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Styrelsen för Centerpartiet i Norrköpings kommun får härmed avge följande berättelse 
för verksamhetsåret 2019: 
 
Kretsstämman 
Kretsens årsstämma hölls torsdagen den 28 februari 2019 på Restaurang Norells, 
Lindåkersgatan 2, Norrköping.  Stämman inleddes med välkomstord av ordförande 
Kerstin Sjöberg, Vikbolandet.  Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsordförande 
och tillika vår riksdagsledamot Magnus Ek informerade.  Kretsen bjöd också på 
smörgåstårta, kaffe/thé och en kaka.  Till stämmoordförande valdes Curt Andersson, 
Vikbolandet. 
 
Kretsstämman gjorde följande val: 

Kretsordförande Christian Widlund, Norrköping (nyval) 
Vice ordförande Pia Berglund, Åby (nyval) 

Styrelseledamöter  Ersättare (tjänstgör i nämnd ordning) 
Per Strålin, Norrköping (omval) Johnny Håkansson, Åby (nyval) 
Ann-Britt Leo, Norrköping (omval) Madeleine Johansson, Åby (nyval) 
Klas Fredriksson, Vikbolandet (nyval) Johanna Forsell, Norrköping (nyval) 
Peter Gustafsson, Kolmården (omval) Markus Åkerman, Åby (nyval) 
Ingela Fredriksson, Norrk. (omval) Kay Andersson, Vånga (nyval) 
Marie Appel, Norsholm (nyval) Mikael Appelberg, Norrköping (nyval) 
Roger Sandström, Norrköping (omval) 
Styrelsen har adjungerat gruppledaren/kommunalrådet Karin Jonsson. 
 
Revisorer    Ersättare 
Rune Jonsson, Norrköping (omval)  Lars-Olof Johansson, Vikb. (omval) 
Kerstin Garstad, Norrköping (omval) 
 
Till ordförande i kretsens valberedning utsågs Kajsa Törnqvist Netz, Mem.  Inga motioner 
eller medlemsinitiativ hade inkommit.   
 
 
Kretsstyrelsen 
Centerpartiets kretsstyrelse har under året haft åtta stycken protokollförda 
sammanträden; 10 januari, 11 februari, 28 februari, 11 mars, 8 april, 21 maj, 9 
september och 24 oktober.  Styrelsen har också haft två träffar i samband med sommar- 
och julavslutning samt genomfört en strategisk planering med sikte mot valet 2022.   
 
 
Arbetsutskottet 
Partiets arbetsutskott har bestått av presidiet Christian Widlund och Pia Berglund samt 
kassören Per Strålin, sekreteraren Roger Sandström och gruppledaren/kommunalrådet 
Karin Jonsson.  Arbetsutskottet har träffas för att förbereda handlingar eller aktiviteter till 
kommande styrelsemöten.  Från arbetsutskottet skrivs endast minnesanteckningar.  
 
 
Expedition 
Kretsens expedition har varit förlagd till Nygatan 105B.  Kretsens lokaler disponeras även 
av CUF. 
 
 
Anställda 
Under 2019 har kretsen inte haft någon anställd. 
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Kommunfullmäktigegruppen 
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp, tillsammans med nämndledamöter och 
intresserade medlemmar, träffats regelbundet inför varje 
kommunfullmäktigesammanträde.  Mycket av arbetet har varit relaterat till det praktiska 
arbetet i och med att vi, tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och 
Socialdemokraterna regerar kommunen.  Centerpartiet har därför inte motionerat eller 
interpellerat under 2019, men varit aktiva i media via insändare och debattartiklar. 
 
Sedan valet 2018 har kommunfullmäktigegruppen följande utseende: 
Ordinarie:    Ersättare: 
Karin Jonsson, Vikbolandet  Ingela Fredriksson, Norrköping 
Christian Widlund, Norrköping  Alexandra Asp, Norrköping 
Erik Darenius, Åby   Kay Andersson, Vånga 
Kajsa Törnqvist Netz, Vikbolandet 
Lars-Olof Johansson, Vikbolandet 
 
Gruppledare i fullmäktigegruppen och tillika 
kommunalråd har varit Karin Jonsson.  
Gruppordförande har varit Lars-Olof Johansson 
och som politisk sekreterare för 
kommunfullmäktigegruppen har Roger 
Sandström varit anställd på 50 procent. 
 
