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Styrelsen för Kristdemokraterna i Uppsala har under 2018 bestått av nedan antecknade personer, 

och har sammanträtt elva gånger.  

 

Mimmi Westerlund Ordförande 

Evelina Solem  1:e vice ordförande 

Jan-Erik Ågren  2:e vice ordförande 

Margit Borgström Ledamot 

Rickard Löfberg  Ledamot 

Anna-Karin Vaz Contreiras  Ledamot 

Oscar Svensson  Ledamot 

Elias Sjögren  Ledamot 

Ingemar Virsén  Ledamot 

Jonas Segersam  Adjungerad, kommunalråd 

Victor Landing  Adjungerad, pol. sekr. 

 

Styrelsens största fokus låg givetvis på höstens val. Vår målsättning var att utöka antalet mandat i 

kommunfullmäktige från 4 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, till 6 ordinarie och 3 ersättare. Det är 

med stor glädje vi nu konstaterar att vi nådde målet! Hela 7,13 % av väljarna i Uppsala valde att rösta 

på vårt parti, vilket är 2786 personer fler än föregående val.  

 

Vi började tidigt att jobba utifrån den lokala strategin vi diskuterade på föregående årsmöte. Under 

mars och april gick startskottet för ”Lilla valrörelsen” där partiet centralt ville se ökade 

kampanjinsatser runtom i landet. Vi valde då att trycka upp en stor mängd lokala flygblad för 

brevlådelappning i våra åtta utvalda prioriterade områden, och delade ut riktade budskap tre veckor 

i rad. Budskapen handlade om trygghet, vård och äldreomsorg. Ett exempel på prioriterat område 

som omfattades av satsningarna i både lilla och stora valrörelsen är Storvreta. Där ser vi tydligt att 

våra punktinsatser troligen gjort skillnad, då vi ökade i alla fem Storvreta-valdistrikt (se nedan tabell). 

 

Valdistrikt 2014 2018 %-ökning Antal personer Röstberättigade 

Storvretabygden 8,59% 13,54% +4,95 56 till 98 (+42) 838 

Storvreta-Lyckebo 13,86% 14,67% +0,81 144 till 148 (+4) 1163 

Östra Storvreta 9,82% 12,86% +2,79 111 till 142 (+31) 1223 

Norra Storvreta 11,43% 14,55% +3,11 118 till 152 (+34) 1164 

Gamla Storvreta 8,14% 10,99% +2,85 57 till 73 (+16) 742 



 

 

 

 

Förutom brevlådelappningen enligt vår strategi besöktes vi också av Ebba Busch Thor vid ett antal 

tillfällen under våren. Dels genom förvalsturnén med utfrågare såsom Bert Karlsson, där vi bjöd in till 

öppen träff på Elite Hotell Academia och blev omkring 90 deltagande. Johan Ingerö vikarierade som 

utfrågare istället för Calle Schulman som sent omsider fick förhinder. Dels deltog Ebba Buch Thor 

också i en utfrågning arrangerad av Pingstkyrkan, som under våren frågade ut alla partiledare. 

 

För tredje året i rad deltog vi också i 60+mässan under våren. Vi fick en mycket god uppslutning av 

engagerade medlemmar som hjälpte till att bemanna vår fina monter. Gensvaret från besökarna 

upplevdes också som mycket positivt, en trend vi kände igen från föregående år men som vi kände 

hade tilltagit ytterligare. 

 

Efter lilla valrörelsen kunde vi utvärdera vår kampanjorganisation för att se om vi behövde göra 

någonting annorlunda i den stora valrörelsen efter sommaren. Det var värdefullt att dra lärdomar om 

vad som fungerade bra och mindre bra.  

 

Något som också var värdefullt var att vi investerade i en kickoff för våra valbara namn på 

kommunlistan, det vill säga de första nio personerna. Vi åkte iväg på en 24h-kryssning med Viking 

Line där vi lärde känna varandra och satt ned och gick igenom kommunala handlingsprogrammet på 

detaljnivå för att öka kunskapen om våra politiska förslag. Detta var mycket uppskattat och stärkte 

lagkänslan inför sommaren och valrörelsen. 

 

Vi hade också förmånen att ha många anställda i partiorganisationen vilket finansierades gemensamt 

av kommunen, regionen och distriktets partiorganisationer. Totalt var vi sju politiska sekreterare och 

två ombudsmän. Detta gav mycket bra förutsättningar att bemanna valstugan, lappa lådor och höja 

ambitionsnivån i sociala medier. 

 

Sammantaget fungerade organisationen väl och samtliga våra mål uppnåddes. Detta hade inget gått 

utan alla engagerade medlemmar som alltid ställer upp när det behövs, oavsett om det handlar om 

att packa kallelser inför medlemsutskick, skoldebatter eller kampanjer!  

 

Givet den turbulenta tiden direkt efter valet med omedelbara förhandlingar om styret i kommunen 

var det extra skönt att ha en partiorganisation som bygger på tillit och gemenskap. När andra partier 

svajade stod Kristdemokraterna fast trots att förhandlingarna var både många och långa. Tillslut blev 



 

 

 

det tyvärr ett nytt styre bestående av S, L och MP, vilket innebar att vi gick i opposition tillsammans 

med M och C under namnet Uppsala-Alliansen.  

 

Vi är väldigt glada och nöjda med att vårt kommunalråd Jonas Segersam nu är 2:e vice ordförande i 

Utbildningsnämnden och därmed gruppledare för Uppsala-Alliansgruppen. Glädjande är också att 

fler kristdemokrater är 2:e vice ordförande i nämnder: Sarah Havneraas (Kulturnämnden), Cecilia 

Hamenius (Uppsala Skolfastighetsbolag) samt Jan-Erik Ågren (Valnämnden) och Kjell Blückert (Bror 

Hjorts stiftelse). 

 

Nu laddar vi om inför det viktiga Europaparlamentsvalet i maj senare i år, stärkta av ett positivt 2018 

med ett bra valresultat och en ökad medlemsbas både på riksnivå och lokal nivå. 

 

Nedtecknat av 

Mimmi Westerlund, ordförande 

2019-01-16 


