Verksamhetsberättelse 2009 och 2010
Förord
Efter ett händelserikt år med valrörelse och omval av Alliansregeringen är det nu dags att ta nästa steg i
Centerpartiets utveckling.
Vi har bidragit till att två val i rad vinna väljarnas förtroende tillsammans med våra vänner i alliansen. Det
är både historiskt och oerhört viktigt för Sveriges utveckling de kommande åren. Samtidigt backade Centerpartiet. Vi hade ett svårt utgångsläge före valrörelsen men lyckades i vårt gemensamma arbete göra en stark
valspurt. Vårt valresultat i valet 2010 kräver både eftertanke och nystart för förnyelsearbetet.
För att vi ska stå som vinnare i de val som kommer krävs en rad förändringar. Vi kommer både behöva
förnya politiken, förbättra kommunikationen och modernisera organisationen. Vi ska bli ett parti som är
relevant för fler. Vi ska bli bättre på att lyssna på de frågor som människor ställer och ge svar på dagens och
morgondagens utmaningar och samhällsproblem. För att klara detta behöver vi också bredda hela partiets
kontaktytor.
Det är också viktigt att komma ihåg de historiska avtryck på Sveriges utveckling som Centerpartiet har gjort
de senaste åren och kommer att göra åren framöver. Centerpartiet leder landet och många kommuner och
landsting, vilket spelar stor roll för att forma ett hållbart samhälle.Vi har kraftigt förbättrat villkoren att driva
och starta företag i Sverige, med rekordmånga nya företag som följd. Vi har tagit fighten för en smart miljöoch klimatpolitik som ger människor och företag redskap att leva miljövänligt. Vi har tagit ansvar för Sveriges ekonomi – trots den tuffa finanskrisen – och vi har stärkt förutsättningarna för lika villkor att leva och bo
i hela landet.
Tillsammans kan vi ta nya steg i Centerpartiets moderniserings- och förnyelseprocess.
Maud Olofsson
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Partistämma 2009
Den 7-10 maj förlades partistämma till Örebro. Stämman var den första efter 2007 års stadgerevision, vilket
innebar att den var större än någonsin sett till antalet ombud. Varje krets utser numera ett ombud och tillsammans med de 200 ombud som distrikten utser innebar det att totalt 521 röstberättigade deltog i stämman.
Stadgeändringen innebär också att riksorganisationen nu står för hela stämmokostnaden för ombuden eller
drygt 5 Mkr.
Stämman behandlade de 193 motioner som kommit in från medlemmarna och antog även fem program
kring ”Ekonomisk politik”, ”Fler jobb och företag”, ”Klimatpolitik som tillväxtkraft”, ”Förnyad välfärd”
samt ”Öppenhet - respekt för individen”.
Lördagen den 9 maj hölls riksting på Järntorget i Örebro där partiordförande Maud Olofsson och CUF:s
förbundsordförande Magnus Andersson talade. I det traditionella rikstingståget deltog stämmoombud
och andra Centerpartister från hela landet som tågade genom centrala Örebro. Lasse Berghagen och Linda
Bengtzing svarade för underhållningen i samband med rikstinget och dagen avslutades med partibankett på
Conventum.

Företroenderådet
Förtroenderådet består av partiordföranden, 50 ombud valda av distrikten samt ombud från syskonorganisationerna.
2009 samlades förtroenderådet den 25 november på Clarion Skanstull, Stockholm för att behandla ”Skattevision 2014”, ”Riktlinjer för kandidater, valkommitté, förtroendevalda och sponsringspolicy” samt diskutera
utgångspunkter inför valet 2010.
2010 samlades förtroenderådet vid två tillfällen. Den 17 maj på Högloftet, Skansen i Stockholm, diskuterades
Centerpartiets valmanifest i workshopslikande former. Förtroenderådet var också avstamp för partiets förvalskampanj. Den 5 augusti samlades åter förtroenderådet på Clarion Skanstull, Stockholm för att diskutera
och besluta om ”Framtiden tillhör dem som vågar - fler jobb i nya och växande företag, förnyad välfärd och
god miljö” d.v.s. Centerpartiets valmanifest 2010-2014.

Partistyrelsen
Partistyrelsen, som är partiets högsta beslutande organ mellan partistämmorna, består av 16 ordinarie ledamöter (inga ersättare) inklusive partiordföranden samt en ledamot från vardera Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund samt Centerstudenter. Adjungerade är statsråden, gruppledaren samt representant för Personalföreningen. Partistyrelsen har haft 10 sammanträden under 2009 samt 10 sammanträden
under 2010.

Verkställande utskottet (VU):
Maud Olofsson, ordf
Lena Ek
Lars Weinehall
Torbjörn Egerhag
Claes Västerteg
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Partistyrelsen exkl VU-ledamöter:
Katarina Erlingson
Sofia Larsen
Kerstin Lundgren
Anders Åkesson
Björn Mårtensson
T o m 10/5 2009
Annie Johansson
Fr o m 10/5 2009
Muharrem Demirok
Mari-Louise Wernersson
Jonny Lundin
Lars Thomsson
Sofia Jarl
Christine Chambay

Centerkvinnornas representant
Annika Qarlsson, ord
Kristin Oretorp, ers T o m 20/4 2009
Gunilla Hjelm, ers
Fr o m 20/4 2009

Centerpartiets Ungdomsförbunds representant
Magnus Andersson, ord
Johan Pettersson, ers T o m 15/5 2010
Elisabeth Svensson, ers Fr o m 15/5 2010

Centerstudenternas representant
Kristina Isaksson, ord
Ida Karlsson, ers
Karin Ernlund, ord
Petter Thorin, ers

T o m 26/4 2009
T o m 26/4 2009
Fr o m 26/4 2009
Fr o m 26/4 2009

Adjungerade statsråd
Andreas Carlgren
Eskil Erlandsson
Åsa Torstensson
Anna-Karin Hatt

T o m 5 oktober 2010
Fr o m 5 oktober 2010

Adjungerad gruppledare
Roger Tiefensee

Personalföreningens adjungerade representant
Leif Andersson, ord
Anita Hellstrand, ers

Partisekreterare
Anders Flanking

Protokollsekreterare
Elisabeth Lindblad
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Kommunala sektionen
Kommunala sektionen är utsedd av partistyrelsen. Mycket av arbetet i sektionen sker i nära samarbete med
Centerpartiets partigrupp i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sektionens företrädare har fört en
kontinuerlig dialog under åren med partiledning och företrädare för riksdagsgrupp om utvecklingen inom
kommunsektorn.

Representation
Sektionen har bestått av:
Björn Mårtensson, Ovanåker, sammankallande, (t.o.m. september 2009)
Mari-Louise Wernersson, Falkenberg, sammankallande (fr.o.m. september 2009)
Katarina Erlingson, Region Skåne
Per Ankersjö, Stockholm
Carola Gunnarsson, Sala
Kent Johansson, Region Västra Götaland
Eva Nypelius, Region Gotland
Ewa-May Karlsson, Vindeln
Henrik Lander, Karlstad
Tjänstemän som varit kopplade till kommunala sektionen och SKL-gruppen har varit: Göran Gunnarsson, kommunal sekreterare, (t.o.m. november 2009), Karin Andersson, vikarierande kommunal sekreterare
(fr.o.m. november 2009), Mailis Dahlberg, politiskt sakkunnig kommunala sektionen.

Aktiviteter
Centerpartiets kommundagar hölls i februari 2009 i Wisby Strand, Visby, och 2010 på Svenska mässan i Göteborg. Kommundagarna har växt i storlek till att rymma drygt 500 deltagare. Vid kommundagarna ges olika
nätverk inom kommun och landstings/regionsektorn möjlighet att träffas. Bland annat nätverken ”stora
städer”, politiska sekreterare, SmåKom, landstingsledare och Kommunstyrelseordföranden.
Följande seminarier, konferenser och utbildningar har arrangerats under åren:
•
Partigruppmöten i samband med Kommunal skolriksdag, Äldreriksdag samt Politikerdagar
•
Seminarie om entreprenörskap i offentlig sektor, april 2009
•
Konferens med inriktning Hälso- och sjukvård, september 2009
•
Konferens om regionfrågan, september 2009
•
Utbildning för politiska sekreterare, oktober 2009, december 2010
•
Träff med Kommunstyrelseordföranden, december 2009, juni 2010
•
Planeringsdagar med SKL-gruppen i Riga september 2009, och Högberga december 2009
•
Träff med Kommunfullmäktigeordföranden, juni 2010
Inför valet försågs lokala och regionala företrädare med utspelstips, talepunkter, insändare m.m. för att
kunna vara synliga lokalt och regionalt. Telefonmöten anordnades också.

