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Hej! 

Innan valrörelsen drog igång meddelande KD att vi gick till val som eget parti och inte som 

en Allians. Det var på intet sätt ett dramatiskt beslut, utan grundande sig i att vi ville kunna 

föra fram våra medlemmars ståndpunkter om bland annat lägre byggnadstakt och kritik mot 

fyrspårsavtalet. Vi meddelade dock också att målet var att bilda ett alliansstyre som driver 

borgerlig politik för ett bättre Knivsta. 

Både mitt parti och våravänner i Liberalerna nådde fantastiska valresultat och ökade med 

4,1% respektive 2,2%. Redan på valnatten syntes vilken riktning Knivstaborna ville ta 

kommunen åt – de partier som liksom mitt vill ha en försiktigare byggtakt ökade, och de som 

vill öka och förtäta minskade. 

Direkt efter valet påbörjades sedvanliga förhandlingar i syfte att få till just ett borgerligt styre. 

De samtalen kom att pågå i över två månader, men den återhållsamma och borgerligapolitiken 

våra båda partier önskade fick inget gehör. Utöver strategier kringbyggnadstakten sökte vi 

också konstruktiva dialoger om kommunens ledarskap och ekonomi, som vi hade synpunkter 

på, men vi möttes av kalla handen. Vi bjöd inte bara in ledande politiker utan även deras 

partiorganisationer till samtal, dock utan att få svar på våra öppna frågor inför ett samarbete. 

Plötsligt en dag möttes vi istället av förakt i media med påståenden om att vi skulle samarbeta 

med Socialdemokraterna enbart för att stänga ute Moderaterna. Det var inget som direkt 

främjade samarbetet inom Alliansen, och vi tog det som ett tecken på att M gett upp och inte 

ville komma till en lösning med oss. Vi lämnade olika konstruktiva förslag för att komma 

fram till en lösningen, men fick ingen återkoppling. 

Tyvärr har valresultatet helt negligerats av den nu styrande majoriteten för att stänga ute 

kritikerna till bland annat fyrspårsavtalet. Istället för att ta itu med problemen valde man att 

söka nya oheliga allianser, något vi beklagar. Att M och C valt att höja skatten med 70 öre är 

för oss helt obegripligt, men än mer obegripligt är att man samregerar med S och V. 
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