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Centerpartiets valmanifest: 
 

Framåt! 
Ledarskap för förändring 
som frigör människors tid och kraft 
för en god välfärd med hög kvalitet 
 
 
Centerpartiet i Knivsta står för ett förnyande ledarskap med en seriös 
välfärdspolitik och hållbar ekonomi som hänger ihop. Förändringar som 
frigör tid och kraft; t.ex. för lärare att vara lärare, för vårdpersonal 
att ge omvårdnad eller för fritidsledare att möta unga. 
 

Vi kommer säkerställa en fortsatt god välfärdsleverans med hög kvalitet 
utan höjda skatter genom: 

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

	
	
	
	
	
	
	
 
	
 
 
 
 
 
 
Men det kommer också krävas en del prioriteringar, vilket inte alltid 
betyder bekväma och smärtfria val. För mer av allt till alla finns tyvärr 
inte. Ju tidigare vi inser det och börjar vidta åtgärder, desto bättre och 
lättare blir det. 
 
Vi står nämligen inför stora förändringar då vi har en befolkningsutveck-
ling där både andelen äldre och barn ökar med behov av välfärdstjänster 
som skola, vård och omsorg. Samtidigt som det blir färre som är i 
arbetsför ålder, arbetar och betalar skatt. 
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Färre ska alltså finansiera välfärden för fler. Dessutom kommer det 
saknas ca 100.000 personer på den svenska arbetsmarknaden 2030 som 
kan ta arbeten inom välfärdssektorn. Det är en ohållbar ekvation. 
 

	
 

Verkligheten är att vi kommer behöva tänka helt nytt 
för att säkerställa en fortsatt god välfärdsleverans 
 

Vi har gjort förändringar förr i Sverige. På 50-talet, 70-, 80- och 90-talen 
skedde stora förändringar. Ofta framtvingade av omvärldshändelser eller 
ekonomiska kriser. 
 

Centerpartiet står för ett nytt ledarskap med en politik som gör det möjligt 
för människor att utveckla sina drömmar och mål utifrån de egna 
förutsättningarna. 
 

Vi tror på individens frihet att välja en hållbar livsstil och att vi 
tillsammans kan bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle, som hushållar med mänskliga och materiella resurser på 
naturens villkor. 
 

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

Framåt! 
(Inte bakåt) 
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Knivsta – världens närmaste kommun 
Knivsta är en bra plats att växa på. Vi ligger mitt i tillväxtregionen 
Stockholm – Arlanda – Uppsala. 
Centerpartiet är positiva till utvecklingen, men det är viktigt att se hela 
kommunen i ett samspel mellan den framväxande småstaden och en 
levande landsbygd. 
 

  
 
Några av våra viktigaste frågor är: 
 
En balanserad befolkningstillväxt i Knivsta 
Centerpartiet är positivt till att Knivsta kommun växer, men det måste ske 
i en takt där alla samhällsfunktioner hänger med. För oss är det viktigt 
med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, värden som 
riskeras vid en allt för snabb utbyggnad. Detta gäller särskilt vid den 
utbyggnad som fyrspårsavtalet med staten innebär.  
En balanserad tillväxt i alla delar av kommunen är ett mål för 
Centerpartiet och vi anser att en tillväxttakt på i genomsnitt 2 - 3 procent 
per år är rimlig även framöver.  
 
Ekonomi i balans utan skattehöjning 
Centerpartiet har inom olika majoriteter tagit ansvar för kommunens goda 
ekonomiska utveckling sedan 2003. 
Vår ekonomiska politik präglas av en helhetssyn där varje skattekrona 
används så effektivt som möjligt och investeringar ska göras för att få 
breda användningsområden. Kommunens resurser ska kunna användas av 
fler och till mer, t.ex. lokaler som dagtid används av skolan och kvällstid 
av föreningslivet eller el-bilpool som kommunens tjänstemän använder 
dagtid och som kommuninvånarna kan hyra kvällar, nätter och helger. 
Denna typ av ”fleranvändning” av lokaler, resurser och kompetens, även 
tillsammans med andra aktörer, kommer bli en allt viktigare del i 
kommunens hela verksamhet för att leverera god välfärd med kvalitet. 
 
Våra förslag är alltid finansierade. Skattehöjningar är inte ett förstahands-
alternativ för en långsiktigt hållbar finansiering av kommunal verksamhet. 
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Landsbygden – en viktig resurs för det hållbara samhället  
I ett hållbart samhälle är staden och landsbygden beroende av varandra. 
Knivsta är en kommun med en stor och viktig landsbygd där många vill bo 
och verka. En levande landsbygd är helt beroende av livskraftiga jord- och 
skogsbruk. Där skapas förutsättningar för närproducerade livsmedel, 
rekreationsmöjligheter, ett rikt naturliv och underlag för goda 
kommunikationer.  
 