Kyrkopolitiska sektionen
Kyrkopolitiska sektionen är utsedd av partistyrelsen. Centerpartiet verkar som nomineringsgrupp i Svenska
kyrkan, och tusentals ledamöter är valda på centerpartimandat i beslutande församlingar lokalt, i stift och på
nationell nivå. Med 13,78 procent av rösterna i kyrkovalet 2009 har Centerpartiet 34 av 251 ledamöter i kyrkomötet. Kyrkomötesgruppen och partiets kyrkopolitiska sektion leder arbetet med kyrkopolitik respektive
organisatoriskt arbete.
Verksamhetsåret 2009 präglades helt av kyrkovalet med en landsomfattande valrörelse, där partiets program
och kandidater lanserades. Kyrkovalet fick förhållandevis stort utrymme i media med reportage i dagspress
och TV-sänd debatt. Centerpartiets kyrkopolitiskt ansvariga i distrikten möttes till nationell upptakt i januari
i Stockholm, partistyrelsen fastställde valprogram i februari och på partistämman i maj uppmärksammades
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kyrkovalet med anförande. Särskilda storstadssatsningar gjordes med tydlig framgång för Centerpartiet i
Stockholms stift. Kyrkomötesgruppens vårmöte hölls i Västerås med afton i biskopsgården hos Thomas Söderberg. Efter valet möttes avgående och tillträdande kyrkomötesgrupp i gemensamt seminarium i Uppsala.
I april 2010 arrangerades en kyrkokonferens i Stockholm med Centerpartiets stifts- och distriktsansvariga
samt kyrkomötesgruppen. Inbjuden föreläsare var Sven Hillert, teol. dr och rektor vid Pastoralinstitutet i
Uppsala, vilken talade under rubriken Kyrkans liv och jordens överlevnad. Erfarenhetsutbyte från kyrkovalet samt idéer och initiativ inför den nya mandatperioden stod också på agendan.

Ledamöter i kyrkopolitiska sektionen:
Karin Perers, Fors, ordf, Eric Bergner, Bullmark, Daniel Tisell, Göteborg, t o m 31/8 2009, Sten Elmberg,
Strängnäs fr o m 1/9 2009, Ann-Sofie Persson, Stockholm, t o m 14/12 2010, Erika Hedblom, Malmö, fr o m
14/12 2010, Conny Tyrberg, Västervik, adjungerad, Elisabeth Lindblad, sekr. Karin Perers är också ordförande i kyrkomötesgruppen.

Kampanjer
2GRADER
Tillsammans med 10 organisationer och företag, bland annat Svenska FN-förbundet, Röda Korset och Rädda
Barnen startade Centerpartiet kampanjen 2GRADER den 25 september 2009. Syftet var att stärka opinionen
för att åstadkomma ett globalt klimatavtal i Köpenhamn i december 2009.
En webbsida, www.2grader.se, skapades där besökare kunde skriva under en namninsamling. Kampanjarrangemang genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö för att samla in underskrifter. Tryckt material
och knappar med 2GRADER-loggan togs fram så att kampanj och namninsamlingar kunde genomföras
runt om i landet.
Till slut var det 27 organisationer och företag som ställde upp bakom 2GRADER. Namninsamlingen resulterade i 25 000 namn från hela världen och Maud Olofsson lämnade över dessa till USA:s och Kinas ambassadörer i Stockholm strax efter att klimatförhandlingarna i Köpenhamn hade startat.

Förvalskampanj
Centerpartiets förvalskampanj ”Nya företag ger nya jobb” den 17-30 maj 2010 står det mer att läsa om under
val 2010.

Priser
Miljöpriset 2009
Miljöpriset för 2009 delades ut till två mottagare, Grön Rehab i Göteborg samt Alnarps rehabiliteringsträdgård i Alnarp.
Grön Rehab har tagit initiativet till att väcka liv i trädgårdsterapins metoder och erbjuda detta som en rehabiliteringsinsats för människor med stressrelaterade sjukdomar. Centerpartiet ville med 2009 års miljöpris lyfta
fram detta projekt som sätter fokus på människans behov av att finna läkekraft i naturen.
Alnarps rehabiliteringsträdgård är pionjärer inom grön rehabilitering. Sedan trädgården anlades våren 2002
har den utvecklats till en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsplats med stor erfarenhet inom grön
rehabiliteringsverksamhet. Metoden syftar till att mobilisera individens självläkande krafter och baserar sig
på neurofysiologiska och miljöpsykologiska forskningsrön.

Miljöpriset 2010
Miljöpriset för 2010 utdelades till två mottagare, Taxi Stockholm och Taxi 020 AB.
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Taxi Stockholm har sedan 2005 halverat sitt CO2-utsläpp och fram till 2012 räknar företaget med att ha
minskat utsläppen med 70%. Alla taxibilar som köps in är numera miljöfordon och av den totala bilflottan är
70% miljöfordon.
Även Taxi 020 AB satsar stort på miljöbilismen. Drygt 80% av deras fordon är miljöbilsklassade och alla
nyinköp av taxibilar är miljöbilar. Taxi 020 AB är även aktiva opinionsbildare för bättre villkor för hållbar
bilism och har involverat såväl politiska beslutsfattare som upphandlare, nationella myndigheter och lokala
aktörer.

Bramstorpsplaketten
Centerpartiets högsta utmärkelse, Bramstorpsplaketten, utdelades under partistämman 2009 i Örebro. Mottagare var: Karl Erik Olsson, Sösdala, Rune Thorén, Göteborg, Gunnar Björk, Gävle, Anna Österholm,
Östersund och Inga Davidsson-Friberg, Örebro.

