
         

     

Umeå kommunkrets  
Verksamhetsberättelse 2018 

 

Förtroendevalda 

Kommunkretsens styrelse 

Ordförande Eric Bergner Bullmark 

Vice ordförande  Anna-Karin Sjölander  Teg  
Kassör  Sören Olsson Sävar  

Sekreterare/adj ledamot Maja Westling Ume  
Ledamot Sven-Olov Edvinsson Kasamark  

Ledamot Delia Zadius Umeå  
Ledamot Mattias Larsson Umedalen  
Ledamot Fredrik Rönn Innertavle 

Ledamot Roger Sandström Stöcksjö 
Ledamot  Solveig Granberg  Tavelsjö  

Adj. ledamot SV Malin Gruffman Täfteå   
Adj. ledamot CS Julia Algotsson Sofiehem 
Adj. ledamot CUF Hampus Lindqvist ästerslätt 

 
Revisorer 

Ordinarie Nils-Gunnar Matsson Degernäs 
 Ingrid Skoog Röbäck 

Valberedning/nomineringskommitté 

Sammankallande Tobias Gillberg Tomtebo  
Ledamot  Fredrik Andrén Ytterboda 

Ledamot  Håkan Appelblad  Grubbe  
Ledamot   Malin Gruffman  Täfteå 
Ledamot  Gunnel Malmberg Haga 

Ledamot  Lennart Persson  Hissjö  
Ledamot   Ingrid Skoog Röbäck 

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 var 
380 st den 31 december 2018. 

 
Antalet medlemskap i Centerpartiet Umeå var 249 st den 31 december 2018.  
Under året har Centerpartiet Umeå totalt fått 34 nya medlemskap. 
 



         

     

Årsstämma/Höststämma 

Kretsens årsstämma hölls den 19 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. 
Höst/nomineringsstämman hölls den 24 oktober i Folkets Hus i Umeå. Eric 

Bergner och Mattias Larsson informerade om resultatet efter valet den 9 
september.  

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan  
Under året har genomförts 14 timmar annan folkbildning (kandidatutbildning). 

42 timmar studiecirkel, plus 16 timmar länsövergripande planering. 9 
kulturarrangemang har genomförts.  
Vid två tillfällen per termin har hållits frukostmöten tillsammans med övriga 

grundorganisationer. 
  

Riksorganisationen och distriktets kurser/verksamhet 
Kommunkretsen har haft representation vid kommundagarna på Arlanda, 

kretsordförandekonferens i Stockholm, Centerdistriktets distriktsstämma i 
Lövånger och Tidningar i Norr årsstämma i Umeå.  Kommunkretsen har haft 

deltagare med vid ett antal utbildningar och konferenser i samband med valet 
och valrörelsen. 
 

Kommunkretsens verksamhet 

Styrelsen 
Styrelsen har haft sju protokollförda möten följande tillfällen: 15/1, 29/1, 16/4, 
28/5, 24/9, 11/11, 6/12  
Utöver detta har styrelsen tillsammans med avdelningsordförande och 
fullmäktigegrupp haft möten kring valplanering.  

Övriga Kretsaktiviteter 
Kommunkretsens övriga aktiviteter har helt handlat om aktiviteter i samband 

med valrörelsen  

Valet 2018 
Redovisas i särskild bilaga                         

 



         

     

Rapport kommunfullmäktigegruppen 
Så är valåret över. Att det varit ett valår har märkts i debatten under hela året – 
konstant valrörelse, även efter den 9 september. Från Centerpartiets sida har vi 
däremot inte låtit debatten vara ett spel för gallerierna, utan lyft frågor som är 

av vikt oavsett vilket år det råkar vara. Under 2018 har vi spunnit vidare på 
2017 års fokus på landsbygden, men nu med fokus på hela kommunen ur ett 

vidare grepp. Närhet och trygghet i kollektivtrafiken, och förbättrad tillgång på 
kommunala lokaler runtom i hela kommunen har varit två frågor. Vi kan även 
med glädje se att den nya färjan mellan Umeå och Vasa äntligen är 

färdigbeslutad och därmed påbörjad på varv. Det är med glädje jag ser 
framemot en jungfrufärd under våren 2021. 

 
Av de motioner vi la under 2017 kan vi vara nöjda över att den om 
förmånscyklar för kommunanställda fick ett rungande bifall i alla instanser, och 

har under hösten 2018 blivit verklighet. Dessvärre har övriga motioner i 
skrivande stund ännu inte behandlats, jag hoppas kunna återkomma om ett år 

med rapport om hur det gått. 
 

