Centerpartiet i Knivsta
Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen har under 2017 haft följande sammansättning: Boo Östberg, ordf., Kerstin Eskhult
vice ordf., Maud Johansson kassör, Birgitta Ljungberg-Jansson sekreterare samt ledamöterna
Anna Lindsjö, Olga Granlöf och Lars Johansson.
Ersättare Annegret Stackenström, Johan Eskhult, Ann Jonsson och Sylvia Eckerdal.
Adjungerade till styrelsen: Anders Eskhult, gruppledare, Per Edstam, Sofia Eskhult, Miriam E
och Marianne P
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 stycken protokollförda sammanträden.
Revisorer har varit Karl Gunnar Höglund och Tommy Höglund med Magnus Douhan som
ersättare.
Valberedningen har bestått av: Ingemar Hansson (sammankallande), Marianne Pihl och Ulla
Larsson.
Boo Östberg har varit ordinarie ledamot och Kerstin Eskhult ersättare i distriktsstyrelsen.
Centerpartiet har 2016 representerats i kommunens politiska nämnder och styrelser enl. nedan:
Kommunfullmäktige: Anders Eskhult, Boo Östberg och Kerstin Eskhult, ledamöter
Olga Granlöf och Johan Eskhult, ersättare
Kommunstyrelsen: Anders Eskhult och från 1/8 Kerstin Eskhult 1:e vice ordförande, ersättare
Boo Östberg
Samhällsutvecklingsnämnden: Anders Eskhult och från 1/8 Boo Östberg 1:e vice ordförande,
ersättare Boo Östberg och från 1/8 Birgitta Ljungberg-Jansson
Utbildningsnämnden: Olga Granlöf och från maj Johan Eskhult, ledamot
Socialnämnden: Kerstin Eskhult 1:e vice ordförande, ersättare Birgitta Ljungberg-Jansson.
Bygg och Miljönämnden: Boo Östberg ordförande och som ersättare Johan Eskhult och från
maj Ann Jonsson.
Överförmyndarnämnden: Anna Lindsjö, 1:e vice ordförande
Knivsta vatten: Birgitta Ljungberg-Jansson, ledamot
Kommunrevisor: Karl-Gunnar Höglund
Nämndeman: Sofia Eskhult
KF valberedning: Olga Granlöf
Valnämnden: Stig Pettersson
Kommunbolagens styrelser: Anders Eskhult och från 1/8 Kerstin Eskhult
Under året har Per Edstam varit ersättare i Landstingsfullmäktige.
Den 27 februari hölls årsstämma med 17 deltagande medlemmar
Utöver sedvanliga årsstämmoförhandlingar fick medlemmarna ta del av ett föredrag av Karin
Eksvärd, agr. dr. i landsbygdsutveckling, om ”Tillgång på säker mat, idag och i morgon”.
Stämman tog också beslut om att utse styrelsen till nomineringskommitté, godkänna regler för
nomineringsprocessen fram till nomineringsstämmen i samband med kretsårsmötet i februari
2018.
I april deltog Knivsta med 3 ombud samt 2 ersättare vid distriktsstämma i Alunda den 8/4.

Årsmötet antog en verksamhetsplan för 2017 med följande punkter:
1.

Att hålla medlemsmöten och -aktiviteter
Uppnått
Partimedlemmarna har under 2017 inbjudits in till fem (5) medlemsmöten
23/5 ”Valvinst 2018” med val av nya förtroendeuppdrag, processen och provvalet samt
en fantastiskt trevlig grillkväll i Gredelby hagar.
15/8 ”Valvinst 2018” med information om kyrkovalet, nomineringsprocessen, provval
och presentation av valledningen och höstens aktiviteter.
12/9 ”Kommunikationsutbildning” (se även pkt 4 nedan)
9/10 ”Land- och stadresan 2.0” (se pkt 8 nedan) öppet medborgarmöte med efterföljande
medlemsmöte om Översiktsplan och statens förslag om 4 spår med bostadsbyggande.
2/12 ”Adventsfest med smak av jul” där deltagarna bjöds på mat, stand up-underhållning
och trivsam samvaro.

2.

Att ta vara på nya medlemmarnas idéer/initiativ och på erfarna/avgående
medlemmarnas erfarenheter av politiska gärning
Uppnått
(Se nedan punkt 8 om Politikerskola)

3.

Utarbeta en sammanträdesplan för 2017
Uppnått
I verksamhetsplanen presenterades och fastställdes en sammanträdes plan kopplat till KFmötena och andra viktiga Centerhändelser under året.

4.

Kompetensutveckling kring kommunikation och organisationsstruktur för ökat
medlemsinflytande
Uppnått
Den 12 september hölls en ”Kommunikationsutbildning – steg 1” under ledning av
Christina Wallin från Centerpartiets Regionenhet.

5.

Ta fram en plan för och engagera medlemmarna i medlemsrekrytering: Minst 7
nya medlemmar
Uppnått
Ett lokalt medlemsvärvarmaterial har använts och under året har kretsen fått 10 nya
medlemmar (C 52, CK 11, CUF 3, CS 2 = 65 individer -1 som har lämnat Knivstakretsen).

6.

Att aktivt delta på sociala medier genom att hålla hem- och Facebooksidan
uppdaterad med information, delta i lokala Knivsta grupper
Uppnått
Knivstakretsen startade en ny öppen Facebooksida i mars 2017 som kontinuerligt har
uppdaterats med aktuell debatt – 150-talet inlägg och 6 st videofilmer som också länkats
till hemsidan.

7.

