KNIVSTA - en plats att växa på
Handlingsprogram för Moderaterna i Knivsta 2022-2026
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Knivsta är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Vi har vacker natur
och god tillgång till den genom en rik landsbygd, centrala naturreservat och fina
utflyktsmål. Detta är grundläggande för en god livsmiljö och något vi vill utveckla
i det fortsatta samhällsbyggandet.
Vår kommun ligger i en mycket expansiv region där goda möjligheter finns till jobb och
företagande. Vårt läge mellan Stockholm och Uppsala samt småstadskänslan är ett
avgörande skäl till att så många väljer Knivsta. Vi har mycket goda vägförbindelser och
pendlingsmöjligheter som vi vill fortsätta utveckla för att fler ska kunna få livspusslet att
fungera på bästa sätt. Många vill bo i Knivsta. Samtidigt som vi självklart välkomnar
detta måste vi växa på ett ansvarsfullt, tryggt och snyggt sätt. Vi utvecklar Knivsta för
Knivstaborna.
Hög kvalitet i skolor & förskolor och låt samhällsutvecklingen definieras av
tydliga krav, god arkitektur och grönområden. Under förra mandatperioden stärktes
resultaten i skolan som håller en hög kvalité i ett nationellt perspektiv. Nya förskolor och
idrottsanläggningar har färdigställts. Förskolan ska vara en trygg plats med ett
kunskapsfokus, vi tror att förskolebarn som just fått ett syskon bör få tillgång till
förskolan i 25 timmar, istället för som idag 15 timmar, per vecka. Vi vill nu gå vidare och
utveckla skolans verksamhet med en ökad andel legitimerade förskollärare och lärare.
Vi vill öka fokus på undervisning och inte administration. Och kanske det viktigaste av
allt - skolan måste vara en trygg plats för alla. Våra unga behöver trygghet och studiero
samt ges förutsättningar att genomföra sin skolgång på bästa tänkbara sätt. Detta gäller
inte bara ordning och reda i klassrummet utan även att elever med särskilda behov ska
få rätt stöd tidigt. Knivsta saknar idag ett större gymnasium för teoretiska utbildningar. Vi
vill göra det möjligt för ett sådant gymnasium att etablera sig i Knivsta.
Tryggt och snyggt – hur vi bygger Knivsta – det är kanske den viktigaste frågan då
den får bäring på allt annat i kommunen. Vi måste utveckla kommunen på ett sådant
sätt att infrastrukturen håller takt med tillväxten. Knivsta ska utvecklas på invånarnas
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villkor med god arkitektur, mänsklig skala och där tryggheten genomsyrar hela
processen.
Man är och ska vara stolt över att bo i Knivsta. Det är ett samhälle som erbjuder
det många söker för att kombinera arbete och fritid. Vi vill göra det ännu bättre.
Detta

är

Moderaterna

i

Knivstas

handlingsprogram

för

den

kommande

mandatperioden. Här berättar vi mer om våra planer för vår kommun. Har du frågor eller
synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl. Du kan även
besöka vår Facebooksida eller hemsida och lämna idéer och synpunkter.
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VÄRDERINGAR OCH IDEOLOGI
Människan är alltid utgångspunkten för Moderaternas politik. De värderingar som
genomsyrar 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
friheten 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 rättsstat, 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

samhällets

sociala

skyddsnät,

men

även

ansvar

för

planering,

myndighetsutövning, räddningstjänst 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 kontinuerligt
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 kvaliteten i
välfärden, såsom kvalitetsuppföljning, självbestämmande och gott ledarskap samt
kommunmedarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande.
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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.

