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Förtroendevalda

Kommunkretsens styrelse
Ordförande 			
Eric Bergner		
Bullmark
Vice ordförande 			
Anna-Karin Sjölander Teg
Kassör 				Sören Olsson		Sävar
Sekreterare/adj ledamot
Maja Westling 		
Mariehem
Ledamot				Sven-Olov Edvinsson Kasamark
Ledamot				Delia Zadius 		Dragonfältet
Ledamot				Mattias Larsson		Umedalen
Ledamot				Fredrik Rönn		Innertavle
Ledamot 				Roger Sandström		Stöcksjö
Ledamot 				
Solveig Granberg
Tavelsjö
adj. ledamot SV			
Malin Gruffman		
Täfteå
Revisorer
Ordinarie				Nils-Gunnar Matsson
Degernäs
					Ingrid Skoogh		Röbäck
Ersättare				Hans Weinehall		Varmvattnet
					Margareta Sandeström Böle
Valberedning
Sammankallande
Olle Edblom		
Böleäng
Ledamot				Fredrik Andrén		Ytterboda
Ledamot 				
Malin Gruffman 		
Täfteå
Ledamot				Lennart Persson		Hissjö
Ledamot 				Ingrid Skoog		Röbäck
Ledamot				
Håkan Appelblad		
Grubbe
Ledamot				Tobias Gillberg		Tomtebo
Nomineringskommitté (valda vid höstsstämman 20171030)
Sammankallande			Olle Edblom		Böleäng
Ledamot				Fredrik Andrén		Ytterboda
Ledamot 				
Malin Gruffman 		
Täfteå
Ledamot 				Ingrid Skoog 		Röbäck
Ledamot				
Håkan Appelblad 		
Grubbe
Ledamot				Gunnel Malmberg		Sandbacka
Ledamot				Eva Mörtsell		Berghem
Expedition/anställda
Expeditionen finns på Skolgatan 48 (Ordenshuset). Lokalerna är gemensamma med
Centerpartidistriktet.
Helena Samuelsson administratör 70 %.
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Avdelningar
Kommunkretsen har 12 Centerparti-avdelningar, 3 Centerkvinnor-, 1 Centerstudenteroch 1 CUF-avdelning.
Antalet medlemskap i kretsen var 394 st den 31 december 2017.
Under året har kretsen totalt fått 26 nya medlemskap.

Årsstämma/Höststämma

Kretsens årsstämma hölls den 22 februari i Ersboda Folkets Hus, förutom sedvanliga
årsmötesförhandlingar informerade Eric Bergner om kommande kyrkoval och Mattias
Larsson tog information från riksorganisationen och partistyrelsen om valarbetet och
de allmänna valen 2018.
Höststämman hölls den 30 oktober i Ordenshuset Umeå. Eric Bergner informerade om
resultatet från kyrkovalet och Mattias Larsson informerade från Centerpartiets partistyrelse om aktuell politik.

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Under året har det genomförts 3 studiecirklar med 76 timmar och 8 kulturarrangemang. Ett arrangemang kodat som annan folkbildning 4 st 36 timmar. Vid två tillfällen per termin har hållits frukostmöten tillsammans med övriga grundorganisationer.

Riksorganisationen och distriktets kurser/verksamhet

Kommunkretsen har haft representation vid kommundagarna i Göteborg, kretsordförande konferens i Stockholm, partistämman Malmö, Centerdistriktets distriktsstämma
i Arvidsjaur. och Tidningar i Norr årsstämma i Umeå Kommunkretsen har haft deltagare i kursen opinionsbildning och spetsutbildning