Centerpartiet vill att all mat som upphandlas och serveras i den 
kommunala verksamheten ska uppfylla samma höga miljö- och 
djurskyddskrav som vi ställer på det svenska jordbruket. 
 
Trygg skola och "nära fritid" 
För Centerpartiet är det en självklarhet att det i ett hållbart samhälle ska 
finnas förskolor, skolor och möjlighet till fritidsaktiviteter i hela 
kommunen, såväl på landsbygden som i tätorterna. 
 

Förskoleverksamheten i kommunen är bra och håller en hög kvalitet. Så 
ska det fortsätta vara även när kommunen växer och behoven ökar. 
Centerpartiet vill att skadliga ämnen, t ex hormonpåverkande, fasas ut. 
Därför vill vi ”plastbanta” med början i våra förskolor. 
 

Grundskolans verksamhet ska präglas av 
trygghet och arbetsro med höga förväntningar 
på goda resultat. Resultatet bland Knivsta 
kommuns skolelever ligger bland de 25 procent 
bästa i Sverige. Det är en bra grund för en 
fortsatt utveckling av skolan som en trygg 
arbetsplats för elever och lärare. 
Digitalisering av verksamheterna är en naturlig 
del av utvecklingen och ska leda till bättre 
lärande, lägre kostnader, minskad administ-
ration och frigöra tid för lärarna att vara lärare. 
 
Vi ska lära av andra goda exempel, t.ex. Malmaskolan i Kolsva, som infört 
nya arbetssätt och metoder med ett integrerat team av rektor, lärare, 
elevhälsa, speciallärare, studievägledare och fritidsledare som fångar upp 
elevens samlade behov. Det har lett till att alla elever går ut årskurs 9 
med godkänt i samtliga kärnämnen. 
 

Fritidsverksamheten för den växande generationen unga behöver också 
följa den växande kommunen. Centrum för Idrott och Kultur (CIK) blir ett 
jättekliv för flera år framåt med fler och bättre lokaler, men medför också 
ökade kostnader på 35-40 miljoner kronor per år. Därför är det nu mycket 
viktigt att lokalerna fylls en stor del av dygnet med ett innehåll som ger 
både ett verkligt tillskott i fritidsutbudet för alla kommuninvånare och 
intäkter för att klara driften. 
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Centerpartiet sätter stor tilltro till de ideella krafterna att bidra till den 
sociala ekonomin, en viktig faktor för den sociala hållbarheten för såväl 
barns och ungas fritidssysselsättning som för föräldrar och äldre. 
 
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. 
 

Kommunen ska arbeta förebyggande i den sociala verksamheten och ha 
resurser att bistå dem som behöver extra stöd. Att tidig möta människor 
när livet är tufft är både humant, ger bättre resultat och en god social ekonomi. 
 

En väl fungerande hemtjänst gör det möjligt för äldre som så önskar att 
bo kvar i sitt hem. 
Utöver de äldreboenden som finns kommer 
nya att behövas, då befolkningen växer och 
åldras. Centerpartiet arbetar också aktivt 
för att seniorboenden/trygghetsboenden 
ska byggas i kommunen. Det kan med 
fördel ske genom enskilda byggföretag eller 
på privat- eller föreningsinitiativ och även 
på platser utanför tätorten. 
Möjligheten att som senior kunna välja en 
boendeform som passar de egna behoven 
är en viktig fråga för Centerpartiet.  
 
Modern småstad – trivsam, snygg och trygg 
Centerpartiet arbetar för en modern, trivsam och attraktiv småstad. Det 
är många faktorer som behöver samverka för att uppnå det. 
 

Studier från bl.a. Seattle och Köpenhamn visar att 50% av brottsligheten 
är koncentrerad till 5-6% av stadens samtliga gatusegment. Åtgärdar man 
brottsutsatta platser minskar brottsligheten, inte bara just där utan också 
totalt sett i samhället. Man kan säga att ”tillfället - en dåligt utformad 
miljö utan övervakning - gör tjuven”  
 

Centerpartiet vill därför se en systematisk planering för en trivsam, snygg, 
trygg och närvarande småstad. Verktyg för det är t.ex: 

• Gestaltning av byggnader och allmänna platser  
• Ljussättning av byggnader, gator, vägar, torg och parker 
• Miljöer som blandar verksamheter, handel, rekreation och boende  
• Överblick och läsbarhet av staden  
• Trafiksäkra gaturum med prioritering av gång och cykel samt 

kollektivtrafik  
• Lärande samarbete mellan kommun, polis och räddningstjänst för 

analys, planering och trygghetsskapande åtgärder  



Framåt! Ledarskap för välfärd med hög kvalitet 

6	

 

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. Det innebär att bolaget kan köpa, sälja eller bygga nya 
flerfamiljshus.  
Avtalet med staten kommer att under en 40-årsperiod innebära många 
nya och stationsnära bostäder i Nydal samt i Alsike. I avtalet ingår att 10 
procent av dessa skall vara hyresbostäder. I en långsiktig planering ska 
även nya bostäder på landsbygden finnas med.  
 

