
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
Centerpartiet i Stockholms län  
 

REPRESENTATION  
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Ordförande Michaela Haga, Österåker 
Vice ordf. Tage Gripenstam, Södertälje  
Andre vice ordf. John Krogh, Nacka  
Ledamot Patrik Buddgård, Lidingö 
Ledamot Raili Nilsson, Salem 
Ledamot Miranda Ahlers, Värmdö 
Ledamot Alireza Akhondi, Danderyd 
Ledamot Oscar Berggren, Sollentuna  
Ledamot Christian Ottosson, Huddinge 
Ledamot Bengt Ericsson, Norrtälje  
Ledamot Emelie Löthgren, Norrtälje 
 
Adjungerad Caroline Von Seth, CUF  
Adjungerad Marcela Arosenius, CK  
Adjungerad Olga Anikina, CS 
Adjungerad Susanne Wicklund, Centerpartiet Stockholm stad  
Adjungerad Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot  
Adjungerad Per Lodenius, Riksdagsledamot 
Adjungerad Aphram Melki, Partistyrelsen 
Adjungerad Christine Lorne, region Sthlm 
 
 
STYRELSEREPRESENTANTER I ANDRA ORGANISATIONER 
Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) 
Patrik Buddgård 
 
Centerkvinnor (CK) 
Miranda Ahlers 
 
Stockholm stad: 
Alireza Akhondi 
 
 
Centerstudenter 
Johan Krogh 
 
FÖRTROENDERÅD  
Ordinarie, Michaela Haga 
Ordinarie, Tage Gripenstam 
Ersättare, Johan Krogh 



 

 

 

Ersättare, Christian Ottosson 
 
OMBUD TILL PARTISTÄMMAN  
Ordinarie, Michaela Haga, Österåker 
Ordinarie, Tage Gripenstam, Södertälje 
Ordinarie, Johan Krogh, Nacka 
Ordinarie, Christian Ottosson, Huddinge 
Ordinarie, Caroline von Seth, CUF 
Ordinarie, Christine Lorne, Nacka 
Ordinarie, Kent Ivarsson, Lidingö 
Ordinarie, Kerstin Lundgren, riksdagen  
Ordinarie, Per Lodenius, riksdagen 
Ordinarie, Alireza Akhondi, riksdagen 
 
Ersättare:  
Miranda Ahlers, Värmdö, 1:e ersättare    
Lukas Johanesson, Danderyd, 2:e ersättare   
Axel Östlund, Solna, 3:e ersättare       
 
RIKSDAGSLEDAMÖTER till 2022  
Ledamot Kerstin Lundgren, Södertälje  
Ledamot Per Lodenius, Norrtälje  
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Bernt Josephson 

Vilma Björk 

Annica Nordgren 

Pia Vallgårda 

Mikael Schmidt 

Doris Vesterlund 

Kjell-Erik Börjesson 

Kent Ivarsson 

Ulrica Riis Pedersen 

Bisse Alm 

Henrik Juhlin 

Karin Adolfsson 

Eva Wennerberg 

Robert Steffens 

Raili Nilsson 

Lennart Ygstedt 
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Malin Forsbrandt 
 
KOMMUNALA SEKTIONENS STYRGRUPP 
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Stefan Bergström 
ÄLDRECENTRUM 
Kent Ivarsson 
 
STYRGRUPP GYMNASIEREGIONEN 
Patrik Dahl 
 
REGIONPOLISRÅD 
Tillsätts av riksdagsgruppen som inte tillsatte en ledamot från länet utan Sthlm stad. 
 
KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND 
Johan Krogh 
 
LUFTVÅRDSFÖRBUND 
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Patrik Buddgård 
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Nord  
Stefan Bergström, Ord 
Anna Liljeqvist, ers 
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Johan Magnusson, Ord 
Rune Holmberg, ers 
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Nina Wahlin, Ord 
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Ost  
Kent Ivarsson, Ord 
Anna Steele, ers 
 
Centerkvinnorna  
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Linda Wijkström, ers 
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Lukas Johanesson, ers 
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Ordinarie Urban Thornberg, Täby (sammankallande) 
Ordinarie, Britt-Marie Åhman, Norrtälje  
Ersättare 
Elisabeth Därth, Nacka 
 
UTMÄRKELSER  
Vid årsstämman 2019 delades Guldnålen ut till Benita Hägg(Botkyrka), Per 
Olding(Huddinge). Årets krets utnämndes Vaxholm till för dess arbete i lokala 
förhandlingarna och skapa en koalition med Centerpartiet i spetsen.   
 
Knut Nilsson-stipendiet tilldelades för 2019 till Zero Island.  

 
Motivering: 

Projektägarna för Zero island får Knut Nilsson-stipendiet för sitt inspirerande och 
nytänkande initiativ som har för avsikt att göra Lidö helt fossilfritt. 

Om Sverige ska begränsa sin klimatpåverkan och nå netto-noll utsläpp år 2045 
behövs förändring på lokalt plan. Om Zero island kan få en skärgårdsö att klara 

omställningen, då kan fler ta efter. 

Projektet engagerar lokala aktörer på ön och genom ett nära samarbete ska 
verksamheter ställa om och bli helt fossilfria. Hållbar turism och minskade 

klimatavtryck är en viktig del i arbetet. Avsikten är att hitta konkreta lösningar för 
att kunna sprida goda exempel vidare. 

 



 

 

 

VERKSAMHET  

Medlemmar  

Vid 2019 års början var den totala medlemssiffran i distriktets 25 kommunkretsar 
2089 och vid dess slut 1842 i partiet och alla syskonorganisationer.  

Vid 2019 års slut hade vi 1570 personer som följde distriktets Facebook sida. 

Organisation  

Distriktet har jobbat med utförande av verksamhetsplan samt EP-valsplan.  
Stockholmskonferensen startades upp för kommande mandatperiod och är under 
utveckling för att förnyas och aktivera medlemmarna i regionen.  

Kansliet har utvecklats och under året start var fullt fokus på EP-val, under senare 
dela av året har utbildning samt verksamhetsplanering varit i fokus. 
Distriktsstyrelsen har sammanträtt 11 gånger under året. Därutöver har styrelsens 
olika arbetsgrupper sammanträtt och haft kontakt både via telefon och mail.  

Kommunala sektionen 

 
Kommunala sektionen har under 2019 haft fem stycken fysiska möten och tre 
telefonmöten. Christian Ottosson lämnade över sammankallandet för kommunala 
sektionen till Johan Krogh på sektionens första möte. Det har också valts en ny 
styrgrupp bestående av Johan Krogh (sammankallande), Magnus Persson, Karin 
Ernlund, Annica Nordgren, Malin Forsbrand och Gustav Hemming. 
  
På sektionens andra möte gjordes en revidering av sektionens riktlinjer för att bättre 
passa den större roll som Centerpartiet tagit i Stockholmsregionen. Numera är alla 
kommunalråd/gruppledare inbjudna, till skillnad från förut då endast en från varje 
kommun var med. Regionkansliet bistår kommunala sektionen med kanslistöd. 
  
Under året har sektionen fokuserat på frågorna kring ny kostnadsutjämning vilken 
har stor påverkan på både region Stockholm och många kommuner. En gemensam 
debattartikel skrev som sedan publicerades i Svenska dagbladet. Sektionen har 
också pratat bostadspolitik, barnkonventionen, sjukvård och digitalisering. 
  
Kommunala sektionen har delegation på från de två distriktsstyrelserna att nominera 
förtroendevalda till uppdrag som finns hos Storsthlm, Östra Svealands 
luftvårdsförbund, Europarådet samt Svealands kustvattenvårdsförbund. 
  
Till 2020 har det planerats fem fysiska möten. 
 