ORDNING OCH REDA I EKONOMIN
Ett ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i kommunens ekonomi är en
förutsättning för hög kvalitet i den gemensamma välfärden och därmed en av våra
viktigaste frågor.
Fokus ska ligga på att kommuninvånarnas skatt används så effektivt som möjligt. I en
kommunbudget 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.
Kommunen ska verka för sunda och hållbara upphandlingar och avtal. Kommunen
hanterar årligen cirka 1,100 leverantörsfakturor till ett värde av 260 miljoner kronor.
Genom att säkerställa att kommunen besitter rätt kompetens och följer antagna policys,
vill vi genom vidareutbildning och satsningar på spetskompetens inom vissa områden
förvissa oss om att de avtal som ingås är de mest ekonomiskt och kvalitetsmässigt
fördelaktiga för kommunens skattebetalare.
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 stimulera 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
familjens möjligheter att själva styra och prioritera sitt liv.
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All kommunal verksamhet ska gemensamt verka för att hela kommunen skall fungera
så bra som möjligt ur ett kommunkoncern-perspektiv med fokus på digitalisering.
Moderaterna arbetar för prioritering och effektivisering av kommunala kärnuppgifter med
så låga skatter som möjligt utan att kompromissa med kvalitet. Knivsta kommun har
idag länets lägsta skattesats.
Knivsta har antagit en Stadsutvecklingsstrategi som utgör en idé om hur utvecklingen
och gestaltningen i centrala Knivsta och Alsike stationssamhälle kommer att se ut fram
till 2035. Denna strategi, i kombination med övriga styrande dokument, ger oss
möjlighet till långsiktig planering samtidigt som den tillför värden för dagens knivstabor.
Detta program tillsammans med vår ideologi och våra ambitioner genomsyrar detta
förslag hur vi i 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.
-

Moderaterna

kommer

verka

för

att

sänka

skatten

under

kommande

mandatperiod.
-

Skapa ekonomiska förutsättningar för att addera mervärden till samtliga
invånare.

-

Säkerställa en långsiktig och god ekonomi.

-

Sunda och hållbara upphandlingar och avtal.

-

Lägsta skatten i länet.

-

Effektivitet! Invånarnas skattepengar ska ge bästa möjliga effekt.

BARN OCH SKOLA
Knivsta ska ha som mål att ha en av Sveriges bästa skolor. Förutsättningarna finns och
vi är redan idag på god väg som länets bästa skola. Vi vill under mandatperioden göra
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en särskild satsning på att öka andelen legitimerade lärare i grundskolan och lärarnas
möjligheter att vara just lärare och inget annat.
Alla barn ska ges en bra start i livet där arbetsro, trygghet och engagemang skapar den
bästa miljön för lärande. För föräldrar är en väl fungerande barnomsorg avgörande för
att få vardagen att gå ihop.
Kvalitet och valfrihet är våra viktigaste prioriteringar. Vi sätter kvaliteten före
driftsformen, och vi står upp för det fria skolvalet. Hög kvalitet i utbildningssystemets alla
delar är en förutsättning även för Sveriges framtida internationella konkurrenskraft. Se
detta som vår framtidsvision och det vi alltid kommer att sträva mot.
Alla barn är olika och har olika behov. För oss är det viktigaste att alla barn garanteras
en bra barnomsorg som ser just deras speciella behov och styrkor. Viktiga beslut ska
fattas av föräldrar och barn i det egna hemmet utifrån de egna önskemålen och
omständigheterna, inte av politiker utifrån ideologiska skäl. Möjligheter och friheter är
centrala begrepp.
Alla elever i grundskolan och gymnasiet i Knivsta skall möta en utbildning med tydliga
mål och kunskapskrav. Varje elev ska få komma till sin rätt och erbjudas en
undervisning där fokus läggs på förmågor och olikhet som berikar.
Lärarnas andel av arbetstid som läggs på undervisning ska öka genom mer tid i
klassrummet och mindre administrativ börda.
-

Kunskap ska vara det centrala i samtliga skolformer.

-

25 timmar i veckan för barn i förskola vars föräldrar är föräldralediga eller
arbetslösa.

-

Elever med behov av stöd ska uppmärksammas så tidigt som möjligt för att ge
dem de förutsättningar som krävs för den fortsatta utbildningen.

-

Högpresterande elever ska få det stöd och den stimulans som uppmuntrar deras
utveckling.
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-

Lärare bör använda mer av sin arbetstid på huvuduppdraget undervisning genom
mer tid i klassrummen med eleverna och mindre administrativ börda.

-

Vi ska verka för en teoretisk gymnasieskola i Knivsta.

-

Lärarassistenter bör anställas för att minska lärarnas administrativa uppgifter.

-

Vi behöver öka andelen behöriga lärare.

-

Mobbning och diskriminering ska motarbetas. Alla ska trivas och känna sig
trygga i skolans miljöer. Särskilt viktigt är det att arbeta mot sexuella trakasserier
- något som aldrig kan accepteras och alltid måste mötas med samhällets fulla
kraft.

-

Skapa och upprätthålla trygga skolvägar.

