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Förtroendevalda 

Kommunkretsens styrelse 

Ordförande Eric Bergner Bullmark 

Vice ordförande  Anna-Karin Sjölander  Teg  

Kassör Robert Axebro  Bullmark  

Sekreterare/adj ledamot Maja Westling Väst på stan  

Ledamot Fredrik Elgh  Berghem  

Ledamot Delia Zadius Dragonfältet 

Ledamot Malin Forss  Centrala stan 

Ledamot Fredrik Rönn Innertavle 

Ledamot Steen Bärentsen  Öst på stan 

Ledamot  Solveig Granberg  Tavelsjö 

Adj. Ledamot fullmgr. Mattias Larsson  Umedalen    

Adj. ledamot SV Malin Gruffman Täfteå   

Adj. Ledamot CS Julia Algotsson  Carlshem 

Adj. Ledamot CUF  Calle Lindkvist  Haga/Holmön 

Adj. Ledamot Kyrkogr.  Rune Sjöström Berghem   

 

Revisorer 

Ordinarie Nils-Gunnar Matsson Degernäs 

 Ingrid Skoogh Röbäck 

Valberedning/nomineringskommitté 

Sammankallande Malin Gruffman  Täfteå  

Ledamot Sara Häggström  Centrala stan 

Ledamot Håkan Appelblad  Grubbe  

Ledamot  Sören Olsson  Sävar  

Ledamot Eva Maaherra-Lövheim  Haga 

Expedition/anställda  

Expeditionen finns på Skolgatan 48 (Ordenshuset). Lokalerna är gemensamma med 

Centerpartidistriktet. Helena Samuelsson administratör 70 %.  

Avdelningar  
Kommunkretsen har 12 Centerpartiavdelningar, 3 Centerkvinnoavdelningar, 1 

Centerstudentavdelning och 1 CUF-avdelning.  

Antalet medlemskap i kretsen totalt var 342 st den 31 december 2019.  

Där antalet medlemskap i Centerpartiet Umeå var 225 st, Centerkvinnorna 76, CS 14 och 

CUF 27. 

Under året har kommunkretsen tappat totalt 38 medlemskap.  



 

     

 

Årsstämma 

Kretsens årsstämma hölls den 18 februari i Ordenshuset Sveasalen, förutom sedvanliga 

årsmötesförhandlingar informerade Eric Bergner om kommande val till Europaparlamentet. 

Emma Wiesner Älvsjö nr tre på Centerpartiers lista till Europaparlaments valet deltog med ett 

inspirerande tal  

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan  

Vid två tillfällen per termin har hållits frukostmöten tillsammans med övriga 

grundorganisationer. 
4 studiecirklar – med tot 81 studietimmar 
7 kulturprogram 
3 annan folkbildning (kortkurser) med tot 23 studietimmar  
  
Detta innefattar arrangemang som såväl kretsen som avdelningar inom kretsen anordnat 

tillsammans med SV.  

Riksorganisationen och distriktets kurser/verksamhet 

Kommunkretsen har haft representation vid kommundagarna i Umeå, kretsordförande 

konferens i Stockholm, Centerdistriktets distriktsstämma i Lycksele, partistämman i Karlstad 

och Tidningar i Norr årsstämma i Lycksele. Kretsen har representerats vid Umeå Folketshus 

årsmöte, Ersboda Folketshus årsmöte och Folkrörelsearkivets årsmöte  

Kommunkretsen har haft deltagare med vid ett antal utbildningar och konferenser i samband 

med valet och valrörelsen  

Kommunkretsens verksamhet 

Styrelsen 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten följande tillfällen: 14/1, 5/2,   11/3,  3/4,  7/5, 3/6,  

13/8,  7/10,  4/11,  4/12.   

Utöver detta har styrelsen tillsammans med avdelningsordförande och fullmäktigegrupp haft 

möten kring aktivitets- och valplanering.  

Övriga kretsaktiviteter 

Medlems-/månadsmöte  

15 april  Tema EU-valet Tomas Mörtsell nr 7 på Centerpartiets valsedel medverkade.  