Kommunikation  
Distriktet har månatligen skickat ut information om kommande händelser samt 
utskick om allt från seminarium, utbildningar och diverse andra erbjudanden. Till 
detta har distriktsstyrelsen infört månatligt telefonmöte med gruppledare, 
kretsordförande, riksdagsledamöter och regionledamöter. Telefonmötena syftar till 



 

 

 

att informera om vad som händer på distrikts, riksdag och regionnivå. Hemsidan och 
Facebook har uppdaterats med löpande information om kommande händelser.  
 
Utbildningar 

2019 har utbildningar varit en stor del av distriktets aktiviteter. Distriktet hade en 
väldigt uppskattad ledarkonferens i Nacka med inriktning mot kommunikation och 
nätverkande.  

 

Utöver detta har nedan utbildningar hållits:  

Politikpub:ar tillsammans med staden 
Infokvällar med sakpolitik: 
-Regeringsbildningen, 16 jan. 
-Migration, 28 feb. 
-Europa parlamentet och dess organ, 7 mars. 
-Abir Ahlsalani berätta om sin kandidatur, 21 mars. 
-Gustav Hemming berättar om sin kandidatur 25 apr. 
-Hötorgsterrassen: Gustav och Navid Modiri, 16 maj. 
-Hötorgsterrassen: Fredrick och Expo, 23 maj 
-Sociala frågor, 18 sept. 
-Arbetsmarknad, 23 okt. 
-Talman och utrikespolitik, 7 nov. 
-Gängkriminalitet, 28 nov. 
-Kulturkväll, 4 nov. 
 
 
Så är du förtroendevald 
Annica Nordgren och Hans Peters höll i en utbildning för att lära ut om hur ledamöter 
ska bete sig samt vad som gäller i det kommunala styrelserummet.  
 
Motionsskrivarkväll 
En kväll tillsammans med regionenheten angående motioners uppbyggnad, funktion 
och placering i organisation.  
 
Ny i Centerpartiet, grundutbildning (6 tillfällen) 
En utbildning som riktar sig till nya medlemmar för att ge dem en grund i hur partiet 
ser ut, agerar och partiets historia.  
 
Steg 2 utbildning: 
-Kommunikation/Ledarskap 
-Politik 
 
 
 
Aktiviteter 
Under året jobbade distriktet med mycket medlemsinriktade aktiviteter med som 
ämna att ge våra medlemmar mer kunskaper i flera ämnen. 



 

 

 

Årsstämma 
Årsstämman hölls den 30:e mars 2019 på konferenscenter 7A, Odenplan. En 
välbesökt stämma där Fredrick Federley kom och berätta om Ep-valet för över 
270 deltagare från stad och län.  

  
 Stockholmskonferensen 
 Den 9:e november arrangerade stad och län konferensen som främst var en 

inspirationsdag med enklare workshop i ämnen:  
a) Utbildning och arbetsmarknad 
b) Sociala insatser 
c) Brott och straff  
d) Bostäder och bostadsområden  
e) Civilsamhälle och kultur.  
 
Europaparlaments val  
Centerpartiet gjorde ett toppenval men en frustration var den långsamma starten av 
Centerpartiet på nationell nivå(hädanefter riks). Ett stort fokus var att få topp tre 
synliga från riks håll och en förhoppning att Annie Lööfs popularitet skulle smitta av 
sig från tidigare val.  För att C skulle ta brexitmandatet behöver vi passera 
Miljöpartiet, dvs 30 605 röster. För att ta ett mandat på egen styrka mandat 51 475 
röster. För att bli av med andra mandatet skulle C behövt förlora 160 687 röster. 
 

