarenheten gick vi till val på
egen lista i år och fick tillbaka väljarnas förtroende.

stort engagemang och kryssade in sig själv
med 35 procent av rösterna och därmed fick
Centerpartiet ett färskt mandat.
Ett annat nytt mandat är beviset på att
söderförorten Botkyrka drabbats av Fredrick
Federley-effekten. Federleys idoga valkampanjande och valframgång i EU-valet
gav fina svallvågor i valet till kommunfullmäktige på hemmaplan.

Centerpartiet i Åsele till vinnare. Sylvia
menar att den mat kommunen köper för
skattepengar ska vara bra för både människan och miljön. Med ett stort mått målmedvetenhet kampanjade de med utåtriktade
aktiviteter och nådde fram till väljarna.
–Nu ska vi arbeta vidare för att maten
ska vara närproducerad. Inte långt härifrån
finns det ett slakteri med ekologiskt, närproducerat kött. Det vill vi erbjuda både i
skolan och inom äldreomsorgen. Frukt och
grönsaker har vi inte i närområdet, men
i övrigt vill vi kunna garantera så många
svenska produkter som möjligt.

DET TIDIGARE mandatlösa Helsingborg gick
från noll till två mandat. Och inte bara det.
Blott 20-årige Jonny Cato Hansson valdes
även till nytt centerpartistiskt kommunalråd.
Det gör honom till det yngsta manliga kommunalrådet i Sverige. Och han blir det yngsta
kommunalrådet för en stad i den här storleksordningen. Med sina 133 000 invånare är
Helsingborg Sveriges åttonde största stad.
Att bygga på höjden, en utbyggd kollektivtrafik samt närodlad och på-plats-lagad
mat var frågor som gick hem i Helsingborg.
–Det som var viktigt var att vi lyckades
koppla ihop den nationella kampanjen med
den lokala. Det Annie sa och gjorde följde vi
upp lokalt, säger Jonny Cato.

MED CENTERPARTIET på plats i både kom-

SUMMA SUMMARUM innebär det att partiet

munfullmäktige och kommunstyrelsen kan
nu skolbarn och seniorer se fram emot mer
närproducerad mat i det offentliga.
I röda Fagersta visade Hamse Omar ett

gick från elva kommuner utan mandat till
sju – efter ett tapp i Jokkmokk. Sju kommuner kvar att hämta hem är alltså en tydlig
utmaning inför 2018.

DEN HETA FRÅGAN om maten gjorde
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Sylvia
Samuelsson

Jonny Cato
Hansson

HÄR TOG SIG C
IN I KOMMUNFULLMÄKTIGE
• Åsele 3 mandat
• Helsingborg
2 mandat
• Fagersta
1 mandat
• Malå 1 mandat
• Botkyrka
1 mandat

Theresa Flatmo
i Bräcke svensk
kryssdrottning

CENTERPARTIET GJORDE ett starkt

Hallå där...

Hanna Wagenius,
ordförande för Centerpartiets
ungdomsförbund
Vad händer i CUF nu när S och MP
tagit regeringsmakten?
–CUF ska ju alltid vara i opposition
så att säga, men nu ska vi självklart vara en riktig nagel i ögat på
makten. Vi ska granska regeringens
politik och förklara varför den är
fel och varför vi har rätt, och på så
vis lägga grunden för en riktigt bra
valrörelse 2018.
Centerpartiet ökade till sju procent
bland förstagångsväljare, och CUF
kammade hem 7,2 procent i skolvalet. Hur jobbar ni mot alla de unga
som valt Centerpartiet?
–Självklart ska vi värva dem! Vi
ökade i medlemstal förra året, det var
länge sedan vi gjorde det året innan
ett valår, och vi kommer att fortsätta
satsa på medlemsvärvning. Ska vi ha

tillräckligt med medlemmar i partiet
i framtiden måste CUF vara starkt.
Som det är nu har partiet ganska få
medlemmar under 45 år i förhållande till de som är äldre. Vi vill hjälpa
till att jämna ut ålderskurvan.
Hur tror du att Centerpartiet bäst
hanterar oppositionsrollen?
–Genom att ha roligt! Jag kan svära
på att varenda miljöpartist fnissade
när de kunde klaga på oss förra
mandatperioden, och då är det vår
tur att ha lite kul nu. När vi inte kan
glädjas åt att få igenom så mycket
centerpolitik får vi lägga krutet på
att granska regeringen istället. Om
vi nu bara är tydliga med våra kärnvärden och hur vår politik hänger
samman med dem, så kan vi lätt ta
tillbaka makten 2018.