Aktivt arbeta med nyheter, debattartiklar och insändare i traditionell media
Centerpartiet har skrivit fem (5) insändare och debattartiklar.
Uppnått
Centerpartiet har också fått nyhetspublicitet i SVT, UNT och KnivstaBygden, bl.a:
Anders lämnar – ”Ett väl förberett beslut”, säger Anders Eskhult (C), Knivstabygden 31/7
Hållbarhet – ”Idag förbrukar vi mer resurser än vi återskapar”, säger Boo Östberg (C), 21/8
Stadsodling – med Olga Granlöf (C) i Ring P1
Anna Lindsjö – Intervjuades från partistämman i Malmö den 28/9
Så överlever du en krissituation – ”fyra tips”, av Boo Östberg (C), 21/7

8.

Att driva en ”närodlad politik” med aktiviteter, arrangemang, cirklar, temakvällar
för kommuninvånarna
Uppnått
En Politikerskola hölls under april med ett drygt 10-tal deltagare, både gamla och nya
medlemmar samt några övriga kommuninvånare, som vid 3 träffar lärde ut och lärde mer
om kommun-, region- och riksdagspolitiken.
Centerpartiet deltog i torghandeln i Knivsta vid två tillfällen i september då det såldes
närodlade grönsaker i pappåsar med närodlad politik-logga.
KnivstaMässan arrangerades av Knivsta företagarförening den 24/9. Centerpartiet var
med både som utställare i mässhallen i kommunhuset och med försäljning av närodlade
grönsaker i pappåsar med närodlad politik-logga.
Den 9, 10, 18 och 19 okt. hölls öppna medborgarmöten i Knivsta, Vassunda, Lagga och Långhundra
under rubriken ”Land- och stadresan 2.0” där
Birgitta Ljungberg-Jansson, Kerstin Eskhult,
Anders Eskhult och Boo Östberg presenterade
statens förslag om 4 spår och bostadsbyggande samt
vilket inflytande Centerpartiet haft i den pågående
översiktsplaneringen. Erfarenheterna från de fyra
mötena med 50-talet deltagare sammanställdes i ett
PM och kommunicerades via mejl till deltagarna
och i en debattartikel i KnivstaBygden.
Demokratiresan med underrubriken ”slow politics” – ett lite långsammare och mer
filosofiskt samtal om demokratins villkor – hölls i kommunhuset den 23 november av
Anna Lindsjö och Boo Östberg. Arrangemanget erhöll mikrostöd från riksorganisationen.

9.

Påbörja och driva nomineringsprocessen för val till kommunfullmäktige 2018
Under hösten har nomineringar och provval till KF i Knivsta genomförts. Uppnått
Nomineringskommittén har därefter tagit fram ett förslag till valsedel som läggs fram för
nomineringsstämman den 14 februari 2018.

10. Inrätta en valledningsgrupp inför valet 2018
Uppnått
En valledningsgrupp har utsetts med Miriam Eriksson, Marianne Pihl och Sylvia
Eckerdal samt en strategigrupp och en sociala medier-grupp. Därtill kommer olika tema
att bildas som kommer arbeta med olika delar av valrörelsen fram till valet den 9/9, 2018
Utöver detta har Centerpartiet under året aktivt samarbetat inom den styrande Alliansen. I
huvudsak har det fungerat väl, trots att det stundtals har varit svårt att få igenom en ren
Allianspolitik i KF pga SD:s vågmästarroll och att det allt för ofta blivit kompromisser med
hela eller delar av oppositionen som lett till urvattnad mellanmjölkspolitik i allt för stor
omfattning.
Till den konkreta politiken har Centerpartiet tagit initiativ och drivit på i många frågor. Det
mest väsentliga inflytandet som Centerpartiet haft är framtagandet av ”Översiktsplan 2017”.
Plankartorna är i det närmaste exakt det förslag som Centerpartiet drivit och förankrat i
kommunpolitiken med början 2014.
Vi har alltså fått fullt gehör för vårt förslag om att tätorterna Knivsta-Alsike ska smälta
samman till en ”apelsin med en grön kärna”. Det innebär en effektiv infrastruktur och
markanvändning samtidigt som det bidrar till en grönstruktur med parker, biodiversitet och
ekosystemtjänster.

Centerpartiets förslag 2014

à

Översiktsplan 2017
(med C-förslaget överlappande)

ÖPn pekar också ut Vassunda, Spakbacken och Lagga kyrkby som utvecklingsområden på
landsbygden. Det är viktigt för att säkerställa elevunderlaget och Lagga skolas framtid.
Översiktsplanen (ÖP) tar även ställning för bl.a:
• En prioritetsordning med 1) gång och cykel, 2) kollektivtrafik och 3) biltrafik i tätorterna
• Bredband i hela kommunen
• Att jord- och skogsbruk (agrara näringar) är ett prioriterat allmänintresse för en levande
landsbygd
Tyvärr fick vi inte igenom något utpekande av LIS-områden (Landsbygdsutveckling i sjönära läge).
Centerpartiet har även, genom Kerstin Eskhult som ingått i förhandlingsledningen, haft en
aktiv del i avtalet med staten om 4 spår, stationsläge i Alsike, ny påfart på E4:an och gångoch cykelvägar för en utbyggnad om cirka 15.000 nya bostäder fram till 2057. Det motsvarar
en befolkningsutveckling med i genomsnittlig 2,6% per år, vilket ligger i linje med den takt
som Knivsta haft des senaste fem åren (2,1-4,7%) och de 2,3% som kommunen vuxit med i
genomsnitt sedan den bildades 2003.
Vid 2017 års slut hade kretsen 64 (=65-1) medlemmar (55, 2016).
Tack till alla som med idogt arbete bidragit till verksamheten och
Centerpartiet i Knivsta. Ett särskilt tack till dem som inte alltid
hörs och syns mest men som ändå bidrar med så mycket!
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