Miljöcertifiering
Centerpartiet har, som första svenska politiska parti, den 4 maj 2009 miljöcertifierats av SFK Certifiering
enligt miljöledningssystemet Miljöledning ISO 14001:2004.
Arbetet med certifieringen inleddes i december 2008 på uppdrag av dåvarande partisekreterare Anders
Flanking. Arbetsgruppen som lett arbetet har bestått av Astrid Gustafsson, Marianne Magnusson och Håkan
Granlund. Centerpartiets miljöcertifiering omfattar riksorganisationens verksamhet vid Stora Nygatan 4 och
Riksdagskansliet, Mynttorget 2.
Enligt utvecklingschefen på SFK Certifiering Per-Olof Winberg, som certifierat partiet, är Centerpartiet det
första politiska partiet som miljöcertifierats. Centerpartiet går därmed före övriga partier och har enligt PerOlof Winberg gjort ett gediget arbete och skapat ett miljöledningssystem som på ett bra sätt tar in väsentliga
miljöaspekter i det ordinarie arbetet.
Centerpartiet har en lång historia av engagemang i miljöfrågor. Centerpartiet är fortsatt ett offensivt miljöparti som i tanke, ord och handling lever som vi lär. Organisationens egna miljöarbete har nu certifierats
vilket innebär en kvalitetssäkring av hur alla medarbetare dagligen arbetar med miljöfrågor. Certifieringen
medför att det bedrivna miljöarbetet nu även formellt blir en naturlig och helt integrerad del i det löpande
arbetet.
Certifieringen innebär ett långsiktigt arbete där organisationen åtagit sig att arbeta för ett väl integrerat
arbetssätt med ständiga förbättringar där certifieringsprocessen och själva certifieringen utgör en början. Arbetet med vidmakthållande och utveckling av miljöledningssystemet kommer att innebära att fortsatt identifiera väsentliga miljöaspekter för en minimerad miljöpåverkan.
Som ett led i certifieringen öppnas vårt miljöarbete för granskning av externa miljörevisorer. Vi är därför
föremål för årlig miljörevision. Den utförda granskningen har utfallit väl och medfört att vi behållit vår certifiering.
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Riksdagsgruppens arbete
Riksdagsgruppens möten är en naturlig samlingsplats för Centerpartiets riksdagsledamöter och statsråd samt
tjänstemän inom riksorganisationen och regeringskansliet. Mötena gästas ibland av statsråd från övriga allianspartier. En till två gånger per halvår sker gemensamma riksdagsgruppsmöten inom alliansen med medverkan av alliansens partiledare, budgetpresentation av finansministern och föredragningar i andra aktuella
frågor.
Riksdagsgruppen har under åren intensifierat det utåtriktade arbetet. Förutom en mängd artiklar och anföranden har ledamöterna deltagit i studiebesök, träffar, stämmor och dialogmöten. I samband med regeringssamarbete påverkas politiken inte i första hand via parti- och kommittémotioner utan stor kraft läggs på att
följa och påverka såväl arbetet i regeringskansliet som i riksdagens utskott. I slutet av mandatperioden hade
detta arbete väl funnit sina former och kontakter med departementen är nu en naturlig del av den politiska
vardagen. Det omfattande samarbetet, med såväl Centerpartiet i statsrådsberedningen och egna departement
som med övriga departement, som inleddes efter valet 2006 har fortsatt och utvecklats. Det finns ett nära
samarbete mellan alliansens gruppledare och kanslichefer i riksdagen liksom i Alliansgrupperna i de olika utskotten. Inför valet 2010 tillsattes ett antal arbetsgrupper inom Alliansen där Centerpartiet var representerade
via sina riksdagsledamöter och statsråd.
Riksdagsgruppen har under åren ytterligare internationaliserat sitt arbete. Det svenska ordförandeskapet i
EU under andra halvåret 2009 innebar ytterligare möjligheter till internationella kontakter. Som ett led i att
ytterligare stärka den internationella profilen genomförde riksdagsgruppen den 2-4 februari 2009 en gemensam resa till Strasbourg med inriktning på EU. En viktig del i det internationella arbetet är kontakterna
mellan Centerpartiets arbete i riksdagen och motsvarande arbete i Europaparlamentet. Riksdagsgruppens
ledamöter var också mycket aktiva i EP-valet 2009.
I juni 2010 avled riksdagsledamot Jörgen Johansson från Medåker i Västmanland efter en kort tids sjukdom.
Ett flertal riksdagsledamöter närvarade vid hans begravning liksom riksdagens talman Per Westerberg.
Jörgen Johansson var som politiker respekterad i alla läger och lämnade ett stort tomrum efter sig i riksdagen
och Centerpartiet.
Partiet har under 2009 och 2010 varit representerade i ett flertal utredningar och beredningar, bl.a. den Studiesociala utredningen (Roger Tiefensee) och Cirkulär migration och utveckling (Fredrick Federley). I FN:s
generalförsamling har Centerpartiet varit representerat av Staffan Danielsson och Kerstin Lundgren (2010).
Centerpartiet har under de två åren nominerat ett flertal personer till olika uppdrag i styrelser, insynsråd,
utredningar etc.
Valresultatet 2010, med det minskade antalet mandat och att regeringen inte har egen majoritet i riksdagen,
präglade redan från riksdagsstarten hösten 2010 arbetet och kommer även prägla resten av mandatperioden.
Den nyvalda riksdagsgruppen genomförde en upptakt 19-20 oktober 2010. Två i den nyvalda riksdagsgruppen kryssade sig in i riksdagen – Emil Källström och Per-Ingvar Johnsson. Övriga riksdagsledamöter som
blev personkryssade var Annie Johansson, Anders Åkesson, Annika Qarlsson, Erik A. Eriksson, Kenneth
Johansson, Staffan Danielsson, Ulrika Carlsson, Åsa Torstensson och Per Åsling.
Efter valet 2010 omvaldes Roger Tiefensee som gruppledare för Centerpartiets riksdagsgrupp med Annie
Johansson som förste vice gruppledare, Anders Åkesson som andre vice gruppledare och Åsa Torstensson
som tredje vice gruppledare. Partiet har en utskottsordföranden – Kenneth Johansson i socialutskottet. Johan
Linander är vice ordförande i justitieutskottet. Båda är samtidigt alliansgruppledare i sina respektive utskott.
Efter valet utsågs kanslichefen Bengt Falemo till biträdande samordningschef för Centerpartiets samordningskansli i statsrådsberedningen samtidigt som Malin Nordstrand utsågs till ny kanslichef för Centerpartiets riksdagskansli.
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Centerpartiets organisation
Centerpartiet har tre obligatoriska organisationsled; krets, distrikt och riksorganisation. Därutöver kan medlemmar välja att organisera sig i avdelningar eller samverka på annat sätt exempelvis i nätverk.
Krets är Centerpartiets organisation på kommunal nivå och omfattar kommunens yta. Den 31 december 2010
hade Centerpartiet 291 kretsar vilket är en mer än tidigare år, detta efter en delning av kretsen i Kristinehamns kommun. I tre av Centerpartiets kretsar - Stockholms stad, Göteborgs stad och Gotland - sammanfaller kretsen med distriktets geografi. I praktiken sköts dessa kretsar som ett distrikt med undantag av Gotland
som har organiserat sig i tre kommundelskretsar.
Distrikt är Centerpartiets organisation på regional nivå. Distrikten omfattar i regel en riksdagsvalkrets geografiska område och är en sammanslutning av alla kretsar inom området. Antalet distrikt var den 31 december oförändrat jämfört med tidigare år, d.v.s. 27 stycken.
Riksorganisationen omfattar samtliga distrikt i hela landet och leds av partistyrelsen. I dagligt tal brukar
riksorganisationen vara synonymt med partiets centrala personalorganisation där 42 personer arbetade vid utgången av 2010, 25 på Centerpartiets riksdagskansli och 17 på partikansliet på Stora Nygatan 4 i Stockholm.
Detta är tio personer färre än i början av 2010, vilket bl.a. är en konsekvens av valresultatet.
En funktion för incident- och krishantering inrättades på riksorganisationen för att kunna bedriva systematiskt förebyggande säkerhetsarbete.

Medlemmar
Centerpartiet och Centerrörelsen som helhet har haft en fortsatt nedåtgående medlemstrend under både 2009
och 2010. Mot denna trend går Centerstudenter, som ökat sitt medlemstal både 2009 och 2010 och Centerpartiets Ungdomsförbund som haft en kraftig medlemsökning under 2010.
Enligt stadgarna fastställs medlemstalet den 31 december varje år och det är den siffran som ligger till grund
för bl.a. ombudsfördelning. Medlemsavgiften var 150 kronor och inbringade ca 5,3 Mkr vilket är pengar som
tillförs kretsarna. Tabellen visar medlemstalet de senaste två åren med jämförelsetal från förra årsberättelsen
2008.
2008
2009
2010

C
43322
37572
35130

CK
15755
13251
12103

CUF
1379
1324
1825

CS
118
160
264

Totalt
60574
52307
49322

Organisatorisk utveckling - första året med central avisering
2009 var första året som riksorganisationen erbjöd kretsar och avdelningar tjänsten central avisering av
medlemsavgiften, vilket var möjligt i och med bytet av medlemsregistret. Central avisering innebär att riksorganisationen ansvarar för att medlemmarna får inbetalningskort hemskickade och att medlemsavgifterna
betalas till ett gemensamt konto för att sedan återbetalas till kretsarna. Under 2009 drabbades den centrala
aviseringen av en del barnsjukdomar framför allt när det gäller utbetalningen av medlemsavgifter från riksorganisationen till kretsarna. Problemen åtgärdades inför aviseringen 2010. Under 2010, dvs. inför aviseringen av 2011 års medlemsavgifter, har 245 kretsar valt att använda sig av central avisering medan 48 kretsar valt
att fortsätta sköta sin avisering lokalt.
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- stadgejustering 2009
Inför stämman 2009 arbetade en stadgejusteringsgrupp på uppdrag av partistyrelsen för att förtydliga eventuella oklarheter i stadgarna efter den mycket omfattande stadgerevision som skedde 2007. Till skillnad mot
2007 var det nu inte frågan om en organisationsförändring utan enbart om att justera befintliga stadgar och
göra dessa tydligare.

