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Värderingar och ideologi 

Människan är alltid utgångspunkten för nya Moderaternas politik. De värderingar som ge-
nomsyrar vår ideologi kommer ur vår positiva människosyn. Människan har en stark inre 
förmåga och vilja att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt.  

Frihet är därför vårt viktigaste värde både här i Knivsta men också i Sverige i stort. Med fri-
heten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera 
andra människors sätt att vara. Vårt demokratiska samhällsbygge vilar på idén om en rätt-
stat, tydlig äganderätt och skydd av varje människas frihet. Moderaterna har en tydlig idé om 
hur dessa åtaganden ska skötas och omsättas i praktiken. 

Genom en stark arbetslinje och ordning och reda i ekonomin kan alla människor delta och 
komma till sin rätt. Hela samhällsbygget måste genomsyras av insikten att vi bara har en 
planet och att kommande generationer ska kunna leva vidare här med goda livsvillkor. 

Vi vill alltid och hela tiden fokusera på kommunens huvuduppgift som är att finansiera och 
säkerställa utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Till 
kommunens kärnverksamhet hör förskola, skola, vård- och omsorg om de äldre och sam-
hällets sociala skyddsnät, men även ansvar för planering, myndighetsutövning, räddnings-
tjänst och infrastruktur som exempelvis gator, vatten och avlopp (VA) och avfallshantering 
som alla är viktiga kärnuppgifter. 

 

I Knivsta är det centralt för oss att hålla hög kvalitet i välfärdens kärna och kontinuer-
ligt förbättra verksamheterna med människan i fokus. Det enkla svaret på hur detta 
skall gå till är naturligtvis mer resurser. Mer pengar behövs ibland, men påfallande 
ofta är det inte rätt lösning. Andra faktorer är ibland mycket viktigare för nivån på kva-
liteten i välfärden, såsom kvalitetsuppföljning, möjligheten att välja och välja bort, 
självbestämmande och gott ledarskap samt kommunmedarbetarnas kompetens, en-
gagemang och bemötande. 



Medborgarnas delaktighet och deras möjlighet att välja utgör en viktig del i säkrandet 
av bästa möjliga kvalitet. Det gör att bra verksamheter tillåts växa och utgöra goda 
exempel. Fristående och kommunala utförare ska verka på samma villkor.  

Kommunens roll blir att underlätta kundvalen, och skapa konkurrensneutrala ersätt-
ningssystem samt att kvalitetsgranska verksamheterna och göra informationen om 
skillnaderna lättillgänglig för medborgarna. Det finns också ett särskilt behov av digi-
talisering inom välfärden under perioden som har potential att öka både produktivitet, 
effektivitet och servicenivå inom välfärden under perioden och vi vill därför premiera 
digitala alternativ och lösningar såsom automatisering och robotisering av processer 
för Knivsta kommun under tidsperioden. 

Ordning och reda i ekonomin 

Ett ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i kommunens ekonomi är en förutsättning 
för hög kvalitet i den gemensamma välfärden. 

Fokus ska ligga på att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt. I en kom-
munbudget finns många poster där det finns önskemål om ytterligare resurser. Det innebär 
att en central del av kommunpolitikens uppdrag är att prioritera. 

Utgångspunkten för kommunens finansiella mål ska vara långsiktigt god ekonomi och god 
budgetdisciplin. 

Moderaterna är ett parti som värnar den personliga friheten. Därför vill vi lämna över till dig 
som medborgare att styra över ditt liv i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill stödja och sti-
mulera enskilda initiativ och ser inget egenvärde i att det är kommunen som ansvarar för alla 
verksamheter. Genom att arbeta för så låga skatter som möjligt ökar vi familjernas möjlighet-
er att själva styra och prioritera i sina liv.  

All kommunal verksamhet ska gemensamt verka för att hela kommunen skall fungera så bra 
som möjligt ur ett kommunkoncernekonomiskt perspektiv med fokus på digitalisering. 

Moderaterna arbetar för prioritering av kommunala kärnuppgifter med så låga skatter 
som möjligt. 