Kommunkretsens verksamhet

Styrelsen
Styrelsen har haft sju protokollförda möten följande tillfällen: 1/2, 29/2, 29/3 25/4,
29/8, 26/9, 28/11. Strategidag 18/3 med Kerstin Sjöström Nordmaling
Utöver detta har styrelsen tillsammans med avdelningsordförande och fullmäktigegrupp haft möten om översiktsplan och budget.
Övriga Kretsaktiviteter
17/3 Offentligt möte - Förskolan i Umeå – Vad satsar Umeå kommun på våra
förskolebarn?
27/4 Offentligt möte - Förskolan i Umeå – hur använder vi förskolans pengar på
bästa/effektivast sätt?
16/5 Vårkampanj i anslutning till NUS
23/5 Blodomloppet i Umeå
28/7 20/10 och 25/12 har kretsen deltagit med aktiviteter vid Umåker
5/8 – 13/8 Stora Nolia Riksorganisationen är huvudansvarig kretsen hade 5 dagar
5/9 Höstkampanj Rådhustorget
11/11 Besök riksdagsledamot Johanna Jönsson samarrangemang med
Centerkvinnorna
SÖÖULS är ett nätverk med större norrlandsstäder för att utbyta erfarenheter kring
politik och kampanjmetoder, Sven-Olov Edvinsson har varit Umekretsens kontaktperson. Under hösten har även Politikskolan anordnats tillsammans med SV.
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Rapport kommunfullmäktigegruppen

I förra årets rapport från fullmäktigegruppen var förhoppningen för det kommande
året att vi skulle få en fortsatt debatt kring landsbygden, en tuff diskussion om kommunens ledning och styrning, samt ett stort engagemang från våra förtroendevalda. När 2017 nu är till ända kan jag konstatera att de förhoppningarna ha infriats.
Vi började på vårkanten med att lämna, det förmodligen längsta, remissvaret på det
tematiska tillägget för landsbygden. När kommunens tjänstemän gått igenom alla
remissvar slutade det hela med både ett tematiskt tillägg och ett program för hållbar
landsbygdsutveckling, där flera av Centerpartiets formuleringar är kopierade rakt av.
Som synes av de motioner, interpellationer och frågor som lämnats in till fullmäktige
under året har engagemanget inte svalnat hos våra förtroendevalda, detta är även
något som synts ute i nämnderna där centerförslag lyfts. Ett exempel på detta var när
tekniska nämnden innan jul skulle fatta beslut om att minska sin investeringsbudget,
i förslaget som lades fram fanns ombyggnationer av stadshuset kvar, medan upprustning av gång- och cykelvägar i kommundelarna fick stryka på foten. Efter centerförslag var det istället ombyggnationerna på stadshuset som sköts på framtiden, efter
att en enig nämnd biföll vårt förslag.
Nu går vi in i ett valår, och i kommunen blir det därför en balansgång mellan att fortsätta driva på brett med centerfrågor, och att hitta fokusfrågor som ger valvinst. Engagemanget är på topp och centerpartister är ju kända för att orka köra hela vägen in
i kaklet!
Förhoppningen för det år vi har framför oss är ett fortsatt fokus på de frågor som rör
hela kommunen, så som byggande, och kommunens ekonomi och ledning. Med de
opinionsmätningar som varit under 2017 går vi stärkta in i valrörelsen, och förhoppningen är att vi efter den 9 september även får ett kvitto för det arbete vi gjort och
kommer att göra framöver!
Mattias Larsson, gruppledare
Motioner
20170406 ”Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun” Centerpartiet
20170424 ”Införande av en stadsodlingsnorm” Anna-Karin Sjölander
20170526 ”Huskurage – räddar liv och förebygger våld” Anna-Karin Sjölander
20171113 ”Inför förmånscykel för kommunanställda” Mattias Larsson & Anna-Karin
		Sjölander
20171218 ”Fyll kommundelskontoren med verksamhet” Mattias Larsson
Interpellationer
20170217 ”Umeå kommuns öppenhet och medborgarna” Sven-Olov Edvinsson &
		Mattias Larsson
20170515 ”Planeras för terrorsäkring när Rådhustorget och Vasaplan i Umeå byggs
		
om?” Mattias Larsson
20170725 ”Kommunens syn på Holmöns utveckling?” Mattias Larsson
Frågor
20170921 ”Framtida finansiering av UR-nära” Mattias Larsson
20171123 ”Hamnmagasinet” Anna-Karin Sjölander
20171123 ”Kommunens ambitioner för mottagandet av ensamkommande”
		Anna-Karin Sjölander
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Landstingsgruppen

