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”Vi vet att vänsterpoli-
tik fungerar. Vi vet att 
marknaden inte löser alla 
samhällets problem.”

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 ålder-
dom, ett rikt fritidsliv eller ett barn som 
blir sett i skolan. 

Vi vet att vänsterpolitik fungerar. Vi vet 
att marknaden inte löser alla samhäll-
ets problem. Det är därför ingen tillfäll-
ighet att Fagersta, där Vänsterpar-
tiet styr, har Sveriges mest välskötta 
ekonomi. 

I det här dokumentet berättar vi i 
Vänsterpartiet Knivsta vad vi vill göra 
tillsammans med medborgare och 
invånare i kommunen under nästa 
mandatperiod. Får vi Knivstabornas 
förtroende i valet 2014 står vi beredda 
att ta ansvar!

Fritidsutbud för ett rikare liv 
Möjligheten att utveckla och utöva sina 
intressen är en förutsättning för ett rikt 
liv. Vi vill att Knivstas alla barn, ung-
domar och vuxna ska ha tillgång till ett 
brett fritidsutbud på hemorten. För 
det behövs gemensamma anläggning-
ar som kommuninvånare, ledare och 
lärare ska ha tillgång till. Vi vill därför 
öppna en fritidsgård i Alsike och bygga 
Knivsta Arena i centrum.

Ett vänsterparti 
för framtidens 
Knivsta



Mindre barngrupper i förskolan
Barnkonventionen säger att barnets 
bästa ska komma i främsta rummet 
vid alla beslut som rör barn. Forskning 
visar att mindre grupper i förskolan är 
bättre för barnen än stora. Trots det 
har Knivstas förskolor bland de största 
barngrupperna i landet. 

Vi vill ge varje barn möjlighet att ut-
vecklas genom rimliga barngrupps-
storlekar på alla Knivstas förskolor.

Elever som trivs i skolan 
Idag mår alldeles för många av 
Knivstas elever dåligt i skolan och 
lärartätheten i kommunen är bland de 
lägsta i landet. Med fler lärare i skol-
orna skulle våra duktiga pedagoger 
hinna se alla barn och kunna göra 
skillnad i klassrummet, samtidigt som 
både barn och vuxna skulle få en bätt-
re arbetsmiljö. Vi vill anställa fler lärare 
för att skapa ökad trygghet och trivsel i 
varje klassrum. Det jämlika samhället 
börjar i skolan, med att alla barn ges 
den bildning och de färdigheter de har 
rätt till.



Sommarjobb och goda arbets-
villkor 
Otrygga anställningar berövar männi-
skor möjligheten att planera för fram-
tiden och förverkliga sina drömmar. 
Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb 
med goda arbetsvillkor och inflytande 
över det egna arbetet. Vi vill ge alla 
anställda i Knivsta kommun rätten till 
heltidsjobb och alla elever möjligheten 
till sommarjobb. Vi säger nej till delade 
skift - uppstyckad fritid är inte fritid.

Vi vill ersätta meningslösa sysslor i 
“Fas 3” med riktiga anställningar och 
kollektivavtalsenliga löner, så som 

vänstern redan gjort i Göteborg. Iställ-
et för sänkt skatt vill vi se fler jobb där 
det finns arbete som behöver utföras, 
till exempel inom skola, vård, omsorg, 
järnvägs- och bostadsbyggande. Män-
skligt arbete ska vara meningsfullt, inte 
slöseri med resurser.

Verklig valfrihet för äldre
I Vänsterpartiets Knivsta har alla äldre 
makt över sin vardag. Med verklig 
valfrihet menar vi att de gamla själva 
ska kunna välja vad de vill ha utfört 
av personalen på äldreboenden och 
i hemtjänsten. Så ser det inte ut i dag. 
Idag betyder valfrihet att de äldre har 
rätt att välja det företag som ska göra 
jobbet. Vad som sedan ska göras 
– och på hur lång tid – bestämmer 
företaget. Vänsterpartiet vill i stället ha 
en välfärd fri från vinstintressen och 
en äldrevård där personalen ges tid att 
möta de äldres behov och önskemål. 
Med egna ”guldkantstimmar” tillsamm-
ans med personalen får Knivstas äldre 
verklig valfrihet.

”Vänsterpartiet vill 
satsa på trygga jobb med 
goda arbetsvillkor och 
inflytande över det egna 
arbetet.”



”I mötet med kulturen 
ökas de ungas förståelse 
för den verklighet de 
lever i.”

