
Verksamhetsberättelse för 2018 Centerpartiet i Boxholm 
 

Verksamhetsåret 2018 har helt och fullt präglats av att 2018 var ett valår. 
Kretsen hade drygt 12-15 stycken engagerade och aktiva valarbetare som 

på ett mycket förtjänstfullt sätt genomförde en rad valaktiviteter i 
kommunen. Arbetet gav gott resultat – vi fick hela 15 % (14,99 % om 

man ska ange decimalerna...) av rösterna i kommunalvalet vilket var en 
rejäl ökning med 4, 2 % jämfört med valet 2014. Vi är också det parti 

som ökat näst mest i kommunen, de flesta andra partierna, förutom SD, 
gick tillbaka eller låg still. Även jämfört med riksdagsvalet var vårt 

resultat i kommunvalet imponerande, i Boxholm röstade 9,55 % på 
Centerpartiet till riksdagen medan vi i kommunalvalet landade på 15 %. 

Så sammanfattningsvis ska vi vara mycket nöjd och stolta över vårt 
valresultat! 

  

I punktform bestod valårets aktiviteter av: 
 

 20/3 Pendlarkampanj på Boxholms station 
 4/5   Valkampanjs-kick off med får och lamm vid Bjursdalen + 

samtalsfika utanför ICA 
 26/5  Gökotta med Valprogramslansering Pålsbo Äng 

 7/7     Kampanj på Malexander Triathlon med vattenflaskor och 
godis 

 28/7   Familjedag med Valupptakt för distriktet på Granforsen, 
Ekeby 

 11/8   Kampanj och Grön Bakluckeloppis Boxholm  
 16/8   Kampanj på Torget i Boxholm med fokus Näringslivsfrågor 

 16/8   Valdebatt med M och S i Föreningshuset, Malexander 
 20/8   Valdebatt med seniorfokus med M,KD,V och S på Bjursdalen 

 30/8   Kampanj utanför ICA med fokus boendefrågor 

 6/9    Kampanj på Torget i Boxholm med fokus vård och omsorg 
 9/9    Valvaka i Boxholm med smörgåstårta och storbildsTV (utan 

ljud ) 
 

Dessutom delade vi ut lokala flygblad i postlådor runt om i kommen med 
olika fokus för Rinna/Ekeby, Malexander, Åsbo/Strålnäs och Boxholms 

tätort. Valaffischer sattes upp runt om i kommunen, ensilagebalar med 
Valbudskap placerades ut och ett flertal tidningsartiklar visavi valet 

publicerades. Radio Östergötland kom och intervjuade oss när vi 
lanserade vår ide om Lokala utvecklingsplaner för hela kommunen och 

även när det gällde kommunikationer på Landsbygden vid macken i 

Malexander. Vi publicerade bilder på våra toppkandidater med deras 
respektive valbudskap på Facebook och lade ut något val-relaterat inlägg 

cirka varannan vecka under valkampen.  Allt beställt valmaterial (och det 
var rätt mycket…) gick åt och våra lokala flygblad likaså. 

Sammanfattningsvis arbetade vi hårt och det gav utdelning! 
 



Under 2018 gick våra toppkandidater på utbildningar arrangerade av 

Distriktet och Riks, Anna var med på utbildning för Val ledare arrangerat 
av riks den 23-24 mars och Therese gick en kurs i webbaserat valarbete.  

 

Staffan besökte kommundagarna i månadsskiftet januari/februari, denna 
gång på Arlanda. 

 
Basverksamheten under året bestod av styrelsemöten som vi hade 8 

stycken under året samt 10 stycken månadsmedlemsmöten på 
Bjursdalens Trivselhus.  

 
Vi lämnade in en motion till Kommunfullmäktige i mars om 

Trygghetsboende i hela kommunen. 
 

Efter valet fick vi i utökade mandat i Kommunfullmäktige där vi besatte 5 
stolar. Siv Friedmann Björk avsade sig sina uppdrag och Anna Jamieson 

gick in på hennes plats. Therese Leufvén valdes till andre vice ordförande i 
Kommunfullmäktiges presidium. Så långt gick ”eftervalsarbetet” lugnt till 

och som förväntat, men när ledamöter till styrelser och nämnder skulle 

fördelas så sammanföll det med att KS väldigt abrupt också ville klubba 
igenom en krympning av Kommunstyrelsen från 11 till 9 ledamöter. C 

yrkade på återremiss och beslutet sköts upp under en månad.  
Samtidigt skulle det parlamentariska läget i Boxholm redas ut – S hade 

efter valet inte längre egen majoritet men deklarerade att de inte skulle 
samarbeta med något annat parti. C beslöt sig för att gå i valtekniskt 

samarbete med KD och blev därmed den största oppositionsgrupperingen 
med anspråk på fler platser i nämnderna. Det tolererades inte av M som 

helt oväntat gick i valtekniskt samarbete med S varpå de två partierna 
kunde fördela alla presidie-platser i nämnder och styrelser efter eget 

huvud.  
Det av C återremitterade ärendet om politisk omorganisation kom upp i 

KF igen och röstades igenom av S och M tillsammans. Hela övriga 
oppositionen röstade på C.  

 

Under de månader den här parlamentariska röran pågick fick vi god 
uppmärksamhet i både radio och press med flera artiklar och radioinslag.  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att C, efter ett mycket bra 

valresultat, har motarbetats i nämnder och styrelser av M och S och 
därför inte har fått de platser som vi förtjänar. Men, vi låter oss inte 

nedslås av det utan kommer under mandatperioden att vara ett påläst, 
påstridigt och aktivt oppositionsparti!  

 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 51 medlemmar vilken är en liten och 

mycket välkommen ökning. 