Landstingsgruppens arbete har under året letts av gruppledaren Ewa-May Karlsson.
vice gruppledaren Daniel Öhgren. Politisk sekreterare på deltid 50 % har Eric Bergner
varit.
Under året har landstingsgruppen haft totalt sju möten varav fem i samband med
landstingsfullmäktiges ordinarie möten. Övriga två gruppmöten har hållits enligt följande:
Gruppmöten
24-25 augusti Umeå
				
				
				
				
				
				

Norrlandsting (fyra nordligaste landstingsgrupperna)
Studiebesök Laboratormedicin och Cancercentrum NUS
Mats Brändström förbundsdirektör Norrlandsregionförbund 		
informerade. Marie Rodling-Wahlström (fastighetsstrateg) in
formerade om investeringar och sjukhusplaner i VLL.
Christer Jonsson oppositionsråd Kalmar talade över rubriken
”sjukvårdspolitik regionalt – nationellt”

5 maj Rovögern/Täfteå Rutandag
Landstingsfullmäktige 2017
Februari
Vid gruppdagen deltog docent Hugo Lövheim och berättade om sin forskning kring
sambandet herpes – alzheimer.
Anmälan motion
• ”Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan mellan landsting och kommun” EwaMay Karlsson mfl
• ”Inriktningsbeslut om närvårdsreform i Västerbotten” Jarl Folkesson
Besvarande av interpellationer
• ”Är du beredd att avbryta försöket med sex timmars arbetsdag med bibehållen
lön?” Ewa-May Karlsson mfl.
• ”Införa KRY.se i landstinget” Ewa-May Karlsson
Besvarande av motion
• ”Samers hälsa – kompetenshöjning för att nå en jämlik vård” Maria Kristoffersson.
Beslutet blev att motionen inte föranledde någon ytterligare åtgärd
April
Huvudärendet
Landstingets årsredovisning
Besvarande av interpellationer
• ”Vad kan göras för att minska förlossningsskadorna i Västerbotten?” Daniel Öhgren
Anmälan av motioner
• ”Likvärdig vård i hela länet” Daniel Öhgren
Besvarande av motion
• ”Möjlighet till utbildning i hela länet” Ewa-May Karlsson och Daniel Öhgren Motionen avslogs
5
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• ”Mellanvårdsform” Ewa-May Karlsson Motionen avslogs
Juni
Vid gruppdagen gjordes ett studiebesök vid det nybyggda Hjältarnas Hus.
Huvudärende
• Budget och landstingsplan 2017
• Bildande av regionkommun
Besvarande av interpellationer
• ”Åtgärder för att få stopp på bollandet med sjuka äldre” Ewa-May Karlsson mfl
Anmälan av motion
• ”Laddstolpar för elbilar” Ewa-May Karlsson
• ”Fungerande samverkan - inget som händer av sig självt” Daniel Öhgren
Besvarande av motion
• ”Inrätta en utskrivningsavdelning i samverkan mellan landsting och kommun” EwaMay Karlsson mfl. Motionen avslogs
• ”Inriktningsbeslut om närvårdsreform i Västerbotten” Jarl Folkesson Motionen ansågs besvarad
Oktober
Vid gruppdagen informerade Kurt-Lennart Eriksson om revisorernas senaste granskningsrapporter
Huvudärende
• Utökning av budgetram
Besvarande av interpellationer
• Begränsa spridningen av antibiotikaresistens? Ewa-May Karlsson
November
Huvudärenden
• Förtroendemannaorganisation 2019-2022, Delårsrapport, Ny psykiatribyggnad.
Besvarande av interpellationer
• ”Blev det bättre med länskliniker?” Ewa-May Karlsson mfl
• ”Alkohol och drogmottagningen” Ewa-May Karlsson
• ”När blir det verklighet att ingen ska behöva vänta längre än fyra veckor för cancerbehandling verklighet?” Ewa-May Karlsson mfl
Besvarande av motioner
• ”Likvärdig vård i hela länet” Daniel Öhgren Motionen ansågs besvarad
• ”Fungerande samverkan – inget som händer av sig självt” Daniel Öhgren. Motionen
ansågs besvarad
Allians för Västerbotten
Liksom 2016 gick de fyra partierna inom alliansen fram med egna budgetförslag.
Gruppledarmöten har genomförts inför varje landstingsstyrelse och arbetsutskott,
några gemensamma artiklar har skrivits för länstidningarna.
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Vid Rutandagen den 5 maj Kvarkenfisk Rovögern medverkade
Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och Sara Lewerentz, IT-direktör de hade rubriken. Hur löser vi framtidens utmaningar? Livia Holm Sverigechef
Doktor Kry berättade om de senaste i kring digitala hälsocentraler. Heidi Stensmyren
ordförande i Läkarförbundet gav utifrån läkarförbundets horisont en aktuell bild av
svensk hälso- sjukvård