val i jämtländska Bräcke. Och av
dem som röstade på Centerpartiet
valde nästan 65 procent, eller 734
stycken, att kryssa Theresa Flatmo.
Det gör henne till svensk kryssdrottning – ingen annan kvinnlig
kommunpolitiker blev kryssad av
lika många som Theresa Flatmo.
Hon är den 34-åriga företagaren
som först vid årsskiftet blev partipolitiskt aktiv. Hennes samhällsengagemang flammade dock upp
redan för några år sedan i samband
med att byskolan i Kälarne hotades
av nedläggning, och det gjorde
henne välkänd i bygden.
HON BLEV SNABBT POPULÄR och
när Centerpartiets listor skulle
spikas beslöt hon sig för att ge sig in
i partipolitiken.
–Ja, om man verkligen ska göra
skillnad måste man kliva fram, säger
Theresa Flatmo.
ATT DET blev just Centerpartiet är
inte så konstigt:
–Jag är småbarnsmamma, lever
på landsbygden och driver en
restaurang med närodlat som specialitet. Jag lever Centerns politik,
säger hon.
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Med framgång
i landstingsvalet
Sedan valet 2006 har den positiva trenden för Centerpartiet varit tydlig i majoriteten av Sveriges landsting.
Och i både valet 2010 och 2014 har Centerpartiet
ytterligare flyttat fram sin position; i sex av landets 21
län har Centerpartiet mer än tio procent av rösterna.
TEXT: Viktoria Raft
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Stockholms län och Västra Götaland, är Centerpartiet en klar
framgångsfaktor i landstinget. I
Västra Götaland gick partiet från
5,7 till 6,2 procent och knep därmed
ett nytt mandat. I Stockholms län
ökade Centerpartiet från 3,8 procent
till 4,3 procent. Det gav ytterligare
ett mandat och Centerpartiet kan
därför stoltsera med sju mandat i
fullmäktige.
Enligt Gustav Hemming, miljöoch skärgårdslandstingsråd i Stock-
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I SVERIGES TVÅ största regioner,

holms län, är
den positiva
trenden starkt
beroende av
en kombination av starka företrädare
i både komGustav
munerna och i
Hemming
landstinget och
att Centerpartiet drivit rätt frågor
som känns angelägna hos väljarna
och inte minst hos media.
–Länet har 25 kommuner och

TOTALT SETT HAR Centerpartiet

gjort ett framgångsval. Målet var
satt högt, att öka i samtliga val
under 2014; EU-parlamentsvalet,
riksdagsvalet, kommunvalet och val
till landstingsfullmäktige. Partiet
landade på en ökning i tre av fyra
val. Det var bara i riksdagsvalet som
partiet gick tillbaka – men endast
marginellt.
6 län över 10 procent:
20
2010

9,8 %

10,1 %

10,3 %

10,1 %

10,5 %

10,2 %

10

11,2 %

15

2014

10,7 %

samt att driva skärgårdsfrågor. Även
om de boende i skärgården är en
liten del av länsborna har väldigt
många Stockholmare en relation till
skärgården. Antingen åker man båt,
seglar eller har sommarhus.
–Den är som stadens landsbygd
och de skärgårdsfrågor vi har drivit som till exempel bevarandet av
byskolor på öarna eller att postutlämningen ska få vara kvar även i
skärgården har upplevts som ange-

sju
mandat
till

16,2 %

ENLIGT GUSTAV är det också tack-

Från sex

13,7 %

HAN POÄNGTERAR att framgången
i landstingsvalet starkt hänger ihop
med de frågor han och toppkandidaterna har drivit.
–Vi har drivit en tydligt grön och
liberal politik, både vad gäller infrastruktur och stadsplanering. Det har
konkret inneburit fokus på exempelvis eldrivna pendlingsbåtar, tunnelbaneutbyggnad och fler cykelbanor.
Det är frågor som har träffat rätt hos
både väljarna och media, säger han.
Genomslaget i media, både för
staden, kommunerna och landstinget ska alltså inte underskattas. Men
Gustav påpekar också att Centerpartiet uppfattas som ett modernt,
frihetligt och grönt parti och tack
vare detta fått stort genomslag hos
många väljare. Detta trots vänstervågen som genomsyrat åtminstone
väljarna i staden.
–Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gått framåt i det här valet,
i Stockholms län, men Centerpartiet
har lyckats dra till sig de gröna,
liberala, väljarna med den framtidsinriktade och positiva politik vi
står för.

lägna av väljarna. Det har gett skjuts
åt vårt valresultat.
I både Stockholms län och i
Västra Götaland betydde Centerpartiets ökningar att Alliansen har
chans att sitta kvar och styra fullmäktige ytterligare fyra år. Det är i
skrivande stund inte klart ännu då
förhandlingar pågår i de båda landstingsfullmäktige.
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staden som alla har mycket starka och duktiga, lokala, företrädare.
När de får positiv media spiller detta
över även på oss i landstinget – och
vice versa, säger Gustav.

