
Valkompassen - Knivsta.Nu:s svar på SVT:s valkompass 2022

Vi i Knivsta.nu har ett 100 % lokalt fokus på Knivsta kommun och vi fokuserar på
lokala sakfrågor.
Andra partier är betydligt mer styrda av vad deras moderparti tycker och knutna till
olika ideologier, och de partierna är därför även placerade i den klassiska höger /
vänsterskalan.

Riksdagspolitik lägger vi inget fokus på, utan vi i Knivsta.nu arbetar endast med
lokala frågor och vi utgår ifrån vad som är bra för Knivsta. Inför varje mandatperiod
arbetar vi tillsammans fram grundläggande partipunkter och inriktning för partiet,
som vi sedan följer i fyra år.

Vi sitter i opposition, idag, men är beredda att skapa ett nytt styre för Knivsta
kommun efter valet!
För oss är det viktigt att sänka expansionstakten och värna om det som gör Knivsta
kommun attraktivt att bo och verka i. Vi värnar om att bevara småstadskaraktären,
central grönska och uppskattade naturområden, samt undvika att bebygga
jordbruksmark. Blandad bebyggelse är eftersträvansvärt och därför behövs ett nytt
styre som stannar upp med byggandet av centrala täta höghus med för hög andel
små lägenheter.
Vi satsar den största delen av vår budget på skola och förskola. Hög lärartäthet är
grundläggande, liksom tidiga insatser för barn som behöver extra stöd.

Skattepengar ska främst gå till kommunens kärnuppgifter: skola, förskola vård och
omsorg, istället för olika testprojekt med tveksam nytta.

Pendlarnas situation i Knivsta måste förbättras. Vi i Knivsta.nu är mycket
engagerade i pendlarfrågor och har som enda parti under mandatperioden anordnat
pendlarmöten och öppna dialogmöten med SJ, Mälardalstrafik och UL.
Valfrihet är viktigt och att medborgare har möjlighet att själva välja transportsätt är
angeläget, därför vill vi öka antalet centrala p-platser. Vi uppmuntrar byggandet av
el-laddstolpar och verkar för fler cykelbanor. Landsbygden är viktig och en god
kommunikation mellan fastighetsägare och kommunen är viktig när landsbygden
utvecklas.

Öppenhet och god insyn i politiken är grundläggande för oss och vi anordnar därför
till skillnad från andra partier öppna möten de flesta veckor året runt.

Vi har gett SVT feedbacken att valkompassen inte är utformad för lokala partier som
endast driver lokala frågor.
Nedan är vårt resonemang kring varje fråga i Valkompassen.



1 Kommunen ska planera för 3 500 nya bostäder i Alsike och västra Knivsta
Vi har under hela mandatperioden - till skillnad från de styrande partierna (S), (V), (C ), (MP) och (M) verkat för
att sänka exploateringstakten och istället värna mer om de värden som gör Knivsta attraktivt att bo och verka i.
Vi vill att Knivsta ska vara trivsamt och tryggt. Vi vill bevara småstadskaraktären, utveckla grönområden och
skydda jordbruksmark. Blandad bebyggelse är eftersträvansvärt och Knivsta kommun behöver ett nytt politiskt
styre som stannar upp med byggandet av centrala höghus med för hög andel små lägenheter.

2 Kommunen ska arrendera ut mark hellre än att sälja
Det behöver upplysas om att det efter några år kan bli mycket kostsamt för småhusägare då höjningar av
tomträttsavgälden är kopplad till indexhöjningar. Vi är försiktigt positiva till att medverka i en liten skala med ett
fåtal fastigheter.

3 Kommunen ska upphandla fler platser på privata äldreboenden
Vi anser att det är viktigt för äldre med ett stort omsorgsbehov att tillsammans med sina anhöriga erbjudas
inflytande och valfrihet över sin vardag. Ökar efterfrågan på fler platser framöver så ser vi positivt på både
kommunala och privata alternativ.

4 Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen
Vi ser tyvärr inte att det finns utrymme i kommunens budget för att skattebetalarna går in och betalar för två
timmars oarbetad arbetstid för vissa utvalda yrken. Arbetsförhållandena inom äldreomsorgen behöver ses över
och förbättras samt verksamheten behöver få ökade resurser, men inte genom reformer som 6-timmars
arbetsdag i dagsläget.

5 Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska
Med omtanke både om den äldre och den som ansvarar för omhändertagandet är det bra med ett språkkrav.

6 Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan
Med omsorg för barnet så passar inte heltäckande slöja in i grundskolan. Barn i Knivstas grundskolor ska kunna
identifieras av lärare och kamrater.

7 Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun
Vid mycket viktiga beslut är det i vissa fall befogat med en folkomröstning. Tillexempel gällande fyrspårsavtalet.
Den folkomröstningen röstades dessvärre ner av de styrande partierna (S), (V), (C ), (MP) och (M).

8 Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter
Under mandatperioden har de styrande partierna släppt fram ett mycket stort antal små hyreslägenheter. Vi vill
se en blandad bebyggelse och fler större boenden, med både lägenheter radhus och villor.

9 Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar
I väntan på fler privata alternativ så ser vi positivt på att kommunen bidrar till fler publika laddstolpar

10 Kommunen ska ta emot färre flyktingar
Kommuner blir tilldelade flyktingar från staten och det är viktigt att hjälpa de som kommer till Knivsta att kunna
integreras på ett bra sätt.

11 Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?



Önskar tillexempel en skola med bra rykte och stor efterfrågan hos elever/föräldrar etablera sig i Knivsta så är vi
positiva till en sådan etablering. Vi tar inte ställning till om det är kommunalt eller privat, kvaliteten är det viktiga.

12 Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?
Vi värnar varmt om kulturlivet och föreningslivet i Knivsta kommun. Behöver vi välja mellan att lägga pengar på
skola, förskola vård och omsorg eller kultur, så kommer dock det förstnämnda att prioriteras om det är skralt med
pengar i kommunens kassa.

13 Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalska
Varje skattekrona ska användas ansvarsfullt. Prioriterade områden är skola, vård och omsorg, istället för dyra
testprojekt med tveksam nytta. Långsiktigt sett är målet att kunna sänka skatten, utan att göra avkall på
välfärden.

14 Välj 3: vilka förslag ska Knivsta prioritera i sina skolor:
* Införa resursklasser
* Öka elevhälsans resurser
* Anställa fler speciallärare

15 Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?
* Stadspark
* Övervakningskameror på otrygga ställen
* Minska barngrupper i förskolor