Under 2018 la vi i Alliansen fram en gemensam budgetmotion till fullmäktige, där 
några principiellt viktiga frågor för C var att införa den så kallade 
Rättviksmodellen för förbättrat företagsklimat, ett fortsatt fritt skolval, utökat 

arbete med den hållbara staden och stärkta rekreationsområden, samt ett 
uppdrag om att öka andelen lokalproducerat i kommunens upphandlingar.  

Under hösten blossade frågan om LOV i hemtjänsten upp, något som landar i ett 
beslut i fullmäktige under 2019. Det är absolut en fråga där vi måste stå upp för 
individen och inte gå på de lovord som kommer från de röda om att LOU skulle 

vara en bättre lösning. Ser jag in i den kommunala spåkulan är det valfrihet och 
exploateringar utanför centrala stan som kommer att finnas på dagordningarna 

under 2019. Med ett utökat centerlag kommer vi att kunna ta oss an både dessa 
frågor och annat som dyker upp, men även vara offensiva och lyfta upp våra 
egna frågor. Med ett större lag och fler tunga poster har Centerpartiet fått en 

större plattform i kommunpolitiken, något vi kommer att förvalta under den 
kommande mandatperioden. 

 
Mattias Larsson, gruppledare 
 

Motioner 
2018-03-06 ”Mentorskap för nyutexaminerade lärare” Anna-Karin Sjölander 

2018-08-01 ”Skapa ytterligare närhet och trygghet i kollektivtrafiken” 
Alliansens gruppledare 

2018-08-01 ”Porrfilter i skolan – självklart” Anna-Karin Sjölander 

2018-11-01 ”Att bygga i trä” Maja Westling 
 

Interpellationer 
2018-01-19 ”Hur går det med uppdraget kring att utreda kommunens 

engagemang på museiområdet?” Mattias Larsson 

2018-03-16 ”Miljöförstöring som branden vid reningsverket i Täfteå inneburit” 
Anna-Karin Sjölander 

2018-03-26 ”Hög tid att förbättra tillgången på lokaler för musik och teater 
runt om i Umeå kommun” Sven-Olov Edvinsson 



         

     

Landstingsgruppen verksamhetsberättelse 2018 
Centerpartiets landstingsgrupp får härmed avge följande verksamhetsberättelse 
för 2018 
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 sex möten varav fem i samband 
med landstingsfullmäktiges ordinarie möten, det sjätte var den så kallade 

”rutandagen”.  
 

Landstingsfullmäktige 2018 
Februari  

Besvarande av interpellationer:  
Prostatascreening Olle Edblom  

Anmälan av motioner  
Fjällnära akutsjukvård Urban Larsson 
Stärk patientens ställning i vården Ewa-May Karlsson m.fl. 

Tillgängliga kollektivtransporter till alla tre sjukhus Maria Kristoffersson  
Besvarande av motion 

Laddstolpar för elbilar Ewa-May Karlsson Motionen ansågs besvarad.  
 
April  

Huvudärendet: Landstingets årsredovisning   
Besvarande av interpellationer:  

När blir tandvården likvärdig i hela länet? Ewa-May Karlsson m.fl.  
Hur efterlevs patient lagen om fast läkarkontakt? Olle Edblom  
Varför är det lönlöst för elevhälsan att skriva remisser till BUP? Ewa-May 

Karlsson m.fl.  
 

Juni 
Huvudärende: Investeringsram och finansiella mål för 2018. 
Delårsrapporten tom april  

Besvarande av interpellationer:  
Fotvård i inlandet Maria Kristoffersson.  

Varför får inte cancersjuka vård i Tid Ewa-May Karlsson m.fl.,  
Nedläggning av psykoterapimottagningen vid NUS Ewa-May Karlsson,  
Besvarande av motion 

Fjällnära akutsjukvård Urban Larsson. Motionen ansågs besvarad,  
Tillgängliga kollektivtransporter till alla tre sjukhus Maria Kristoffersson Motionen 

bifölls 
 
Oktober  

Enkel fråga: Virtuella vård rum Urban Larsson  
Anmälan av motioner 

En trygg och säker förlossningsvård oavsett var föräldrarna bor Maria 
Kristoffersson 

Bättre styrning av landstingets ekonomi Daniel Öhgren  
November  
Huvudärenden: Val till styrelser och nämnder, Budget och regionplan 2019 

Besvarande av interpellationer.  
Bäddar majoriteten för kris för BB i Lycksele Ewa-May Karlsson m.fl.  



