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Vi utgår från den gamla koalitionen S-M-C som är ansvariga för den förra mandatperiodens urusla 

utgångsvärden, nu med tillskott av MP-V i den nya majoriteten.   

 

Den nya koalitionens avsiktsförklaring för mandatperioden 2019-2022 i Knivstanytt 2018 v47:   

Förändringar för stabil ekonomi och ett hållbart Knivsta under Prioriterade 

huvudområden:  
 

1. Balans och ny ordning i ekonomin och arbetsmodeller för att säkra att långsiktigt kunna 

fortsätta leverera välfärdstjänster av god kvalitet 

Anm. Ingångsvärdet är urusel ekonomi - Börja med en opartisk analys av förra 

mandatperiodens ekonomiska handläggning och redovisa den offentligt, dra slutsatser inför 

framtiden? 

 

2. Minskat beroende av Exploateringsintäkter i driftbudget 

Anm. Börja med att redovisa en budget som inrymmer nuvarande och förväntade 

exploateringar på en tidsaxel med hänsyn till byggstopp begränsade av avloppsreningen? 

 

3. Ett förändringsarbete där organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen 

från Agenda 2030 i kommunens arbete 

Anm. Hittills har vi inte sett några initiativ till reformering - Precisera förändringsarbetets 

omfattning? 

 

4. Hållbarhet i alla tre aspekter prioriteras med målsättningar och utgångspunkt från Agenda 2030 

Anm. ? Beskriv vad som avses? 

 

5. Medborgardialog av olika slag för att öka Knivstabornas möjlighet att aktivt delta i 

samhällsbygget 

Anm. Beskriv omfattning, i vilka skeden och hur det ska genomföras? 

 

6. Samhällsutvecklingen ligger fortsatt i fokus i Sveriges mest attraktiva region.  

Väljarnas syn på utvecklingen och åsiktsförklaring i valet är en naturlig ingrediens i detta. Breda 

anslag förutsätter breda politiska lösningar. 

Anm: Utfyllnadstext - Åsiktsförklaringen var att M(-3), S(-1), V(-1) tappade mandat i valet? 

Förlorarna som ivrar för kraftig expansion har gått samman och fått med C & MP – Behöver 

förtydligas! 

 

7. Vi står bakom fyrspårsavtalet och den process, för att följa upp och planera 

samhällsutvecklingen, som finns beskriven. Utmaningen är stor och långsiktig och fordrar 

samverkan med olika parter, inkl medborgarna i Knivsta. 

Initialt görs konsekvensanalys av hur avtalet på lång sikt påverkar Knivsta kommun 

Anm. Övriga partier var klart för en bättre anpassad expansion av utbyggnadstakten, ett 

lugnare tempo anpassad till infrastrukturer och kommunens ekonomi. En beskrivning av 

tänkt fortsättning är på sin plats? 
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Vs och MPs svar på: Varför koalition med S-M-C?  

 

a. Nu är vi en del av majoriteten, vilket betyder att vi har helt andra möjligheter att påverka 

hur beslut hanteras och fattas. 

Vi kommer naturligtvis att försöka påverka den nybildade majoriteten i det vi menar rätt 

riktning. 

Anm.  

Ska bli intressant att följa vilka frågor som tas upp och hur det fungerar i praktiken? 

Vilka sitter i framsätet och vilka sitter i baksätet? 

 

b. Vi är däremot inte intresserade av att fortsätta älta de felaktigheter som föregående 

majoritet och företrädare begått. Det har de redan fått erfara effekten av i det senaste 

valet. Hur många gånger vi än lyfter de frågor som varit i domstolar, TV-program och 

sociala media kommer vi inte få några nya svar. 

Vi ser nu framåt, med gamla felaktigheter i minnet för att inte återupprepas.  

Anm.  

1. Intressant att V&MP erkänner att felaktigheter har begåtts.  

2. fortsätta älta? V & MP tycks ha accepterat att lägga locket på - Eller? 

3. Hur många gånger vi än lyfter frågorna kommer vi inte att få några nya svar. Där tror 

jag V & MP har fel. 

 

 

Ls & KDs motivation till varför de valde att inte ingå i Alliansen med M-S-C  
 

Motivationen var i huvudsak att de vill ha en lugnare expansionstakt, dvs. inte ställde upp på 4-

spårsavtalet. 
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