 
Regiongruppen 
Vi ingår sedan 2014 i Koalition för Östergötland, som består av Centerpartiet, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.  Efter valet 2018 fortsätter koalitionen 
att leda Region Östergötland - men nu i minoritet.  
 
Under 2019 har regionfullmäktigegruppen haft elva möten, varav två gemensamma 
möten med Koalition för Östergötlands partigrupper.  Den traditionsenliga träffen på 
Sikargården, då gruppen träffas för fördjupning i något ämne och mer strategiskt arbete, 
hölls i år första helgen i mars.  I år var Mats Mellqvist, som är hälso- och 
sjukvårdsstrateg på Region Östergötland, inbjuden för att tala om ögonsjukvården.  
 
Ämnen som har diskuterats på gruppmöten under året har varit information och 
diskussion om budgetarbete och arbete med verksamhetsplaner, kompetensförsörjning, 
information om omorganisation inom sjukvården, information om arbetet med att 
uppdatera regionala trafikförsörjningsprogrammet, information om vårdcentralerna, samt 
genomgång av regionfullmäktigeärenden.  Vid ett tillfälle gjordes studiebesök på 
Östgötatrafikens beställningscentral i Mjölby. 
 
Regionråd och gruppledare har under året varit Kerstin Sjöberg, Vikbolandet.  Julie Tran, 
Linköping har också varit regionråd och ordförande i  Trafik- och 
Samhällsplaneringsnämnden.  Roger Sandström är ordförande i TvNo AB, som är ett 
bolag som ägs gemensamt med Region Jönköpings län och Norrköpings kommun.  
Politisk sekreterare på 100 procent har Christian Widlund, Norrköping varit anställd. 
 
Sedan valet 2018 fick landstingsgruppen följande representation från Norrköping: 
Ordinarie:    Ersättare: 
Kerstin Sjöberg, Vikbolandet  Madeleine Johansson, Åby 
Roger Sandström, Norrköping  Johan Lundgren, Norrköping 
    Ingela Fredriksson, Norrköping 
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Riksdagsarbetet 
Vid valet 2018 blev Magnus Ek, Valdemarsvik vår nya riksdagsledamot.  
Magnus är suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden samt 
ledamot av Utrikesutskottet och Nordiska rådets svenska delegation.  
Magnus har själv, eller tillsammans med andra riksdagsledamöter, lagt ett 
30-tal motioner. 
 
 
Verksamhetsåret 
2019 har präglats av valförberedelser inför det stundande europaparlamentsvalet.  
Kretsen har prioriterat utåtriktade aktiviteter eller möten där man träffat och kunna 
samtala eller föra dialog med människor.   
 
Kampanjdag 100 dagar kvar till EP-valet 
I mitten av februari var det 100 dagar kvar till EP-valet.  I samband med detta 
genomfördes nationell kampanj där kretsen deltog. 
 
Träff med föreningen pappa-barn 
Företrädare för kretsen träffade den 26 februari företrädare för föreningen pappa-barn 
som hade bjudit in sig till partiet.  De ville samtala om och för pappors situation i olika 
sociala sammanhang. 
 
Årsmöten på Vikbolandet 
Tisdagen den 12 februari samlades medlemmar på Vikbolandet för att hålla årsmöte i 
Björksäter.  Före själva årsmötet genomfördes ett öppet arrangemang med diskussioner 
om Service på landsbygden och kommunal livsmedelsstrategi.  Efter det öppna mötet 
genomförde Vikbolandscentern och Kuddby C-avdelning sina respektive årsmöten.   
 
Årsmöte Kvillinge-Svärtinge 
Tisdagen den 19 mars samlades medlemmar hemma hos Erik Darenius och Lina 
Lundqvist på Guldslottet, Rodga och genomförde informationskväll om vården i 
kommundelen samt årsmöte.  Medverkade gjorde regionrådet Kerstin Sjöberg. 
 