         

     

Utbilda specialistsjuksköterskor Ewa-May Karlsson m.fl. 
Besvarande av motioner: 

Stärk patientens ställning i vården Ewa-May Karlsson m.fl., motionen avslogs  
Enkel fråga: Folktandvården i Sorsele Ewa-May Karlsson  
 

Allians för Västerbotten  

Alliansen hade ett gemensamt alternativt förslag till regionplan och budget 2019. 

Ett    Gruppledarmöten har genomförts inför varje landstingsstyrelse och 
arbetsutskott, några gemensamma artiklar har skrivits för länstidningarna.  

Det var för sjuttonde året alliansen träffades på ”Rutan dag” i Umeå den 4 maj. 

Föreläsarna var Jens Bohman infektionsläkare, Daniel Forslund (L) 
innovationslandstingsråd, Ewa Klingefors tf. primärvårdsdirektör, Jonas 

Lundström chef Näringsliv och samhällsbyggnad Region Västerbotten 

 

Landstingsvalet 9 september  

Landstingsvalet planerades under 1½ år, i landstingsgruppen och i samarbete 
med Centerdistriktets valkommitté. Utbildningar genomfördes med kandidaterna 
i respektive valkrets och en gemensam utbildning med alla kandidater i Umeå. 

Vid utbildningarna processades det slutliga valprogrammet. 

Valet till det nya regionfullmäktige (det sammanslagna regionförbundet och 

landstinget) var den stora förändringen detta val. Det som tillkommit var de 
regionala utvecklingsfrågorna, men hälso- och sjukvårdsfrågorna var 
valrörelsens absoluta fokus. 

I valrörelsen genomfördes aktiviteter i stort sett hela länet. Kandidaterna erbjöds 
marknadsföringsmaterial och de tre toppkandidater fick särskilt stöd i form av 

annonser och affischer. Valresultatet med 2 nya mandat med ett i norra och ett i 
södra valkretsen och att behålla de två mandaten i inlandsvalkretsen var en stor 
framgång. Röstetalet ökade med 5 025 röster och andelen med 2,59 % .  

Valresultatet och genomförda förhandlingar innebar att Centerpartiet har 32 
platser ordinarie och ersättare i styrelser, nämnder och bolagsstyrelser. Ewa-May 

Karlsson är gruppledare, ledamot av landstingsstyrelsen och dess arbetsutskott. 
Håkan Andersson är ledamot av landstingsstyrelsen och vice ordförande i 
beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå/Norsjö. Maria Kristoffersson är 

vice ordförande i beredningen för folkhälsa och demokrati Södra Lappland. Lars 

Bäckström är vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Slutord 

Jag vill här ta tillfället att tacka alla förtroendevalda i landstinget, kommunerna 

och regionen för ett gott samarbete.  Det har återigen varit ett intressanta och 
lärorikt år som gruppledare i det viktiga arbetet för en rättvis vård i hela 

Västerbotten. Valresultatet är en effekt av gemensamma ansträngningar i att 
sprida Centerpartiets regionpolitik ut i hela länet. För det vill jag rikta ett 
speciellt tack till er alla valarbetare och medlemmar som alla bidragit på sitt sätt. 

Vill också passa på att här tacka Eric Bergner som slutar som politisk sekreterare 
den 1/1-19. Du har varit mitt stora stöd och en otrolig kunskapsbank för mej 

under denna mandatperiod, stort tack.   

 
Ewa-May Karlsson   
Gruppledare  



         

     

 

Rapport Kyrkopolitiska gruppen i Umeåkretsen 
2018 blev starten på en ny mandatperiod.Valet slutade med oförändrat antal 

mandat i kyrkofullmäktige för Centerpartiet. Men det innebar också en 
”vågmästarroll” eftersom de stora nomineringsgrupperna Socialdemokraterna 
och Posk inte fick egen majoritet. Vårt val blev att stötta Posk och därigenom fått 

en plats i kyrkorådet och dess viktiga arbetsutskott. Därutöver har vi ordinarie 
eller ersättarplatser i alla församlingsråd och en ordförandeplatsen i Tavelsjö 

församlingsråd.  
 

