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Interpellation om Knivstas vision 2025
Ställd till ordf i KS
Befolkningen i Sverige växer. En kraftig bostadsbrist finns i landet. Samtidigt har vi en
fortsatt stark urbanisering.
Detta har lett till att behovet av bostäder ökar enormt, speciellt i Mälardalsområdet. I många
av kommunerna i Stockholms län finns det mycket lite byggbar, ej planlagd, mark kvar.
Blickarna från exploatörerna riktas nu mot kommuner som Knivsta som har tillgång till
kollektivtrafikanslutning med Stockholmsområdet och mycket mark som är exploaterbar.
Vi känner alla till detta och Knivsta kommunfullmäktige har ställt sig bakom en vision för
hur vi ska ta oss an denna utveckling.
Ett samhälle som expanderar kraftigt har en del utmaningar. En är att se till att kommunen
utnyttjar sitt planmonopol och planera för att det byggande som görs också är attraktivt i en
framtid när efterfrågan gått ner. Historien har många exempel på samhällen som i sin iver att
snabbt få fram bostäder och arbetsplatser slarvat och skapat områden som på lång sikt blivit
oattraktiva. Lika viktigt är att noga planera för att samhällets service och välfärdstjänster
utvecklas i rätt takt. Och att detta sker så att kostnaderna för kommunen ökar i samma takt
som skatteinkomsterna samt att stordriftsfördelarna utnyttjas när kommunen växer.
Av dessa skäl är Knivstas vision 2025 ett bra verktyg. Visionen innebär bland annat att
kommunen 2025 ska vara ”en växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare”.
Visionen ger oss möjlighet att långsiktigt planera för det. Vi har något att sikta på när vi
planerar för trafiksituationen, för kollektivtrafik, skolor, vård och omsorg m.m.
Men nu ser vi att utvecklingen går mot betydligt högre invånarantal. Förvaltningens
prognoser som bl.a. är underlag för budget och skolutbyggnaden visar på betydligt fler
invånare än 25 000 år 2025. Det får konsekvenser. T.ex. att ökande lokalkostnaderna för
skolorna nu urgröper resurserna för utbildning.
Det finns nu en osäkerhet kring tolkningen av det enhälliga politiska beslutet om vision
2025. Är målet 20 000 till 25 0000 bara en bottenplatta och en högre befolkning 2025
innebär att målet nås? Eller nås målet endast om befolkningen 2025 är någonstans inom
spannet 20 000 till 25 000?
Hur tolkar kommunstyrelsens ordförande och den styrande borgerliga minoriteten visionen
att kommunen 2025 ska vara ”en växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare”?
Anders Grönvall (S)
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Svar på Interpellation om Knivstas vision 2025 av Anders Grönvall (S)
Jag tolkar visionen som att målet är att Knivsta ska vara 20-25 000 invånare år 2025.
Efter att ha ”googlat” synonymer för vision får jag följande resultat: syn, hallucination,
hägring, uppenbarelse, drömsyn; framtidssyn, drömbild, utopi, idealbild
Jag tolkar det som att en vision inte ger en exakt bild av framtiden utan är just en vision. I
detta fall är visionen en småstad som det går att läsa mer om på kommunens hemsida.
Eftersom det ska vara en växande kommun med 20-25 000 invånare får jag anta att de som
fattade det enhälliga beslutet ansåg att tillväxten skulle fortsätta.
Om det framförs önskemål om att uppdatera och anpassa visionen för tiden efter år 2025 är
jag positiv till det och sätter mig gärna ner för en diskussioner med Anders Grönvall (S) om
det.
Klas Bergström (M)
Kommunstyrelsens ordförande

