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Vänsterpartiet Knivsta har visionen om ett jämlikt 
Knivsta som är till för alla, inte bara för några få. Barn 
och ungdomar är trygga i skolan och har ett rikt fri-
tidsutbud. Ett arbetsliv med kortare arbetstid, där alla 
orkar jobba till pensionen. Hyresrätter som matchar 
efterfrågan och fri kollektivtrafik på ungas fritid.

I det här dokumentet berättar vi i Vänsterpartiet Kniv-
sta vad vi vill göra tillsammans med er medborgare 
och medarbetare i kommunen under nästa mandat-
period. Får vi Knivstabornas förtroende i valet den 9 
september 2018 står vi beredda att ta ansvar!

Offentliga rum och mötesplatser
För fyra år sedan ville vi att det skulle öppnas en 
fritidsgård i Alsike, påbörjas ett Kultur och idrotts- 
centrum och vi kämpade för att Gredelby hagar och 
Trunsta träsk skulle bli Naturreservat. 
Nu är det verklighet.

Vi kämpar vidare för fler skyddade naturområden, lek-
parker och trivsamma torg. Det ska finnas park- och 
skogsområden nära alla skolor och bostadsområden. 
Kölängens rekreationsområde med fotbollsplaner och 
bad vid Valloxen ska bindas ihop med Alsike genom en 
ekodukt över Gredelbyleden.

Vänsterpartiet för 
ett jämlikt Knivsta 
för alla – inte bara 
för de rikaste

”Det ska finnas 
park- och skogs-
områden nära 
alla skolor och 
bostadsområden”



Sommarjobb och goda 
arbetsvillkor

Vänsterpartiet vill skapa sommarjobb för alla elever i 
årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1. Feriearbete under 
sommarlovet är inte bara en förebyggande insats utan 
innebär även att skolungdomar får chansen att pröva 
på att ha ett arbete. Det ger ungdomarna erfarenheter, 
kontakter och nätverk vilket underlättar etableringen 
på arbetsmarknaden.

Det är inte rimligt att årslönen för kvinnor i Knivsta 
är mer än 100 000 kronor lägre per år än männens. 
Vi gläds åt att kommunen påbörjat vår ambition att 
alla anställda i Knivsta kommun har rätt till heltid, en 
heltid som på sikt innebär sex timmars arbetsdag. Vi 
säger nej till delade skift - uppstyckad fritid är inte fri 
tid. Anställningsformen allmän visstid ska avskaffas i 
Knivsta.

Det behövs mer inflytande för de anställda som vet 
hur jobbet ska utföras och mindre byråkrati för lärare 
och omsorgspersonal. Inflytande över arbetet är en av 
de viktigaste faktorerna för att kunna göra ett kvalifi-
cerat arbete. Vi vill även förstärka den sociala trygg- 
heten för dig som vill starta eget.

”Det är inte rimligt 
att årslönen för 
kvinnor i Knivsta 
är mer än 100 000 
kronor lägre än 
männens”



Ungas rätt till kultur
Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. Kultur 
är ingen lyx, den är en av människans djupaste behov, 
nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka 
efter. 

För Vänsterpartiet är tillgången till kultur en själv- 
klarhet, 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 tillsam-
mans med lärarna stimulerar elevernas nyfikenhet 
och forskarintresse och som kan stödja källkritisk 
granskning av informationsflödet i alla nya media. Vi 
har också som mål att alla elever ska ha rätt till minst 
en professionell kulturupplevelse per termin och själva 
ges möjlighet att utöva någon konstart.

Kulturskoleavgifterna, som i Knivsta är bland de 
högsta i landet, vill vi halvera till 2019. Kulturen är till 
för alla, inte bara för några få.

”Kulturen är till 
för alla, inte bara 
för några få”



Hundra nya hyresrätter per år
Många skulle glädjas åt att få flytta in i en egen lägen-
het. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
fastställer allas rätt till en bostad. Vi i Vänsterpartiet 
menar att dessa rättigheter måste åtföljas av prak-
tisk politik. Ett första steg är att ge Knivstabostäder 
direktiv om att bygga hundra billiga och klimatsmarta 
hyresrätter per år.

Möjlighet att cykla säkert
Det behövs fler cykelvägar i Knivsta. I många år har 
Vänsterpartiet arbetat för den cykelväg mellan Knivsta 
och Vassunda som nu är påbörjad. Vi stödjer nu byg-
gandet av en gång- och cykelväg längs väg 255  
mellan Vassunda och Uppsala.

Utveckla tjejjourens 
arbete
Knivstas unga tjejer mår sämst i länet 
och vi ser ett behov av ett tidigt främ-
jande jämställdhetsarbete. 

Var femte vuxen kvinna i Sverige har 
någon gång i sitt liv utsatts för allvar-
ligt sexuellt våld. Att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor är en av de vikti-
gaste feministiska frågorna. Då BRÅ 
hävdar att endast vart tionde brott 
anmäls kan vi utgå från att det finns 
utsatta kvinnor och tjejer även i Kniv-
sta. Vänsterpartiet vill se ett fortsatt 
samarbete med Uppsalas tjejjour, för 
alla Knivstatjejers trygghet.