Första året på mandatperioden har till en början präglats av utbildning och 
introduktion för förtroendevalda för att därefter allt mer handla om 
verksamheternas inriktning och mål. Ett viktigt dokument som arbetats fram är 

den s.k. församlingsinstruktionen FIN. Det är grunddokumentet för vad svenska 
kyrkan är och vill vara i Umeå den kommande mandatperioden. Den har blivit 

tydligare och enklare än tidigare och med en tydlig inriktning att mera förtroende 
och inflytande ska ges till den lokala nivån, de 6 församlingarna. Det är en fråga 
som ligger helt i Centerpartiet linje. Det gör också det ambitiösa arbetet med att 

miljöcertifiera Svenska kyrkan i Umeå.  
 

Under året har gruppen träffats i samband med fullmäktigesammanträdena. En 
ledamot har avsagt sig uppdraget och ersättare kommer att väljas vid 
kommande fullmäktige. 

 
Rune Sjöström gruppledare 

Rapport Centerkvinnorna 

Umeå Centerkvinnor  
Under 2018 har Umeå Centerkvinnor drivit frågor om Integration, Livshälsa, 
Mångfald och Jämställdhet.   

 
Året inleddes med ett firande av Internationella Kvinnodagen den 8mars då 
Umeå CK uppmärksammade Meretes.  I mars startade vi upp en serie öppna 

möten om i integration där migrationsverket, föreläsare som delade med sig av 
sina erfarenheter som första och andra generationens invandrare, en ung mans 

erfarenheter som ensamkommande samt deras framgångssagor tack vare ett 
gott mottagande och den egna drivkraften. Vi har också arrangerat alternativ 
After Work där Umeå Kommuns jämställdhetsstrateg berättar om Umeås 

jämställdhetsarbete och vad hon ser som nödvändiga åtgärder för ett mer 
jämställt Umeå. Utöver det har vi drivit kampanj på Facebook och arrangerat 

våra traditionella arrangemang så som blomskottsauktion och julgröt.   
 
Vi har återkommande delat flygblad och kampanjens fokusområde är jämställd 

hälsa, bättre förlossningsvård, vikten av att stärka kvinnojourerna, lika lön för 
lika arbete, alla jobb behövs integration.  

 
Anna-Karin Sjölander Ordförande  
 

 



         

     

Tavelsjö Centerkvinnor 
På årsmötet 4 mars 2018 berättade Petra Svedin, gruppledare i Lycksele om det 

asylboende som hon drev på campingen i Kattisavan 2015/2016. Efter sju 
månader stängde Migrationsverket förläggningen och de 64 boende fick flytta till 
olika ställen. Flyktingförläggningen ansågs vara en av de bästa i Sverige. 

 
På internationella kvinnodagen 8 mars uppvaktades Ulrika och Christer som 

driver Ettings Maskin & Servis AB i Långviken. 
 
Medlemsaktiviter: Deltog i konsert på Folkets Hus med Rickard Söderberg, 

aktiviteten delvis sponsrad av avdelningen. 
 

Sju deltagare åkte på studieresa med buss och tåg till Örnsköldsvik. 
Oppositionsrådet Anna-Britta Åkerlind och två Centerkvinnor tog emot oss och 

visade oss Stadshuset i Övik och vi fick se Hans Hedbergs museum bl a. 
 
Medlemsantalet 2018-12-31 34 st 

 
Solveig Granberg Ordförande  

 

Rapport Centerpartiets Ungdomsförbund 
CUF Umeå har under verksamhetsåret 2018 fortsatt arbeta som en tydlig rörelse 
för den unga grenen av Centerrörelsen. Avdelningsstyrelsen har under året 

bestått av ordförande Hampus Lindqvist, vice ordförande Niklas Westberg, Lovisa 
Milton Frykholm, Matilda Sandberg samt Joel Vännberg.  
 

Under året har avdelningen, främst under våren, arrangerat återkommande 
evenemang med syfte att skapa en mötesplats för politisk likasinnade, och öppna 
upp den politiska världen för unga människor. Dessa har inkluderat bland annat 

en Bowlingkväll samt en Tv-debattkväll.  
 

CUF Umeå har varit en del i ett antal skolbesök som gjorts under valrörelsen, 
bland annat på Dragonskolan och Midgårdsskolan. Delar av avdelningen har även 
tagit del i debatter. CUF Umeå har under verksamhetsåret fortsatt att vara en 

plats för unga, gröna liberaler att utveckla och hitta ett forum för sin röst. 
 

