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Förord 
 
Den senaste mandatperioden har Kristdemokraterna i Knivsta varit i opposition under 
ett (M, V, S, MP och C)-styre. Under dessa år där man bland annat gjort nedskärningar i 
skola, förskola och äldreomsorg. Man har också både höjt och sedan sänkt skatten. 
Detta är ett resultat av politisk kohandel.  
 
Dessa år har gjort att behovet av att driva en borgerlig politik i Knivsta har ökat. Vi 
söker därför väljarnas förtroende för att driva en politik med detta som grund. Inför 
kommande mandatperiod hoppas vi i Kristdemokraterna också på att få bidra till ett 
nytt sätt att leda kommunen. 
 
Vi tror att människor själva kan och vill välja hur man vill leva sina liv. Därför ska 
kommunalskatten hållas låg och kommunen ska fokusera sin verksamhet på välfärdens 
kärna: på en skola för lärande, en god barnomsorg och ett värdigt åldrande. Att 
hushålla med invånarnas skattepengar betyder att avstå från kommunala skrytprojekt 
och att den kommunala förvaltningen ska vara liten och effektiv. Då kan skatten hållas 
till medelnivå bland svenska kommuner och god offentlig service säkras. 
 
En annan viktig fråga för oss är stadsutvecklingen. Vi vill arbeta för att Knivsta 
utvecklas till en trygg och trivsam trädgårdsstad. Invånarna ska ha nära till service och 
natur liksom goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda - oavsett hur 
man väljer att färdas. Knivsta ska också vara bra för dagens invånare, därför ska inte 
kommunen växa snabbare än att befintliga och nya invånare kan få bra barnomsorg, 
skola och äldrevård för sin kommunalskatt. Utbyggnaden i kommunen ska ske i en takt 
som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar.  
 
Med hopp om ert förtroende - och ett nytt styre i Knivsta. 
 
 
Mimmi Westerlund 
Gruppledare  
 
Per Lindström 
Ordförande 
  



 4 

Skolan ska ge kunskap 
 
 

En god utbildning är grunden för en bra start i livet. Genom att stärka 

skolorna, förskolorna och familjerna så ökar också möjligheten till en bra 

uppväxt för Knivstas barn.  

 
För att skolgången ska vara lyckad behöver utbildningen ha hög kvalitet och elever och 
lärare trivas. Kvalitet betyder för oss att elever tillgodogör sig kunskap. Tyvärr finns i 
dag oacceptabelt stora skillnader i resultat mellan Knivstas två kommunala hög- 
stadieskolor, Thunmanskolan och Adolfsbergsskolan. 15 procent färre elever klarar 
skolgången i Knivsta jämfört med Alsike.  
 
I ett sådant läge är det märkligt att majoriteten i Knivsta kontinuerligt skurit ned på 
skolan. Faktum är att lika mycket som man höjt skatten har man dragit ned på utbild- 
ningsnämnden under tre år (ca 30 miljoner). Istället har våra gemensamma medel 
framför allt gått till driften av CIK (ca 36 miljoner). Det man ger med ena handen tar 
man alltså med den andra.  
 
Kristdemokraterna vill vända trenden och ge både rektorer och lärare ett tydligt mandat 
att bedriva framgångsrik undervisning. Det ska heller inte spela någon roll var i 
kommunen du bor – i Knivsta ska alla elever ges likvärdiga förutsättningar att ta till sig 
kunskaper för att gå ut med godkända betyg.  
 

• Öka personaltätheten. 
• Minska den administrativa bördan för lärare och rektorer. 
• Värna det fria skolvalet.  
• Inför resursklass även i lågstadiet. 
• Satsa på entreprenörsutbildning i samarbete med näringslivet.  
• Rätta de nationella proven externt.  
• Stärk elevhälsan och garantera eleven hjälp från första skoldagen. 

 
 
 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Återinföra den indragna skolskjutsen  Dragit in skolskjutsen  
 Höjd elevpeng  Sänkt elevpengen 
 Höjd lärartäthet  Försämrat lärartätheten 
 Minskade klasser  Ökat klasstorlekarna 
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Förskola med barnen i fokus 
 
 

Små barn behöver små barngrupper. Med tid för att se varje barns behov i tid 

ökar också möjligheterna att säkra en god arbetsmiljö för personalen, med 

låg ljud- och stressnivå.  

 
 
Små barn behöver små grupper i förskolan för att må bra och trivas. Den senaste tiden 
har utvecklingen tyvärr gått åt fel håll med en toppnotering på 19,8 barn per barngrupp i 
en av kommunens största förskolor. Det är långt högre än Skolverkets rekommendation 
om max 12 för små barn och max 15 för äldre barn.  
 