Snitt Sverige: 6, 41 procent

I sex län har Centerpartiet över
tio procent i landstinget; i Jämtland,
Kronoberg, Dalarna, Gotland, Kalmar och Halland. Endast i ett av
dessa tappade partiet ett mandat, i
Jämtland. I övriga län ökade partiet med ett mandat förutom i Kronoberg och Dalarna där Centerpartiet
ökade med två mandat.
En av framgångsnycklarna för
Dalarnas län är, enligt distriktsordförande Lena Reyier, Centerpartiets
beslut att driva frågan om att inrätta
äldrevårdcentraler. I den här frågan
lyckades partiet koppla ihop ett politiskt förslag med kommunikation på
ett lyckosamt sätt.
–Vi åkte runt i en mobil äldrevårdcentral i hela länet och vart vi än kom
var intresset jättestort. Människor
kunde dels fråga hur det ska fungera
i praktiken, men också prova på att
kolla blodtryck, till exempel.
RESULTATET AV DEN engagerande

kommunikationen i valet är tydligt
med två extra mandat i landstingsfullmäktige i Dalarna för Centerpartiets del.
Ännu är inga utvärderingar eller analyser över valresultaten färdiga men Gustav Hemming tillåter sig
ändå att ge en kortfattad, övergripande recension.
–Vi har all anledning att vara nöjda med vårt resultat i Stockholms
län och även generellt för landstingens del i hela landet. Vi rider på en
positiv trend och vår politik känns
angelägen, säger han.
Ännu är det långt kvar till 2018,
men både målet och strategin är
tydliga för honom: Centerpartiet
ska öka ytterligare och strategin är
egentligen densamma som för 2014.
–Men vi utvecklar den. Vi ska fortsätta göra skillnad som det gröna partiet med en positiv, frihetlig framtidstro på Stockholms län och stad.
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Lena Ek:

”Vi centerpartister måste visa att
vi är bäst på en giftfri vardag”
Varje uppdrag har sina utmaningar. Det säger Lena Ek som nu ser fram emot
att ta sig an rollen som Alliansens oppositionsledare på miljöområdet.
–Det ska bli roligt och vi har stora möjligheter att nå ut med vår centerpolitik,
inte minst med en så splittrad vänsterregering som den vi nu ser, säger hon.
TEXT: Emma Fahlstedt BILD: iStock
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LENA EK ÄR MITT I

en flytt och på tjänsterummet i riksdagen
står kartonger staplade. Med bas där planerar hon att bedriva
en aktiv oppositionspolitik och jo, hon har
redan börjat.
–På en vecka har
vi hunnit med mycket, vi startar med full
fart framåt. Något
annat finns inte för
mig. Därför har jag
redan börjat arbeta
med nätverk, vi har
frågat ut ministrarna
och inte minst börjat förbereda våra
motioner.
I rollen som miljöLena Ek är numera vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
minister fick Lena Ek
möjlighet att arbeta med precis de frågor hon brinner
giftfri vardag är något Centerpartiet
för. Det handlar om större övergriär bäst på.
pande och globala klimatöverensOM FÖRSKOLAN är vardagsnära
kommelser, men också om det varmiljöpolitik är Lenas andra hjärtedagsnära. Som förskolorna och
fråga desto mer världsomspännande
miljön där. Under sin tid som statsoch handlar om klimat och tillväxt.
råd besökte hon minst en förskola i
veckan och arbetet för en giftfri var- I källaren till ett konferenshotell i
dag ligger Lena Ek varmt om hjärtat. Durban grundades organisationen
Coalition of the Working som syftar
–Att arbeta fram en giftfri vartill att minska klimatgaser.
dag med särskilt fokus på barn är
Insikten om att fokus för att minsotroligt viktigt. Här har vi som cenka utsläppen och förbättra klimatet
terpartister också många möjlighemåste vara positivt och inte negater att påverka, inte minst ute i våra
kommuner. Vi kan göra skillnad och tivt fick henne att initiera rapporten
New Climate Economy (läs mer om
inte minst visa att det här med en

detta på sid 13).
I september presenterades rapporten och
på klimattoppmötet
i FN tidigare i höstas
hyllades den unisont.
Nu fortsätter arbetet och Lena själv är i
högsta grad delaktig.
–En sådan här sak
släpper man inte så
lätt, absolut inte. I och
med att rapporten är
färdig går vi in i nästa
fas. Det är bara att
jobba vidare.
OCH JOBBA VIDARE,

det gör hon, men inte
utan viss oro. Den dialoginriktade miljöpolitik
Lena Ek fört har inneburit att åratal av konflikter
på miljöområdet nu
istället handlar om samarbete.
Kampen för en biologisk mångfald riskerar nu att gå om intet. Rovdjurspolitiken som ska sättas i verket när som helst har Miljöpartiet
aviserat att man vill stoppa. Och det
är just rovdjurspolitiken som hon
nämner på frågan om hon har något
specifikt minne från mandatperioden som hon vill lyfta:
–Det var de första veckorna när jag
blivit minister som det var rovdjursattacker i Dalarna och Värmland. Jag
reste runt till drabbade familjer och
satt vid deras köksbord och det är
möten som jag alltid bär med mig.
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Eskil Erlandsson:

