
Punktprogram                       inför kommunvalet 2022

Foto: Matilda Hübinette, centrala Knivsta

Knivsta.Nu är ett 100 % lokalt parti som styrs genom våra lokala medlemmar i Knivsta, inte från
ett moderparti. Det som är bra för Knivsta är viktigare än ideologi för oss!

Vi vill att Knivsta ska vara ett vara ett tryggt och trivsamt samhälle med måttlig expansionstakt.
Bra utbildning och stärkt medborgarinflytande är avgörande för oss.

Öppenhet och transparens är viktigt för en välfungerande demokrati. Vi anordnar därför öppna
veckomöten för alla kommuninvånare där vi informerar om det som händer i Knivstapolitiken.

Våra främsta fokusområden är att:

● Bygga trivsamt och tryggt: Knivsta ska vara en trygg och trivsam plats att bo på
med en hållbar expansionstakt. Dagens kraftiga utbyggnation är inte förankrad hos
kommunens invånare. Vi vill att det under kommande mandatperiod snarare ska
byggas lummiga och trivsamma områden med småhus och radhus, istället för som
idag då det byggs högt och trångt. Det är viktigt att bevara och planera för fler
grönytor och rekreationsområden i centrala delar.

● Skola och förskola: I vår budget är skolan prioriterad och vi verkar för hög kvalitet i
förskola och skola, mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan samt att
skolvägar och cykelvägar är säkra.

● Ekonomiskt ansvarstagande med fokus på kommunens kärnuppgifter: Vi
prioriterar i första hand kommunens kärnuppgifter, såsom skola, vård- och omsorg
framför att spendera pengar på olika specialprojekt.
Ekonomiskt långsiktigt ansvarstagande är viktigt, varje skattekrona ska användas på
bästa sätt för kommuninvånarna.

● Transparens och öppenhet: Vi vill införa ett större medborgarinflytande genom
bättre dialog med invånarna före viktiga beslut.

● Bygga ut den nära vården i kommunen: Vi verkar för att stärka och bygga ut den
nära vården.



Foto:Matilda Hübinette, siluett över Knivsta

Kommunen ska vara en trygg plats att bo på genom att:

● genomföra trygghetsanalyser vid planering av ny bebyggelse
● införa kommunala trygghetsvakter i väntan på fler poliser
● verka för utökad kameraövervakning på utsatta platser
● införa bättre belysning på otrygga platser
● blanda olika typer av boendeformer i nybyggnation
● valfrihet att välja transportsätt, vilket ger trygghet och flexibilitet
● verka för fler och säkrare gång- och cykelvägar
● prioritera tidiga adekvata insatser för barn och unga



Foto: Matilda Hübinette, Ängbyskogen

Vi vill minska expansionstakten och bevara naturvärden genom att:

● minska expansionstakten och hålla en en rimlig befolkningsökning
● spara centrala grönområden och utveckla rekreationsmöjligheter
● utveckla både tätort och landsbygd
● ta fram genomtänkta detaljplaner som efterföljs av byggherrarna
● prioritera bra boendemiljö framför kortsiktiga kommunala exploateringsintäkter
● prioritera att bygga i mänsklig skala i centrala lägen
● möjliggöra för fler centrala p-platser
●  möjliggöra för stadsnära odling när nya stadsdelar planeras
● undvika att bygga på jordbruksmark
● satsa på socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar nybyggnation



Vi vill satsa mer på barn och unga genom att:

● prioritera barnomsorg och skolverksamhet
● fler vuxna i förskola och skola
● öka lärartätheten i grundskolan
● tidigt sätta in insatser för barn och unga som behöver extra stöd
● uppmuntra unga till entreprenörstänk
● samverka med det lokala näringslivet
● samverka med förenings- och kulturlivet
● verka för mångfald bland utförare av skola och förskola
● ta fram handlingsplaner som efterföljs
● prioritera fler åtgärder som främjar folkhälsan