13 maj  Studiebesök Dåva Deponi och avfalls Center (Dåva D.A.C)  Dåva. Samt 

aktuell information om EP-valet  

3 juni  Tema aktuell kommunpolitik (Budget 2020) Mattias Larsson  

12 augusti Tema Stadsplanering.  Stadsarkitekt Tomas Strömberg informerade om 

aktuella detaljplaner i Umeå  

16 september  Tema Hälso- och sjukvård Smittskyddsläkaren Stephan Stenmark talade om 

det aktuella antibiotikaresistens                                                                              

Ewa-May Karlsson gruppledare i regiongruppen informerade om det aktuella 

läget i region Västerbotten  



 

     

14 oktober Tema aktuell kyrkopolitik  Rune Sjöström gruppledare Umeå pastorat 

informerade om budgetarbetet 

11 november  Tema Kultur Fredrik Elgh tog aktuellt från kulturnämnden, Carola Freeman 

Enhetschef kulturskolan informerade  

10 december Julfest Centerkvinnornas grötfest  

 

SkogsNolia 13-15 juni  

Tillsammans med kommunkretsarna i Vännäs och Nordmaling deltog kommunkretsen vid 

Skogsnolia. I år var den förlagd till Håknäs i Vännäs kommun. I montern hade vi besök av 

riksdagsledamöterna Kristina Yngve Ystad ordf miljö och jordbruksutskottet, Magnus Ek 

Valdemarsvik och Helena Lindahl från Västerbotten. Under de tre dagarna hade vi ca 500 

besökare, korv och lotteriet var publikdragare.  

Stora Nolia 3 – 11 augusti  

Som tidigare år så hade riksorganisationen ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för montern 

vid Stora Nolia. Kretsen bistod med bemanning under tre dagar. Erfarenheten var att antalet 

besökare har minskat jämfört med tidigare år, vilket också märktes i montern  

Remisser  

Kommunkretsen har svarat på följande remisser under året: 

Umeås lokala miljömål 

Översiktsplan för I20 



 

     

Val till Europaparlamentet  

Valkommittén bestod av Eric Bergner, Maja Westling och Robert Axebro, till kommittén var 

Mattias Larsson och Helena Samuelsson adjungerade. Kommittén träffades vid 5 tillfällen. 

Kampanjen bestod av nationellt valmaterial 2000 som distribuerades ut, ett 60-tal affischer 

sattes upp i framförallt tätorten, annonsering gjordes i VK/FO och Tidningar i Norr både i 

papperstidning och digitalt. Kandidatbesök hade vi 16 april av Abir al Sahlani, 17 april av 

Emma Wiesner och 29 april av Fredrick Federley. 17 maj genomfördes ett torgmöte med 

Helena Lindahl och med Åke Swahn, konferencier var Lars Weinehall.  

 

Parti Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

2019 2019 +/- +/- 2014 2014 

M 6378 11,02% 2448 3,45 3930 7,58% 

C 6888 11,90% 4041 6,41 2847 5,49% 

L 1932 3,34% -1512 -3,3 3444 6,64% 

KD 3152 5,45% 599 0,53 2553 4,92% 

S 18158 31,38% 3943 3,98 14215 27,40% 

V 7226 12,49% 1154 0,78 6072 11,71% 

MP 8365 14,46% -1265 -4,11 9630 18,56% 

SD 4052 7,00% 1782 2,63 2270 4,38% 

FI 624 1,08% -4280 -8,38 4904 9,45% 

PP 575 0,99% -1209 -2,45 1784 3,44% 

 

Rapport kommunfullmäktigegruppen 

Så har ett helt år gått för alla ny- och omvalda ledamöter i nämnder och bolag i kommunen. 

Det känns att alla nu är vara varma i kläderna och har börjat få koll på sin verksamhet. 

 

Nytt för 2019 är att vi nu delat på gruppmötena och de möten som är öppna för alla 

medlemmar. Det har inte varit odelat positiva reaktioner, även om det absoluta flertalet tycker 

att det blev en klar förbättring. På gruppmötena kan vi nu fördjupa oss och få tydliga 

diskussioner med de förtroendevalda, medan medlemsmötena fortfarande inbjuder till politisk 

diskussion och möjlighet att komma med synpunkter på den förda politiken och våra 

ställningstaganden. Detta gör också att vi nästan fördubblat mötesfrekvensen inom 

Umekretsen. 

