
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DET BORGERLIGA 
VALET I KNIVSTA 

Valmanifest 2022 
Kristdemokraterna i Knivsta  



Hej Knivstabo, 
 
Den senaste mandatperioden har 
kommunen styrts av M, V, S, C och MP. 
Under dessa år har man bland annat 
gjort nedskärningar i skola, förskola och 
äldreomsorg. Man har också både höjt 
och sedan sänkt skatten. Behovet av att 
driva en borgerlig politik i Knivsta har 
därför ökat.  

 
Vi söker nu 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 lyhört sätt att leda kommunen.  
 
Vi tror att människor själva kan och vill välja hur man 
vill leva sina liv. Därför ska skatten hållas låg och 
kommunen ska fokusera sin verksamhet på 
välfärdens kärna. 
 
Att hushålla med invånarnas skattepengar innebär att man  
avstår från kommunala skrytprojekt och att den kommunala förvaltningen ska vara liten och effektiv.  
 
En annan viktig fråga för oss är stadsutvecklingen. Vi vill arbeta för att Knivsta utvecklas till en trygg 
och trivsam trädgårdsstad. Vi vill inte att kommunen växa snabbare än att både befintliga och nya 
invånare kan få bra barnomsorg, skola och äldrevård för sin kommunalskatt.  
 
Vi är redo för ett nytt styre! 
 
Är du? 
 

 
Mimmi Westerlund  
Gruppledare och kommunalrådskandidat 
 
 
  



 

För ett Knivsta med sänkt byggtakt, sänkt 
skatt & stärkt skola 

 
Andra kommuner klarar av att växa trivsamt. Knivsta kan också göra det. Men för det krävs att 
kommunen tänker om och börjar planera för en helhet som hänger ihop. Målet är en trivsam 
trädgårdsstad. 
 
 

 Sänkt byggtakt  – Vår politik innebär en sänkt byggtakt och ett stopp för förtätning av 
befintliga områden, där även gröna utrymmen sparas. Vi menar att mjuka värden som 
trivsamhet och vacker arkitektur är viktiga delar i samhällsutvecklingen. 
   

 Stopp för exploateringsberoendet  – I många år har Knivsta kommun gjort sig beroende av 
att sälja mark för att få ekonomin att gå ihop. Det är oansvarigt och riskfyllt att låta 
exploateringen styra hur mycket pengar skolan och förskolan ska få. Genom att sänka 
byggtakten och samtidigt fasa ut beroendet av exploateringsvinsterna, skapar vi i stället en 
långsiktigt hållbar ekonomi. 
 

 Sänkt skatt  – 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.  
Skattemedel ska gå till kärnuppgifter och ingenting annat. Kommunala projekt som tar 
skattepengar i anspråk, men inte förbättrar för invånarna, ska avstyras. 

 

En viktig del i ett välmående samhälle är skolan. Tyvärr har Knivsta idag bland den sämsta lärartätheten i 
landet, liksom bland de största barngrupperna i förskolan. Det vill vi ändra på. Vi kristdemokrater vill se 
en skola präglad av kunskap samt studiero, och en förskola med mer tid för barnen. Personalen och i 
synnerhet lärarna är nyckeln till denna förändring. 

 

 Satsa på att Knivsta får landets bästa skolor och förskolor  – Genom att eleverna får 
gå i lagom stora klasser där läraren har tid för varje barn, och eleverna kan koncentrera sig på 
undervisningen. Samma princip ska gälla i förskolan, med mindre barngrupper och god 
personaltäthet. De barn som behöver särskilt stöd ska få detta insatt i ett tidigt stadium.  

  



För en landsbygd som ska uppvärderas och 
prioriteras 

 
 
Kristdemokraterna vill att alla kommunmedborgare ska nås av kommunal service och inte bara de som 
råkar bo på cykelavstånd från centrala Knivsta. Man ska kunna bo, forma sitt liv, och bedriva en 
näringsverksamhet utan att hindras av kommunala byråkrater. Vi behöver sänka den mycket kraftiga 
utbyggnadstakten och satsa på småhus och möjligheten att bo även på landsbygden.   
 