- riksorganisationens medlemsutbildningar
Under 2009 genomfördes 16 utbildningar runt om i landet med totalt 550 deltagare kring mediateknik, retorik, argumentation och debatteknik. ”C- inspirationsdag” samlade 140 deltagare och en riktad utbildning för
kandidater i Europaparlamentet valet ca. 50 personer. Två studiematerial producerades: Inför EP-valet om
EU-frågor samt ett material kring mångfaldsfrågor.
Under 2010 genomfördes åtta utbildningar med totalt 240 deltagare kring mediateknik, retorik, argumentation och debatteknik. Valcoachutbildningar genomfördes vid två tillfällen och sammanlagt sex dagar för 29
deltagare. Inför riksdagsvalet genomfördes en toppkandidatutbildning under tre dagar med 110 deltagare,
och regionalt genomfördes fyra ”C Power-utbildningar” på fyra orter med totalt 461 deltagare.
Fyra webbaserade utbildningar riktade till förtroendevalda och medlemmar producerades kring ämnen som
medieträning, det goda samtalet, kommunikation, hantera invändningar, argumentations- och debatteknik.
Utbildningarna finns tillgängliga på Centerpartiets Intranät Centralen.

- arbetsgruppen ”Professionell arbetsgivare”
I augusti 2009 avrapporterade den av partistyrelsen tillsatta arbetsgruppen ”Professionella arbetsgivare” sitt
uppdrag. Gruppen hade som uppdrag att utifrån rapporten ”Jämförelse av arbetsgivarrollen i andra ideella
organisationer” och egna erfarenheter från att leda och verka i en folkrörelse arbeta fram ett förslag för Centerpartiet.
Arbetsgruppen lade en rad konkreta förslag, både kring framtidens ombudsmannaroll och kring andra stödfunktioner där man menade att riksorganisationen har en roll att spela för att stödja kretsar och distrikt. Den
senare delen handlade bl.a. om HR-support, utbildningssatsning, telefonitjänst, utskick till nya medlemmar
och ekonomisupport.
Efter valet 2010 återupptogs arbetet av partistyrelsen, och en rad förslag från arbetsgruppen kommer att
förverkligas under kommande år i en decentraliserad riksorganisation kompletterad med ett antal stödfunktioner.

Centerpartiet 100 år
Dåtid – nutid – framtid
2010 har varit Bondeförbundet/Centerpartiets jubileumsår. Den 1 december 1910 lät Redaktör Carl Berglund
i Gimmene, publicera ett upprop ”Bröder låtom oss enas”, tillsammans med 24 Skaraborgsbönder, i Tidningen Landsbygden.
Att hitta historien, att försöka belysa partiets position, initiativ och samhällspåverkan under 100 år innebär
omfattande besök i arkiven och ett brett samarbete med flera olika aktörer och ett flertal olika aktiviteter.
Förberedelserna inför Centerpartiets 100-årsjubileum inleddes redan i början av 2005.
En omfattande digitalisering av historiskt bild- och filmmaterial har gjorts samt även nyinspelningar med
våra tidigare partiordförande Thorbjörn Fälldin, Karin Söder, Olof Johansson och Lennart Daléus. Filmade
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samtal gjordes även med Bertil Fiskesjö och Gunnar Söder, som med stor kunskap berättar om forna partiordföranden, som Carl Berglund, Axel Pehrsson-Bramstorp och Gunnar Hedlund. Allan Pettersson, berättar
om Centertidningar AB. Dessa flera timmars inspelade samtal finns på dvd-skivor, till förfogande för studenter och statsvetenskaplig forskning och för framtida historieberättare. Till detta delprojekt erhölls efter
ansökan 700 000 kr från Riksbankens Jubileumsfond. Kortare porträtt på partiledarna finns också utlagda på
YouTube, vilket innebär att man kan googla på exempelvis Carl Berglund.

Boken: Skuggor från en förfluten tid – Bondeförbundet och 1930-talet
Publicisten och historikern Anders Björnsson fick uppdrag att belysa Bondeförbundet/Centerpartiets 1930tal. En förstudie utifrån tidsandan påbörjades under 2006 med inriktning på att beskriva händelser inom
Bondeförbundet och olika personers agerande samt konsekvenserna av detta. Boken presenterades i november 2009.

Jubileumsfilmen: ”En härlig tid”
Filmen premiärvisades i Falköping den 12 mars, i den gamla biografen som man antar att Berglund och det
nystartade Bondeförbundet höll sina möten under 1910-talet.
Filmaren och regissören Lennart Svensson fick tillsammans med produktionsbolaget MJ Sandberg Produktion uppdrag att göra en ”oberoende” dramadokumentär, utifrån historiskt filmaterial, intervjumaterialet
med och om partiledarna, dokumentärer från Almedalsveckan, valrörelsen och valvakan 2006 samt nyinspelade dokumentära dramasekvenser för att spegla tiden som inte går att återfinna i arkiv med rörliga filmer. I
samband med premiären arrangerade Skaraborgsdistriktet ett välbesökt framtidsseminarium.

Partidistriktens engagemang i 100-årsprojektet
Varje riksdagsvalkrets/distrikt har sin egen historia och egna politiska profiler. Partidistrikten uppmanades
att arbeta med att dokumentera och arkivera sitt historiska material samt att arrangera utställningar och
framtidsseminarier. Riksorganisationen beviljade anslag upp till 50 000 kr för de distrikt som valde att arbeta
med 100-årsprojektet. Tio distrikt beviljades anslag och genomförde bland annat olika framtidsseminarier
och i samband med dessa visades jubileumsfilmen ”En härlig tid”.

Jubileumsboken ”100 år av handlingskraft”
Huvudredaktören Mailis Dahlberg gjorde tillsammans med Thomas Korsfeldt, Håkan Larsson och Emelie Lötgren en jubileumsbok som i ord och bild berättar om med vilken energi och handlingskraft som våra
pionjärer tog sig an arbetet att påverka samhällsutvecklingen. Bondeförbundet inledde tidigt ett organisatoriskt och politiskt arbete efter Carl Berglunds upprop. Redan från starten omtalades Bondeförbundet som
ett naturligt centerparti, ett parti som skulle vara ett alternativ till såväl högern som vänstern. Jordbrukarbefolkningen kände sig trängda mellan storföretagen och den växande socialistiska arbetarrörelsen. Storstadsregionerna växte på bekostnad av landsbygden och de mindre tätorterna. En urbanisering som pågår än i våra
dagar och som ställer stora krav på en politik för hela landet. Jubileumsboken presenterades vid ett särskilt
seminarium den 1 december, på årsdagen då Carl Berglund lät publicera sitt upprop.

Jubileumsutställning på Falbygdens museum
Med bidrag från Centerpartiet gjorde Falbygdens museum i Falköping en jubileumsutställning på temat
demokrati som speglade bland annat Bondeförbundets start och dess pionjärers engagemang inom den framväxande föreningsrörelsen. Utställningen visades från den 21 november 2010 fram till 28 februari 2011.
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Jubileumsaktiviteter i Skövde den 3 – 5 december
Centerpartiets 100-årsjubileumsfirande hölls i Skövde första helgen i december. Förutom en stor jubileumsmiddag med underhållning och dans, arrangerades också olika framtidsseminarier. Besökarna erbjöds också
utflykter till Falköping för att titta på jubileumsutställningen och till en kaffestund på Carl Berglunds Gimmene Gård. Maud Olofsson, tillsammans med representanter för partiledningen och lokala företrädare för
Centerpartiet, hyllade Carl Berglund genom att lägga en krans på hans grav vid graven vid Vättaks kyrka.

Internationell verksamhet
ELDR, det Europeiska Liberala och Demokratiska partiet
Under 2009 och 2010 har Centerpartiet deltagit i de årliga kongresserna samt andra möten anordnade av
ELDR. Centerpartiet skrev tre resolutioner till ELDR:s kongress 2009: om medborgares rättigheter till ett
fritt Internet, om energi och klimat samt om situationen på Island. Till kongressen 2010 skrevs resolutioner
om datalagringsdirektivet, om romer i Europa samt om kvinnors företagande i Europa.
2009 arrangerade Centerpartiet ett seminarium om ”Labour migration and immigration” med finansiellt stöd
från ELDR. Seminariet tog bland annat upp praktiska exempel från Södertälje och Värnamo.
2010 producerades en broschyr om Centerpartiets internationella verksamhet, med finansiellt stöd från
ELDR. Broschyren heter ”Centerpartiet och världen”.