 

Av de motioner vi la 2018 kan vi konstatera att årets sista fullmäktige gav ett tydligt bifall till 

motionen om att anta en träbyggnadsstrategi. Det är mycket glädjande att Centerpartiets 

politik ger avtryck i Umeås utveckling på ett konkret sätt. Av de andra motionerna inlämnade 



 

     

under 2018 har vi inte haft samma lycka, en har blivit besvarad, en avslagen och en har ännu 

inte tagits upp för behandling. 

 

Om vi om 10-15 år skulle se tillbaka på kommunåret 2019 tror jag att det vi skulle minnas 

tydligast är hur ekonomin på riktigt började bli synligt ansträngd. Nu fick vi på totalen ihop 

det, både tack vare nämndernas ansträngningar under hösten för att minska kostnader och öka 

effektiviseringen, men också tack vare att vattenkraften gav en större intäkt än budgeterat. Jag 

siar om fortsatt ansträngd ekonomi de närmsta åren. Att vara politiker under goda år är inte 

svårt, men det är i de kärva tiderna som vår profession utmanas.  

 

Nu går vi in i 2020, ett år där Centerpartiet fokuserar på utveckling och samtal. Vi har redan 

nu planer för hur det ska implementeras och kommer att återkomma under året, och om ett år 

med en sorts slutrapport. 

 

Mattias Larsson, gruppledare 

 

Inlämnat till Kommunfullmäktige under 2019 

Motioner 

Handlingsplan vid brott i skolan,  Anna-Karin Sjölander Besvarad 

Cykelväg Täfteå-Innertavle, Eric Bergner & Fredrik Elgh Besvarad 

Motverka osund konkurrens Alliansens gruppledare ej behandlad 

Barnkonventionen svensk lag 2020 Anna-Karin Sjölander Besvarad 

Ändring av Kommunfullmäktiges  Maja Westling ej behandlad 

arbetsordning   

 

Interpellationer 

Vad händer efter museiutredningen? Fredrik Elgh 

Gäller Januariavtalets punkt 9 även i Umeå? Mattias Larsson 

Dagbarnvårdarnas framtid Maja Westling 

Publicering av fullständiga handlingar Maja Westling 

inför kommunfullmäktige 

Ska Umeå kommun verkligen censurera sina hyresgäster? Maja Westling 

 

Frågor 

Handlingsplan vid brott i skolan Anna-Karin Sjölander 

Kontakter med Kina Mattias Larsson 

Känslig information på fredagar Maja Westling 
 

Rapport Regiongruppen 

Centerpartiets regiongrupp får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2019 

Regiongruppens arbete har under året letts av gruppledaren Ewa-May Karlsson. vice 

gruppledare Lars Bäckström. Gruppstyrelsen består av Ewa-May Karlsson, Lars Bäckström, 

Håkan Andersson och Maria Kristoffersson. Politisk sekreterare Daniel Öhgren 50% 1/1 – 

30/3 Eric Bergner 20% 1/4 - 31/12 Desiree Ölund 50% 1/11 – tills vidare. Under året har 

regiongruppen haft fem gruppmöten i samband med regionfullmäktiges ordinarie möten samt 

en regionresa. 



 

     

Regionfullmäktige 2019 

Inlämnade interpellationer 14  

Motioner 3 

Allians för Västerbotten  

Ett gemensamt budgetalternativ för 2020 togs fram.  Gruppledarmöten har genomförts inför 

varje regionstyrelse och arbetsutskott samt gemensamma samlingar inför regionfullmäktige, 

ett antal gemensamma artiklar har publicerats i länstidningarna.  

Vid Rutandagen den 10 maj på Hotell Aurum medverkade utvecklingsplanerare, Niklas 

Gandal och informerade om arbetet med RUS 2020, biträdande sjukvårdsdirektör Jonas 

Claesson, informerade om kommande struktur- och verksamhetsförändringar i regionen, Olof 

Hasslow, överläkare, MLA medicin/geriatriska kliniken samt Jonas Holm, överläkare 

kirurgkliniken – delgav oss perspektiv och exempel från verksamheten och regional 

samverkan.   