 
 
Sthlm län C % 2014 % Ökning  Största 

parti 
= +/- Stora 

Förlorare 
(antal): 

Botkyrka 1854 7,16 827 3,27 1027  S 6948 -891 MP, L 
Danderyd 2261 12,75 869 5,35 1392  M 6762 825 L 
Ekerö 1735 13,32 649 5,87 1086  M 3138 656 L 
Haninge 2502 8,27 1076 3,97 1426  S 7057 115 L 
Huddinge 3928 9,84 1487 4,2 2441  S 8582 923 L 
Järfälla 2527 8,66 1018 3,8 1509  S 6844 590 L,MP 
Lidingö 3355 14,04 1463 6,84 1892  M 7673 1225 L 
Nacka 6572 13,66 2027 4,93 4545  M 11738 2651 L,FI,MP 
Norrtälje 2933 11,78 1742 8,28 1191  S 5540 599 L 
Nykvarn 428 10,04 197 6,56 231  M 979 475 L 
Nynäshamn 870 8.08 489 5,12 381  SD 2253 1114 L 
Salem 700 10,41 326 5,38 374  S & M 1427 276/395 L,MP 
Sigtuna 1326 9,06 734 5,36 592  S 2973 -182 L 



 

 

 

Sollentuna 4102 13 1583 5,5 2519  M 7693 1554 L, MP 
Solna 4230 11,78 1567 4,83 2663  S 7120 1837 FI, L 
Sundbyberg 2223 11,38 714 2,32 1509  S 4032 493 FI, L 
Södertälje 2251 8,64 1146 4,53 1105  S 6249 -949 L,FI,MP 
Tyresö 1992 9,51 769 4,27 1223  M 4700 1345 L 
Täby 4751 13,48 1799 5,94 2942  M 11199 2862 L 
Upplands-
Bro 

845 8,48 389 4,48 456  S 2181 159 L, MP 

Upplands-
Väsby 

1390 8,58 644 4,54 746  S 3569 234 L 

Vallentuna 1800 12,52 972 7,86 828  M 3375 1089 L 
Vaxholm 915 15,56 343 7,35 572  M 1509 501 L 
Värmdö 2196 11,46 760 4,98 1436  M 4226 1294 L, FI 
Österåker 2171 11,45 891 5,87 1281  M 4610 1640 L 
Resultat: 59857 11,035 24481 5,256 35367      
 
Snabb analys: 
L tillsammans med MP och FI är de stora förlorarna detta EP val. C tillsammans med 
SD är de stora vinnarna i detta val.  
Tittar man mot riksdagsvalet 2014 så har partiet i samtliga kretsar gjort procentuella 
ökningar vilket påvisar en uppåtgående trend. I åtta av distriktets 25 kretsar var C 
det mest ökande partiet.  
Centerpartiet gjorde sitt bästa EP val någonsin och med det en ökning i distriktet på 
över 100 procent.  
 
EP valet är mer inriktat på att individer gör skillnad i EP, vilket innebär att det blir 
mer av en personvalskampanj från kandidater. Detta innebär att olika 
toppkandidater låser kampanjpersonal/medlemmar till just sin kampanj och trots 
kandidatpolicy koncentreras kampanj till kandidater mer än till partiet. Till viss del 
innebär det en tydligare kampanj för kandidater men även en grogrund för osämja 
inom partiet, där ansvaret låg på personkampanjen att skapa sin synlighet och 
kansliet erbjöd tillfällen att synas istället för att vara ett lokomotiv för kandidaterna 
blev det en plattform som kunde vara attraktiv. När valda event inte stämde med 
kandidaters tider uppstod irritation från kandidaters kampanjteam. 
 

 
Riks: 
Centerpartiet på riksnivå hade för många saker som de agerade på samtidigt.  Precis 
som i riksdagsvalet så hade riks en problematik med att göra flera saker samtidigt. 
Partiet utsåg en person som ansvarig projektledare först i slutet av 2018 med 
hänvisning till riksdagsvalet, politiken som partiet skulle kampanja under visades 
upp först i mars och samtidigt visade man planer för hur kampanjen skulle gå till. 
När det kom till stöttning och profilering så drog inte regionen någon större vinst av 
riks. Regionen jobbade med att hitta politik som funkade regionalt och vid flera 
tillfällen verkade riks komma till samma slutsatser som regionen och därmed 
profilera sig i frågorna i efterhand. Projektledaren för valet var aldrig den person som 



 

 

 

hade mest information utan regionen använde egna utformade informationskanaler 
till ledningen i partiet för att kunna ha en dialog. 
 