Vi föreslår en total genomlysning av arbetsmiljön där bland annat ljudtrötthet och 
stressnivå ska mätas, i syfte att ta fram åtgärder för att förbättra vistelsemiljön för såväl 
barn som personal.  
 

• Minska antalet barn per årsarbetare. 
• Minska barngruppernas storlek. 
• Genomför en genomlysning av arbetsmiljön där ljudtrötthet och stress mäts. 
• Säkra en mångfald av olika barnomsorgsformer inklusive dagbarnvårdare. 
• Ge personalen ökad tid med barnen genom minskad administration. 
• Öka stödet till öppna förskolan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Barnomsorg på obekväm arbetstid, ”Nattis”  Stängt ”Nattis” 
 Höjd personaltäthet  Sänkt personaltätheten 
 Minskade barngrupper  Ökat barngruppernas storlek 
 Valfrihet i barnomsorg  Försämrat för dagbarnvårdare 
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Äldreomsorg med valmöjlighet och kvalitet 
 

 

Äldre i kommunen ska kunna leva ett värdigt, tryggt och gott liv. Äldres 

erfarenheter ska tas tillvara som en tillgång i samhället, samtidigt som de 

äldre med vårdbehov ska tillförsäkras en värdig och god vård.  

 
 
Människovärdet beror inte på ålder eller förmåga. Äldreomsorgen ska därför präglas av 
trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner 
sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort.  
 
Mångfald och valmöjligheter för invånarna utvecklar omsorgen, därför ska offentliga 
såväl som privata aktörer välkomnas att etablera sig i Knivsta kommun. Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) är en upphandlingsform som kan främja den enskildes 
trygghet och stabilitet, samtidigt som den också tar ifrån den enskilde makten att själv få 
välja omsorg. LOU och lagen om valfrihet (LOV) ska gå hand i hand, och står inte i 
motsatsförhållande till varandra.  
 
Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga 
inte fullt ut kan tillfredsställa. Därför måste äldreomsorgen måna om ett gott samarbete 
med anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.  
 

• Stärk kunskapen om den palliativa vården. 
• Säkerställ en estetisk och trivsam utformning av äldreboenden med utrymme 

för socialt umgänge. 
• Inför valfrihet inom äldreomsorgen och hemtjänsten.  
• Garantera alla över 85 år en plats på äldreboende vid önskemål. 
• Garantera max 10 olika hemtjänstpersonal under 14 dagar. 
• Inför en värdighetsgaranti för måltider och promenader. 
• Öppna äldremottagningar och mobila enheter i samverkan med regionen.  

 
 
 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Nej till tvångsflytt av äldre  Tvångsflyttat äldre 
 Fler trygghetsboenden  Försämrat valfriheten 
 Ökad valfrihet   
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Stadsbyggnad enligt trädgårdsstadens principer  
 

Det är dags att ersätta planerna på många små hyresrätter med få 

grönytor och låga parkeringstal med olika variationer av småhus, låga 

flerfamiljshus i kvartersstruktur och villor. 

 
 
Vi vill ta vara på de unika värden som finns i Knivsta. Trädgårdsstaden Knivsta ska 
vara en trivsam småstad med en levande landsbygd. Närheten till Stockholm, Uppsala 
och Arlanda med goda möjligheter till utbildning, arbete och rekreation gör att många, 
framför allt barnfamiljer vill flytta till Knivsta kommun. Småskaligheten och närheten 
till naturen är vår fördel.  
 
Men majoritetens stora planer för Knivstas utbyggnad och utformningen av centralorten 
har resulterat i ett ökat missnöje hos många invånare. Man har inte upplevt att estetiska 
och sociala värden har prioriterats. Utbyggnaden har också resulterat i en ohållbar 
trafiksituation på Gredelbyleden vilket rimmar illa med den omfattande nybebyggelse 
dagens styre planerar att utföra väster om järnvägen. 
 
Människor som flyttar till Knivsta vill framför att bo i småhus och radhus. Därför vill vi 
snarare bygga småskaligt än storskaligt och högt. Kvalitet är viktigare än kvantitet när 
Knivsta växter. Framtida utbyggnad ska vara bra både för befintliga och nya invånare.  
 

• Byggtakten ska anpassas utifrån efterfrågan av bostäder och kommunal-
ekonomisk utveckling så att god kvalitet i kärnverksamheten kan upprätthållas. 

• Ny bebyggelse är i huvudsak 1-3 våningar, utom i centrum kring järnvägen där 
bebyggelse med 2-5 våningar kan förekomma. 