”2018 återinrättar vi
Landsbygdsdepartementet”
Eskil Erlandsson sitter i ett rörigt ﬁkarum på Centerpartiets nya riksdagskansli.
I dagarna har han ﬂyttat ut från Landsbygdsdepartementet och är just nu på väg in
i riksdagshuset. Igen, får man tillägga. Detta blir Eskil Erlandssons fjärde mandatperiod som riksdagsledamot; redan 1994 gjorde han sin första entré på Helgeandsholmen. Det är med andra ord en rutinerad oppositionsräv som sitter mitt emot mig.
TEXT: Elisabeth Bitterlich BILD: Anna-Karin Nyman

DE OUPPACKADE flyttkartongerna
runt omkring oss förstärker känslan
av uppbrott, men också början på
något nytt. Och trots att Eskil Erlandsson just klivit av ”det roligaste
jobbet man kan ha”, menar han att
han gillar att jobba i riksdagen:
–Riksdagen är en stimulerande
miljö att jobba i. Jag är van vid att
bedriva en konstruktiv oppositionspolitik härifrån, säger han.
Han menar att Centerpartiets roll
nu är att vara den nya regeringens
främsta granskare.
–Det är också viktigt att vårda de blocköverskridande överenskommelser som finns, säger Eskil
och syftar på friskolereformen samt
överenskommelserna om försvar
och migration.
ÅREN SOM landsbygdsminister

var hektiska, och han hann avverka
hundratals bygdegårdsmöten och
Brysselresor under de åtta åren i regeringskansliet. Månaden före valet
blev ett slags crescendo – mellan
3 augusti och 14 september gjorde
han 151 framträdanden runt om i
Sverige.
Den närmaste framtiden kommer
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–Det ska bli spännande att vara
med och påverka de viktiga ställningstaganden som görs i EU, inom
allt från migration och utrikespolitik till jord- och skogsbruk, jakt och
fiske. Det är viktigt att EU utvecklas,
men blir smalare och därmed vassare, säger Eskil.

dock att se något annorlunda ut.
För några veckor sedan blev de
viktiga utskottsnomineringarna klara. Och för Eskil Erlandssons del
handlar det om att axla rollen som
vice ordförande i EU-nämnden.
Det är i detta forum som regeringen
samråder med och får mandat från
riksdagen om vilken linje Sverige
ska driva i EU. Riksdagsledamoten
från Kronobergs län har således fått
en tung roll.

ÅREN SOM STATSRÅD har gett
honom erfarenheter som få andra
riksdagsledamöter har. Han säger till
exempel att han fått en helt annan
förståelse för hur lång tid saker och
ting faktiskt tar – från diskussion
till klubbslag och slutligen förverkligande av ett politiskt förslag.
–Ja, jag är lite hetsig som person,
och vill att saker och ting ska ske
helst imorgon. Men jag har lärt mig
att saker och ting tar tid, säger han
och ler.
Och tid får det ta, närmare bestämt fyra år.
–Nu ska vi attrahera fler människor och bygga ett starkt parti inför 2018.
AMBITIONEN ÄR ATT återinrätta
det av den nya regeringen nedlagda
Landsbygdsdepartementet.
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Anna-Karin Hatt:

Nytt läge
– nya möjligheter
I elva år har Anna-Karin Hatt befunnit sig
mitt i den politiska hetluften. Först som
stabschef åt Maud Olofsson, därefter som
statssekreterare i regeringskansliet och
nu senast som IT- och energiminister i
Alliansregeringen.
TEXT: Elisabeth Bitterlich

MEN DEN 15 SEPTEMBER

blev det tyst. Almanackan
var ren och telefonen
ringde inte. För i och
med valförlusten, och ett
sämre resultat än väntat
för Centerpartiet i riket,
åkte Anna-Karin Hatt ut
ur regeringen. Hon kom
inte heller in i riksdagen,
eftersom Centerpartiet
tappade sitt sista utjämningsmandat, som fanns i
Sörmland där Anna-Karin
toppade riksdagslistan.
–Det är väldig blandande känslor just nu. Jag var
helt inställd på att fortsätta jobba med politik på
hundra procent och helt
fokuserad på att vi skulle
bli omvalda. Jag hade gärna fortsatt en mandatperiod till som minister, säger
Anna-Karin.
Anna-Karin Hatt är
fortfarande partiets andre
vice ordförande, men i och
med valresultatet kommer hon inte längre arbeta
med rikspolitik på heltid.
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–Jag vet ännu inte vad jag
ska göra men det mest sannolika är att jag kommer att
verka inom någon privat
verksamhet, säger hon.
MEN HON BEHÖVER inte

ha bråttom, och hon är
mån om att det ska bli rätt:
–Jag ska ha lite is i magen, för jag vill hitta något som känns utmanade
och utvecklande för mig,
men också där jag kan bidra utifrån de kompetenser jag har.
Hon jobbar gärna vidare
med de frågor hon har arbetat med som minister.
–Jag är besjälad av både
it- och energifrågorna och
tycker att det är viktigt för
Sverige att vi genomför det
Alliansen påbörjat.
HON UTTRYCKER EN