När det kommer till produktion av tryckmaterial likt affischer och foldrar så kostade 
dessa från riks väldigt låga kostnader men däremot lät man distrikten ta ansvar för 
att lagerhylla och förse kretsarna med materialet.  
 
Regionala stödet: 
Regionalt var en person anställd för att handskas med valet. I detta ingick att ha 
kontakt med riks, kretsar och vara en brygga mellan stad och län. I det regionala 
stödet fanns riks material i form av affischer, foldrar både i form av beställning och 
fysisk hantering. Utöver detta skapade denna resurs material för sociala medier, 
uppdatera målgrupper för att annonsering på sociala medier skulle slå rätt, två direkt 
utskick i form av foldrar med toppkandidater och riksinriktat material. Resursen tog 
även hand om eventuella frågor om valet, coacha kretsar och planerade tillsammans 
med övrig personal på kansliet.  
 
Två foldrar skapades för att göra utskick till ca 85 000 personer de två sista 
veckorna innan valet. En överupplaga skapades på första utskicket som sedermera 
erbjöds till kretsarna att hämtas för lokala kampanjer på torg eller i brevlådor. Ett 
antal aktiviteter skapades för att dels utbilda internt men även externa aktiviteter 
där Facebook live testades som verktyg för att nå ut bredare. 
Facebook: 



 

 

 

 
Kalendarium: 

2018  Tid Riks Stockholm  
December      

17 Fastställande av lista 
och valplattform 

 x   

      
2019      

Januari      
19-20 Kandidatutbildning  x   

      
Februari      

2 Kommundagar i Umeå  x   
19-21 ELF utbildning  x   

19 Kandidatträff   x  
      
Mars      

7 Så funkar EU   x  
21 Politikpub   x  

22-23 CUFs valkickoff  x   
23 Medborgardag 

(Södertälje) 
13:15 
- 
13:45 

  Abir 

April      
2 Värvarkampanj 07:30 

- 
08:15 

 x  

5 Torgmötespremiär 
(Staden) 

  x  



 

 

 

6 Kampanjarbetarutbildnin
g 

  x  

8 Abir träffar NCC (Solna)     
8 Kandidatutfrågning (CK)     
9 Värvarkampanj  x   

11 Emma Weisner Peab 
(Solna) 

    

16 Värvarkampanj  x  Världsröstdagen 
23 Värvarkampanj  x  Världsbokdagen 
25 Fredrick i Österåker     
25 Politikpub   x  
25 Paneldebatt 

täljegymnasiet 
11:00 
- 
12:00 

   

26 Valupptakt  x   
28 Affischeringsstart (län)   x  

      
Maj      

2 Start: Post- och 
Ambasadröstningen 

 x   

4 Valstugorna öppnar 10:00 
- 
16:00 

 x  

5 Affischeringsstart 
(Staden) 

  x  

7 Pendlarkampanj 07:30 
- 
08:15 

x   

8 Förtidsröstning  x   
9 Europadagen     

11 Bondens marknad  x   
13 Fredrick i Solna  (ICA)     
15 Pendlarkampanj 07:30 

- 
08:15 

x   

16 Hötorgsterassen med 
Hemming 

  x Navid Modiri 

18 Fredrick i Nacka + 
Valstuga 

 x   

18 Bondens marknad 11:00 
- 
13:00 

x   

19 Dörrknackningsdag 
(Fredrick i Täby) 

 x   

21 Fredrick i Södertälje 
(Scania) 

    