Rapport Kyrkopolitiska gruppen i Umekretsen

Verksamhetsåret har präglats av arbetet i kyrkoråd, dess arbetsutskott och församlingsråden samt förberedelser inför Kyrkovalet den 17 september. Alla kandidater till
kyrkovalet inbjöds till studiecirkeln En trovärdig folkkyrka, öppen för alla. Vi arbetade
tillsammans vid fyra tillfällen, skrev utkast till valfolder och träffades för fotografering
i juni. Insändare skrevs i media utifrån vårt program och vi svarade på frågor i Spira
och i VK. Några små filmer lades ut på Facebook.
Vi fanns med vid Centerpartiets monter på Nolia samt vid torgmöten i Umeå för att
informera om kyrkovalet och vår roll i kyrkan.
Under hösten deltog vi i Biskopsvalet och valde Åsa Nyström till ny biskop. Hon tillträder i juni 2018.
Efter kyrkovalet var det dags för förhandlingar och valteknisk samverkan med den nomineringsgrupp som gav bästa utfall och mandat i alla styrelser och i arbetsutskottet.
Monika Sandström, gruppledare
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Hörnefors församling		2017						2013
Nomineringsgrupp

%

Antal

Mandat

%

Antal

Mandat

Socialdemokraterna

59,09

325

9

48,62

211

7

Centerpartiet

11,09

61

2

17,28

75

3

POSK

29,82

164

4

34,1

148

5

								
Valda: Ann-Louise Eriksson och Sven Erik Forsgren 					
Sävar Holmön församling 2017						2013
Nomineringsgrupp
Socialdemokaterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Kristdemokrater i
Sv Ky

%

Antal

Mandat

%

Antal

Mandat

47,38

370

8

45,26

277

8

4,48

35

1

38,16

298

6

36,93

226

6

9,99

78

2

17,81

109

3

					
Valda: Eric Bergner, Robert Axebro, Inge-Britt Jonsson, Tord Johansson, Brita Bergner,
Ulla Gustafsson
Umeå pastorat			2017						2013
Nomineringsgrupp

