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Vänsterpartiet Knivsta har
visionerna för ett miljövänligt,
solidariskt och tryggt Knivsta.

Vi har idéerna för ett samhälle där en
vinst i välfärden är en vacker park, en
cykelled genom ett naturskönt område, en
värdig ålderdom, ett rikt fritidsliv, eller ett
barn som blir sett i skolan.

Vänsterpartiet Knivsta har tagit fram en
progressiv kommunbudget för 2015. Det
är en budget med feministiska initiativ och
ett tydligt barn och kulturfokus. Vi
budgeterar för åtgärder mot stress och
mobbning i skolan, lägger konkreta förslag
för minskade utsläpp av växthusgaser, för
verklig valfrihet och fördjupad demokrati.

Vi tror på allas egen förmåga och
jämlikhet inför all maktutövning: i
samhället, på arbetsplatsen, skolan och
fritiden. Medinflytande måste genomsyra
det demokratiska samhället.

Vi vet att vänsterpolitik fungerar. Vi vet
att marknaden inte löser alla samhällets
problem. Genom rättvisa, omtanke och
trygghet vill vi tillsammans bygga det
framtida Knivsta. Med Vänsterpartiets
politik finns lösningarna som garanterar en
välfärd utan vinstintressen och med en
kvalitet som går att lita på.

”Genom rättvisa,
omtanke och trygghet vill
vi tillsammans bygga det
framtida Knivsta.”



Här följer några löften som vi
har med i vår budget för de
kommande fyra åren:

• Minskade barngrupper med två barn till
2018

• Fri kollektivtrafik för 7 – 19 åringar från
ht 2015

• Lägre avgift och kortare kö till
Kulturskolan

• Sommarjobb till alla 16 – 17 åringar
• Lägre avgifter på färdtjänsten med 20 %
• Fler vuxna i skolan
• Kvinno och tjejjour i samarbete med

Uppsala
• Fler hyresrätter
• Ekologisk mat på skolor och

äldreboenden
• Fritidsgård i Alsike och Knivsta Arena

vid Hälsohuset
• Verklig valfrihet i vardagen för Knivstas

äldre
• Större inflytande för alla barn och

ungdomar

”Det är närmast obegripligt att den
ekonomiska politiken under senare år har
handlat om vilka som är bäst på att sänka
skatten. Vår framtid handlar inte om vem
av oss som har den tjockaste plånboken
som privatpersoner utan hur vi vill
använda oss av våra möjligheter och skapa
en bättre framtid.”*

Våra förslag är naturligtvis finansierade till
varje krona. Just nu behövs en
skattehöjning på 35 öre för att klara våra
satsningar på skola, välfärd och framtid.
Det beloppet kommer med stor
sannolikhet att minska med de nya
statsbidrag en ny regering kommer att dela
ut till Knivsta 2015.

Hela förslaget finns på
knivsta.vansterpartiet.se

* Citat: Ulla Andersson,
ekonomiskpolitisk talesperson
Vänsterpartiet



Rösta på Vänsterpartiet
den 14 september

knivsta.vansterpartiet.se

Maria Fornemo, Christer Johansson, Tommy Ljungström, Malin

Tollbom, Jaya Montell. Fem av våra elva kandidater till

kommunfullmäktige.