Regionresan 16-17-18 oktober  

Under tre dagar genomförde gruppen en bussresa med routen Umeå-Skellefteå-Lycksele. 

Innehållet i programmet bestod i att besöka hälsosjukvårds verksamheter, träffa företag 

alternativt besöka infrastruktursatsningar och annat inom området regionalutveckling samt att 

genomföra ett offentligt möte i Umeå och Skellefteå. I programmet fanns 11 besöksmål allt 

ifrån Cancercentrum till Luleå tekniska universitet och Skogsmuseet. Syftet var dels att visa 

att gruppen har ett regionalt intresse för vad som händer och sker brett i länet, egen 

kunskapsinhämtning och ge oss idéer för politiska initiativ. Det blev intensiva dagar som 

kommer att utvärderas, tanken är att man skall årligen skall kunna genomföra en resa enligt 

detta koncept .  

Övrigt  

Besök Uppsalaregionens fullmäktigegrupp  

Den 23 augusti besökte Uppsalaregionens fullmäktigegrupp Umeå. Rubrikerna för dagen var 

Folkhälsoarbetet i Västerbotten, Kollektivtrafik och satsningen på El-bussar i Umeå, 

studiebesök vid hjärtcentrum och luftburen intensivvård och till sist information om pågående 

och planerade investeringar i region Västerbotten  

Besök av kommissionär 

På mitt initiativ besökte Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär för hälsa och livsmedel 

Umeå och regionen den 9 september. Programmet bestod i två föreläsningar ”vård på distans” 

med Peter Berggren tidigare chef för Glesbygdsmedicinskt Centrum och Folkhälsoarbetet i 

Västerbotten Lars Weinehall. Kommissionär Andriukaitis beskrev också vad som står på EU 

agendan inom området folkhälsa.  

Slutord 

Från 1 januari 2019 så är Västerbotten ett av de allra sista landstingen i riket, formell region. 

För merparten av de som verkat i det tidigare landstinget så var nog förändringen inte så 

märkbar. Den nya organisationen med tre förvaltningar har gjort verksamheterna mera 

överblickbara och tydligare. Fortfarande efter ett år känns inte regionala utvecklings-

förvaltningen helt integrerad i den nya regionen, Centerpartiet har på lite olika sätt påpekat att 

det både organisatoriskt och fysiskt nödvändigt att detta sker fullt ut.  

 

 



 

     

 

 

Året har återigen präglats av regionens ekonomiska problem, ett åtgärdspaket presenterades i 

början av året som för oss i oppositionen inte varit helt greppbart. Majoriteten har under hela 

året agerat mycket passivt och inte tagit tydlig ställning eller konkretiserat vilka konsekvenser 

besparingsförslagen kan få.  

Jag vill här ta tillfället att tacka alla förtroendevalda i region och kommuner för ett gott 

samarbete.  Det har återigen varit ett intressanta och lärorikt år som gruppledare i det viktiga 

arbetet för regional utveckling och en rättvis vård i hela Västerbotten   

 

Ewa-May Karlsson, gruppledare  

Rapport Kyrkopolitiska gruppen i Umeåkretsen 

2019 har varit ett omprövningens år för Svenska kyrkan i Umeå. Minskade intäkter p.g.a. 

färre medlemmar innebar att underskotten skulle bli större och större om inget radikalt 

gjordes. Efter ett omfattande berednings- och förankringsarbete beslutade kyrkofullmäktige i 

dec att anta en budget och plan för de närmaste åren där två kyrkor säljs och personalstyrkan 

minskas med ca 14 heltidstjänster.  Centerpartiet har stått bakom dessa beslut.  

Två ordinarie centerledamöter, en i Umeå stads och en Umeå Marias församlingsråd har 

avsagt sig uppdragen. Ny ledamot har utsetts i Umeå stad medan ledamot till Umeå Marias 

inte var klar vis årsskiftet. 

Tack till våra ledamöter i fullmäktige samt kyrko- och församlingsråd. 