önskan om att den nya
regeringen går vidare med
energiomställningen, att
man fasar in det förnybara och sänker skatten på

småskalig, förnybar el och
att man låter bredbandssatsningarna ligga kvar:
–Det är vad landsbygden behöver, säger hon
bestämt.
ANNA-KARIN HATT och

hennes stab på Näringsdepartementet har jobbat
tight och intensivt under
en lång tid. Hur känns det
att plötsligt kliva av?
–Vi hämtar andan lite
nu, och kommer så småningom att leta efter nya
utmaningar. Men det är
väldigt individuellt hur
man hanterar den sorgeprocess som det ju handlar om.
Hon anser dock att hon
är en väldigt möjlighetsinriktad person, som – även

om det inte blev som hon
hade tänkt sig – nu när det
gått en tid mest är fylld av
förväntan:
–Jag undrar ”Vad ska
komma nu?” snarare än
att sörja valresultatet.
Jag gråter inte över spilld
mjölk. Samtidigt är det få
saker som kan jämföras
med ministerskapet.
NU FINNS OCKSÅ TID att
hinna med sådant som
inte hanns med när varje
minut i almanackan var
intecknad. Som att ringa
det där samtalet det aldrig
fanns tid för förut, eller att
ta initiativ till middagar
med vänner.
Det låter inte dumt det
heller.

Stor tillströmning
av nya medlemmar
Det hände något under valhelgen den 13–14 september. Antalet medlemsansökningar till centerrörelsen började fullkomligt strömma in – 200 på en
helg. Och trenden håller i sig. Sedan valet har Centerpartiet tagit emot hela
730 nya medlemsansökningar.
TEXT: Emma Petersson

NÄR MEDLEMSSERVICE på Center-

partiets riksorganisation öppnade
mailboxen på måndagen den 15
september hade det under helgen
kommit in 200 medlemsansökningar via den centrala hemsidan och
sms. Många nya medlemmar hade
också lagts in i medlemsregistret av
lokala administratörer.
–Många av dem som ansöker skriver att de vill engagera sig, berättar Johan Kling som jobbar på medlemsservice på partikansliet i Gamla
Stan i Stockholm.
KOMBINATIONEN AV Sverigedemokraternas framryckning och att den
rödgröna röran hotar att riva upp
många av de frihetsreformer och
infrastruktursatsningar som Centerpartiet har varit med och drivit

igenom, har fått folk att vakna till
och inse att engagemang är viktigt.
–Det är också en del som skriver att de tidigare funderat på att bli
medlemmar, men att de då inte tagit
steget. När de såg valresultatet bestämde de sig för att det nu var dags,
säger Johan Kling.

Fakta
• Centerpartiet har 28 552 medlemmar, varav 2 125 är nya.
• Centerkvinnorna har 8 116 medlemmar, varav 337 är nya.
• Centerpartiets ungdomsförbund
har 1 340 medlemmar, varav 827
är nya.
• Centerstudenter har 479 medlemmar, varav 157 är nya.

HAN UNDERSTRYKER att det är

de personliga samtalen med väljare som ger resultat och påminner också om att det är viktigt att
komma ihåg att ställa frågan ”Vill
du bli medlem?”.
–Nu gäller det att ta hand om alla
nya medlemmar och få dem att känna sig välkomna i centerrörelsen, säger Johan Kling.
CENTERPARTIETS KRETSAR kan

under hösten 2014 ansöka om
ett så kallat microstöd på upp till
1 000 kronor för att ha möjlighet
att genomföra en aktivitet för nya
medlemmar. Mer information om
microstöd finns på Centralen.
Det går också bra att höra av sig
till medlemsservice@centerpartiet.se
för att få mer information.
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Raka
R

1. Du har gjort din tionde valrörelse. Hur känns det?
Fantastiskt roligt! Vi har aldrig tidigare varit så många engagerade och
aldrig tidigare jobbat så mycket. Det
var enkelt att omsätta den centrala
politiken till lokal nivå. Vi känner
stor stolthet över vår partiledning.

2. Varför blev du centerpartist?

Känslan för partiet sitter i mina rötter i Läckeby. Mina föräldrar pratade
alltid om hur roligt de haft i SLU,
min morfar var med och bildade
Sveriges första SLU-avdelning 1917.
Jag sålde Landsbygdens jul åt CUF
redan när jag var sex-sju år. Det var
självklart att engagera sig i ungdomsförbundet när åldern var inne.
I valrörelsen 1970 tände jag ordentligt på Centerpartiets frågor om
decentralisering och miljön. Sedan
dess har det fortsatt.
3. Du är ett fenomen, varför tror du
att just du har lyckats så bra?
Vi tänker igenom och planerar hur
vi ska jobba. Och genomför det.