Knivsta har antagit en vision som innebär att Knivsta 2025 skall vara den moderna och kun-
skapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd 
– mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – som skapar attraktionskraft både för boende 
och företag samt befäster Knivsta som en föregångare bland Sveriges kommuner för det 
hållbara samhället. 
 
Detta program tillsammans med vår ideologi och våra ambitioner genomsyrar detta förslag 
hur vi i nya Moderaterna vill utveckla Knivsta till en plats där framtiden bor. Nedan kommer vi 
redogöra för vår syn på hur framtiden ska se ut på en rad områden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utvecklingen av Knivsta 
 

 
 
 
Vi har tillsammans med Regionen tecknat avtal med staten och Knivsta kommun 
kommer att få fyra spår, stationsläge i Alsike och en möjlig ny påfart till E4. Det ger 
oss stabila förutsättningar att fortsätta växa. 
 
Under mandatperioden är det av största vikt att genomförandet av fler spår för järnvä-
gen kommer igång. Framtida påfarter till E4:an i nordlig och senare i sydlig riktning är 
viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas och bli mer stadsliknande. 
För att uppnå det behöver även en breddning av motorvägen med fler körfält ske. 

Vi är öppna för försäljning av kommunens bostadsbestånd till andra fastighetsföretag, eller till 
medborgarna själva i form av bostadsrätter. Genom att kommunen överlämnar förvaltningen 
av bostäder till andra bättre lämpande aktörer frigör vi kapital som kan användas till att bidra 
till att utveckla andra delar av välfärdens kärna.  

Utvecklingen av Knivsta ska ske på ett hållbart sätt ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
perspektiv. 

• Knivsta tätort skall göras vackrare och utvecklas till en modern småstad med nära 
tillgång till grönområden och möjlighet till en aktiv fritid.  

• Knivsta tätort är kommunens kommersiella centrum men även Alsike behöver ökad 
tillgänglighet till affärer, service och kultur. 

• Moderaterna vill också verka för att hela kommunen ska utvecklas så att bostäder 
och tjänster blir tillgängliga i både centralorten och övriga områden. 

• Knivsta Moderater har startat ett Stadsbyggnadsråd för att ta in och lyssna på olika 
idéer om hur Knivsta ska kunna bli en plats där ”Framtiden bor”. 

 

 
 
 
 
 



Säkerhet och Trygghet 
 

 
Knivsta är en av Sveriges säkraste och tryggaste kommuner. Trots det ser vi att det är viktigt 
att fortsätta arbetet med att alla ska känna trygghet i kommunen. 

• Genom ökad polisnärvaro genom samverkan mellan civilsamhälle, trygghetsråd, polis 
och våra medborgare vill vi bygga vidare på den polisnärvaro som finns i Knivsta se-
dan några år tillbaka. 

• Socialtjänsten ska aktivt samverka med polismyndigheten för att uppmärksamma och 
åtgärda de hot mot tryggheten som trots allt finns. 

• En översyn över områden där belysning kan öka tryggheten ska ske. 

• Trygghetskapande åtgärder i form av kameraövervakning och arbete med otrygga 
miljöer behövs för att öka tryggheten och tilliten i samhället. 

• Nattvandring och grannsamverkan är viktiga trygghetsskapande insatser i civilsam-
hället.  

• Knivsta ska vara en tillgänglighetsanpassad kommun. En kommun för alla!  

 

 



 
Integration 

 

 

 

En stor utmaning för Knivsta och andra kommuner är att lyckas integrera människor som har 
fått uppehållstillstånd i Sverige. Tillgång till bostäder, integration på arbetsmarknaden med 
mera behövs för att integrationen ska bli lyckad. Under den kommande mandatperioden 
kommer det att vara en stor utmaning som involverar alla delar av samhället. 
 

Knivsta ska vara en bra kommun att leva i för alla som vill söka sig hit. Vi anser att kommu-
nen ska ha en öppen attityd till nya invånare som vill bo och etablera sig i vår kommun. Det 
ställer krav både på oss som redan bor i kommunen och på dem som vill ingå i vår gemen-
skap. 