Utdelning av guldklöver 
Fredagen den 8 mars, i samband med 
internationella kvinnodagen, uppvaktade kretsen 
och Centerkvinnorna Carina Alfredsson som 
driver företaget Athena för alla med tårta och 
diplom för att visa uppskattning för det viktiga 
arbete hon bedriver som företagsledare.  Carina 
gör en viktig insats för kvinnors hälsa i 
allmänhet och för kvinnor på landsbygd och 
småorter i synnerhet genom att erbjuda träning 
i bygdegårdar/lokaler i mindre orter. 
 
Träff med Palestinagruppen 
I Norrköpings kommun finns en aktiv förening som vill informera och diskutera 
situationen i Palestina.  Kretsföreträdare träffade dem 26 mars på expeditionen för 
samtal och fika. 
 
Distriktsstämma 
Kretsen var väl representerad på distriktsstämman lördagen den 6 april i Kvarnparken, 
Mjölby.  Kretsen hade 23 ombud, vilket är näst flest av kretsarna i Östergötland.  I stort 
sett alla ombud eller deras ersättare fanns på plats under stämman.  Centerpartiets 
partisekreterare Michael Arthursson medverkade och stämman hanterade ett 40-tal 
motioner.  Vid stämman avgick också Karin Jonsson, Vikbolandet som distriktsordförande 
och efterträddes av Birgitta Gunnarsson, Mjölby. 
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Medlemsmöte med sikte på EP-valet 
Ett medlemsmöte hölls torsdagen den 11 april i Förvaltningshuset Rosen dit alla 
medlemmar blivit inbjudna till att vara med för att få en presentation av 
valutvärderingen för 2018, presentation av aktiviteter inför EP-valet i maj samt diskutera 
kommande arbete inför EP-valet.  Under dagen hade EU-parlamentariker Fredrick 
Federley gjort ett snabbt studiebesök på Fiskeby då han passerade Norrköping. 
 
Kampanjer 
Kretsen har deltagit i de kampanjer som arrangerats av riksorganisationen som bland 
annat inneburit att man delat ut material vid till exempel resecentrum.  Den 7 maj deltog 
Abir Al-Sahlani som stod som andra namn på centerpartiets EP-valsedel.   
 
After work 
Kretsen inbjöd nya och gamla medlemmar till en mer lättsam träff med Afterwork 
torsdagen den 9 maj på Bishops Arms.  Ett tiotal medlemmar samlades och pratade om 
aktuell politik. 
 
Deltagande i East Pride Parade 
Lördagen den 18 maj deltog flera av centerpartiets företrädare i Norrköpings egna 
Prideparad.  Pridetåget avgick från Södra Promenaden, på Drottninggatan ned till 
resecentrum och så vidare på Norra Promenaden via Kungsgatan och med slutdestination 
Folkparken.  I folkparken hölls en kort appell av företrädare för RFSL om rätten till alla 
människors lika rätt och värde att bland annat 
få älska vem man vill. 
 
Besök av partiordförande Annie Lööf 
Onsdagen den 22 maj, mitt i slutspurten på 
EP-valrörelsen, besökte Annie Lööf Norrköping.  
Annie var med ute och kampanjade i centrala 
Norrköping och pratade med många av 
kommunens invånare.  Kretsens medlemmar 
deltog i arbetet och det blev många goda 
samtal. 
 
Kretssamkväm 
Kretsstyrelsen tillsammans med 
kommunfullmäktigegruppen genomförde ett mindre kretssamkväm på expeditionen den 
10 juni.  Politiska och organisatoriska frågor diskuterades. 
 
Almedalen 
Centerpartiets dag i Almedalen var den 4 juli.   
 
O-ringen i Norrköping 
Mitt i den varma sommaren, 21-27 juli, genomfördes orienteringstävlingen O-ringen i 
Norrköpings kommun.  Kretsarna i Östergötland delade på att bemanna det tält som 
hyrts av riksorganisationen och Norrköpingskretsen ansvarade för den 25 juli.   
 