4. Vilka är ditt framgångsrecept?

Engagemang, stark vilja och hårt arbete. Man måste vara påläst, lyssna
på andra, föra dialog, förankra och
samarbeta.
5. Har du några tips till de förtroendevalda som jobbar nationellt?
Fullfölj idén om närodlad politik.
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med
Roland Åkesson
TEXT: Alexandra Cederquist BILD: Christoffer Hellman

Fortsätt profilera partiet i de frågor
vi gick till val på. Partiledningen och
riksdagsgruppen måste åka runt i
landet och besöka näringslivet och
offentlig sektor.

valledare följde upp och drev på så
vis att saker och ting blev gjorda.

6. Varför älskar Mönsteråsborna
Centerpartiet?
Vi är tydliga med vad vi gjort och
vad vi vill och våra politiker är tillgängliga. Det har gått bra under vår
tid i ledningen och invånarna har
förtroende för oss.

10. Under den tid som du varit
verksam, hur har den politiska miljön förändrats?
Det går allt snabbare på den nationella nivån. Tidigare utreddes saker
ordentligt innan beslut fattades. I
dag fattas partiöverenskommelser
över en natt. Vi är mer beroende
av omvärlden och politiken är mer
polariserad.

7. Hur viktig är du som ledare?

11. Vad är den största utma-

8. Under alla år, vilket annat
parti har varit enklast att samarbeta med?
Vi har alltid haft ett bra borgerligt
samarbete. Första mandatperioden
var även Miljöpartiet på vår sida.
Som vågmästare. Jag vill påstå att vi
idag har ett bra politiskt klimat även
mellan opposition och majoritet.

12. Vilka är de största utmaningarna sett till hela landet?
Hela landet måste få förutsättningar
för tillväxt och utveckling. Där
måste Centerpartiet leda vägen, annars händer det ingenting.

Framgång hänger på både lagledaren och laget. Man kan se att där
ledarskapet inte fungerar fullt ut, i
kretsen och i politiken, blir det ofta
problem.

9. Hur lade du upp arbetet under

valet?
Förtroendevalda och funktionärer
delades upp så de täckte alla delar av
kommunen. Vi satte upp mål för de
tre valen och tog fram de resurser
som krävdes för att nå målen. Tre

ningen i Mönsterås framöver?
Det är hur vi ska få fortsatt tillväxt.
Äldreomsorgen, skolresultaten och
integrationen måste bli bättre. Och
vi måste få ungdomar i arbete.

13. Hur hamnade du i politiken
till att börja med och vad är du mest
stolt över?
Jag hade partipolitiken med mig när
vi flyttade hit 1979 och blev invald
i kommunfullmäktige 1982. Efter
valet 1985 blev jag kommunalråd.
Särskilt roligt var det att kunna
bryta ett 60-årigt socialdemokratiskt
maktinnehav.

ROLAND ÅKESSON
Aktuell: Kommunalråd i Mönsterås,
som med sina 41 procent är Centerpartiets starkaste kommun
Familj: Fru Anne, två barn och två
barnbarn
Bor: Solberga by utanför Ålem
Ålder: 61 år
Yrke: Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande sedan 1986
Tidigare politiska uppdrag: Kommunfullmäktigeledamot i Kalmar samt
ledamot av Barn- och utbildningsnämnden i Mönsterås
Gillar: Vardagssamtal med företagsamma människor. Min familj
Ogillar: Girighet och falskhet
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Centerstudenter:

Vi ska bli idémotorn
i centerrörelsen
Succé, men inte tillräckligt
bra. Så skulle Hannes Hervieu, förbundsordförande för
Centerstudenter, beskriva den
gångna mandatperioden för
studentförbundet.
TEXT: Emmyly Bönfors ILLUSTRATION: iStock

nu gör sig studentförbundet
redo för nästa steg.
–Vi ska ännu tydligare
bli idémotorn i centerrörelsen och stärka verksamheten för att locka
fler gröna och frihetliga studenter, förklarar
Hannes Hervieu.

