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Bakgrund 
Kretsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har fått i uppdrag att utveckla Centerpartiet 
Uppsalas löpande medlemsmöten. De som har ingått i arbetsgruppen har varit Victor Zhao-
Johansson, Lisa Schwarz, Nora Karlsson, Edwin Hovemyr, Eran Kaya, Mattias Johansson. 
Ehsan Nasari har varit sammankallande för arbetsgruppen och totalt har arbetsgruppen haft 
x möten.  
 
Det huvudsakliga medlemseventet som kretsen har arrangerat löpande har varit C-forum. 
Då det inte har funnits några utvärderingar av C-forum har arbetsgruppen utgått ifrån sina 
egna erfarenheter och det de har hört i av andra medlemmar, i utvecklingsarbetet.  
 
Förslag  
Vi föreslår att Centerpartiet Uppsala har två olika typer av medlemsmöten: 
 

1) Ett mötesformat som behandlar politiska frågor av övergripande och strategiskt 
karaktär. Det kan röra sig om såväl nationella som regionala frågor, men ibland även 
större kommunalpolitiska frågor där det kan behövas förankring hos medlemmarna. 
Det kan också handla om frågor av mer organisatorisk art, exempelvis 
jämställdhetsarbetet i kretsen. Dessa möten kan fortsatt kallas för C-forum, och det 
är fortsatt kretsstyrelsen som har ansvaret för planering och genomförande av dessa 
möten. Dessa möten sker i huvudsak fysiskt.  

 
2) Ett mötesformat för att diskutera den kommunala politiken. Dessa möten ska 

behandla aktuella sakpolitiska frågor i våra nämnder, bolag eller KF/KS. Tanken är 
dessa möten ska fungera som de politiska utskott kretsen har haft tidigare. Ansvaret 
för planering och genomförande av dessa möten ligger hos KF-gruppen. Dessa 
möten sker i huvudsak digitalt. 

 
Syfte och mål med C-forum 
 
Syftet med C-forum ska vara att locka, engagera och inspirera nya och befintliga 
medlemmar. Vi ser C-forum som ett första steg för nya medlemmar att komma in i 
partigemenskapen. Därför ska C-forum också vara ett socialt evenemang där möten inte är 
för långa. Det finns därutöver ett stadgemässigt krav för kretsen att ha medlemsmöten.  
 
Målet med C-forum är att mötena ska vara välbesökta. 
 
Förslag på övergripande format på C-forum 
 
C-forum skulle kunna hållas 4-5 ggr per år (planerad). Därutöver kan C-forum hållas om 
kretsen finner det relevant, exempelvis om vi får besök av en riksdagsledamot eller att det 
finns aktuella frågor som behöver diskuteras. C-forum skulle kunna ha följande 
innehållsstruktur: 
 
1/3 av mötet: Inspiration och omvärld: föreläsning, seminarium, inbjuden talar/gäst  
1/3 av mötet: Aktuella frågor: Vad pågår på riks, regionalt och kommunalt 
1/3 av mötet: Organisation: Information från kretsen, övrigt kretsen vill ta upp 
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Syfte och mål med de politiska utskott  
 
Syftet med våra politiska utskott ska vara: 

1) Ge stöd till våra förtroendevalda i deras operativa arbete i nämnder, styrelser och 
utskott 

2) Ge en möjlighet till alla våra medlemmar att kunna påverka vår kommunala politik  
3) Vara en plattform för utveckling av vår politik  
4) Vara en upplärningsplattform för medlemmar som i framtiden vill få 

förtroendeuppdrag i våra nämnder och styrelser 
 
Målet med våra politiska utskott att de ska vara välbesökta. 
 
Förslag på övergripande format på de politiska utskotten 
 
De politiska utskotten ska hålla sex (6) gånger per år, tre gånger under vårterminen och tre 
gånger under höstterminen. Våra nämndledamöter ska alltid delta och leda dessa möten, 
detta ska vara ett krav. Dessa möten sker i huvudsak digitalt. För att delta ska man ha 
anmält sitt intresse och blivit tillagd på en kallelselista för de utskott man är intresserad av. 
Exakt innehållstruktur kan sättas längre fram och är ingenting vi behöver fastställa just nu 
anser vi. Vårt förslag på politiska utskott är följande: 
 
# Utskottet för äldre,- omsorg och sociala frågor: (Äldrenämnden, Socialnämnden, 
Omsorgsnämnden inkl. berörda bolag) 
 
# Utskottet för Utbildning, näringsliv- och arbetsmarknad: (Arbetsmarknadsnämnden, 
Utbildningsnämnden inkl. berörda bolag) 
 
# Utskottet för samhällsbyggnad: (Plan-och byggnadsnämnden, Gatu- och 
samhällsmiljönämnden SN, Miljö och hälsoskydd, Kommunstyrelsen, 
Landsbygdsberedningen inkl. berörda bolag) 
 
# Utskottet för kultur, idrott och fritid: (Kulturnämnden, Idrott- och fritidsnämnden inkl. 
berörda bolag) 
 
Tidsplan  
Arbetsgruppens förslag på tidsplan är följande: 
 
April – maj: beslut i KS om arbetsgruppens förslag 
September – november: förberedelser & planering 
December: kommunikation om de nya mötesformerna  
januari – februari 2022: Första mötena hålls  
 
  