Liberal International
Centerpartiet deltog i möten ordnade av Liberal International under 2009 och 2010. Till kongressen 2009
skrevs fyra resolutioner: om energieffektivisering, om CDM (Clean Development Mechanism) i jordbrukspolitiken, om eco-efficient economy samt om medborgares rätt till integritet och fri kommunikation.

Världskurs
Målgruppen för Världskursen är medlemmar i Centerpartiet och dess syskonorganisationer. Syftet är att öka
kunskapen och intresset för internationella frågor, genom att belysa olika regioner i världen. I januari 2009
hölls en Världskurs med temat Mellanöstern och i januari 2010 hölls en Världskurs med temat Kriser och
möjligheter i Kaukasus och Centralasien.

Nordiska systerpartier
Vid stämman i Örebro deltog representanter från våra nordiska systerpartier. Under 2009 och 2010 har Centerpartiet varit representerat vid våra nordiska systerpartiers stämmor.

Valrörelse i Storbritannien och Nederländerna 2010
Medlemmar i Centerpartiet erbjöds möjlighet att ansöka om att delta i Liberal Democrats valrörelse i Storbritannien samt i D66:s valrörelse i Nederländerna 2010. Syftet var att ta del av de kampanjmetoder som våra
systerpartier har, för att kunna använda dem i valrörelsen i Sverige hösten 2010. Tre personer deltog i valrörelsen i Storbritannien och tre personer deltog i valrörelsen i Nederländerna.

Internationell stipendiefond
Under 2009 och 2010 har internationella stipendier utdelats till följande:
•
Centerpartiet och Centerkvinnorna i Ångermanland, studieresa till Åland.
•
Centerstudenter, för studieresa till Bryssel.
•
Abir Al-Sahlani för deltagande i konferens i Kairo.
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Internationell kommitté
Efter valet 2010 kompletterades kommittén med Abir Al-Sahlani och Åsa Torstensson. Kommittén består nu
av Lena Ek (ordf.), Abir Al-Sahlani, Mats Denninger, Fredrick Federley, Johan Linander, Kent Johansson,
Kerstin Lundgren och Åsa Torstensson. Sekreterare är Centerpartiets internationella sekreterare.

Val till Europaparlamentet 2009
Den 7 juni 2009 hölls val till Europaparlamentet. Centerpartiet fick 5,47% av rösterna, vilket var en minskning från valet 2004 (6,26%). Lena Ek återvaldes som europaparlamentariker.
Centerpartiet hade 45 kandidater på sin lista, de fem översta definierades som toppkandidater. Riksorganisationen avsatte medel för att dessa skulle ha möjlighet att bedriva valrörelse över hela landet. Utöver det hade
valberedningen som ambition att det i varje distrikt/region skulle finnas minst en kandidat som kunde bära
den regionala kampanjen.
Toppkandidaterna genomgick en utbildning i februari 2009. På den utbildningen lyftes frågor som EUpolitik och struktur, krishantering, konsten att prata med media, praktisk retorik och berättarteknik samt
kampanj.
Personalen på riksorganisationen omorganiserades i en så kallad valorganisation. Delar som ingick i valorganisationen var valredaktion, kampanjorganisationsstöd, mediastöd, ledningsstab och valledning. Valredaktionen ansvarade bl. a. för enkäter ställda till Centerpartiet. Kampanjorganisationsstöd jobbade gentemot kandidaterna på plats 6-45 samt kretsar och distrikt. Mediastöd stöttade toppkandidaterna samt partiledningen.
Ledningsstaben hade som uppgift att stötta toppkandidaterna samt att ta fram politiska förslag. Valledningen
hade det övergripande politiska, kommunikativa och organisatoriska ansvaret.
Utvärderingen av Europaparlamentsvalet visade att ett gediget förberedelsearbete hade gjorts, att bra jobb
hade genomförts av toppkandidaterna, att Centerpartiet var i rätt strömfåra men var nästbästa parti, att begreppet ”Europas förenta krafter” fungerade som paraply, att stödet i Stockholm och andra storstäder ökade
något samt att ja-nej-konflikten inom Centerpartiet klingat av. Eftervalsanalysen påvisade också ett antal
förbättringsområden.

Val 2010
Valresultat
Alliansregeringen fick förnyat förtroende att leda Sverige. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val på 100
år. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen vilket medförde att Alliansen inte fick egen majoritet. Centerpartiets andel av rösterna minskade i valet 2010 jämfört med valet 2006 med drygt 1,3 procentenheter till ca
6,6 procent av rösterna. Detta är det tredje lägsta valresultatet sedan 1917. Samtidigt utgör detta det näst bästa
valresultatet under de senaste fyra riksdagsvalen. Centerpartiet tappade över 46 000 röster och fick stöd av
drygt 390 000 väljare. Valresultatet för Centerpartiet visar på stora regionala skillnader. I Stockholms stad och
län fortsatte trenden från valet 2006 och där gjorde Centerpartiet sitt bästa valresultat på 28 år. Den procentuella tillbakagången för Centerpartiet var särskilt stor på Gotland och i fyra Norrlandslän, mellan 3,6 och 4,7
procentenheter av rösterna. Även i flera riksdagsvalkretsar i Svealand och vissa i Götaland är tillbakagången
stor och kännbar.
Centerpartiet tappade mandat i Örebro, Västmanland, Västra Skåne och Norrbotten. I Blekinge, Malmö och
på Gotland hade Centerpartiet inte några mandat sedan tidigare.
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Valresultatet bekräftar att Centerpartiet historiskt har haft svårt att göra bra valresultat vid koalitionsregerande eller organiserat samarbete med regeringen, oavsett om detta samarbete skett med andra borgerliga
partier eller med Socialdemokraterna.
Centerpartiet har totalt sett gått tillbaka även i kommun- och landstingsvalen. Det finns dock ett antal exempel på lokala valframgångar i kommunerna. Framgångsrecepten lokalt skiljer sig något och behöver analyseras vidare i varje enskild kommun. Ofta har några av flera faktorer funnits med:
•
•
•
•
•

Samarbete i Alliansen lokalt eller att Centerpartiet varit i opposition mot lokalt styre.
Opinionsbildning under hela mandatperioden.
Tydliga lokala valfrågor.
Kända lokala företrädare.
Klar koppling mellan det lokala och det nationella budskapet.

Utgångsläget för Centerpartiet
Centerpartiet hade ett svårt utgångsläge inför valrörelsen. Efter den tydliga framgången i valet 2006 dalade
opinionsstödet hela mandatperioden och opinionssiffrorna var på oroande låga nivåer. Till detta kom bland
annat att Centerpartiet var det parti som uppfattades vara mest otydligt av samtliga partier. Utifrån denna
situation drog partistyrelse och partiledning under hösten 2009 och början av 2010 ett antal slutsatser om uppläggningen av Centerpartiets valkampanj.
En valstrategi lades fast 2009 där det politiska budskapet fokuserades på två huvudområden: jobb och företagande samt miljö och klimat. Valorganisationen och det utåtriktade valarbetet startade tidigare än andra
valrörelser. Stora insatser gjordes för att skapa en sammanhållen valrörelse mellan den lokala, regionala och
nationella nivån.
Centerpartiet betonade sin roll i Alliansen på olika sätt. Debatt togs aktivt i frågor som Centerpartiet driver
och där det finns många sympatisörer med oppositionen som delar Centerpartiet och Alliansens budskap.
Tydliga exempel på detta är ”Rädda RUT” och ”Miljöresultat istället för miljöprat”.

Mål och strategi
Följande målsättningar sattes upp för valet:
•
10 % i nationellt väljarstöd.
•
Förbli tredje största parti.
•
Förnyat förtroende för Alliansregeringen.
•
Ledarskap i 70 kommuner/landsting, inneha styrelseordförandeposten.
Under våren 2010 togs en politisk kappa fram med inriktningen ”Ge drömmen en chans”. Syftet var att beskriva och få till en diskussion om ett Sverige där alla människor ska kunna förverkliga sin dröm och koppla det
politiska huvudbudskapet till detta. Sex nationella talespersoner utsågs under våren för att få fler budbärare för
Centerpartiets budskap i valrörelsen. För att fokusera kampanjarbetet till områden där Centerpartiet har störst
potential, genomfördes en målgruppsanalys i vilken målgrupper med potentiella C-väljare utkristalliserades.
I strategin lades stor vikt vid att få så många personliga samtal som möjligt till stånd under valrörelsen, i den form
som valarbetare och kandidater själva bedömde vara bäst. Ett antal olika stöd för personliga samtal togs fram.