-

Knivsta kommun ska fortsatt ha länets bästa skolresultat.

-

Tillse att Knivstas skolor har gemensamma ordningsregler.

-

Brott i skolan och i anslutning till skolan ska polisanmälas.

-

Längre frånvaro och upprepad frånvaro i förskola och skola ska följas upp.

-

Digitalisera modersmålsundervisning.

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 annan aktivitet som finns
representerad i Knivsta.
Knivsta har ett rikt kultur- och föreningsliv. Till stor del har det skapats av engagerade
knivstabor utan inblandning av kommunen, vilket vi tycker är fantastiskt. Det är enskilda
invånares idealitet och kunnande som har varit avgörande för utvecklingen, inte
kommunen. Stöd från kommunen ska i första hand riktas till barn och ungdomars
fritidssysselsättningar.
Centrum för Idrott och Kultur är nu färdigställt och vi ska som kommun ta tillvara på
denna fantastiska resurs och fylla den med idrott, teater, sång, musik, måleri,
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utställningar och mycket annat. På lite längre sikt ser vi även att området på västra
sidan av järnvägen kan fyllas med en kombinerad park/idrottspark där man över
generationerna kan träffas och delta i olika aktiviteter samtidigt. Alla invånare, gammal
som ung, skall känna att det finns något för dem. Detta gäller inte minst barn och unga
personer med funktionshinder.
I Alsike fortsätter utvecklingen och en idrottshall håller på att färdigställas. Den kommer
inte enbart att tjäna skolan utan kommer även fyllas med aktivitet på kvällar och helger.
I och med att Alsike växer ser vi behov av ytterligare satsningar. Vi säkerställer att det
även kommer att bli nära till idrott samtidigt som stationssamhället växer. Inte minst så
finns det ett stort behov av fler fotbollsplaner.
Arbetet med idrottsanläggningen i Kölängen fortsätter och kommer på sikt att bli en
samlingsplats i trevlig miljö för framför allt fotboll men även andra idrotter.
Vi vill se att det tillförs fler grönytor i Knivsta som uppmuntrar till spontanidrott och andra
aktiviteter. Platser där man kan möta kompisarna för att spela brännboll, leka eller vad
det än må vara.
Biblioteket utgör en viktig del av ett rikt kulturliv och är en naturlig samlingspunkt.
-

Alla invånare, gammal som ung, ska känna att det finns något för dem.

-

Barn och unga ska ha tillgång till funktionella lokaler för idrott och lek.

-

Ytor för lek, idrott och andra aktiviteter ska beaktas i planarbete.

-

Fler parker i Knivsta.

-

Möjlighet till bra och funktionella ytor för äldre att träffas på.

-

Säkerställa att våra anläggningar håller god kvalitet för att kunna användas i så
stor utsträckning som möjligt.

-

Utveckla och tillgängliggör våra centrumnära grönområden, inte minst våra
naturreservat Trunsta träsk och Ängbyskogen.
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-

I närtid initiera arbete för att etablera fler fotbollsplaner. Vi ser ett särskilt behov i
Alsike.

-

Verka för säkra ridvägar i kommunen.

SAMHÄLLSUTVECKLING
Intresset av att flytta till Knivsta är stort och som kommun är det viktigt att tillvarata detta
på bästa möjliga sätt för att både erbjuda nuvarande och kommande knivstabor ett
samhälle som fungerar i livets alla delar. Det är en förutsättning för att fortsätta vara en
attraktiv kommun. Service, infrastruktur, skolor och förskolor måste utvecklas parallellt
med att vi blir fler invånare.
Den nuvarande mandatperioden (2018-2022) har gett oss många centrala dokument
som anger ramen för den kommande samhällsutvecklingen. Nya bostäder och
grönområden skall se dagens ljus i både Knivsta tätort och Alsike. Ny VA-lagstiftning
kommer förhoppningsvis ge oss möjligheter att bygga villor utanför centralorten samt på
landet. Arbetet med att förbättra pendlingsmöjligheterna för kommunens invånare är
viktigt och kommer att fortsätta - här ingår både järnväg, motorvägspåfarter och det
lokala vägnätet.
Under mandatperioden var vi drivande i att ta fram många av de program som anger
inriktningen

på

Knivstas

utveckling, inte minst Stadsutvecklingsprinciper med

arkitekturpolicy. Moderaterna anser att fyra spår är nödvändigt både för Knivsta idag
och i framtiden. Samtidigt bör varje tillfälle tas att påverka nuvarande avtal så att
utvecklingen av Knivsta blir socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar för dagens och
framtidens Knivstabor.
-

Knivsta ska bara växa så fort som vi klarar av. Utvecklingen ska ske i takt med att
infrastruktur utvecklas och färdigställs.
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-

Staten behöver leverera sin del av avtalet då det är en förutsättning för att kunna
fortsätta utveckla Knivsta på ett trivsamt och hållbart sätt.

