Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande

Minskade barngrupper i förskolan
Under föregående mandatperiod minskade barngrupperna i förskolan med i
genomsnitt två barn/grupp i Knivsta kommun. I Kristdemokraternas kommunbudget
för 2019 fanns medel för att fortsätta minska barngrupperna även nuvarande
mandatperiod.
Tyvärr valde det nya vänsterstyrda styret i Knivsta, trots en skattehöjning om 70 öre,
att göra neddragningar i förskolan som innebär att barngrupperna i förskolan troligt
kommer öka med 0,2 barn/grupp.
I den av riksdagen antagna M/KD-statsbudgeten för 2019 finns riktade medel för
förskolehuvudmän att minska förskolegrupper. Dessa måste sökas senast under mars
2019.
Kristdemokraterna värnar Knivstas barnfamiljer och vill fortsätta höja kvaliteten
inom barnomsorgen genom att fortsätta minska barngrupperna i förskolan.

Jag vill därför fråga utbildningsnämndens ordförande:
Har utbildningsnämnden säkerställt att förskolehuvudmännen sökt KD/Mbudgetens riktade statsstöd för minskade barngrupper i förskolan för att kunna
kompensera de ekonomiska neddragningar SVMCMp-styret gör på förskolan 2019?

Björn-Owe Björk (KD)

Interpellation till Samhällsutvecklingsnämndens ordförande, Thor Övrelid

Utvecklingen av norra Alsike
Luftfartsverket har inget att erinra mot etableringen i enlighet med
detaljplaneförslaget för Alsike Nord etapp 2. Luftfartsverket är de enda som lämnar
ett helt positivt remissvar vid samråd av detaljplanen Alsike Nord etapp 2.
Faktum är att inget av de dryga 80-talet samrådssvar som inkommit från
kommuninvånare är positivt. Genomgående framförs skarp kritik mot detaljplanens
utformning, täthet, våningshöjder, trafiksituation och naturpåverkan.
Sammantaget kan man av remissvaren konstatera att den utveckling etapp 2 i Alsike
Nord ger står i djup konflikt med hur dagens invånare och boende i Alsike önskar att
sitt grannskap ska utvecklas.
Jag vill därför fråga Samhällsutvecklingsnämndens ordförande:
Kommer ni att ”köra över” Alsikebornas önskan om en annan utveckling
för Alsike Nord etapp 2 och fortsätta på den inslagna vägen med bl a
extrem förtätning, obefintlig parkeringsnorm och utan hänsyn till
karaktären på befintlig bebyggelse?

Björn-Owe Björk (KD)
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Thor Övrelid
Siobhan Gorny
Moa Odin; Emma Lundbergh
SV: Interpellation för besvarande
den 12 april 2019 12:25:51

Skriftligt svar till interpellation ställd av Björn-Owe Björk, KD
Det är vanligt att privatpersoner och andra berörda som har invändningar mot
utvecklingsplaner skickar in sina synpunkter till kommunen. De som inte har
invändningar mot samma planer brukar oftast inte skicka in sina synpunkter. Det är
normalt både vad gäller planer och bygglov. Kommunens roll är sedan att väga det
allmänna intresset mot det enskilda. Kommunen har i bred majoritet godkänt avtalet om
fyra spår med staten och i det ingår, bland annat, att utveckla området i nära anslutning
till ett framtida stationsläge i Alsike.
Nu arbetar samhällsbyggnadskontoret med att sammanställa och beakta alla inkomna
synpunkter för att sedan lägga fram ett förslag till utställning. Det är inte min roll, och det
är heller inte passande, att föregå detta arbete som troligen kommer att behandlas av
samhällsutvecklingsnämnden senare under våren.

Från: Siobhan Gorny
Skickat: den 9 april 2019 17:13:36
Till: Thor Övrelid
Ämne: Interpellation för besvarande
Hej Thor! Här kommer en interpellation för besvarande på KF. Skicka ditt skriftliga svar till mig så
gör jag ett utskick med det.
Med vänlig hälsning
Siobhán Górny
kommunsekreterare
Knivsta kommun
siobhan.gorny@knivsta.se
018-347023

2019-04-05
Interpellation Sverigedemokraterna Knivsta
Knivsta Sveriges snabbast växande kommun. Det är dags att dra i bromsen. Inte
fortsätta planera för en expansion som ingen vill ha.
Till. Kommunstyrelsens ordförande
Vi Sverigedemokrater röstade nej till det sk Fyrspårsavtalet , inte för att vi är emot fyra spår
utan för att det är ett helt orealistiskt avtal utan förankring hos Knivstas innevånare. Det finns
varken ekonomiska eller praktiska möjligheter eller önskan hos Knivstas innevånare att öka
befolkningen från dagens ca 19 000 innevånare till över 25 000 fram till år 2025.
Vi tror att en för snabb befolkningstillväxt skapar anonymitet och mer kostnader än vad vi kan
bära.
Det finns inte ens en lösning på hur avloppet ska ordnas för den bebyggelse som redan nu
är planerad att påbörjas. Om den beslutade förstudien skulle visa att det är en möjlig lösning
att ansluta till Käppalaförbundet kommer det troligen inte var helt klart förrän om 8-10 år
Vi vet ingenting om när bygget av fyrspåret kan starta eller om hur sträckningen förbi Knivsta
blir. Skulle allt gå som man tror idag finns det ändå ingen station i drift i Alsike förrän möjligen
i mitten av 2030 talet. Före dess måste även den norra på- och avfarten till E4 vara klar.
Det som genomförts hittills i centrala Knivsta är ett avskräckande exempel på hur det går när
inte medborgarna får vara med och bestämma hur kommunens ka utvecklas.
Kommunen fortsätter att lägga ner pengar på olika projekt med konsulter, nämndmötet,
arbetsgrupper mm för att fortsätta att bygga expandera med en. Vi Sverigedemokrater anser
det är helt oansvarigt att fortsätta planera som om detta avtal ska bli verklighet. Knivstas har
en svag ekonomi med ett stort underskott som vi måste spara oss ur.
Valresultatet i Knivsta talade sitt tydliga språk precis som i Danderyd där Moderaterna
backade stort på grund av att befolkningen inte ville ha denna snabba utveckling.
Med bakgrund ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande.
Varför stannar vi inte upp till en mindre skala av byggande då det kostar massor av
skattepengar med projekteringar och möten i styrgrupper, Samhällsutvecklingsnämnd , Bygg
& Miljönämnd. Till detta kommer alla tjänstemäns nedlagda tid på något som vi i dagsläget
inte vet om och när vi kommer att kunna genomföra?
Varför snabbast växande kommun?
Varför kan man inte backa på beslutet om Vision Knivsta?
Monica Lövgren Sverigedemokraterna Knivsta
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