
Centerpartiets valmanifest i korthet: 
 

Framåt! 
Ledarskap för förändring 
som frigör människors tid och kraft 
för en god välfärd med hög kvalitet 
 
 

Centerpartiet i Knivsta står för ett nytt ledarskap med en seriös välfärdspolitik 
och hållbar ekonomi som hänger ihop. Förändringar som kommer frigöra tid 
och kraft; t.ex. för lärare att vara lärare, för vårdpersonal att ge omvårdnad 
eller för fritidsledare att möta unga. 
 

Vi vill undvika höjda skatter, men säkerställa en fortsatt god välfärds- 
leverans med hög kvalitet genom: 

• Nya arbetssätt och metoder 
• Innovation och digitalisering 
• Förenklingar och minskad administration 
• Nya driftsformer och partnerskap 

 

En närodlad politik som kommer att fungera. Om vi går: 

Framåt! 

 
 
Vår politik innebär: 
 
En balanserad befolkningstillväxt i Knivsta 
Vi är positiva till att Knivsta kommun växer, men det måste ske i en takt där alla 
samhällsfunktioner hänger med. 2-3 procents tillväxt per år är rimlig även framöver.  
 
Ekonomi i balans utan skattehöjning 
Vår ekonomiska politik präglas av en helhetssyn där varje skattekrona används så effektivt 
som möjligt och investeringar ska göras för att få breda användningsområden.  
  



Landsbygden – en viktig resurs för det hållbara samhället 
I ett hållbart samhälle är staden och landsbygden beroende av varandra. 
Det visar sig i bl.a. närproducerade livsmedel, rekreationsmöjligheter, ett rikt naturliv och 
goda kommunikationer.   
Kretslopp av resurser och näringsämnen lokal energi- och livsmedelsproduktion är 
hörnstenarna i det hållbara samhället 
 

Trygg skola och "nära fritid" 
För Centerpartiet är det en självklarhet att det i ett hållbart samhälle ska finnas bra förskolor, 
skolor och möjlighet till fritidsaktiviteter i hela kommunen. 
Digitalisering av verksamheterna är en naturlig del i utvecklingen. 
 

Valfrihet, kvalitet och trygghet i omsorg 
Centerpartiet verkar för att personer med behov av stöd kan få en god omsorg med hög 
kvalitet. Med digitalisering och modern teknik kan administrationen minskas, verksamheten 
utvecklas och tid frigöras för vårdpersonalen att ge mänsklig omsorg, ökad trygghet och bättre 
tillgänglighet. 
 

Modern småstad – trivsam, snygg och trygg 
Centerpartiet vill se en systematisk planering för en trivsam, snygg, trygg och närvarande 
småstad. Det sker bl.a. genom gestaltning, ljussättning och miljöer med blandade 
verksamheter. 
 

Mångfald av boendeformer 
Centerpartiet ser gärna fler hyresrätter i kommunen. Det kommunägda bostadsbolaget är en 
aktiv aktör på den lokala bostadsmarknaden med syfte att öka antalet hyresrätter i 
kommunen, både i tätorten och på landsbygden. 
 

Den enkla pendlarkommunen 
Många pendlar till arbete och studier utanför kommunen. Vi vill fortsätta utveckla gång-, 
cykelvägar och kollektivtrafik i hela kommunen. Avtalet med staten om fyra spår och ny 
tågstation i Alsike kommer förbättra dessa förutsättningar. 
 

Ett rikt näringsliv med fler arbetstillfällen och bredband i hela kommunen 
Centerpartiet arbetar för företagsamhet och fler arbetsplatser. Bl.a. kräver det goda 
kommunikationer och bredband oavsett var man är etablerad eller bor. 
 

Kretslopp av energi, resurser och näringsämnen 
Knivsta kommun ska vara en föregångare för det hållbara samhället. Bl.a. genom att öka 
andelen förnybar energi och att näringsämnen ska återföras för att nå en hållbar produktion av 
mat, bioenergi och material.  
 

Öppenhet och humanism 
Vi välkomnar alla nya kommuninvånare som vill bosätta sig i kommunen. Det berikar och 
stärker den sociala utvecklingen av vårt samhälle. 
 

En stark lokalkultur mitt i det internationella utbudet 
Vårt läge i storstadsregionen gör att vi har ett rikt utbud av internationell kultur. Därför vill vi 
stärka de lokala kulturbärarna som bl.a. Kulturskolan, biblioteket, föreningslivet och 
studieförbunden. 
 

Medborgarinflytande i en effektiv politisk organisation  
Centerpartiet arbetar för tydlighet och effektivitet i det politiska arbetet. För att öka 
medborgardialogen vill Centerpartiet att nya mötesformer utvecklas. 
 

En ny majoritet 
Centerpartiets målsättning är att i första hand ingå i en ny majoritet 
med Allianspartierna under mandatperioden 2019-2022. 

www.centerpartiet.se/knivsta 