Valbudskap
Centerpartiets valbudskap kom ur två politiska profilfrågor som fastlades av partistyrelsen:
•
•

Fler nya och växande företag ger nya jobb (dvs. jobb och företagande).
Sverige ska ha världens mest ambitiösa miljöpolitik (dvs. miljö och klimat).
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I slutet av valrörelsen kompletterades dessa med välfärd och jämställdhet. Utifrån de två profilfrågorna valdes bland annat följande valbudskap ut:
•
•
•
•
•
•
•

Alliansens gröna röst
Jaga utsläppen – inte bilisterna
Tillväxt i hela landet
Alliansens företagsamma röst
Bort med krånglet – anställ de unga
Rädda RUT
Enklare och billigare att driva företag

Dessa budskap användes i en mängd olika valmaterial såsom målgruppsutskick, flygblad, affischer, annonser,
profilprodukter och storbildstavlor. Profilfärg utöver Centerpartiets gröna färg blev magenta.

Förvalskampanj
Centerpartiets förvalskampanj ”Nya företag ger nya jobb” 17-30 maj 2010 utgick från temat att det ska vara
roligare, enklare och lönsammare att vara företagare. På valaffischerna syntes bland annat städare och kockar
som exempel på företagare. Till förvalskampanjen användes TV-reklam med fokus på miljö, utveckling och
företagande.

Kampanjverktyg
En rad kampanjverktyg och hjälpmedel för kandidater och valarbetare fanns att tillgå. Här ett urval:
- Intranätet Centralen var en viktig intern informationscentral för fakta, underlag och kampanjverktyg.
- Veckoutspel. Utspelen bestod av en politisk nyhet, till exempel i form av en rapport, som kompletterades
med lokala och/eller regionala nedbrytningar.
- Basutrustning för kampanjaktivitet skickades till alla kretsar, så kallade kretskit.
-Maud Olofssons bok ”Ett land av friherrinnor”, en personlig bok om värdegrund och drömmen om en verklig frihet.
-Kokbok med reportage om Matlandet Sverige.
-Kampanjcyklar

Särskilda satsningar
Bland de särskilda satsningar som gjordes ingick en vårkampanj under två veckor i maj med kampanjaktiviteter över hela landet och utomhussreklam och annonsering på en rad platser. En storstadssatsning med särskilda insatser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Satsningen med webb och sociala medier som viktig kanal
för att kommunicera med väljarna var större än tidigare. I satsningen ingick webbkampanjer, annonsering
och närvaro i sociala medier. Valrörelsen 2010 var den första valrörelse inför allmänna val där TV-reklam
kunde användas. Centerpartiet använde reklam i TV 4 vid två tillfällen, dels under vårkampanjen i maj, dels
under valrörelsens slutskede. Temat i ena filmen var kopplingen mellan miljö, utveckling och företagande,
i den andra filmen att ungdomar vill ha riktiga jobb i riktiga företag. I webbaserade mätningar fick Centerpartiets TV-reklam högst betyg av samtliga partier. Som en del i valrörelsen anordnades allsångskvällar med
Maud Olofsson och Linda Bengtzing på tre platser i Sverige.

Valkonvent

Som upptakt för hela valrörelsen genomfördes ett valkonvent den 6-7 augusti på Clarion Skanstull, Stockholm. Drygt 570 närvarande Centerpartister från hela landet samlades för att finslipa formen inför valrörelsen. Partiordförande Maud Olofsson inledde konventet med anförandet ”Framtiden tillhör dem som vågar”.
Centerpartiets statsråd och nationella talespersoner redogjorde engagerat för Centerpartiets utmaningar.
En paneldiskussion hölls på temat ”Utmaningar för den kommande mandatperioden” och deltagarna gavs
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möjlighet att besöka valrörelsens största helpdesk och kampanjsupport genom att interaktivt ställa frågor till
berörda kandidater och tjänstemän.

Eftervalsanalys ”I skuggan av Alliansens framgång”
Bakgrund och uppdrag
Centerpartiets partistyrelse beslutade veckan efter valet 2010 att tillsätta en valanalysgrupp för att göra en
eftervalsanalys. Uppdraget innefattade en utvärdering av Centerpartiets arbete under mandatperioden,
valrörelse och valresultat, samt analys av strategiska utvecklingsfrågor. Analysgruppen fick således ett brett
mandat. Resultatet skulle ge underlag för såväl Centerpartiets arbete under innevarande mandatperiod som
för det mer långsiktiga utvecklingsarbetet. Ordförande för analysgruppen var Annie Johansson.
Gruppen har i sitt arbete strävat efter största möjliga öppenhet. Insamlingsarbetet har innefattat enkätundersökningar, djupintervjuer, besök i nästan samtliga distrikt, möten med externa och interna analytiker, statistisk analys och varumärkesanalys.

Mandatperioden
Mandatperioden 2006-2010 präglades av en oerhört hög reformtakt för jobb, miljö, välfärd och historiska
skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare. Samtidigt hade Alliansen en tuff mandatperiod med den
djupaste ekonomiska nedgången sedan depressionen på 1930-talet med finanskris och svår lågkonjunktur
inom flera sektorer med hög arbetslöshet till följd. Av den anledningen har stabilitet och balans i svensk ekonomi varit en ledstjärna.
I ljuset av sin historia var Centerpartiets viktigaste strategi förra mandatperioden att vara regeringsdugligt
och allianslojalt. Det var partistyrelsens tydliga ambition att inte vara orsaken till splittring i det nya borgerliga samarbetet. Allianslojaliteten gjorde att Centerpartiet var mer noga med att presentera och försvara
allianskompromisserna snarare än partiets egna ingångsvärden och framgångar i förhandlingarna.
Några av de frågor som hanterats under mandatperioden har inte kommunicerats så att de väckt tillräckligt
förtroende hos väljarna. Trots att de i sak har varit rätt och att Centerpartiet fått in viktiga förbättringar har
frågorna om reformerad sjukförsäkring, energiöverenskommelsen och FRA tärt på Centerpartiets förtroendekapital.

Tio förklaringar till valresultatet
Under mandatperioden sattes flera mål för valet 2010 upp, dessa nämns under val 2010. Ett av målen var att
Centerpartiet i valet 2010 skulle öka till minst 10 % av rösterna och fortsätta vara riksdagens tredje största
parti. Istället blev det en minskning till 6,6 % av rösterna och Centerpartiet är nu riksdagens femte största
parti.
Samtidigt kunde valförlusten ha blivit ännu större. Så sent som en månad före valet hade Centerpartiet mellan 4 och 5 procent i opinionsmätningarna. Flera bedömare spådde att partiet riskerade att åka ur riksdagen.
Trots bättre siffror än förväntat är det ett dåligt resultat som kräver förändring.
Här följer sammanfattande förklaringar till Centerpartiets valresultat 2010:
•

Avstannad förnyelse. Under 2000-talet fram till 2006 var Centerpartiet Sveriges mest spännande idéparti. Centerpartiet har inte lyckats fortsätta detta arbete.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regeringsmaktens påfrestningar. Själva maktinnehavet, FRA, fordonskrisen, kärnkraftsöverenskommelsen och sjukförsäkringsdebatten har tärt på förtroendet.
Tappad samhällskritik. Mycket av energin 2006-2010 gick åt till att förklara regeringens politik. Mindre kraft ägnades åt de samhällsproblem människor upplever.
I Alliansskugga. Inför valet 2006 var Centerpartiet initiativtagare och pådrivare för allianssamarbetet.
Inför valet 2010 var Moderaterna synonymt med Alliansen för många väljare.
Bristande kommunikation. Stödet i opinionen minskade under hela mandatperioden. Det fanns
ingen klar kommunikationsstrategi för hur regerande skulle kombineras med frimodig opinionsbildning.
Otydligt varumärke. För många är det oklart vad Centerpartiet står för och vad partiet vill med
Sverige.
För få företrädare. Det är egentligen bara Maud Olofsson som får riktigt nationellt genomslag. Fler
kända, nationella företrädare skapar större möjlighet att nå ut till fler målgrupper.
Osäkerhet i traditionella väljargrupper. Socialdemokraternas kampanj mot Centerpartiet i småorter
och på landsbygd tärde på självförtroendet.
Stark valspurt. Ett nästan uträknat Centerparti lyckades från en låg nivå återhämta en del av de
förlorade sympatisörerna genom en valspurt med tydliga profilfrågor, avgörande insatser av
Maud Olofsson i TV-debatterna och taktikröster.
Framgång i Stockholm. Valrörelsen i Stockholmsregionen gick bra och gav nya röster och mandat
både i riksdag och kommuner.