 
En väl fungerande integration skapas inte genom välmenande slagord utan på samma sätt 
som annan välfärd. Skolan, socialtjänsten och kultur- och fritidsverksamheter ska bedrivas 
på ett sätt som bidrar till inkludering och välkomnande och som skapar bästa tänkbara möj-
ligheter för den som bosätter sig i Knivsta kommun att bli en del av vår samhällsgemenskap. 
 
Skolan har en avgörande roll för att fostra barn och ungdomar till goda samhällsmedborgare, 
där värdegrundsarbete är vägledande. Vi anser att Knivstas skolor ska hålla högsta möjliga 
kvalitet och vara öppna för alla elever. En läsa-skriva-räkna-garanti på lågstadiet och lik-
nande kvalitetsgarantier i högre stadier ger alla elever en god grund inför fortsatta studier 
och arbete.  

 

Knivsta behöver en mer differentierad arbetsmarknad med många olika arbetsuppgifter som 
ger möjlighet för alla att hitta en egen försörjning. Goda möjligheter att pendla till och från 
Knivsta ökar möjligheten att utveckla arbetsmarknaden. 

 

En viktig del som skapar en bra integration är att lära svenska och det görs bäst i interakt-
ionen med andra människor, ett jobb, en praktikplats eller till exempel ett aktivt deltagande i 
vårt rika föreningsliv är bra vägar in i samhället. 
 

 



Företagande och näringsliv 
 

 
 

För Moderaterna är det centralt att tillsammans med de lokala företagen och andra relevanta 
aktörer skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och därmed nya jobb i kommunen. 
Företagande är den viktigaste motorn för jobbskapande. Genom Moderaternas Företagarråd 
skaffar vi oss kunskap om företagens behov för att kunna utvecklas. 

Knivsta har en exceptionell ranking som företagsvänlig kommun och ett utmärkt geografiskt 
läge och många företag etablerar sig i kommunen. Vi vill fortsätta utveckla Knivsta som före-
tagarkommun. Det medför fler arbetstillfällen vilket bidrar till ett levande centrum och att fler 
slipper pendla till sitt arbete. Knivsta ska erbjuda goda villkor för företagande. En låg kom-
munalskatt och god kommunal service är viktiga inslag i detta sammanhang. Knivsta ska 
även fortsättningsvis ha länets lägsta kommunalskatt. 

• Vi vill fortsätta att konkurrensutsätta kommunala verksamheter. 

• Kommunen ska dra nytta av sitt strategiska läge, som gynnar företagare med behov 
av närhet till stora trafikleder och Arlanda flygplats. 

• Markreserveringar för företagsetableringar är gjorda i översiktsplanen. 

• Kunskaper i entreprenörskap och företagande ska stimuleras i grund- och gymnasiesko-
lan 

 

Trafik 

Trafiken i Knivsta tätort skall kunna löpa smidigt. Under den kommande mandatperioden 
behöver kommunen därför lägga stort fokus på trafikplanering i en växande kommun. 

Vi behöver också fler gång- och cykelvägar för att oskyddade trafikanter skall kunna färdas 
säkert i kommunen. 

För att trafiken ska löpa smidigt kommer det att behövas fler övergångar över järnvägen, ett 
ökat samarbete med polisen. 

I en pendlarkommun är också möjligheten att kunna parkera nära stationen av central bety-
delse, vi anser därför att ett eller flera parkeringshus kommer att behövas, för att förbättra 
yteffektivitet och parkeringsmöjligheter.  

 



Förskola och skola 

 

 

Samtliga barn och ungdomar i Knivsta förtjänar en skola och utbildning i världsklass. Hög 
kvalitet i utbildningssystemets alla delar är också en förutsättning för Sveriges framtida inter-
nationella konkurrenskraft. Se detta som vår framtida vision och det vi strävar mot. 

Förskolan och skolan ska tillvarata alla barns inneboende nyfikenhet och lust att lära. Vi vill 
att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen.  

Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och per-
sonlig utveckling. 

Kvalitet i skolan är grundläggande oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller 
privat regi. I Knivsta kommer vi att sträva efter:  

 Tydlig kunskapsuppföljning   

 Trygghet, arbetsro och engagemang 

 Valfrihet och mångfald 

 Ökat värdegrundsarbete 

 Fortsatt ha länets bästa skolresultat 

 

Under mandatperioden vill Moderaterna ta ställning till en utveckling av gymnasiesko-
lan för en växande kommun. 

Andra delar vi vill prioritera är att: 

 Fortsatt utveckling av IT i skolan, bland annat med 1:1. 

 Föräldrar/vårdnadshavare ska aktivt kunna följa sitt barns utveckling i förskolan/skolan 

 Uppföljning och utvärdering är viktiga redskap för att kvalitetssäkra förskolans/skolans ar-
bete. Skriftliga betyg och utvecklingssamtal i samtliga ämnen under varje termin är en 
självklar rättighet. 

 Kunskap kring företagande och entreprenörskap ska ingå i undervisningen för alla elever 
i årskurs 7-9.  



 Kommunen ska stimulera till profilering av individuella kommunala skolor och ha en posi-
tiv inställning till friskolor, såväl inom förskolan som skolan. 

 

Alla elever i grundskolan och gymnasiet i Knivsta skall möta en utbildning som genomsyras 
av entreprenöriellt, digitalt och språkutvecklande arbetssätt. Varje elev ska få komma till sin 
rätt och erbjudas en undervisning där fokus läggs på förmågor och olikhet som berikar. 

Lärarna är elevernas viktigaste resurs och är avgörande för kvaliteten i skolan. Forsk-
ning visar att lärares kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för goda kunskapsresultat 
bland eleverna. Därför behövs kompetensutveckling, coaching och bra möjligheter till fort-
bildningsinsatser för lärarkåren. 
 
Kommunerna har stort ansvar när det gäller att skapa fler karriärvägar för lärarna och att 
höja läraryrkets status. Detta kan uppnås genom att individualisera lärarnas lön i högre ut-
sträckning och basera lönen på den enskilde lärarens kompetens och förmåga att ut-
veckla sina elever. En skicklig lärare ska kunna öka sin lön, utan att behöva forska eller bli 
skolledare. 
 

Sociala frågor 
 
För att komma tillrätta med sociala problem är väl fungerande samverkan mellan de ansva-
riga parterna avgörande. En gemensam nämnare i de kommuner som framgångsrikt lyckas 
bekämpa sociala problem är att polis, socialförvaltning, skola, familjecentraler och andra in-
blandade aktörer arbetar tillsammans 
 
Knivsta ska vara en bra kommun att åldras i. En kommun där varje människa räknas och där 
vi tar tillvara på de erfarenheter och den kompetens som finns hos dem som levt lite längre. I 
den andan byggs två privata äldreboenden och fler är på gång. Vi ser också att det byggs 
seniorboenden, för att goda valmöjligheter ska finnas i livets alla skeden. 
 
Det innebär inte bara att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation utan också att man ska 
känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Rätten att välja och möjligheten till 
självbestämmande vid behov av vård och omsorg är viktiga för ett värdigt åldrande 
 

 Frihet att själv välja omsorgsgivare är en självklarhet. 

 Den enskilde, eller annan närstående, ska kunna avgöra vem som skall utföra vården el-
ler hemtjänsten. 

 Konkurrens ska främjas, den förbättrar kvaliteten och håller kostnaderna nere. 

 Samarbetet med frivilligorganisationer skall fortsätta att utvecklas. 

 Bidragsbehov ska alltid vara individprövat för att underlätta återgång till arbete och för-
hindra social utslagning. 

 Bidrag som fås på grund av arbetslöshet ska medföra krav på aktiv sysselsättning och 
arbetsfrämjande åtgärder. 

 Närvaro av polismyndighet är en positiv faktor för den sociala situationen i kommunen. 

 Det drogförebyggande arbetet är en viktig investering för framtiden. 