Annonsering och medlemsbrev 
Förutom sedvanlig arrangemangsannonsering har under året partiet annonserat på 
facebook i ett försök att nå ut till människor i områden som vi sedvanligt inte når ut till.  
Under året har även olika medlemsbrev sänts ut antingen via vanliga brev eller 
elektroniskt. 
 
Dialog med medborgare 
Kretsen har aktivt medverkat till att träffa olika grupper av människor.  Partiet har 
deltagit i t.ex. Norrköping Wikbolandsmarken och O-ringen samt fört dialog med 
medborgarna vid de olika rikskampanjerna.   
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Valmaterial 
Likt föregående val togs en gemensam 
nationell folder fram.  Foldern delades och 
skickades ut till ca 14 000 hushåll i 
kommunen.  Olika broschyrer fanns för de 
olika kandidaterna och dessa delades även 
de ut på olika platser i kommunen.  Vi tog 
hem ett stort antal affischer som 
riksorganisationen tagit fram och som inte 
kostade oss någonting.  Av dessa använde vi 
nästan alla och vi affischerade bara en 
aningen mindre än det vi gjorde i valrörelsen 
2018.   
 
I våra tidningar köpte riksorganisationen 
annonser (mestadels helsidor) under de 
sista veckorna och kretsen annonserade på 
facebook. 
 
EP-valdagen 
Centerpartiet samarbetade med 
Kristdemokraterna om att se till att våra 
partiers valsedlar fanns tillgängliga och 
synliga i kommunens 72 vallokaler. 
 
EU-Valresultat 
Riksvalet (Valdeltagande: 55,27% vilket är +4,20 jämfört med föregående val 2014) 

M C L Kd S V Mp Sd Fi Övriga
Antal röster 698770 447641 171419 357856 974589 282300 478258 636877 32143 71617
% 16,83 10,78 4,13 8,62 23,48 6,8 11,52 15,34 0,77 1,73
Antal +/- 191282 206540 -197095 137282 75515 48028 -94333 277629 -171862 -38294
% +/- 3,18 4,3 -5,79 2,69 -0,71 0,5 -3,89 5,68 -4,71 -1,23
Mandat 4 2 1 2 5 1 2 3
Mandat +/- 1 1 -1 1 -2 1 -1

Valda för Centerpartiet: Fredrick Federley, Björbo (totalt 108240 personkryss, 24,18% av 
andelen personkryss och personvald) och Abir Al-Sahlani, Hägersten (totalt 6352 
personkryss, 1,42% av andelen personkryss).  Ersättare: Emma Wiesner, Älvsjö (20683, 
4,62%), Gustav Hemming, Stockholm (2040, 0,46%), Kristina Jonäng, Uddevalla (4513, 
1,01%).  Centerpartiet erhöll 42,74% personvalkryss på sin valsedel. 
 
Regionalt (Valdeltagande: 54,73% vilket är +5,19 jämfört med föregående val 2014) 

M C L Kd S V Mp Sd Fi Övriga
Antal röster 33060 21894 6563 16870 45232 10285 20939 29100 1135 3539
% 17,53 11,61 3,48 8,94 23,98 5,45 11,1 15,43 0,6 1,88
Anta +/- 11993 10462 -8972 5085 2299 1796 -3673 11747 -6075 -2409
% +/- 4,86 4,74 -5,86 1,86 -1,83 0,35 -3,69 5,0 -3,73 -1,7
 
Kommunalt (Valdeltagande: 51,23% vilket är +4,43 jämfört med föregående val 2014) 

M C L Kd S V Mp Sd Fi Övriga
Antal röster 9160 4837 1690 4685 12729 3482 5982 9326 376 987
% 17,2 9,08 3,17 8,8 23,9 6,54 11,23 17,51 0,71 1,86
Anta +/- 3022 2347 -2223 1589 459 769 -1097 3620 -1950 -662
% +/- 4,25 3,83 -5,09 2,26 -1,99 0,81 -3,71 5,5 -4,2 -1,63
(För mer information samt utförligare angivelser, se Valmyndighetens hemsida: www.val.se) 
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Kort analys av valresultatet 
Centerpartiet gjorde sitt bästa EP-val någonsin!  Många medlemmar deltog aktivt i 
valrörelsen.  Vi genomförde ett stort antal aktiviteter; utdelning av valmaterial, möten 
med väljare samt fanns i sociala medier.  Om man jämför med valet till riksdagen var 
skillnaden ca 900 färre röster, ca 300 färre jämfört med regionfullmäktigevalet och ca 
250 färre jämfört med kommunfullmäktigevalet.   
 