Hannes
Hervieu

–VÅR AKTIVITET i den här valrö-

relsen var mångdubbelt större än
tidigare år och vi har all anledning
att vara stolta. Vi hade stor aktivitet i
lokalavdelningarna, vi nådde ut bra
i media och vi hade en bra närvaro
digitalt, säger Hannes Hervieu.
Centerstudenter har en lyckad
mandatperiod bakom sig. De har
drivit på utvecklingen av Centerpartiets politik, främst inom utbildning- och bostadsområdet. Förbundet ökar också sitt medlemsantal
för sjätte året i rad. Hannes tror att
Centerstudenter kommer att spela
en ännu viktigare roll framöver och
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STUDENTFÖRBUNDET
SER en väldigt tydlig

uppgift när Centerpartiet
nu går in i rollen som oppositionsparti, nämligen att
Centerrörelsen inte släpper sitt
idébaserade utvecklingsarbete.
–I oppositionsrollen blir det ännu
viktigare att politiken bottnar i våra
grundvärderingar. Vi kan inte vilja ha tillbaka makten bara för att vi
inte vill att Socialdemokraterna ska
bestämma. Vi måste vilja ha tillbaka
makten för att vi är övertygade om
att våra idéer behövs.

Hur kan man bäst följa utvecklingen
i Centerstudenter?
–Bli medlem genom att sms:a
Centerstudenter följt av ditt personnummer till 72672 och besök
nästa aktivitet. Det är hos oss det
händer!

Utvald och invald

Saker att
ha koll på
som nyvald
Nu ﬁnns många nyvalda ledamöter i fullmäktigen runt om i landet. Många har varit
med förut, men många är också nya. Här är
saker att ha koll på som nyvald ledamot.
TEXT: Heléne Lundberg och Mailis Dahlberg ILLUSTRATION: iStock

ATT BLI UTSEDD av väl-

jarna innebär att du nu är
folkvald och fått förtroende av medborgarna
att representera dem i
fullmäktige. Det är ett
förtroendeuppdrag som
skiljer från de uppdrag
som medlemmarna inom
Centerpartiet utser dig till
inom partiorganisationen.
Ditt fullmäktigeuppdrag är personligt. Det
är bara väljarna som vid
kommande val avgör om
du ska ha fortsatt förtroende, under förutsättning
att du åter blir nominerad
som kandidat.
SOM FOLKVALD har du

både skyldigheter och
rättigheter. De beslut du
är med och fattar berör
många människors vardag
och med detta följer också

en skyldighet att vara
påläst och hålla sig väl
informerad om konsekvenserna av besluten.
Du representerar dig själv
och Centerpartiet i första
hand och du har ansvar
för alla beslut du fattar
som rör hela fullmäktiges
verksamheter.
SOM NYVALD kommer du
att erbjudas många tillfällen till utbildning och
information, för att du
ska känna dig trygg med
ditt uppdrag. Sveriges

kommuner och landsting,
SKL, är en medlemsorganisation för alla Sveriges
kommuner, regioner och
landsting, de har också
olika utbildningar på nätet
som du kan ta del av.
Riksorganisationens
kommunala sektion i samverkan med Regionenheten kommer att initiera ett
antal utbildningar under
mandatperioden. En bra
grund är att ni gemensamt
i kretsen eller tillsammans
med flera kretsar genomför utbildningen Nyvald.

KONTAKTUPPGIFTER ATT HA KOLL PÅ
Sveriges kommuner och landsting: www.skl.se
Inloggning till Centralen skaffar du här:
www.centerpartiet.se/inloggning-centralen
Kommunala sektionen på Riksorganisationen:
mailis.dahlberg@centerpartiet.se och
helene.lundberg@centerpartiet.se

Utbildningen är framtagen för att ge nyvalda i
kommun- och landstingspolitiken en introduktion
i uppdraget. Studieplanen
är framtagen av Studieförbundet Vuxenskolan.
MYCKET VÄRDEFULL

information finns på
Centerpartiets intranät
Centralen. Om du inte
redan har inloggning
dit, bör du skaffa det
(se uppgifter nedan). På
Centralen finns information om aktuell politik
och organisationsstöd
som du har nytta av i
ditt offentliga uppdrag
och i lagspelet inom din
fullmäktigegrupp. Du är
också välkommen att ta
kontakt med Kommunala
sektionen, se kontaktuppgifter till vänster.
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”Sociala medier är som
en modern valstuga”
Hallå Karin Lutz, ansvarig för sociala medier! Centerpartiet lyckades bra under valet och har även diskuterat
sociala medier i TV4. I dag har Centerpartiets Facebookkonto 22 000 följare.
TEXT: Alexandra Cederquist ILLUSTRATION: iStock BILD: Line Degerhammar

Varför tror du Centerpartiet fick
sådan respons på Facebook och
Twitter under valet?
–När det gäller interaktiviteten och
dialogen med våra väljare stod vi
ut jämfört med andra partier. Det
beror till stor del på att vi hade en
dedikerad person på valredaktionen som förde dialogen med våra
besökare på ett föredömligt sätt. Vi
använde även många bilder för att
förtydliga budskapen och göra dem
delbara.
Annie Lööf har blivit allt populärare
och förtroendet för henne ökar hela
tiden. Hur tror du att våra sociala
medier kan ha förstärkt den positiva
bilden av henne?
–Annie har varit aktiv och närvarande i sociala medier under en
längre tid. Hon har en väldigt stark
plattform och har inte behövt bygga
upp någonting från början. Plattformen har hjälpt henne, liksom
hennes genomslag i debatterna.
Hur tycker du att sociala medier ska
användas under ett val?
–Finnas där för väljarna, lyssna och
prata med dem. Svara på frågor.