%

Antal

Mandat

%

Antal

Mandat

Socialdemokraterna

38,22

4608

20

35,97

2998

19

Borgerligt alternativ

3,33

402

2

3,18

265

2

Centerpartiet

9,64

1162

5

9,31

776

5

Frimodig kyrka

3,32

400

2

3,98

332

2

Kristdemokerater i
Sv Ky

4,89

590

3

7,25

604

4

Miljöpartiet i Sv Ky
POSK
Sverigedemokraterna

4,42

533

2

6,47

539

3

33,38

4025

18

33,84

2820

18

2,8

337

1

								
Valda: Monika Sandström, Rune Sjöström, Maria Karlsson, Rolf Appelblad, Ulla-Britt
Färm Wallgren
						

Tavelsjö Centerkvinnor

Vid årsmötet 2017 så var Marie Baudin vår gäst. Hon driver företaget Gårdskraft AB,
ett musteri, juice och saftindustri.
På Internationella Kvinnodagen 8 mars så uppvaktades ICA Nära Hissjö Handel, ägare
Cecilia Holmgren.
Två medlemmar deltog i Maktdagarna som hölls 28-29 april i Uppsala. Avdelningen
inbjöd till offentlig svampexkursion 2 september där 26 personer deltog, svampkonsulent Inger Jernefalk, Vännäs ledde kursen. Alla nyinflyttade till Tavelsjö inbjöds till
välkomstträff på bygdegården under hösten. Ordförande var där från CK-avdelningen.
Tavelsjö CK har 37 medlemmar vid årets slut. 9 nya medlemmar har värvats under
året.
Solveig Granberg, ordförande
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Umeå Centerkvinnor

8 mars firade vi internationella kvinnodagen genom att dela ut tårta till Handelsgården och Ingrids underkläder. Insändare skickad till tidningarna för att uppmärksamma
utmärkelsen. Uppskattat och omnämnt i media. När CK-distriktet höll distriktsstämma
på Spiran deltog medlemmar från avdelningen. Under året har avdelningen ordnat ett
antal öppna möten, bland annat med deltagare från Säpo, föreningen Ound Bound,
och lokala företagare som bland annat levererar matkassar med lokala råvaror. Vi
har även haft möten av mer politisk karaktär, bland annat en talarkväll med Johanna Jönsson om migrationspolitik, och en alkoholfri AW med Kristina Yngwe och lokala
företagare. Utöver detta har Umeå CK funnits på plats under Stora Nolia, ordnat en
blomskottsauktion och som traditionen påbjuder hållit en välbesökt julgröt som gästades av Anders Jonsson som berättade om sina resor världen runt.
Anna-Karin Sjölander, ordförande

Centerstudenter

I början av året valdes en ny styrelse:
Maja Westling, ordförande
Hanna Wennberg, kassör
Eva Mörtsell, ledamot
Vårterminen sprang ifrån oss och det hanns inte med så mycket mer än en sommaravslutning tillsammans med CUF Umeå i slutet av maj. Vi smygstartade höstterminen med en delad dag på Stora Nolia tillsammans med CUF och Centerkvinnorna.
Höstterminen rivstartade vi sedan med att stå på Välkomstmässan på universitetet, vi
fick uppbackning av både Sofia Molin från förbundsstyrelsen och Malin Stampe, verksamhetssekreterare på RO. Under hösten ordnades även en gemensam kväll med de
andra centerförbunden på temat Systerskap, något som kändes väldigt aktuell i och
med #metoo. Vi ordnade även en talarkväll om bostadspolitik, Naod Habtemichael
från förbundsstyrelsen trotsade snökaoset i södra Sverige och kom upp för att prata
och leda samtalet. Året avslutades med en julavslutning tillsammans med CUF Umeå,
en mycket uppskattad kväll med både musik, mat och frågesport.
Maja Westling, ordförande