Den enkla pendlarkommunen 
Knivsta är ett samhälle där många 
människor är beroende av bra 
kommunikationer. Många pendlar till 
arbete och studier utanför kommunen.  
Avtalet med staten om fyra spår och 
ny tågstation i Alsike kommer för-
bättra dessa förutsättningar. Men det 
krävs också en anslutande 
infrastruktur med kollektivtrafik, gång- 
och cykelvägar samt pendlarparkeringar i hela kommunen, vilket är en 
självklar del av Centerpartiets politik för att möjliggöra för fler att välja 
kollektivtrafik eller samåkning. 
Det behövs också en förstärkt bilinfrastruktur med ytterligare en påfart till 
E4:an norrut mot Uppsala och pendlarparkering vid kollektivtrafiknoderna. 
Centerpartiet skulle gärna se ett integrerat servicehus intill 
järnvägsstationen med både bil- och cykelparkering i bottenplanen och 
ovanpå lokaler för kontor, handel och service. 
 

Ett rikt näringsliv med fler arbetstillfällen och bredband i hela 
kommunen 
Centerpartiet arbetar för att fler företag etablerar sig i Knivsta kommun. 
Det ger fler arbetstillfällen, större dagbefolkning och ett rikare utbud. 
Både företagande och privatlivet kräver tillgång till snabb och säker IT-
kommunikation. Därför är det viktigt att kommunen är aktiv, stöder och 
styr bredbandsutbyggnaden så att i hela kommunen får likvärdig tillgång 
till bredband oavsett var man är etablerad eller bor. 
 
Kretslopp av energi, resurser och näringsämnen 
Centerpartiet arbetar för att Knivsta kommun ska vara en föregångare för 
det hållbara samhället. 
Det handlar om att öka andelen förnybar energi och att näringsämnen ska 
återföras för att nå en hållbar produktion av mat, bioenergi och material.  
Vi ska fortsätta fasa ut fossila bränslen och ersätta det med förnyelsebara 
drivmedel i takt med att kommunens fordonspark förnyas. 
  



Framåt! Ledarskap för välfärd med hög kvalitet 

7	

 
Öppenhet och humanism 
Centerpartiet välkomnar nya kommuninvånare som väljer att bosätta sig i 
kommunen. Oavsett var människor kommer ifrån vill vi erbjuda en trygg 
plats att bo på. 
För Centerpartiet är det självklart att kommunen ska ta sin del av 
ansvaret för de flyktingar som kommer till vårt land. Det är viktigt att 
aktivt arbeta med integration som berikar, utvecklar och stärker den 
sociala hållbarheten i vårt samhälle. 
 
En stark lokalkultur mitt i det internationella utbudet 
Kommunens geografiska läge gör att vi även har ett rikt utbud av stora 
kulturarrangemang i de närliggande storstadsområdena.  
Lokalt är Kulturskolan ett viktigt åtagande för kommunen, där många 
elever får tillgång till den undervisning som erbjuds och de själva önskar. 
Biblioteket är en central och viktig plats för kommunens invånare. Flexibla 
öppettider är viktiga delar för att möta kommuninvånarnas förväntningar 
på bibliotekets verksamhet. Med den snabba utvecklingen av IT och 
sociala medier är det en ständig utmaning för biblioteket att förnya sig 
och hänga med i den utvecklingen. 
 
Centerpartiet stödjer det lokala kulturutbudet som studieförbund, 
kulturföreningar, hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar står för. 
Dessa är inom många områden de viktigaste kulturbärarna i kommunen. 
 
Medborgarinflytande i en effektiv politisk organisation 
Centerpartiet arbetar för tydlighet och effektivitet i det politiska arbetet 
utan att ge avkall på det demokratiska grundkravet.  
För att öka medborgardialogen vill Centerpartiet att nya mötesformer 
utvecklas, t.ex. med representativa medborgarpaneler som kan medverka 
i olika beslutsprocesser med förebild från Utrecht i Nederländerna eller 
Citizen’s Assembly på Irland. 
Möjligheten för den enskilde invånaren att lätt kunna utföra och ta del av 
kommunens tjänster via nätet ska också utvecklas, bl.a. med olika typer 
av enkla och smarta e-tjänster. 
 
En ny majoritet 
Centerpartiet tycker att Alliansen har varit bra för Sverige och för Knivsta 
kommun.  
Vi har under den senaste mandatperioden, på ett konstruktivt sätt, 
samarbetat med Moderaterna.  
Centerpartiets målsättning är att i första hand ingå i en ny majoritet med 
Allianspartierna under mandatperioden 2019-2022. 
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