• Parkeringstal beror på efterfrågan i nya bostadsområden, sannolikt 0.8-1.5 
parkeringar/100 kvm boyta. (idag 0,3) 

• En central järnvägsstation i Knivsta med stort reseunderlag är viktigt för goda 
tågförbindelser. Då behövs ingen station i Alsike. 

• Bostadsområdet Nydal ska utvecklas till en grön trädgårdsstad. Bebyggelsen ska 
i första hand börja byggas på nedlagd industrimark.  
 
 

Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Omförhandla fyrspårsavtalet  Planerar för 15.000 nya bostäder 
 Fler parkeringar i centrum och vid bostäder   Låg P-norm på 0,3 per 100kvm 
 Nej till förtätningen i Centrala Ängby  Försämrar framkomlighet vägar 



 8 

 
 

Trygghet när Knivsta växter 
 

 

Den upplevda otryggheten måste tas på allvar när Knivsta växter. Det 

behövs både kommunala ordningsvakter, fler trygghetskameror och 

förebyggande insatser framför allt kring stationen och torget. 

 
 
För att känna sig trygg så måste det också vara en trygg miljö. De senaste åren har 
villainbrott och övriga tillgreppsbrott ökat liksom bilbränder, och vissa våldsbrott som 
våldtäkt har fördubblats. Många Knivstabor undviker att gå ute sena kvällar.  
 
Inom sociologin talar man ibland om Broken window-teorin. Den går ut på att små 
tecken på förfall kan ha negativ inverkan på ett helt bostadsområde, och att det av den 
anledningen är viktigt att hålla efter både renlighet och allmänt underhåll. Klotter, 
skadegörelse och igenvuxna buskage skapar en negativ spiral där hela området riskerar 
att förslummas. Därför är det viktigt att ta väl hand om allmänna utemiljöer och förvalta 
det som är gemensamt.  
 

• Inför kommunala ordningsvakter. 
• Sätt upp fler trygghetskameror på särskilt utsatta platser. 
• Inför nolltolerans mot klotter så att sanering görs inom 24 timmar. 
• Förstärk belysningen vid mörka, undanskymda stråk och röj sly. 
• Utveckla samarbetet skola-socialtjänst-polis-fritid  
• Beakta trygghetsaspekten i samband med all stadsplanering,  
• Stärk stödet till föreningar som arbetar för trygghet, till exempel nattvandrare. 
• Rusta upp området runt Knivstaån och ge park- och miljöenheten ett nytt 

uppdrag med mer fokus på underhåll och renlighet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Införa kommunala ordningsvakter  Sagt nej till kommunala ordningsvakter 
 Klottersaneringsgaranti inom 24 h  Sagt nej till klottersaneringsgaranti 
 Förebyggande arbete bland unga   
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Landsbygd med förutsättningar att utvecklas 
 
 

Knivstas landsbygd ska ha goda förutsättningar att utvecklas på det sätt 

invånarna önskar. Detta ställer krav på kommunen att skapa långsiktig 

planering och tydliga förutsättningar för exempelvis VA och infrastruktur. 
 
 
Knivsta kommun har en rik och levande landsbygd som vi ska ta vara på och utveckla. 
Vi vill att det ska vara möjligt att bo och leva på landsbygden under rimliga villkor. 
Landsbygden ska ges förutsättningar att växa organiskt och på sina egna villkor. Nya 
bostäder planeras med fördel utifrån befintliga byar i den mån det är önskvärt. Det 
gäller för samhällen som exempelvis Noor, Vassunda, Lagga, Långhundra, Olunda, 
Marma och Östuna.  
  

• Enskilda eller samfällda VA-lösningar ska fortsätta användas på landsbygden. 
• Undvik dyr kommunal väghållning på landsbygdsvägar. 
• Utveckla småhusbebyggelsen i landsbygdsbyarna. 
• Underlätta jakt på vildsvin. 
• Åtgärda bristerna på väg 77 mellan E4:an och Husby-Långhundra. 
• Landsbygdens karaktär ska beaktas och bevaras när ny planering sker. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Motverka onödigt kommunalt VA  Underlåtit revidera VA-planen 
 Organisk utbyggnad av landsbygden  Inga detaljplaner på landsbygden 
 Skolskjuts oavsett skolval  Nekat skolskjuts  
 Skjut fler vildsvin   
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Social trygghet med stöd för de som har behov 
 

 

Familjen är en viktig gemenskap där de allra flesta får sin trygga 

uppväxt och fostras till goda samhällsmedborgare. För de som behöver 

ytterligare stöd så har socialtjänsten en viktig roll. 

