Centerpartiet i Knivsta
Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen har under 2019 haft följande sammansättning:
Boo Östberg, ordf., Kerstin Eskhult vice ordf., Maud Johansson kassör, Birgitta
Ljungberg-Jansson sekreterare samt ledamöterna Miriam Eriksson och Ann Jonsson,
Johan Eskhult och Thomas Bertilsson.
Ersättare Benny Borgman, Per Edstam och James McKie.
Adjungerade till styrelsen: Leif Eriksson
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 stycken protokollförda sammanträden.
Centerpartiet representerats i kommunens politiska nämnder och styrelser enl. nedan:
Kommunfullmäktige: Boo Östberg, Johan Eskhult och Kerstin Eskhult, ledamöter
Thomas Bertilsson och Birgitta Ljungberg-Jansson, ersättare
Kommunstyrelsen: Boo Östberg, 1:e vice ordförande
Socialnämnden: Kerstin Eskhult, ordförande.
Samhällsutvecklingsnämnden: Thomas Bertilsson, från oktober Leif Eriksson, ledamot
Utbildningsnämnden: Johan Eskhult, ledamot
Bygg och Miljönämnden: Ann Jonsson, från oktober Leif Eriksson, ersättare
Kommunfastigheter AB: Boo Östberg, 1:e vice ordförande
Knivstabostäder AB: Birgitta Ljungberg-Jansson, ledamot
Alsikebolaget AB: Benny Borgman
Överförmyndarnämnden: Birgitta Ljungberg-Jansson, ledamot
KF valberedning: Birgitta Ljungberg-Jansson, ordförande
Valnämnden: Stig Pettersson
Upplandsbygd: Per Edstam
Revisorer var Karl Gunnar Höglund och Tommy Höglund, ersättare Ulla Larsson.
Valberedningen har bestått av: Ulla Larsson, Magnus Douhan och Anders Eskhult.
Boo Östberg har varit ordinarie ledamot och Kerstin Eskhult ersättare i
distriktsstyrelsen.
Under året har Miriam Eriksson varit ordförande för Regionens lokala samråd HSVO och
för Nämnden för Kunskapsstyrning, vice ordförande Vårdstyrelsen samt ledamot
Regionfullmäktige och i Regionens samråd HSVO. Per Edstam har varit ersättare i
Regionfullmäktige.
Den 25 februari hölls årsstämma med 17 deltagande medlemmar.
Utöver sedvanliga årsstämmoförhandlingar gästades mötet av länets riksdagsledamot
Solveig Zander som berättade om turerna kring regeringsbildandet. Kerstin Eskhult
informerade majoritetsbildandet i kommunen. James McKie och Johan Eskhult delgav
mötet huvudpunkterna från Kommundagarna i Umeå. Boo Östberg berättade, under
rubriken ”Förändringens känsla av sammanhang” om det omfattande förändringsarbete
som den sk. ”5-PartiMajoriteten” (5PM) med C, M, MP, S och V har förutsatt sig
genomföra för att kunna fortsätta leverera god välfärd med hög kvalitet till ca 2000 fler
invånare i Knivsta med en budget 2022 som ligger flera 10-tals miljoner kronor lägre än
2018.
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Årsmötet antog en verksamhetsplan för 2019 med följande mål och aktiviteter för en
aktiv Centerpolitik:
Mål
Att under mandatperioden vara pådrivande i det kommunala
förändringsarbetet (se nedan under ”Summering av 2019”)
Att öka medlemsantalet med 10 nya medlemmar under 2019