Under våren 2011 antog Centerpartiets Partistyrelse den analysrapport som valanalysgruppen överlämnade
den 28 januari 2011. Samtliga slutsatser bifölls. Läs mer i eftervalsanalysen.

Centerpartiet i regeringen
Centerpartiet har under 2009 och 2010 fortsatt ett intensivt och produktivt arbete i regeringen. Näringsdepartementet har fortsatt arbetet med att sänka kostnaderna och förenkla för företagen samt att förbättra infrastrukturen – bland annat med ett stort anslag till och kraftigt höjda nivåer för underhåll av väg och järnväg. 2009 slöts även den historiska överenskommelsen mellan allianspartierna om en långsiktig och hållbar
energi- och klimatpolitik. Energiöverenskommelsen innebär en satsning på förnybar energi och effektivare
energianvändning som stärker svensk försörjningstrygghet och konkurrenskraft och ger svensk forskning
och företagande en ledande roll i den globala omställningen.
Jordbruksdepartementet har arbetat fram ”Sverige - det nya matlandet”, ett koncept som blivit väldigt framgångsrikt i hela landet. Miljödepartementets arbete har till stor del präglats av de stora internationella klimatoch miljöförhandlingar som ägt rum under 2009 och 2010 där en inledande pessimism vändes till ett hopp för
framtiden om att världens länder kan enas om åtgärder för miljön.
Valet 2010 medförde vissa förändringar i Regeringskansliet. Moderaterna tog över ansvaret för
infrastruktur¬frågorna. Centerpartiet fick en ny minister i IT- och regionminister Anna-Karin Hatt som
redan innan året var slut började arbetet med att formulera en digital agenda för Sverige. Jordbruksdepartementet bytte namn till Landsbygdsdepartementet vilket tydliggjorde departementets ansvar för landsbygdsfrågor.

Centerpartiet i Europaparlamentet
2009 inleddes med en intensiv valrörelse både i Sverige men också i övriga Europa då 350 miljoner medborgare i Europa skulle välja ett nytt Europaparlament. Centerpartiet fick ett mandat och det innehar Lena Ek
som därmed gör sin andra mandatperiod. I Europaparlamentet är Centerpartiet ansluten till den liberala
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politiska gruppen ALDE (Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa). ALDE-gruppen består
av ett åttiotal liberala europaparlamentariker från EU:s medlemsländer och är den tredje största partigruppen i Europaparlamentet. De frågor som prioriteras högt upp på den liberala gruppens agenda är frågor som
rör kvinnors rättigheter, personlig integritet, fri rörlighet samt ett dynamiskt näringsliv.
Lena Ek är ordinarie ledamot av industri-, forsknings- och energiutskottet (ITRE), tillika talesman och
samordnare för Europaparlamentets liberala grupp (ALDE) i dessa frågor samt ersättare i utskottet för
jordbrukets och landsbygdens frågor (AGRI) och utskottet för kvinnors rättigheter (FEMM), vice ordförande
i Kroatiendelegationen samt ALDE:s talesperson för EU:s jobb- och tillväxtstrategi: Europa 2020. Lena Ek
deltog som Europaparlamentets representant vid FN:s klimatkonferenser i Köpenhamn (2009) samt Cancun
(2010). Energifrågan är fortsatt viktig för Centerpartiet i Europaparlamentet. Centerpartiet arbetar även för
att reformera och förstärka EU:s forskningspolitik och dess viktigaste verktyg; det sjunde ramprogrammet.
Lena Ek har fortsatt arbetat hårt för ökad jämställdhet. Under den innevarande mandatperioden är Lena Ek
skuggrapportör för flera yttranden i jämställdhetsutksottet.

Besök och seminarier
Centerpartiets kontor i Bryssel har tagit emot en mängd besökare allt ifrån skolklasser till intressegrupper.
Kontoret arrangerar årligen ett antal tvådagars studieresor till Bryssel. Under 2009-2010 har kontoret arrangerat fem studieresor. Under de gångna två åren har Centerpartiets Brysselkontor arrangerat ett trettiotal konferenser och seminarier i Europaparlamentet. Konferenserna har berört ämnen som energi, EU:s råvarustrategi,
transportpolitiken, handeln med utsläppsrätter m.m.
Under valrörelsen till det svenska riksdagsvalet 2010 arrangerade Brysselkontoret en seminarieserie om BONUS-programmet, vid fem svenska lärosäten (Linköpings universitets Campus Norrköping, Lunds universitet, Linnéuniversitet och Södertörns Högskola). BONUS-programmet är ett gemensamt forskningsområde
kring Östersjön som för samman forskare från Östersjöländerna för att förbättra miljön i området. Dessutom
arrangerades ett seminarium i Stockholm om Europa 2020-strategin och ett om skogspolitik.

Centerkvinnorna
Centerkvinnorna är Sveriges största politiska kvinnoförbund med 12 200 medlemmar 2010. Förbundet har
under året haft tydligt fokus på att stärka sin jämställdhetsprofil och inte minst att lyfta fram att Centerpartiet är det självklara valet för liberala feminister under valrörelsen.

Förbundsstämma
Under tre dagar i april höll Centerkvinnorna sin årliga förbundsstämma i Lund. Drygt 300 person från norr
till söder deltog på stämman som också blev Centerkvinnornas valupptakt.

Årets brytare
I slutet av maj tilldelades författaren och journalisten Karin Alfredsson Centerkvinnornas utmärkelse Årets
Brytare vid en nationell träff för Centerkvinnorna i förstakammarsalen i Sveriges riksdag. Alfredsson prisades för sitt sätt att berätta om kvinnoförtryck i världen på ett annorlunda sätt. Att skriva deckare om mödradödlighet, sexualitet, prostitution, människohandel och abortmotstånd är ett nytt sätt att lyfta jämställdhetsproblem för en bredare publik.

Almedalen
Centerkvinnorna medverkade med utställning och deltog aktivt vid flera seminarier under politikerveckan i
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Almedalen. Tillsammans med alliansens övriga kvinnoförbund arrangerades även ett välbesökt seminarium
under rubriken ”Kvinnor, fred och säkerhet - en fråga för försvaret.”

Val 2010
Då Centerpartiet i valrörelsen valde att prioritera frågor kring jobb och företagande med perspektiven frihet,
säkerhet och mångfald valde förbundsstämman att fastställda Centerkvinnornas valfråga till: Jämställdhet
är frihet och frihet är att välja. Det innebar att ingången jämställdhet kompletterades med en koppling till
frihetsspåret i jobb och företagande, främst kvinnors företagande inom vård och omsorg.
Under arbetet med att ta fram Centerkvinnornas valfråga konstaterades att frågan kändes väldigt stark politiskt – både ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett generellt välfärdsperspektiv. Samtidigt var den svårkommunicerad. Därför lades mycket tid ned på utformning av text och ton i valmaterialet. En bra mix hittades
för att bryta ner frågorna och förklara fördelarna med valfrihetsreformerna LOV, RUT och BOP både för
jämställdheten och på det personliga planet. Valmaterialet fick en lättsam och humoristisk ton i text och form
som uppskattades både internt och externt. En stor satsning i valet var också valspecial av Centerkvinnomagazinet Hända med partiledare Maud Olofsson på framsidan, som delades ut vid valstugor och under aktiviteter.
Centerkvinnorna har även arbetat med extra insatser för att stödja kvinnor i hela centerrörelsen som kandiderade i valet genom att erbjuda dem att delta i ett kandidatnätverk. Här erbjöds bland annat informationsmail med fokus på aktuella jämställdhetsfrågor, möjlighet att få hjälp med layout av affischer för personvalskampanj och omvärldsbevakning.