Bilden visar Knivsta kommuns  kostnader i procent år 2021

Vi vill ta ekonomiskt ansvar genom att:
● styra med fokus på en långsiktigt hållbar ekonomi
● använda kommunens intäkter ansvarsfullt, resurserna ska prioriteras för
kommunal kärnverksamhet
● långsiktigt minska beroendet av exploateringsintäkter
● verka för fler lokala arbetstillfällen
● verka för ett bra lokalt företagsklimat
● möjliggöra för olika driftsformer inom kommunens verksamhet
● vara återhållsam med kostnader som avsätts till konstprojekt vid nyproduktion
● ta höjd för en ökande äldre befolkning där resurser avsätts för en värdig
ålderdom



Foto: Matilda Hübinette, Valloxen

Vi vill förbättra demokratin och skapa ökad öppenhet genom att:
● stora beslut ska föregås av tidig dialog som ger inflytande
● införa en medborgarbudget där invånarna inbjuds att vara med och påverka

en del av kommunens budget
● kommunala beslut ska lättare kunna spåras via handlingar på kommunens

webbplats
● vissa beslut bör kunna tas med stöd av lokala folkomröstningar
● vara öppna för samarbete med alla partier som delar vår politiska uppfattning



Foto: Matilda Hübinette, landsbygd i Vassunda

Vi vill bidra till en mer levande landsbygd genom att:

● eftersträva att bevara jordbruksmark istället för att bebygga jordbruksmark
● äganderätten ska respekteras och god kommunikation mellan fastighetsägare och
kommunen är av vikt när landsbygden utvecklas
● verka för fibernät i hela kommunen
● upprusta vägnätet i samverkan med regionen
● verka för hållbara lokala lösningar för Vatten & Avlopp i framtiden
● prioritera frågor om levande landsbygd i nästa översiktsplan
● tillsammans med regionen utveckla kollektivtrafiken t ex genom samordning med
färdtjänsten
● verka för fler cykelvägar för säkrare transport för skolbarn
● uppmuntra lokala upphandlingar för att öka andelen lokalt producerad mat
● uppmuntra lokal produktion av mat genom evenemang som t ex lokala marknader
● småskalig utbyggnad



Foto: Matilda Hübinette, Centrum för idrott och kultur (CIK)

Inom områdena fritid, kultur och natur vill vi:

● bevara fler centrala orörda grönområden för rekreation och lek
● främja folkhälsa och idrott/kultur, speciellt för unga
● öka tillgängligheten till cykel- och vandringsleder
● föra en nära dialog med föreningslivet
● skapa en central park i både Knivsta och Alsike
● planera för ett nytt elljusspår i skogen Hammaren
● rusta upp lekplatser
● planera för fler naturreservat inom kommunen



Vi vill utveckla en trivsam kommun att åldras i genom att:

● i samverkan med regionen bygga närvårdscentrum i Knivsta nära
järnvägsstationen
● stärka och bygga ut den nära vården genom att satsa på fler mobila team med
läkarkompetens
● låta äldrehälsovård även omfatta hälsoarbete
● kompetenshöja personalen inom äldreomsorgen
● se över och verka för individens valfrihet och möjlighet att kunna påverka
● genomföra fler aktiviteter för ensamma, gärna i samverkan med frivilliga
●  motverka utanförskapet för många äldre genom digital utbildning
● sträva mot färre kontakter inom hemtjänsten för ökad trygghet
● verka för fasta kontakter inom kommunen för frågor som har med hemtjänsten att
göra



Foto: Matilda Hübinette, olika kommunikationssätt

Vi vill utveckla kollektivtrafiken och förbindelser i kommunen genom att:

● öka kommunhusets öppettider så att tåg och bussresenärer kan nyttja huset vid
tågförseningar
● möjliggöra för fler el-laddstolpar, bilpooler & cykelpooler
●  tillsammans med regionen och Uppsala kommun bygga cykelväg längs järnvägen
hela sträckan Knivsta - Uppsala
●  tillsammans med regionen planera för cykelväg längs väg 255

Kontakta oss gärna!
Hemsida: www.knivsta.nu
Facebook: https://www.facebook.com/Knivsta.Nu
Instagram: Knivsta.nu

Matilda Hübinette, gruppledare
Pierre Janson, ordförande
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