 
 
Trots att ett ökat budgeterat medel till den förebyggande verksamheten i Knivsta de 
senaste åren så ligger kostnaden för placeringar fortfarande högt per capita (Kolada 
2021). Knivsta har också fler placerade barn och unga idag än för några år sedan och det 
finns en långvarig trend av ett ökat antal orosanmälningar.  
 
Ett fortsatt arbete med tidiga och förebyggande insatser är mycket viktiga inom 
öppenvård och stöd. Utöver det arbete som idag bedrivs inom socialtjänstens ram så vill 
vi öka samarbetet med civilsamhället inom områden där detta är möjligt.  
 
Placeringar i HVB-hem går inte att likställa med en trygg hemmiljö och är dessutom 
kostsamt för samhället. Mot bakgrund av detta vill vi att Knivsta kommun rekryterar 
fler familjehem och så långt det är möjligt väljer denna typ av placering före en HVB-
placering.  
 

• Utveckla föräldrastödskurserna. 
• Stärk samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och 

ungdomspsykiatrin. 
• Erbjud gratischeck till familjerådgivningen till förstagångsföräldrar. 
• Arbeta för att LOV, LOU och partnerskap ska vara en naturlig del av de tjänster 

som erbjuds via kommunen inom ramen för LSS och SoL 
• Prioritera personliga önskemål när personer inom LSS erbjuds boende. 

 
 
 
 
 
 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Ökad vuxennärvaro i skolan  Skurit ned 
 Värna valfrihet inom LSS  Återtagit i egenregi 
 Utveckla familjecentralen   
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Ekonomi med prioriteringar till kärnverksamhet  
 
 

Ekonomin i kommunen har till följd av tveksamma politiska prioriteringar 

blivit sämre de senaste åren. Det kommer behövas tydliga prioriteringar 

för att skatten ska kunna sänkas till medelnivån för svenska kommuner.  

 
 
En långsiktigt hållbar ekonomi utan skattehöjningar, kräver löpande reformer för att 
konjunktursäkra kommunbudgeten. Främst behöver vi minska beroende av vinster från 
markförsäljning för att få ihop ekonomin.  
 
Kommunens verksamhet behöver fokusera på kommunens kärnområden: skola, vård 
och omsorg. För att lyckas krävs besparingar och effektiviseringar inom lägre 
prioriterade områden än dessa.  
 
Utan löpande effektiviseringar och besparingar i kommunens ekonomi kommer det 
krävas fortsatta skattehöjningar. Skulle dessutom de konjunkturberoende intäkterna för 
markförsäljning minska riskeras ytterligare en skattehöjning.  
 

• Fokusera på kärnverksamheten och välfärdsuppdraget. 
• Avbryt projekt som inte rör kärnverksamheten och välfärden.  
• Stoppa kommunala skrytbyggen. 
• Motverka slöseri med skattebetalarnas pengar. 
• Bromsa kostnadsökningarna. 
• Sänk skatten till medelnivån för svenska kommuner. 
• Minska beroendet av markförsäljning. 
• Undersök om de går att sälja det kommunala vindkraftverket. 
• Säkerställ att kommunen har en bra personalpolitik och ett gott chefs- och 

ledarskap i hela organisationen. 
 
 
 
 
 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Sänkt skatt  Höjt skatten 
 Prioritera skola, vård och omsorg  Nedprioriterat kärnverksamheten 
 Nej till flummigt innovationskontor   
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Kultur, idrott och fritid på lika villkor 
 

 

Civilsamhället med ett rikt föreningsliv ger Knivstas invånare möjligheter 

att engagera sig för en aktiv fritid, vare sig det gäller idrott eller kulturliv. 

Kommunen kan tillhandahålla lokaler och bidrag för ungdomsverksamhet. 

 
 
Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är 
gott att leva. Civilsamhället, exempelvis det fria kulturlivet, idrottsföreningar, 
studieförbund, scouterna, samfund och andra organisationer ska ha en betydande roll  
att bedriva kultur- och fritidsverksamhet.  
 
Att driva den nya arenan, Centrum för idrott och kultur, kostar över trettio miljoner per 
år vilket bl.a. finansieras genom minskade anslag till skola och förskola. Det behövs 
åtgärder för att öka intänkterna och göra arenan mindre kostsam. Med rätt insatser kan 
CIK fortsätta vara att vara en fantastisk plats utan att blöda flera miljoner kronor per år.  
 