Centerpartiets Ungdomsförbund
År 2009 och 2010 har varit händelserika år för CUF. Förbundet har med stort arbete och engagemang deltagit i två valrörelser, drivit fem kampanjer, anordnat 17 utbildningar och 2010 ökat medlemstalet med 38%.

Kampanjer
Europaparlamentsvalskampanj 2009 – Precis Lagom
Kampanjens syfte var att bidra till att den unga kandidaten Marie Wickberg blev invald och att kunna värva
nya medlemmar. CUF ville också skapa en kampanj som medlemmarna kunde känna sig stolta över och
delaktiga i. Kampanjen riktade sig till gymnasieelever och förstagångsväljare och byggde på att ta tillbaka
begreppet ”Lagom”. CUF fokuserade på tre ämnen: Fildelning (integritet), abort och invandring.

CUF:s sommarturné 2009 – Ge fan i mej
Under sommaren 2009 besökte CUF fyra olika festivaler i Sverige, Peace & Love i Borlänge, Rockparty i
Hultsfred, Putte i Parken i Karlskoga och Frizon i Örebro.
Den huvudsakliga aktiviteten var genomförandet av en festivalkampanj ”Ge fan i mej” som handlade om
statens inblandning i människors liv och vilka förändringar CUF skulle vilja se på det området.

Höstkampanjen 2009 – Mitt hjärta är grönt
Höstkampanjen ”Mitt hjärta är grönt” släpptes den 11 september och fortsatte fram till Klimattoppmötet i
Köpenhamn den 7-18 december. Syftet med kampanjen var att fokusera helt på miljöfrågan och backa upp
miljöminister Andreas Carlgren hela vägen till förhandlingarna i Köpenhamn. CUF samlade in namnunderskrifter till partiets kampanj 2GRADER vilket skapade engagemang bland medlemmarna.
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Valkampanj 2010 - Arbetsmarknaden är ett jävla skämt
I valrörelsen och i sin valkampanj tog CUF sin utgångspunkt i den arbetsmarknad som unga människor
möter, bland annat ingångslöner, LAS, fackföreningsrörelsen och arbetsgivaravgifter för unga. Målet var att
kampanjen skulle vara spetsig, den skulle väcka känslor, men också att den skulle öppna upp för fortsatt diskussion. Kampanjen ”Arbetsmarknaden är ett jävla skämt” fick stort genomslag i media, både redaktionellt,
på insändarsidor och i ledarspalterna. För att illustrera att arbetsmarknaden just är ett jävla skämt iklädde sig
CUF:are runt om i landet gröna clownnäsor. Näsan blev en genomgående symbol i valrörelsen och återkom
på affischer och i tryckt material.
Även ett turnékoncept togs fram i form av en cirkus som turnerade runt i Sverige. Cirkusturnén besökte
bland annat festivalerna ”Peace and Love”, ”Storsjöyran”, ”Emmabodafestivalen” och ”Dreamhack”.
I augusti månad kom siffror som visade på att Centerpartiet hade 1% i stöd bland de yngsta väljarna. Med
massiva insatser och enorma uppoffringar hos CUF:s medlemmar fick de ett kvitto på att arbetet gav resultat då både skolvalsresultat och resultatet bland förstagångsväljarna slutligen landade på 6%. Under hösten
bedrevs en mindre eftervalskampanj som hade ett allmänpolitiskt fokus.

Förbundsstämmor
Förbundsstämman 2009 arrangerades i Östersund. Sedvanligt riksting med rikstingståg anordnades den 1
maj. Cirka 180 medlemmar deltog.
År 2010 arrangerades förbundsstämman i Stockholm. Riksting genomfördes på medborgarplatsen, dit
rikstingståget förts. På förbundsstämman deltog cirka 250 personer.
Utbildningar och konferenser

Centerstudenter
2009 och 2010 har varit två händelserika år för Centerstudenter där de vuxit från ett väldigt litet förbund till
att tredubbla medlemstalet och vid slutet av 2010 hade Centerstudenter sju aktiva avdelningar med valda
styrelser i Göteborg, Jönköping, Linnéuniversitetet, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå.
Under 2009 arbetade Centerstudenter framför allt med att utveckla organisationen så att de skulle stå starka
och redo för valrörelsen 2010. Centerstudenter var också aktiva under EP-valet där de hade en valombudsman anställd och särskilt arbetade för Marie Wickbergs kandidatur.

Val 2010
Under 2010 fortsatte arbetet med organisationen och Centerstudenter kunde då börja forma sin politik för att
driva en framgångsrik valrörelse. Centerstudenters inriktning var att driva en valkampanj som knöt an till
Centerpartiets profilfrågor, med en ”studentvinkling”. Kampanjen hette ”Miljoner högskolepoäng ger inga
jobb” och lyfte frågor kring företagande och arbetsmarknaden efter examen. Centerstudenter var ute på en
valturné i samband med terminsstarten och besökte nästan alla högskolor och universitet. Många tyckte det
var roligt att få vara ute och kampanja som Centerstudenter, för många var det första gången och de kände
att de var efterfrågade av många Centerpartister runt om i landet.

Rådslag
Under både 2009 och 2010 genomförde Centerstudenter rådslag, som är Centerstudenters årliga sammankomst med politisk inriktning. 2009 var de i Lund och fokus låg på att anta riktningen för förbundets vidare
utveckling. Rådslaget antog ett idépolitiskt manifest och inriktningen och utformningen av verksamheten
diskuterades. 2010 var Centerstudenter i Linköping och rådslaget innehöll bland annat eftervalsanalys, workshop kring sakpolitiska nätverk och uppstart för Centerstudenters internationella kommitté.
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New Generation

Centerstudenter har varit aktiva internationellt under 2009 och 2010. Förbundet har aktivt deltagit i projektet
”New Generation” i Ukraina som drivits av Centerpartiets internationella stiftelse. Flera personer från Centerstudenter har varit i Ukraina vid flera tillfällen och Centerstudenter var även värdar en kväll då delegationen från Ukraina besökte Sverige.
Centerstudenter är också medlemmar i LYMEC (European Liberal Youth) och det har inneburit flera möten
och konferenser. Vid Centerstudenters rådslag i Linköping 2010 bildades CSI (Centerstudenter International)
och en styrelse utsågs.
Centerstudenter har åter tagit sig in i studentetkårernas fullmäktige i Sverige. Våren 2010 vann de tre mandat i Umeås fullmäktige.

Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS)
CIS har fokuserat främst på att stärka demokratin underifrån och ge stöd till partier med grön socialliberal
ideologi. CIS har varit verksamt i en rad olika länder såsom Sydafrika, Namibia, Uganda, Malawi, Burkina
Faso, Irak, Bosnien – Herzegovina, Ukraina och Vitryssland. CIS har även deltagit i ett antal projekt som har
drivits i samarbete med de andra riksdagspartiernas partinära organisationer bl.a. i Vitryssland, Uganda och
Burkina Faso.
Tyngdpunkten i verksamheten har legat på kapacitets-, organisations- och institutionsutveckling framförallt
genom tränings- och utbildnings- samt utbytes- och nätverksprojekt. Under 2009-2010 har CIS internationella kontakter utvecklats ytterligare genom studieresor, internationella seminarier, politiska kontakter och
gästutbyten vid konferenser och riksstämmor.
Under åren har ett viktigt arbete för att stärka, tydliggöra och genomlysa verksamheten fortsatt att genomföras i CIS, där alla aktörer som på olika sätt medverkar i stiftelsens arbete har varit berörda. Arbetet har lett
till att det finns beslut om en ny vision inför 2014.
CIS har förstärkt informationen i Sverige genom stöd från Centerpartiets partistyrelse och Sidas partinära
stöd. Ett 40-tal distrikt och kretsar har besökts från norr till söder där information om CIS verksamhet och
CIS som en viktig aktör i valet, har lämnats samt en diskussion om integration av nya svenskar.
CIS samlade 2009 in 80 697 kr och 2010 var siffran 55 982 kr.
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