-

Knivsta ska göra omfattande satsningar på att utveckla villor, parhus och radhus.
Gärna i formen av mindre byar med inslag av innovativa delar och god arkitektur.

-

I

mer

centrala

områden

vill

vi

verka

för

att

utveckla

områden

i

trädgårdsstadskaraktär.
-

Säkerställa att det som byggs har en god gestaltning. Knivsta tätort ska göras
vackrare och utvecklas till en modern småstad med nära tillgång till grönområden
och aktiv fritid.

-

Utvecklingen ska tillföra värden för dagens knivstabor som till exempel ökad
trygghet, grönområden och möjligheter till aktiv fritid.

-

Verka för att mer av det som nyligen byggts i centrala områden räknas in i avtalet
med staten.

-

I ett socialt hållbart samhälle behövs samtliga upplåtelseformer. Framtidens
Knivsta behöver villor och bostadsrätter, inte fler små hyresrätter.

-

Arbeta för att i större grad möjliggöra för utveckling även utanför centralorten.

-

Centrala parkeringshus, så kallade mobilitetshubbar.

-

En centrumnära större park och rekreationsområde.

SÄKERHET OCH TRYGGHET
Alla som bor, arbetar eller vistas i Knivsta ska känna sig trygga och säkra. Knivstas
bostadsområden och offentliga miljöer ska hålla god kvalitet och upplevas som trygga
och säkra. Detta förutsätter ett kontinuerligt arbete där kommunen har ett särskilt ansvar
samtidigt som samarbete med polis, skola, socialtjänst, föreningar, fastighetsägare,
vårdnadshavare och många fler måste upprätthållas och utvecklas.
Knivsta är idag en av Sveriges säkraste och tryggaste kommuner i en rad
undersökningar. Detta är ett mycket gott betyg och något vi vill arbeta intensivt med att
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bevara. Trygghet är centralt för att gott liv för den enskilde och ett gott samhälle för oss
alla.
Den 11 februari 2021 publicerades rapporten Öppna jämförelser som tas fram i
samarbete

mellan Sveriges Kommuner och Regioner samt Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap. I rapporten finns en rankning där kommunernas värden
vägs samman för personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott
samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott för de tio senaste åren. Knivsta är enligt denna
rapport den tredje säkraste kommunen i Sverige. Det betyder inte att vi är nöjda och då
samhället utvecklas måste vi vara garanten för att vi utvecklar ett samhälle med
tryggheten i fokus.
Under mandatperioden 2018-2022 tog vi initiativ för ett trygghetspaket som bland annat
innebär en översyn och upprustning av belysning och allmänna miljöer, tillgänglighet,
sociala åtgärder, skolsäkerhet och skolfrånvaro. Detta paket är redan igångsatt men
måste så klart få verka över tid. Vi kommer fortsätta denna satsning och tillföra
ytterligare resurser vilket bland annat innebär att Moderaterna vill se:
-

Fler trygghetskameror i centrala lägen som kring stationen, pendlarparkering,
centrum och CIK.

-

Mer belysning för en tryggare miljö.

-

Säkra och trygga parker och gångstråk.

-

Ordning och reda i skolan.

-

Kommunen uppmuntrar och stöder Grannsamverkan. Civilsamhället har en viktig
roll i trygghetsskapandet för kommunen.

-

Klotter ska saneras och åtgärder för att förhindra klotter ska sättas in. En
långsiktig plan för hur vi ska hantera detta ska tas fram. En prioriterad del är
tunneln under järnvägen där man till exempel skulle kunna sätta upp historiska
bilder från Knivsta.
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-

Gatumiljö som håller god kvalitet vilket bland annat innebär att övergångsställen
ska vara i toppskick med utökat fokus på tillgänglighet för till exempel
synskadade.