”Ett första steg är 
att ge Knivsta-
bostäder direktiv 
om att bygga 
hundra billiga och 
klimatsmarta 
hyresrätter per år”



Verklig valfrihet för 
äldre
I Vänsterpartiets Knivsta har alla 
äldre verklig valfrihet. Med detta 
menar vi att de äldre själva ska 
kunna välja vilka tjänster de vill ha 
utförda av personalen på äldrebo-
enden och i hemtjänsten. Så ser 
det inte ut i dag. Idag betyder val-
frihet endast att de äldre har rätt 
att välja vilket företag som ska 
göra jobbet. Åtgärder och tids- 
planering bestäms av företaget. 

Vänsterpartiet vill ha en välfärd fri 
från vinstintressen och en äldre- 
vård där personalen har tid att 
möta de äldres behov och önske- 
mål. Genom ”guldkantstimmar” 
med personalen får Knivstas äld-
re verklig valfrihet.

RUT-avdraget utnyttjas mest av 
de rika. Vänsterpartiet vill istället 
satsa på  utökad hemtjänst för 
äldre och stöd till familjer med 
särskilda behov.

Fri kollektivtrafik på 
fritiden för barn och 
unga
Knivsta är en stor kommun och 
alla bor inte granne med bästa 
kompisen eller har ridhuset runt 
knuten. Därför vill vi göra som 
Hallstahammar, Avesta och Kiru-
na och införa fri kollektivtrafik på 
fritiden för alla mellan 7 och 19 år. 
Samtidigt som vi underlättar för 
sociala kontakter och fritidsak-
tiviteter, uppmuntrar vi också till 
miljövänliga vanor för framtiden.

”Vi vill  införa fri 
kollektivtrafik på 
fritiden för alla 
barn och ungdomar 
mellan 7 och 19 år.”



En jämlik skola som 
ser alla elever
Kunskap är makt. En skola för 
ett modernt och demokratiskt 
samhälle handlar om allas rätt till 
bildning. Det ska inte vara föräld-
rarnas ansvar att se till att barnen 
hamnar på en bra skola, i Knivsta 
ska alla skolor vara bra skolor.

Idag mår alltför många av Kniv-
stas elever dåligt i skolan och lä-
rartätheten i kommunen är fort-
satt bland de lägsta i landet. Vi 
vill utveckla skolhälsovården och 
samarbetet med BUP, Barn- och 
ungdomspsykiatrin och social-
tjänsten. Vänsterpartiet vill an-
ställa fler vuxna i skolan för att 
skapa ökad trygghet och trivsel i 
varje klassrum. Det jämlika sam-
hället börjar i skolan genom att 
alla barn får den bildning, de kun-
skaper och de färdigheter de har 
rätt till.

Mindre barngrupper 
i förskolan
Barnkonventionen säger att bar-
nets bästa ska stå i centrum vid 
alla beslut som rör barn. Forsk-
ning visar att mindre grupper i 
förskolan är bättre för barnen än 
stora. Trots det har Knivstas för-
skolor bland de största barngrup-
perna i landet. 

Vänsterpartiet vill ge varje barn 
möjlighet till lärande och utveck-
ling. Därför vill vi fortsätta den 
påbörjade minskningen av barn-
gruppsstorlekar på alla Knivstas 
förskolor.

Besök gärna vår webbplats där 
du kan läsa mer om oss. Där hittar 
du kontaktuppgifter till alla våra 
företrädare och kan bli medlem.

knivsta.vansterpartiet.se



Vi vill få ditt förtroende att bygga framtidens Knivsta.

Rösta på Vänsterpartiet
den 9:e september!

Vänsterpartiet Knivsta 2018
Box 60, 741 22 Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

          Vänsterpartiet
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill 

ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan 

kandidat än dem som står nedan. 

c   1. Christer Johansson, 66, pensionär, Spakbacken

c   2. Maria Fornemo, 53, fackligt förtroendevald, Alsike

c   3. Petra Jansson, 51, skoladministratör, Knivsta

c   4. Fredrik Rosenbecker, 46, nätverksspecialist, Alsike

c   5. Malin Tollbom Kjell, 46, gymnasielärare, Knivsta

c   6. Tove Ericson, 34, solcellsdoktorand, Vassunda

c   7. Jaya Montell, 42, socionom, V Ängby

c   8. Maja Erkstam, 48, utvecklingshandledare, Knivsta

c   9. Johan Jansson, 39, lektor, V Ängby

c  10. Elin Johansson, 39, egen företagare, V Ängby

c  11. Nina Broman Costa, 48, fackligt förtroendevald, Långhundra

c  12. Helena Marrero Ericson, 28, jurist, Knivsta

c  13. Jenny Parkert, 45, undersköterska, V Ängby

c  14. Anna Marklund, 65, musikant, Krusenberg

c  15. Charlotte Judkins, 33, studerande, Knivsta

c  16. Irene Ljungström, 68, pensionär, Långhundra

c  17. Tommy Ljungström, 71, facklig konsult, Långhundra

Knivsta kommun
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