CUF Umeå

CUF Umeå har under verksamhetsåret 2017 fortsatt sitt arbete med att aktivera ungdomar till politiskt engagemang. Årsmöte hölls i februari där en ny avdelningsstyrelse
valdes bestående av ordförande Dennis Sirén (omval i styrelsen, nyval på post), vice
ordförande Hampus Lindqvist (nyval) samt kassör Lovisa Milton Frykholm (nyval).
Samtidigt avtackades avgående ordförande Diana Naya Zadius samt avgående ledamot Sandra Aljassani för deras insatser inom avdelningen.
Under året har avdelningen tillsatt en arbetsgrupp för medlemsvård och rekrytering.
Arbetsgruppen har bestått av Dennis Sirén, Lovisa Milton Frykholm, Hampus Lindqvist
och Alexandra Blixt. Gruppen har bland annat planerat skolkampanjer, medlemsbrev
samt kanaler för internkommunikation. Under året har fem skolkampanjer utförts runt
om i Umeå. Avdelningen har även fortsatt utvecklat medlemsbreven som utkom 4
gånger under året.
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Avdelningens nyvalda styrelse uppmärksammades i Västerbottens-Kuriren och Folkbladet både digitalt och i papperstidning den 13 februari. Under Musikhjälpen 2017
valde avdelningen att starta en digital insamlingsbössa där vi samlade in totalt 1 370
kr till förmån för Radiohjälpens arbete mot barnsexhandel. Vi har fortsatt driva vår
Facebook-sida som vår primära plattform på sociala medier. Vi har även stärkt vår
närvaro genom andra kanaler såsom Twitter, Instagram och Mynewsdesk.
Under 2017 har vi fortsatt vår evenemangsserie Liberal torsdag. Tanken bakom kvällarna har varit att skapa återkommande medlemskvällar med intressanta föreläsare,
diskussioner och studiebesök. Kvällarna har gästats av bland annat Erik Källström
under temat ”Från ung kandidat till maktens korridorer”. Emil delade med sig av sin
berättelse från ung oerfaren ungdomspolitiker till livet som riksdagsledamot. I april
utvecklade vi konceptet vidare i form av ett studiebesök till Försvarsmakten, Umeå
garnison. Vid studiebesöket fick vi en presentation av hur personalförsörjningen ser
ut inom Försvarsmakten och dessutom en guidad visning runt på området vid Umeå
garnison. Strax innan sommaruppehållet ordnade vi Liberal sommarkväll, en gemensam medlemskväll tillsammans med Centerstudenter Umeå. Under hösten ordnade
vi Liberal torsdag under temat ”Välkommen till förbundet!” som var speciellt riktat till
alla nya medlemmar som var nyfikna på att lära sig mer om förbundet och vår politik.
Avdelningen har under året genomfört en rad andra aktiviteter och deltagit i flertalet
arrangemang. Utöver dessa aktiviteter har avdelningen även deltagit på förbundets
nationella evenemang. Avdelningen har fortsatt växa under året och skapat en stabil
bas inför valåret 2018!
Dennis Sirén, ordförande

Slutord Centerpartiet i Umeå kommunkrets

År 2017 har varit en uppladdning inför valåret 2017. Valet till Svenska Kyrkan var
både framgångsrikt och ett träningsläger inför de allmänna valen 2018. Centerpartiet
ökade röstetalen rejält, men andelen blev ungefär den samma eftersom de flesta andra partier också ökade sina röstetal. Nationellt så är opinionssiffrorna rätt stabilt runt
10 % och Annie Lööfs förtroendesiffror är i topp jämfört med övriga partiledare.
I kommunfullmäktige har gruppens motioner/interpellationer behandlat, hela kommunen ska leva, öppenhet, humanism och i grunden alla människors lika rätt och värde.
Det är en förhoppning att den ”närodlade politikens” innehåll ska bli något som attraherar väljare valåret 2018.
Ett stort tack för det gångna verksamhetsåret till personalen Helena Samuelsson,
Centerdistriktet Stefan Tornberg, CUF, Centerkvinnorna, Centerstudenter, Studieförbundet Vuxenskolan (Malin Gruffman mfl) och Tidningar i Norr (Jacob Sjöström och
medarbetare)!
Kretsstyrelsen 30 januari 2017
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