21 Pendlarkampanj 07:30-
08:15 
+ 
16:15 
- 
17:30 

 x  

23 Pendlarkampanj 07:30-
08:15 
+ 
16:15 
- 
17:30 

x   

23 Fredrick i Huddinge 13:00    
23 Fredrick på 

Hötorgsterassen 
16:30   Expo på 

Hötorget 
23 Vårmarknaden 

(Sundbyberg) 
17:00 
- 
21:00 

   

24 Fredrick Federley i 
valstugan 

13:00 
- 
13:45 

   

25 Kampanjdag  x   



 

 

 

25 Demokratifestival 
(Södertälje) 

13:00-
16:00 

   

26 Valdag och valvaka  x   
31 Valstugor borta   x  
31 Affischer nedtagana 

(Staden) 
  x  

      
Juni      

2 Affischer nedtagna 
(länet) 

  x  

 
 
Målgrupper: 
En generalisering kan göras om att vi växer i alla målgrupper. Områden med 
klassiska Centerväljare (landsbygd) har inte en lika stark ökning som i mer urbana 
miljöer (tätorter) som ofta dubblerar sitt väljarantal. Klassiska utanförskapsområden 
växer partiet i stort sett i hela regionen men det finns undantag som t.ex.: Valsta 
(Sigtuna kommun), Rissne 5 (Sundbyberg), Storvreten Ö (Botkyrka). Men områden 
där Centerpartiet backar i antal röster mot 2014 års EU val är få. Slutsatsen borde 
då vara att med EU frågor kan vi nå in i målgrupper som partiet annars är svaga 
inom.  
 
 
EKONOMI OCH PERSONAL  
Distriktsledningen har under 2019 genomfört aktiviteter i enlighet med ovan 
redovisningar. Sammantaget redovisar distriktet ett positivt resultat på 893 311 
kronor. För detaljer kring distriktets ekonomi hänvisas till bokslut. Under året har ett 
nytt kretsavtal skapats där distriktet markant sänkt kostnaden till 5 000 sek / krets.  
 
Under året har en distriktsombudsman varit anställd, valombudsman varit anställd 
fram till maj slut för att stötta upp med kampanj och valplanering för valets 
händelser. Från oktober månad anställdes en kreativ kommunikatör på 50%. 
 
SAMARBETE  
Under 2019 tilldelade distriktet ekonomiskt stöd till Ungdomsförbundet, 
Centerkvinnorna och Centerstudenter. För Centerkvinnornas, Ungdomsförbundets 
och Centerstudenternas verksamhet hänvisas till deras egna verksamhetsberättelser 
för 2019. 
 
Samarbetet med Centerpartiet i Stockholm stad har vidareutvecklats under året och 
intensifierats när det kommer till utbildningar. 
 
Partistämma 
Stämman genomfördes i Karlstad under september månad och distriktets 35 ombud 
var ej fulltaliga. Inför stämman hade Stockholms län och stad en gemensam 
ombudsgenomgång för att förstärka distriktens gemensamma syn samt förbättra 
möjligheterna för regionens distrikt att genomföra politik i regionens intresse.  



 

 

 

 

 

Region Stockholm 2019 
  

Region Stockholms verksamheter 
  

Tillväxt och regionplanering 

Under 2019 har Region Stockholm fått nya uppdrag från regeringen i form av det 
regionala tillväxtuppdraget och ett regionaltutvecklingsansvar. I och med de nya 
uppdragen så har vi påbörjat arbetet med en tillväxt och näringslivsstrategi som ska 
bidra till ett bättre företagsklimat i regionen. Vi har även övertagit det regionala 
bostadsansvaret, vilket gjort att vi har fört samtal med StorSthlm och Stockholm 
stad för att gemensamt kunna specificera problemen på bostadsmarknaden och 
försöka lösa dessa. Samtalen är fortfarande i ett tidigt skede. Under året har vi även 
permanenterat det regionala cykelkansliet, tagit fram en godsstrategi för regionen 
och skrivit ett nytt fyraårigt avtal med skärgårdsstiftelsen för att fortsatt kunna ha 
en levande skärgård.  