 

 Knivstas bygder ska utvecklas organiskt  – I stället för att förtäta Knivsta och Alsike vill vi 
sänka byggtakten kraftigt, och låta våra bygder utvecklas organiskt. Många vill bo på 
landsbygden men har stoppats av kommunala byråkrater. 
 

 Stoppa kommunala tvångsanslutningar  av avlopp – Nuvarande lagstiftning, i 
kombination med Knivsta kommuns VA-plan, innebär att många Knivstabor riskerar betala upp 
mot 300 000 kronor för att ansluta sig till nybyggt kommunalt VA, även om man har ett 
fungerande system. Detta har KD länge verkat för att stoppa, och trots att ny lagstiftning är på 
väg vill inte dagens styre anpassa planen till kommande nya förutsättningar och möjligheter att 
lösa VA-frågorna på ett mer ekonomiskt sätt för både fastighetsägare och VA-kollektivet. Detta 
vill KD göra.  
 

 Bättre vägar och gång- och cykelstråk  – Bilen har en självklar plats i vårt samhälle, 
särskilt i takt med att de blir alltmer miljövänliga. För landsbygden är detta extra viktigt. Vi 
behöver säkra infrastrukturen och åtgärda de senaste årens uteblivna underhåll. 

 

Något som direkt drabbar vår kommuns invånare är de orimligt höga priserna på både drivmedel och el. 
För att komma tillbaka till normala nivåer igen behöver Sverige en ny regering, som inte straffbeskattar 
medborgarna för politisk symbolpolitik. 

 

 Sänk priset på drivmedel och el  – Genom en varaktigt sänkt reduktionsplikt – från 
30,5 procent till 6 procent, som är EU-snittet – och varaktig skattebefrielse för jord-och 
skogsbrukets dieselanvändning. För att sänka elpriserna behöver vi också använda mer 
kärnkraft, och sänka energiskatten under de riktigt kalla månaderna.  

 

 

  



För ett samhälle byggt på svenska 
värderingar 

 
 
Knivsta är en liten kommun med förhållandevis god social sammanhållning. Växer vi för fort riskerar 
mycket av detta gå förlorat. Det är viktigt att vi slår vakt om allt som skapar trygghet. Vi vill minska 
andelen hyresrätter, införa kommunala ordningsvakter och förbättra belysningen i offentliga miljöer. 
Goda svenska värderingar ska värnas. Med svenska värderingar menar vi de värden som under lång tid 
präglat vårt samhälle, som hög arbetsmoral, ärlighet, självständighet och respekt för polis och 
rätssväsende.  
 

 

 Öka tydligheten med vilka värden som gäller i Sverige  – Vi behöver stärka 
undervisningen för nyanlända om värderingar samt svensk lag och rätt. SFI ska kombineras 
med praktik eller öppen förskola om man inte redan har ett arbete, och kunskapen om 
hedersproblematik ska höjas hos personal som möter personer från kulturer där hedersnormer 
kan råda. 
 

 Arbetslinjen, inte bidragslinjen, ska vara utgångspunkten  – Knivsta kommun ska 
fortsatt ställa krav på att den som får försörjningsstöd gjort allt i sin makt för att först få ett 
arbete eller klara sin försörjning på annat sätt. Ekonomiskt bistånd ska vara en 
sistahandsmöjlighet. 
    

 Att människor oavsett kulturell bakgrund ska kunna  integreras – Genom att involvera 
civilsamhället mer, genom fler kulturtolkar i skola och omsorg, samt att öka samverkan med 
näringsliv för fler praktikplatser. 

 

Sällan syns ett samhälles värderingar så tydligt som i hur det samhället bemöter äldres behov. Vi 
kristdemokrater anser att den äldre ska ha stort mått av självbestämmande över sin omsorg och 
äldrevård, och att att lyhördheten för den äldres personliga behov ska stå i centrum.  

 

 Äldreomsorgen ska bedrivas med högre kvalitet  – Genom äldreboendegaranti för alla 
över 85 år, en värdighetsgaranti för all omsorg, en hemtjänstgaranti med max 10 personal per 
brukare och en god palliativ vård, samt fler träffpunkter 65+ så vill vi skapa en värdig 
äldreomsorg för kommunens invånare. 

 

 

 