Utbildning 
Kretsen har, tillsammans med vårt studieförbund genomfört utbildningar där flera 
medlemmar deltagit.  30-31 augusti genomfördes utbildning och planering för 
kretsstyrelsen och kommunfullmäktigegruppen på Sikargården.  Under höstten har en 
studiecirkel i Nyfiken på politik genomförts med Lars-Olof Johansson som ansvarig och 
kretsstyrelsen genomförde en strategisk planering den 3 december.  Medlemmar har 
också inbjudits i att delta på utbildningar som varit förlagda i Linköping för att möjliggöra 
deltagande från alla kretsar i länet.   
 
Partistämma i Karlstad 
Christian Widlund och Roger Sandström, tillsammans med resterande ombud för 
Östergötland, deltog i partiets stämma 26 – 29 september i Karlstad.  Nästan 800 
motioner gicks igenom och fem nya program antogs.   
 
Diskussionskväll fördjupande översiktsplanen för Krokek - Strömsfors 
Torsdagen den 10 oktober samlades medlemmar och inbjudna organisationer hemma hos 
Veronica Larsson och Peter Gustavsson på Häradsgården i Krokek för att diskutera hur 
kommunen ska utveckla området i Krokek och Strömsfors.  Det var många diskussioner 
och arbetet utmynnade i kretsens förslag till synpunkter på planen som sändes in till 
samhällsbyggnadskontoret. 
 
Julmingel 
Centerkvinnoavdelningen bjöd in alla medlemmar till julmingel i Rådhuset den 9 
december.  Det åts skinkmacka och saffranstårta samt presenterades aktuellt från olika 
nämnder och styrelser från de närvarande.  En liten rundvandring i rådhuset gjordes 
också och samtidigt diskuterades kommunal politiska frågor i 
kommunfullmäktigegruppen. 

             
(Foto: Stefan Svensson och Anna Edebo) 

 
 
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
Kretsen är via Madeleine Johansson, som är styrelseledamot i SV Östergötland, aktiv som 
grundorganisation och kretsen har ett bra samarbete, när det gäller politikerskola, 
förtroendemannautbildningar och andra kulturarrangemang. 
 
 
Samarbete med Norrköpings Föreningsarkiv 
Kretsen är via Per Strålin och Ann-Britt Leo, som är styrelseledamöter i Norrköpings 
Föreningsarkiv, aktiva som medlemsorganisation och har ett bra samarbete. 
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Organisationen 
Det fanns vid årets slut fem centerpartiavdelningar.  CUF-avdelningen i Norrköping är 
aktiv och har också genomfört egna aktiviteter förutom då de deltagit i partiets.  Under 
2019 har Centerkvinnorna organiserat sig i en ny avdelning.   
 
Kretsen har ett avtal med distriktet som innebär att de ska hjälpa oss med utbildningar, 
information och material till kommunalt- och organisatoriskt förtroendevalda, 
medlemsinformation till alla medlemmar minst två gånger per år men även andra 
utskick/kallelser.  För denna hjälp betalar kretsen avgift till distriktet.  Kretsen har vid 
flera tillfällen skickat ut information till samtliga medlemmar så att alla ska veta vad som 
händer och information har också funnits på kretsens hemsida 
(www.centerpartiet.se/norrkoping) och så har kretsen även en egen facebook-grupp. 
 