  

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

En regionövergripande primärvårdsstrategi fastställdes och kommer implementeras 
under 2020. Ett led i vårdens utflytt från akutsjukhusen till en nära vård har 
sjukhusen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen varslat konsulter, administrativ och 
sjukhuspersonal.  

En egenvårdsstrategi är påbörjad och ska göra invånare delaktiga i sin frisk- och 
sjukvård. 

Region Stockholm har infört nya sjukhusavtal som bygger på en ny 
ersättningsmodell som ersätter tidigare omställningsavtal. 

Avtalsutskottet 

Under året har 19 av regionens 39 avtal revideras. Vårdval geriatrik har införts. En 
avtalsutredning som berör vårdvalens utformning har påbörjats för att se över om 
man kan slå samman vårdval, finna synergier och effektivisera vården. 

 

 

 



 

 

 

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd 

Den nya nämnden Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har på börjat sitt arbete och 
fått en egen budget. Delegationsbeslut har fattats om att ansöka om ytterligare fem 
ansvarsområden inom rikssjukvården. 

Under året har hälso- och sjukvårdsgruppen regelbundet träffats för att utveckla 
Centerpartiets politik inom området och diskutera aktuella ärenden. 

  

Kollektivtrafiken  
Under 2019 har Centerpartiet varit pådrivande för mer pendelbåtstrafik i regionen. 
Beslut togs i trafiknämnden att två försök med nya pendelbåtar ska göras. Dessa är 
Rindö/Vaxholm – Stockholm med trafikstart 2020 och Ålstäket/Värmdö – Stockholm 
med trafikstart 2021. Det tidigare försöket med att låta resenärer resa med sitt SL-
månadskort i skärgårdstrafiken utvärderades under våren. Utvärderingen var väldigt 
positiv och beslut togs att permanenta försöket till att gälla under lågsäsong från och 
med hösten 2019. I juni invigdes den nya båten Lux som går i pendelbåtstrafik till 
Ekerö 
  
Under året var det byggstart för den nya tunnelbanan till Barkarby. I Haninge 
invigdes den nya pendeltågsstationen Vega. Beslut tog även om förskottering av 
objekten Spårväg Syd, tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö och förlängd Roslagsbana till 
city inom Sverigeförhandlingen. Dessa kommer få en tidigarelagd projektstart med 
två år. Många större arbeten har skett inom trafiken såsom upprustning av 
Fridhemsplans station och Söderströmsbron. 
  

Beslut har tagits om en elbuss-utredning för hur Regionen ska kunna införa fler 
elbussar.   

  

Centerpartiets regiongrupp  

Under 2019 hade regiongruppen möte ungefär en gång i månaden. Årets möten 
präglades av att många var nya som politiker i Region Stockholm. Därför låg ett stort 
fokus på att låta gruppen lära känna organisationen och sitt uppdrag. Gruppen fick 
bland annat dragningar från alla förvaltningsdirektörerna, samt regiondirektören. 
Under våren anordnades en studieresa i länet där gruppen bland annat besökte nya 
Näsby Park i Täby, samt hamnen i Kapellskär. Gruppen besökte även Nya Karolinska 
Sjukhuset i Solna.  
  

Kansliet 
Under 2019 kom äntligen alla anställningar på plats på kansliet. 

Under hösten infördes en ny tjänst som kommunikatör på deltid för att bibehålla den 
digitala närvaron för Centerpartiet i Region Stockholm. Genom att satsa på 
intressant innehåll och digital väljardialog ser vi till att synas i strategiska valfrågor 



 

 

 

även i mellanvalsperiod. Sammantaget finns nu nio heltidsanställda och en 
deltidsanställd på kansliet. 

Stockholms län den 24 januari 2020 
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