 

Rune Sjöström, gruppledare  

Rapport Centerkvinnorna 

Stöcksjö Centerkvinnor 

Lunch på Scandic Syd, därefter årsmöte. Antal medlemmar 8 stycken. 

 

Deltog vid månadsmöte 13 maj 2019 genom studiebesök vid Dåva D-A-C 

Och information om valet till EU parlametet. 

 

Den 22 maj hade vi blomskottsauktion tillsammans med EfS, i Stöcksjö missionshus 

Behållningen gick till EfS som bidrag till missionshusets bevarande. 

 

Den 5 december hade vi medlemsmöte om avdelningens framtid och aktiviteter. 

Vi beslutade att fortsätta ett år till. Efter mötet åt vi julbord på IKEA. 

 

Fredag 13 december blev det grötfest som vanligt med många besökare.  

Stöcksjö skolas elever uppträdde med ett välsjungande luciatåg. 

Efter god gröt och kaffe började den uppskattade julbingon.  

En lyckad kväll med glada skratt och tillrop avslutade kvällen. 

 

Ulla Britt Färm Wallgren, ordförande   

 



 

     

Tavelsjö Centerkvinnor 

Vid Maktdagarna i Norrköping deltog två medlemmar, Caroline Löfström och  

Solveig Granberg.   

Uppvaktade Tavelsjö Gårdsmusteri, Mari Baudin, Liden, Tavelsjö på Internationella 

Kvinnodagen 8 mars 

 

Utbildningsdag 13 april som RO anordnade i Östersund i Liberal Feminism deltog Sofia 

Blomqvist och Solveig Granberg. 

Studiebesök på Axlagården 23 maj där Johanna Häggström välkomnade oss med tio från 

avdelningen som var med på information och visning och vi bjöds på gott fika. 

 

Några från avdelningen hjälpte till att bemanna montern under Nolia mässan. 

 

När avdelningen i augusti inbjöd till svampexkursion med träffpunkt i Mickelträsk 

så närmade sig anmälningarna 40 så det fick inringas ytterligare en svampkonsulent då vi 

delade in i två grupper med nybörjare och de som deltagit förra året. Alla bjöds på lunch och 

gratis lotteri med vinst till alla. 

 

I november hölls utbildning i Liberal Feminism på Folkets Hus i Umeå med Anette Siverts 

från RO och Solveig från Förbundsstyrelsen/CK, distriktsstyrelsen som  

kursledare där intresset var mycket stort med deltagare från Tavelsjö CK, Umeå CK, 

Norrbottens CK, Lövånger CK och Sundsvalls CK. 

 

Ett stort antal nya medlemmar har värvats till avdelningen under senaste kvartalet 2019. 

 

Solveig Granberg, Ordförande 

 

Umeå Centerkvinnor  

Umeå Centerkvinnor har under verksamhetsåret 2019 har haft ett miljöfokus på samtliga 

aktiviteter som genomförts. Ambitionen har varit att sista tisdagen i månaden arrangera en 

spännande föreläsning öppen för allmänheten. Arrangemangen har varit besökt av så väl 

medlemmar som miljöintresserade Umebor.   

Vad händer med våra sopor, Blomskottsauktion med föreläsning om att odla, vi har besökt 

Maja Beskowskolans kök för att få inblick i hur Måltidservice arbetar med miljömålen. 

Länsstyrelsen har presenterat sin verksamhet och vi har fått veta mer om Fairtrade citys 

verksamhet i kommunen, haft besök av miljöorganisationer och avslutade året genom att 

bjuda in medlemmar till en traditionell julavslutning med gröt & sång.   
 

Anna-Karin Sjölander, Ordförande  

                      

Rapport Centerpartiets Ungdomsförbund 

Under verksamhetsåret 2019 har CUF Umeå åter startat sin verksamhet. Nybildningsmötet för 

avdelningen skedde i september 2019, där även styrelsen valdes. Under året som gått har det 

skett flera styrelsemöten, medlemsträffar och besök.  