Fri kollektivtrafik för barn 
och unga
Knivsta är en stor kommun och alla 
bor inte granne med bästa kom-
pisen eller har ridhuset runt knuten. 
Därför vill vi göra som Hallstaham-
mar, Avesta och Kiruna och införa fri 
kollektivtrafik inom kommunen. Vi 
börjar med barn och unga, de under 
20 år. Samtidigt som vi underlättar 
för sociala kontakter och fritidsaktiv-
iteter i nuet, uppmuntrar vi också till 
miljövänliga vanor för framtiden.

Ungas rätt till kultur
För Vänsterpartiet är tillgången till 
kultur en självklarhet, speciellt för 
unga medborgare. I mötet med 
kulturen ökas de ungas förståelse för 
den verklighet de lever i. Vi vill att det 
ska finnas skolbibliotek i varje skola, 
bibliotek med utbildad personal, 
som tillsammans med lärarna kan 
stimulera elevernas nyfikenhet och 
forskarintresse och stödja källkritisk 
granskning av informationsflödet i 

alla nya media. Vårt  mål är också 
att alla elever ska ha rätt till minst en 
professionell kulturupplevelse per 
termin och själva ges möjlighet att 
utöva någon konstart.

Fler hyresrätter som matchar 
ungas efterfrågan
Många skulle glädjas åt att kunna 
flytta in i en egen lägenhet. FN:s 
deklaration om de mänskliga rätt-
igheterna fastställer allas rätt till en 
bostad. Vi i Vänsterpartiet menar att 
dessa rättigheter måste åtföljas av 
praktisk politik. Ett första steg är att 
ge Knivstabostäder direktiv om att 
bygga fler billiga och klimatsmarta 
hyresrätter.

Möjlighet att cykla säkert
Det behövs fler cykelvägar i Knivsta. 
I många år har Vänsterpartiet före-
slagit att börja utbyggnaden med en 
cykelväg mellan Knivsta och Vass-
unda. Det är hög tid att den byggs 
- innan en allvarlig olycka inträffar. 



Knivstas unga ska tryggt och säkert 
kunna cykla till sporthallen i Vassunda, 
och Vassundaborna ska lika säkert 
kunna cykla in till Knivsta.

Kvinno- och tjejjour nu
Årligen anmäls drygt 28 000 fall av 
misshandel av kvinnor i Sverige. I 
en majoritet av fallen är förövaren en 
person som kvinnan har någon form av 
relation till. Då BRÅ hävdar att endast 
vart tionde brott anmäls kan vi utgå 
från att det finns utsatta kvinnor och tje-
jer även i Knivsta. Vänsterpartiet vill se 
ett formellt samarbete med till exempel 
Uppsalas tjej- respektive kvinnojour. 

Ekologisk mat i skolor och 
äldreboenden 
I och med att man lättat på reglerna 
om offentlig upphandling, är kom-
muner inte längre lika bakbundna av 
EU-regler. Nu går det lättare att välja 
andra alternativ än det billigaste vid 
upphandling. Vänsterpartiet i Knivsta 
vill använda den möjligheten till att 
i möjligaste mån servera ekologisk 
och närproducerad mat i kommunens 
skolor och äldreboenden. Människors 
hälsa går hand i hand med en hälso-
sam global miljö. 



Parker och naturnära miljöer 
för alla
Det ska finnas park- och skogsom-
råden nära alla skolor och bostadsom-
råden. Kölängen med bad vid Valloxen 
ska bindas ihop med Alsike genom en 
ekodukt över Gredelbyleden. I Alsike 
och andra nya bostadsområden i 
kommunen vill vi se fler parker för barn 
i olika åldrar. Det ska finnas klätterställ-
ningar, skateparker och gröna oaser 
där generationerna kan mötas.

”Med Vänsterpartiets 
politik finns lösningarna 
som garanterar en välfärd 
utan vinstintresse och 
med en kvalitet som går 
att lita på.”

Besök gärna vår webbplats där du 
kan läsa mer om vårt arbete. Där hit-
tar du även kontaktuppgifter till våra 
företrädare och kan anmäla dig som 
medlem.
knivsta.vansterpartiet.se



Vänsterpartiet Knivsta
Box 60, 741 22  Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater

 1   Christer Johansson, utvecklingsledare fritid
 2   Malin Tollbom, gymnasielärare
 3   Maria Fornemo, PR-ansvarig
 4   Jaya Montell, socionom
 5   Tommy Ljungström, facklig konsult
 6   Tove Ericson, solcellsdoktorand
 7   Ulla Berglund, landskapsarkitekt
 8   Fredrik Rosenbecker, nätverksspecialist
 9   Charlotte Judkins, student
 10 Jamie Escobar, enhetschef ädreomsorg
 11 Josefine Dalby, flygplatskontrollant

Vi vill få ditt förtroende att bygga 
framtidens Knivsta.

Rösta på Vänster-
partiet den 14:e 
september!