 Förutom det drogförebyggande samarbetet mellan skola och socialtjänst är det viktigt att 
påpeka att ansvaret i första hand vilar på föräldrarna och inte på samhället. 



Kultur och fritid 

 

 

 
Efter skolan är det viktigt att kommunen ger möjlighet till en meningsfull fritid oavsett om man 
spelar, sjunger, dansar, rider eller deltar i någon av de många lagsporter som finns represen-
terade i Knivsta. 
 
Vi tror att satsningen på CIK i centrala Knivsta och allaktivitetshuset i Alsike Nord blir cen-
trala både när det gäller kultur och idrott. 

Moderaterna värnar också människors trygghet genom att ta ansvar för att de offentliga åta-
gandena fungerar och genom att låta det civila samhället ta plats och vara starkt. Det arbete 
som dagligen utförs runtom i Sverige i idrottsföreningar, församlingar och andra delar av för-
eningsliv och ideell sektor visar civilsamhällets bredd och betydelse. 

Något som också är viktigt är att genom Knivstas unika läge så har vi möjligheten att åka 
söderut för att gå på Dramaten eller Friends Arena, eller norrut för att besöka Uppsala Stads-
teater eller gå på en av Sirius hemmamatcher. 

Moderaterna vill värna det kulturlandskap som finns på många platser i vår kommun. 

Knivsta har ett rikt kultur- och föreningsliv. Till stor del har det skapats av engagerade Kniv-
stabor utan inblandning av kommunen, vilket vi tycker är bra. Det är enskilda invånares idea-
litet och kunnande som har varit avgörande för utvecklingen, inte kommunen. Stöd från 
kommunen ska i första hand riktas till barn och ungdomars fritidssysselsättningar. 

 

 Under mandatperioden färdigställs CIK (Centrum för Idrott och Kultur) och ett aktivitets-
hus i Alsike. Nya fotbollsplaner anläggs i Kölängen där även andra fritidsaktiviteter möj-
liggörs. 

 Biblioteket utgör en viktig del av ett rikt kulturliv och är en naturlig samlingspunkt för Kniv-
staborna. Under mandatperioden öppnas en filial i Alsikes utvecklingsområde 

 Alla innevånare, ung som gammal, skall känna att det finns något för dem. 

 Vi värnar och utvecklar den kulturskola som vi har etablerat i Knivsta sedan några år till-
baka. I takt med att Knivsta utvecklas mer stadsmässigt ökar även kraven på att säker-
ställa nära tillgänglighet till små och stora grönområden, såsom Gredelby Hagar 

 



Landsbygd 

 

 
Centralt för oss i Moderaterna är att samtidigt som Knivsta växer måste landsbygden få leva, 
utvecklas och frodas. Då äganderätten är central för oss anser vi att det måste krävas långt-
gående och tydliga samhällsekonomiska fördelar för att man skall göra inskränkningar i 
denna.  
Exploatering av landsbygden bör primärt göras i skogspartier av berg- och moränkaraktär. 
Kulturlandskapen ska hållas öppna och ett långsiktigt mål bör vara att tillgängliggöra kultur-
minnen och fornlämningar för fler. 

Landsbygden måste få leva 
Vi är positiva till att fler vill flytta till landsbygden men exploatering av landsbygden ska inte 
behöva leda till att verksamheter tvingas läggas ned. På landsbygden håller man djur och 
bedriver jordbruk vilket man även fortsättningsvis skall kunna göra. Detta bör därför beaktas i 
arbete med detaljplaner och förhandsbesked.  

Landsbygden är Knivstas lunga 
Idag har vi väldigt nära till landsbygden i Knivsta. För att bevara hela kommunens gröna ka-
raktär måste vi säkerställa att det alltid är nära till landsbygden och naturen som tjänar som 
Knivstas lunga och rekreationsområde. Detta är något Moderaterna vill bevara för kom-
mande generationer varför vi ser en större samhällsnytta i att bygga i centrala lägen. 

 

Stärkt företagande på lands-
bygden #MKnivsta 