• Prioritera breddidrott när det gäller offentligt stöd.  
• Gör kulturen mer tillgänglig för barn, äldre, nyanlända och funktionsnedsatta. 
• Bygg en temalekpark i Kölängen. 
• Bidra till föreningsanläggningar i stället för att helfinansiera dessa. 
• Öka intäkterna från Centrum för idrott och kultur genom följande åtgärder: 

a) Tillåt sponsring runt rinkar och övriga spelytor  
b) Sälj reklam på husfasaden mot tågspåren  
c) Sälj namnrättigheterna på hel- eller flerårsbasis   
d) Tillåt marknadsmässiga biljettpriser  
e) Säkerställ full beläggning på tillgängliga kontorsplatser  

 
 
 
 

 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Ökat anslag till barns kultur- och fritidsliv  Koncentrerat pengar till CIK 
 Temalekpark i centrala Knivsta  Byggt höghus 
 Meröppet bibliotek  Röstat nej till meröppet bibliotek 
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Integration är nyckeln till svenska samhället 
 
 

Knivsta lyckas allt sämre med integrationen, och 78 procent av nyanlända 

flyktingar i arbetsför ålder hamnar i utanförskap efter två års 

etableringsuppdrag.  

 
 
Endast hälften av alla som deltar i SFI klarar en eller två kurser, där kvinnorna i högre 
grad klarar utbildningen (61 procent) i jämförelse med männen (40 procent). Detta är 
inget annat än ett regelrätt misslyckande och medför stora utmaningar för framtiden.  
 
Knivsta har förhållandevis få nyanlända men behöver ändå arbeta för att de så snabbt 
som möjligt ska komma in i samhället och kunna försörja sig. 
 
Senaste tio åren har Sverige fått ca en miljon nya invånare från andra länder. Många har 
låg utbildning och svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ca 700 000 personer i 
arbetsför ålder med utländsk bakgrund får idag hela sin försörjning från samhället. 
Genom egen försörjning ökar möjligheterna till en framgångsrik integration. 
 

• Öka andelen som klarar SFI-undervisningen.  
• Kravställ genomförd SFI-undervisning för att beviljas försörjningsstöd.  
• Kravställ genomförd samhällsorientering för att beviljas försörjningsstöd.  
• Utöka samhällsorienteringen med mer undervisning om värderingar.  
• Erbjud SFI även under föräldraledigheten och kombinera med öppen förskola  
• Samverkan med försäkringskassa, arbetsförmedling och andra aktörer ska 

utvecklas för att minska utanförskapet i kommunen.  
• Motverka aktivt all form av hedersvåld.  

 
 
 
 
 
 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 Bättre samarbete med näringslivet  Skurit ned på språkpraktikplatser 
 Stärkt SFI  Underfinansierat SFI 
 Stoppa medel till Ibn Rushd  Bidrag till Ibn Rushd 
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Näringsliv med bättre förutsättningar 
 

 

Företag är grunden för vårt gemensamma välstånd. Med ett välutvecklat 

näringsliv skapas fler arbetstillfällen, ökade inkomster och tillväxt. Men 

Knivsta kommun behöver skapa bättre förutsättningar för näringslivet. 

 
 
Knivsta har cirka 2000 registrerade företag. Men trots ett gynnsamt läge med närheten 
till Stockholm och Uppsala, en bra boendemiljö för den som vill etablera sig och 
köpstarka medborgare, så finns det utmaningar.  
 
En stor utmaning de kommande åren är att öka kommunens dagbefolkning, eftersom de 
flesta arbetspendlar till annan ort. För att fler företag ska etableras i Knivsta behövs en 
väl utbyggd infrastruktur i form av vägar, verksamhetslokaler och annan service.  
 
I detta arbete ska kommunen vara en möjliggörande supporter, med enkel snabb 
handläggning och låga avgifter. All kontakt och dialog med kommunen ska ske 
professionellt och utan långa väntetider.  
 

• Se över onödiga kommunala avgifter och krångliga regler. 
• Garantera att kommunen är serviceinriktad i kontakt med företagen. 
• Förbered för tillämpning av utmaningsrätt och Lagen om valfrihetssystem, LOV 

i takt med att kommunen växer.  
• Alltid ha företag och verksamhetslokaler med i samhällsplaneringen. 
• Skapa bättre parkeringsmöjligheter i centrum så fler kan handla i Knivsta. 

 
 
 
 
 
 
Vad KD verkat för under mandatperioden  Vad majoriteten gjort 

 

 Bättre dialog och service till företag  Fått sämre betyg av företagare 
 Sänkta avgifter  Näst högst avgifter i landet 
 Lyhört ledarskap   