 
Medlemsstatistik 
Medlemsmässigt har 2019 varit ett sämre år.  Antalet personer som kommit till oss och 
talat om att man vill bli medlem har avstannat och flera av våra gamla medlemmar har 
valt att inte lösa om sig.   
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Centerpartiet 315 274 267 266 260 271 275 249 
CK   1 1 5 8 11 17 
CUF 8 10 14 15 15 21 16 7 
CS 3 5 5 6 4 7 6 4 
Totalt 326 289 287 288 284 307 308 277 
Individer    281 276 296 294 259 
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Resultaträkning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balansräkning 
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Slutord 
Så har 2019 blivit 2020.  Ett år är slut och ett nytt har börjat.  2019 har varit ett 
turbulent och ett arbetsamt politiskt år.  Det är ett år då den politiska kartan har ritats 
om.  Allianssamarbetet som vi tidigare har känt det har upphört och just nu är det 
egentligen oklart vilka samarbeten som existerar och vilka som kommer att uppstå 
framöver.  För Centerpartiet har 2019 ändå i vågorna efter valet inneburit att vi är med 
och styr i 200 av landets 291 kommuner och i 19 av 21 regioner.  Norrköping är en av de 
kommuner där vi är med och styr.  Sedan valet styr vi i minoritet och det skapar stora 
utmaningar för oss.  Vi kan inte alltid räkna med att det är våra förslag som vinner 
omröstningar.  2019 har också varit ett år då vi kommit in i en ekonomiskt utmanande 
period.  Behoven av kommunens verksamheter ökar vilket leder till ökade kostnader när 
nya förskolor, skolor och vårdboenden byggs.  Samtidigt ökar kraven från invånarna på 
vad kommunen ska ta ansvar för.  För oss som Centerpartister som istället vill se ökat 
självbestämmande och mindre styrning från det offentliga innebär det stora utmaningar.  
Samtidigt använder vi vår position som ett av de styrande partierna i kommunen till att 
driva igenom viktiga Centerfrågor.  Livsmedelsfrågan är ett sånt område där Karin 
Jonsson arbetar hårt för att det ska bli mer närodlat och lokalproducerad mat på 
tallrikarna i kommunens kök och det visar sig att hårt arbete ger resultat.  Miljöområdet 
är ett annat område som ligger under vårat ansvar och det är glädjande att se att 
kommunen klättrar på miljörankingarna.  Även ute i nämnderna är våra representanter 
aktiva och driver Centerfrågorna hårt i kvartetten samarbetet. 
 
Vi lämnar nu ett år som också har inneburit hårt kampanjarbete, då det har varit EU-val 
under året.  När vi blickar framåt mot 2020 så är vår ambition att vi ska kunna ägna oss 
åt medlemsrektyrering och medlemsvård.  Att påbörja arbetet med att forma politiken 
som vi ska gå till val på i nästa val som är 2022.  Riksorganisationen har utlyst 2020 till 
”samtalets år”.  Vi ska träffa väljare i olika situationer.  Förhoppningen är att vi ska 
arrangera flera studiebesök, träffa olika organisationer men också bjuda in intressanta 
föreläsare inom ”våra” frågor och hålla publika möten.  Vi ser med stor tillförsikt 
framemot 2020 och hoppas få möta er på flera av våra träffar! 
 
 
Norrköping i februari 2020 
 
 
Christian Widlund  Pia Berglund  Per Strålin 
     
     
Ann-Britt Leo  Peter Gustavsson  Ingela Fredriksson 
     
     
Klas Fredriksson  Marie Appel  Roger Sandström 
 
 
 
Revisorspåteckning 
Revisionsberättelse har avgivits 2020 – 02 –  
 
 
 Rune Jonsson  Kerstin Garstad 
 Revisor   Revisor  
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Utbildningsnämnden  ledamot Ingela Fredriksson 
Bygg- & miljönämnden  ledamot Erik Darenius 
Vård- & omsorgsnämnden ledamot Alexandra Asp 
Arbetsm.- & vuxenutb. nämnden ersättare Kay Andersson 
Samhällsplaneringsnämnden ersättare  Anna Edebo 
Kommunstyrelsen  ledamot Karin Jonsson 
Kommunstyrelsen  ersättare Christian Widlund 
Kultur- o fritidsnämnden  vice ordf. Lars-Olof Johansson 
Kultur- o fritidsnämnden  ersättare Erik Lambot 
Socialnämnden  ersättare Kajsa Törqvist Netz 
Valnämnden   ersättare Roger Sandström 
Nämndeman    Sören Glimnér 
Nämndeman    Lars Lindkvist 
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