-

Väktare under helger som tydligt syns i centrala områden.

SOCIALA FRÅGOR
För att Knivsta ska bli en attraktiv och trivsam kommun att bo i behöver vi arbeta för att
alla invånare ska ges möjlighet till ett gott liv och gynnsam utveckling.
En framgångsfaktor för att åstadkomma en god och trygg uppväxt för våra barn och
ungdomar är att det finns ett fungerande samarbete mellan socialförvaltning, skola,
familjecentraler, polis och andra aktörer som finns kring kommunens unga.
Knivsta ska vara en kommun där man kan få en värdig ålderdom och där man kan
fortsätta att leva ett liv med rätt till självbestämmande även efter pensionen, särskilt vid
behov av vård och omsorg.
Rätten till trygghet, gemenskap och delaktighet är central.
-

Knivsta ska vara en attraktiv plats att bo på, där man kan leva ett gott liv.
Moderaterna skapar alternativ och möjlighet till egna val. Frihet att själv välja
omsorgsgivare är en självklarhet.

-

Genom mötesplatser och aktiviteter stärka gemenskapen i samhället och särskilt
ska möten mellan generationer uppmuntras, där får Centrum för Idrott och Kultur
stor betydelse.

-

Fokusera på trygghetshöjande åtgärder i närmiljön.

-

Konkurrens ska främjas för att förbättra kvaliteten och begränsa kostnaderna.

-

Samarbetet med frivilligorganisationer ska fortsätta att utvecklas.

-

Invånare i behov av ekonomiskt och annat bistånd ska få hjälp och stöd till att
snarast möjligt kunna få ett gott och självständigt liv.
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-

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

-

Ansvaret för barn och ungdomar, som främst vilar på föräldrarna, kompletteras
med att kommunen stöttar dem som är i behov av hjälp och arbetar
drogpreventivt, där särskilt skola och socialtjänst är viktiga faktorer.

-

Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro ska inte
kompenseras av försörjningsstöd.

ÄLDRE
Knivstas äldre är en värdefull tillgång för kommunen och har en naturlig del i att påverka
samhället och vara en del av det. Vi vill verka för detta genom genom fem konkreta
utvecklingsområden.
Valfrihet. Varje individ ska kunna välja den omsorgsförvaltning som den har behov av till exempel sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg samt andra eventuella behov av stöd.
Trygghet och säkerhet. Som samhällsmedborgare ska äldre kunna röra sig i kommunen
på ett sätt som är tryggt, både vad gäller fysisk trygghet samt möjlighet för
funktionshindrade att ta sig fram och orientera sig på ett tryggt sätt.
Tillgänglighet. Boenden för äldre ska vara ett självklart inslag i vår samhällsplanering.
Knivsta kommun behöver säkerställa en långsiktig planering vad gäller trygga och
gemytliga boenden för våra äldre. Detta ska även inkludera fysisk tillgänglighet som till
exempel tydligt markerade övergångsställen. Knivsta ska vara en föregångskommun
vad gäller tillgänglighet för äldre. I detta ingår även att möjliggöra tillgång till
naturområden och skogsmarker då det är en viktig hälsofrämjande insats.
Kommunens

+65-grupp

är

oerhört

viktig

vad

gäller

att

agera

som

en

erfarenhetskompetent grupp i vår framtida utveckling. Detta vill vi bejaka genom att
skapa ett särskilt äldreråd.
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FÖRETAGANDE OCH NÄRINGSLIV
För Moderaterna är det centralt att tillsammans med lokala företag och andra relevanta
aktörer skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och därmed nya arbeten i
kommunen. Genom tidiga insatser och ett nära samarbete mellan näringsliv, kommun
och skola kan framför allt unga människor få möjlighet att utveckla sin kreativitet och
entreprenörskap, och få ett arbete hemmavid. Moderaterna vill även verka för fler
lärlingsplatser.
Knivsta är en företagarvänlig kommun och har ett utmärkt geografiskt läge vilket gör det
attraktivt för företag att etablera sig i kommunen. Vi vill fortsätta att utveckla Knivsta som
företagarkommun. Fler arbetstillfällen bidrar till ett levande centrum och fler som arbetar
på hemmaplan och som då slipper pendla.
För att få fler företag att etablera sig i Knivsta är det viktigt att kommunen kan erbjuda
ett brett utbud av attraktiva bostäder samt mark för verksamheter att expandera.
Bra kvalitet på skola, vård, omsorg och trygghet är också avgörande för att företag ska
vilja etablera sig och fortsätta verka i kommunen.
Företag som har årlig tillsyn ska endast betala för faktiskt utförda kontroller och för de
faktiska timmar som tagits i anspråk vid miljö- och livsmedelskontroller.
Det ska skapas rimliga förutsättningar för små och medelstora företag att delta vid inköp
och upphandlingar.
Kommunen ska ge service och bemötande i toppklass för att företag ska växa och
etablera sig i Knivsta. Vi vill införa en bygglovstjänst i kommunen för företag. Företag
har ofta helt andra förutsättningar än enskilda hushåll i bygglovsärenden och det måste
kommunen beakta.
-