Rapport Centerstudenter 
Januari 
- Styrelsen väljs 20/1 2018 och består av Julia Algotsson (ordförande), Hanna 
Wennberg (ekonomisk ansvarig), Line Svegare Dalen (ledamot). 

Februari 
- Styrelsen sammanträder för första gången och beslutar att hålla en relativt låg 

profil under det kommande verksamhetsåret då majoriteten av styrelsen inte har 
möjlighet att engagera sig. 
- Styrelsen beslutar att starta ett Instagramkonto för att nå ut till fler potentiella 

medlemmar. Idag 
har kontot 118 följare och har 31 inlägg. 

- Styrelsen beslutar att bjuda in medlemmarna till Maktskiftessamtal mellan 
Gunnar Strömmar och 



         

     

Emil Källström, som hålls in Ö-vik. CS Umeå står för transportkostnaden för att 
locka fler 

intresserade. Totalt åkte 3 personer från Umeå. 
Mars 
- Ordförande och ledamot deltar på Centerstudenters Ordförandekonferens i 

Stockholm. 
- Styrelsen beslutar att CS Umeå ska stå för deltagaravgiften för sina 

medlemmar till Förbundsstämman, för att locka medlemmar att åka. 
April 
- Vi håller i aktivitet på c-expen ”Pizzakväll inför stämma” då förbundsordförande 

Simon Palme 
deltar. Totalt deltog 6 personer på aktiviteten. 

- Vi åker på förbundsstämman i Uppsala. Totalt 6 personer åkte från Umeå. 
Hanna Wennberg meddelar att hon kliver av som aktiv i styrelsen p g a 

studieresa. 
Maj 
- CS Umeå anordnar Pubkväll på Lottas Krog. 4 personer deltog. 

- Möte mellan ordförande Julia Algotsson och CUF Umeås ordförande Hampus 
Lindqvist där en gemensam sommaravslutning planerades. 

Juni 
- Sommaravslutning med CUF och CS ställs in p g a dåligt väder 
Augusti 

- Line Svegare Dalen meddelar att hon avgår från styrelsen. 
- Hanna Wennberg meddelar att hon avgår från styrelsen. 

- Julia tar tillsammans med Riksorganisationen beslutet att vänta med 
extrainsatt årsmöte tills efter 
valet. 

- Några medlemmar från CS Umeå deltar på Centerstudenters Valupptakt i 
Stockholm. 

- Julia deltar på skoldebatt på Forslunda Gymnasium, Liljaskolan och 
Balderskolan 
September 

- CS Umeå deltar på Välkomstmässan på Umeå Universitet.Tillsammans med oss 
står även toppkandidaterna Helena Lindahl, Ewa-maj Karlsson och Delia Zadius. 

- CS Umeå bjuder in till Proseccomingel. 7 personer deltog. 
- Styrelsen beslutar att CS Umeå ska stå för deltagaravgiften för sina 
medlemmar till Rådslaget, för att locka medlemmar att åka, enligt samma 

resonemang för Förbundsstämman i mars. 
Oktober 

- Nomineringskommittén påbörjar sitt arbete inför extrainsatt årsmöte. 
- Inbjudan skickas ut till extrainsatt årsmöte i samordning med Malin Stampe 
och Robert Steffens. 

- Delar av styrelsen medverkar på det nationelle evenemanget Rådslaget som 
hölls i Malmö. 

November 
- Extrainsatt årsmöte hålls där Amandah Andersson blir invald som ekonomisk 
ansvarig 

December 
- Glöggmingel med lussebullsbak hålls på Ålidhem. 

 

 



         

     

Slutord Centerpartiet i Umeå kommunkrets 
Inför valåret 2018 så var förväntningarna höga på att Centerpartiet skulle göra 
en bra valrörelse och att valresultat skulle många nya röster och nya mandat. 
Röstmålen sattes höga för att valorganisationen skulle känna en rejäl utmaning i 

valrörelsen. Alla röstmålen i de tre valen överträffades med råge. I kommunvalet 
nådde Centerpartiet så när som 0,02 procent 10 procent och tre nya mandat. 

Centerpartiets ”närodlade politik” med hela kommunen ska leva, öppenhet, 
medmänsklighet och i grunden alla människors lika rätt och värde var 
uppenbarligen en politik som väljarna gillade.  

Utan alla engagerade kandidater och funktionärer hade inte valrörelsen gett 
detta fantastiska valresultat. Ett Stort Tack för alla små och stora insatser till alla 

valarbetare. 
 
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 5 februari 2018 

 

 
 