Uppnått
Ej uppnått

Aktiviteter
1. Att ta fram och genomföra en ny kommunikationsplan som innehåller åtgärder och
aktiviteter inom både opinionsbildning och kommunikation
Ej uppnått
Tyvärr har inte detta arbete inte påbörjats under året (se nedan under ”Summering
av 2019”)
2. Att bedriva en aktiv medlemsvård bland annat genom att hålla medlemsmöten och
aktiviteter med syfte att attrahera både gamla och nya medlemmar
Uppnått
Partimedlemmarna har under 2019 inbjudits in till två (2) medlemsmöten:
Den 6/11 hölls ett öppet medlemsmöte i Alsike (se punkt 7 nedan)
Den 25/11 under temat ”CiK i CIK” med bl.a. visning av Knivsta Centrum för Kultur
och idrott (CIK) för medlemmarna i Centerpartiet i Knivsta (CiK)- mötet ställdes
dock in pga få anmälningar.
3. Att ta vara på de nya medlemmarnas idéer och initiativ samt nuvarande
medlemmarnas erfarenheter
Delvis uppnått
Tyvärr har inte årets nya medlemmar engageras och tagits tillvara på bästa möjliga
sätt. Men flera något nyare medlemmar har, tillsammans med dem med längre
politiskt erfarenhet, har visat mycket stort engagemang och lagt mycket tid i
styrelsearbetet och inom sina respektive förtroendeuppdrag.
4. Att engagera nuvarande medlemmarna i medlemsrekrytering
Ej uppnått
Målet var att öka medlemstalet med 10 nya medlemmar. Under året har tre (3) nya
medlemmar tillkommit, medan 2 flyttat till annan kommun och 1 har valt att inte
förnya sitt medlemskap. Det innebär att medlemstalet är oförändrat 45.
5. Att aktivt delta på sociala medier genom att hålla hem- och Facebooksidan
uppdaterad med information, delta i lokala Knivsta grupper
Uppnått
Knivstakretsens Facebooksida har kontinuerligt uppdaterats med aktuell debatt –
drygt 50-talet inlägg där en del länkat till Knivstagruppen
6. Aktivt arbeta med nyheter, debattartiklar och insändare
Ej uppnått
i traditionell media
Centerpartiet har som enskilt parti tyvärr inte publicerats alls under året, varken med
insändare eller i nyhetsartiklar. Inom ramen för 5PM har dock ett flertal debattartiklar
publicerats där Centerpartiet medverkat.
7. Att driva en ”närodlad politik” med aktiviteter, arrangemang, cirklar,
temakvällar för kommuninvånarna
Uppnått
Den 6/11 arrangerades ett öppet lunch- och medlemsmöte i Alsike för daglediga
med riksdagsledamöterna Solveig Zander, Socialförsäkringsutskottet, och Emil
Källström, ekonomisk talesperson, som berättar om januariöverenskommelsen och
hur den påverkar privatekonomin under rubriken ”Har vi råd med fler barn?” Inför
mötet delades det ut ca 2000 flyers, främst i Alsike och en halvsidesannons
publicerades i Knivsta nytt samt på Centerpartiets Facebook-sida.
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Centerpartiet deltog i torghandeln i Knivsta vid tre tillfällen i augusti och september
då det såldes närodlade grönsaker med produktinformation om närodlad politiklogga.
I september gavs Centerpartiet möjlighet att tala om ”framtidens välfärd” vid en
medlemsaktivitet i Husby-Långhundra hembygdsförening med 50-talet deltagare.
Distriktsstämma
Den 13 april arrangerades årets distriktsstämma i Uppsala. Knivsta representerades av
Kerstin Eskhult, Birgitta Ljungberg-Jansson och Miriam Eriksson samt Boo Östberg som
deltog på Distriktsstyrelsens mandat
EP-valet
Centerpartiet tog initiativet till att arrangera en EP-valdebatt den 18 maj i samband med
Knivsta Marknad där samtliga partier fick bjuda in varsin representant. Centerpartiet
representerades av Emma Wiesner, 3:a namnlistan till EP-valet.
Utöver det delade kretsen ut ca 2.000 flyers på perrongen och i brevlådorna. 100
affischer sattes upp i Knivsta och Alsike tätorter samt på landsbygden.
EP-valet resulterade att Centerpartiet fick totalt 10,78% av rösterna i riket (jämf. 6,49%,
2014). I Knivsta röstade 13,76% på C (jämf. 8,33%, 2014).
Summering av 2019
Det har varit ett mycket bra samarbete i 5PM, men samtidigt har det varit mycket
krävande. Centerpartiets representanter i styrelser och nämnder har dock på det hela
taget fått gott gehör för vår C-politik. Bl.a. har 7 av 8 uppdrag till förvaltningen fått en
stark Centerfärg. Men det mesta (¾) av 5PM-arbetet återstår fram till valet 2022. Det
kommer kräva fortsätta fokus och målmedvetet. Förändringsarbete behöver fortsätta
och prioriteras ytterligare. Det finns stora utmaningar för att hålla en budget i balans så
att vi kan hålla mandatlöftet att ta tillbaka skattehöjningen med 70 öre och stegvis sänka
skatten med 20 öre 2021 och 50 öre 2022. Verksamhetsmässigt finns också stora
utmaningar. Bl.a. inom samhällsbyggnad med fokus på t.ex. vatten och avlopp, mobilitet,
levande landsbygd. Inom Socialnämnden är ekonomin extremt tuff och kommer kräva
omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete med bl.a. nya arbetssätt och
digitalisering för att kunna fortsätta leverera god välfärd i alla åldrar. Stora förändringar
är också att vänta externt beträffande ny lagstiftning samt i samarbetet med Regionen
kring ”nära och effektiv vård”.
För verksamhetsåret 2019 bedöms fyra (4) av nio (9) mål/uppdrag som ”Ej uppnådda”.
Det huvudsakliga skälet är nog att tid och ork inte riktigt funnits då 5PM tagit mycket tid
och kraft. Det pekar på behovet av att se över det interna partiarbetet så att fler blir
aktiva i att driva det partiinterna arbetet. Det är kanske dags att åter titta på möjligheten
att bilda en ”beställar- och utförarorganisation” för Centerpolitiken?
Vid 2019 års slut hade kretsen 45 medlemmar (45, 2018).
Tack till alla som med idogt arbete bidragit till verksamheten
och Centerpartiet i Knivsta och till alla andra medlemmar inte
alltid hörs och syns mest men som ändå bidrar med så
mycket!

Januari 2020
Styrelsen

KNIVSTA
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