 

Året 2019 har avdelningen fokuserat på att bygga upp föreningens grundfundament såsom 

styrelse, bankkonton, kapital etc. Stort fokus har även legat på att utbilda styrelsen i både  



 

     

föreningslära men även om Centerpartiets politik. CUF Umeå har dessutom tagit chansen att 

bekanta sig med andra avdelningar i ungdomsförbundet samt närvarat på olika event både 

inom Centerrörelsen och i det allmänna rummet. 

 

Calle Lindkvist, ordförande 

Rapport Centerstudenter 

Verksamhetsberättelse för Centerstudenter Umeå 2019 Februari  - 20 februari: Årsmöte, ny 

styrelse blev vald innehållande   Ordförande: Julia Algotsson (omvald)  Ledamot: Amandah 

Andersson (omvald)  Ledamot: Hampus Lindqvist (nyvald)  - Beslut om att Amanda 

Andersson är kassör  

Mars   

- 2 mars: Ordförandekonferens i Stockholm där valupptakten för Centerstudenter startar - CS 

Umeå tar initiativ till debatt på universitetet, ett samarbete mellan Moderata studenter, liberala 

studenter, och socialdemokratiska studenter.  

April   

- 5 april: Förbundsstämma i Göteborg. 3 medlemmar ur Centerstudenter Umeå deltog. - 

Kampanj på universitetet startar inför debatten; affischering samt lappning av brevlådor på 

studentområdena.  

- 17 april: Debatt med Emma Wiesner. Centerstudenter kampanjar utanför debattlokalen, 5 

Centerstudenter deltar i kampanjen. Detta gav Emma möjlighet att få uppmärksamhet inför 

valet. Till debatten ordnades baguetter och kaffe till åhörarna. Till debatten kom 50 personer. 

- 26 april: Julia Algotsson representerar Centerstudenter på partiets Europavalsupptakt i 

Solna.    

Maj   

- 15 maj: kampanj på universitetet, tema ”ny energi till EU” där energi-bars med Emma 

Wiesners folder delas ut till studenterna. Medverkade gjorde 4 Centerstudenter.   

- 26 maj: Val till Europaparlamentet, Centerpartiet gör sitt bästa EU val någonsin och blir det 

största partiet bland studenterna i Sverige    

Juni  

- Centerstudenter deltar tillsammans med Centerpartiet på SkogsNolia   

Augusti 

 - 7 augusti: Centerstudenter, tillsammans med CK och CUF, ansvarar för montern på Stora 

Nolia.  

September   

- 5 september: Centerstudenter delar på Välkomstmässan på Umeå universitet  

Oktober  

- 4 oktober: Centerstudenter beslutar att ta det lugnt resten av verksamhetsåret, orsaken är 

brist på tid och motivation.  

- 10-12 oktober delar Centerstudenter på Rådslaget i Uppsala 

 

Julia Algotsson, ordförande 



 

     

Slutord Centerpartiet i Umeå kommunkrets 

2019 innehöll ett antal glädjeämnen, resultatet av valet till europaparlamentet blev långt 

utöver det förväntade. Andel röster och röstetalen fördubblades jämfört med 2014,  

Centerpartiet blev det största ”alliansparti” i kommunen. Uppställda röstmål överträffades 

med råge. I jämförelse med de 290 kommunkretsarna i riket så är Umeå kommunkrets bland 

de sju/åtta största kretsarna sett till antal röster i de allmänna valen 2018 och valet till 

europaparlamentet 2019. Ett särskilt tack till alla som bidrog till kampanjarbete i valet till 

europaparlamentet. Ett annat glädjeämne är nystarten av en CUF avdelning i Umeå, det går 

knappt att värdera att det finns verksamhet och aktiviteter hos Centerpartiets alla klöverblad, 

även här ett tack till alla ni som bidrog till att CUF avdelningen kom igång.  

Ett stort tack för det gångna verksamhetsåret vill kretsstyrelsen rikta till personalen Helena 

Samuelsson, politisk sekreterare Maja Westling, Centerdistriktet Stefan Tornberg mfl, CUF, 

Centerkvinnorna, Centerstudenter, Studieförbundet Vuxenskolan (Malin Gruffman mfl) och 

Tidningar i Norr och för ett gott samarbete.  

 

Kretsstyrelsen den 27 januari 2020 

 