Fungera som en
modern valstuga.
Höra vad folk
pratar om. Så att
man har en politik
som är grundad i
verkligheten. Och
för att nå en bredare massa. Sociala medier
måste hänga ihop med resten av
kommunikationen och inte vara en
egen bubbla.
Hur skulle du beskriva aktiviteten
på Facebook och Twitter?
–Den ökade markant. Redan under
EU-valet var det allt fler som ville
ha kontakt med oss och den trenden
har fortsatt. Under riksdagsvalet
hade vi hög interaktivitet. Många
ställde frågor, gillade våra inlägg,
kommenterade och delade.
På Twitter finns opinionsbildare
och experter på sociala medier –
och de för saker vidare. Mycket som
lyfts där, plockas upp av media. När
vi twittrade under debatterna, var
det många som skrev om det vi sade
och spred vidare. Vi fick ut våra
budskap bredare än om vi inte hade
haft Twitter.

Vilket annat parti lyckades bra med sina sociala
medier i valrörelsen
och varför?
–F! var duktiga. De
lyckades engagera sin
gräsrotsrörelse och få
genomslag i sociala medier.
Även KD var bra – de var tillgängliga och svarade på frågor. Och de
har en partiledare som är väldigt
aktiv. Liksom Annie Lööf, är Göran
Hägglund en av de bästa.
Vad hade vi kunnat göra bättre?
–Vi har jobbat med ambassadörer.
Men på lång sikt behöver vi jobba
upp en starkare gräsrotsrörelse i
sociala medier för att bli tydligare
i diskussionen med andra. Fler än
bara vi och några centerpartistiska
eldsjälar behöver synas i sociala
medier. Vi ska synas överallt.
Vad är du mest stolt över när det
gäller sociala medier?
–Vi hade bra synlighet och engagerade centerpartister i sociala medier
som förde debatten på ett väldigt bra
sätt. Och på många håll lyftes vi fram
som ett av de bästa partierna.
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Annie

EN NY VERKLIGHET
I SKRIVANDE STUND är hösten långt
gången. Valet känns redan avlägset trots att
det bara gått drygt två månader. Även om
det inte gick hela vägen visade Centerpartiet
ett styrkebesked den 14 september.
För vilken valspurt vi gjorde! På ett halvår
gick vi från opinionsmätningarnas 2,8 till valresultatets 6,1 procent. Och vi uppfyllde två
av tre målsättningar för supervalåret: vi ökade både i Europaparlamentsvalet och i kommuner och landsting.
Det är en sann arbetsseger där hela
rörelsen bidragit. För det vill jag tacka
var och en av er. Varmt tack!
VI BEFINNER OSS nu i en ny
verklighet med en regering som
med stor kraft ägnar sig åt att
vrida klockan tillbaka.
Den röda politik som presenterats under hösten riskerar att
allvarligt skada mycket av det
vi byggt upp under de
senaste åtta åren: ﬂer riktiga
jobb, ﬂer företag i hela
landet, ökad valfrihet, minskade koldioxidutsläpp, mer
förnybar el, breda satsningar
på landsbygden och ordning
och reda i statsﬁnanserna.
Det vi sett hittills av
regeringen imponerar inte: höjd

skatt på riktigt arbete, låtsasjobb till arbetslösa, kvotering både i familjen och hos företagen, minskad valfrihet för vanligt folk och
en otydlig miljöpolitik.
De ger också en käftsmäll mot landsbygden: avskaffat landsbygdsdepartement,
kilometerskatt på transporter, hot om nedläggning av Bromma ﬂygplats och skatt på
handelsgödsel.
ALLT DETTA ÄR RAKA motsatsen till vad
Sverige behöver.
Centerpartiet har nu intagit en tydlig oppositionsroll. Vi ska vara regeringens främsta
granskare. Vi gick till val på ﬂer riktiga jobb till
unga, satsningar på småföretagen som skapar jobb, på en miljöpolitik med resultat, på
världens modernaste landsbygd och världens
grönaste städer. Därför kan vi inte stödja en
regering som agerar tvärtom. Vi håller vad vi
lovar och går därför i opposition för att utveckla vår politik på dessa områden.
Det ﬁnns de som anser att vi bör kroka arm
med den nya regeringen. Mitt svar är att det
är svårt att samarbeta med en regering som
för en politik som går på tvärsen med det vi
står för. Vi ska inte förminska oss själva till
det. Istället ska vi satsa på att bygga ett ännu
starkare centerparti inför valet 2018.
VI HAR KNAPPT FYRA ÅR på oss. Stort
tack för ert arbete, nu kavlar vi upp ärmarna!