Fortsätta konkurrensutsätta kommunala verksamheter.
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-

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

-

Införa markreserveringar för företagsetableringar i översiktsplanen.

-

Säkerställa att kommunen erbjuder en god service.

TRAFIK
Knivsta är en pendlarkommun och kommer så förbli under överskådlig tid vilket innebär
att vi måste utveckla Knivsta tätort och Alsike så att det dels är enkelt att pendla för dem
som bor centralt men också garantera att det under lång tid är möjligt att parkera sin bil
för vidare transport med tåg för de som bor utanför centralorten. Detta är mycket
angeläget då en stor del av Knivstas befolkning är bilburen och behöver bilen för att få
livspusslet att fungera. Det betyder bland annat att vi inte bygger bort de
parkeringsplatser som finns idag. Däremot är vi öppna för att utveckla möjligheten till
parkering genom att till exempel bygga parkeringshus (eller så kallade mobilitetshubbar)
där fler funktioner än bara parkering finns.
Det är också viktigt att kommunen för en aktiv dialog med Regionen och tågoperatörer
för att tillgodose det behov som finns av kollektiva transporter. Det är så klart positivt att
man inte behöver åka längre än nödvändigt med sin bil men då krävs det att utbudet av
tåg och buss är tillräckligt bra för att tillgodose denna möjlighet.
Tågtrafiken är avgörande för Knivstas attraktivitet. Att vi på tio minuter når både
Uppsala och Arlanda och att vi på under halvtimmen når Stockholm är avgörande för att
man väljer att bosätta sig i Knivsta. Det handlar om våra arbeten och inkomster.
Vi vill därför omedelbart utreda och utveckla möjligheten till centrala parkeringar i
Knivsta och Alsike på ett sätt som löser parkeringsbehovet på ett kostnadsneutralt sätt
och som kan gynna det lokala näringslivet.
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-

Säkerställa parkeringsbehovet.

-

Omgående inleda ett arbete för ny överfart över järnvägen.

-

Bygga en ny påfart till E4:an norr om Alsike.

-

Utreda möjligheterna till en påfart till E4:an söder om Knivsta.

-

Verka för förbättrade pendlingsmöjligheter.

LANDSBYGD
Samtidigt som Knivsta tätort och Alsike växer måste landsbygden kunna leva, utvecklas
och frodas. Då äganderätten är central för oss anser vi att det måste krävas mycket
långtgående 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 kulturminnen och fornlämningar för fler.
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 särskilt beaktas i arbete med detaljplaner och förhandsbesked.
Idag har vi väldigt nära till landsbygden i Knivsta. För att bevara hela kommunens gröna
karaktär 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 kommande generationer varför vi ser en större samhällsnytta i att bygga i
centrala lägen.
För att behålla en levande landsbygd är det av största vikt att kommunikationerna även i
kommunens mindre centrala områden fungerar vilket ökar attraktiviteten att bo och
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verka på landsbygden. Kommunikationerna ska aldrig vara ett hinder för att bo och
verka utanför kommunens mest centrala delar.
-

Möjliggöra för att kunna bo och bygga på landsbygden genom att bland annat
verka för detaljplaner med bykaraktär. Hänsyn måste naturligtvis tas till befintlig
verksamhet så att ny bebyggelse inte inskränker denna verksamhet.

-

Verka för nytänkande vad gäller vatten och avlopp genom att bland annat vara
positiva till att pröva innovativa system.

-

Möjliggöra för utveckling av näringsverksamhet på landsbygden.

-

Driva arbetet för att ta fram en Jordbruksmarksstrategi för kommunen.
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