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1  Inledning av Alf och Terry.  

OBSKnivsta fokuserar på Insyn & Ansvar  

 

 

2 Presentation deltagare; Vi gick ”Laget runt” 

 

 

3 Nuvarande sakfrågor.  

Här försöker anteckningarna återge framlagda synpunkter i sammanställd form. 

 

 

3.01 KS handläggning av Mojjen-ärendet 

OBSKnivsta fortsätter att följa upp. Principviktigt. Fokus: formell hantering enligt regelverket.  

 

3.02 Politikens hantering av 4-spårsavtalet 

2017-12-13 antog KF 4-spårsavtalet med staten.  

4-spårs avtalet har överklagats och har därför ännu inte vunnit laga kraft. 

 

Som underlag för KF beslut ligger ”Promemoria 2017-11-21 om större samlade exploateringar i 

Alsike och Nydal”, som saknar uppgift om handläggare och diarienummer.  PMet är heller inte 

undertecknat? Frågor om saknade uppgifter ställs till registrator? 

 

Konstaterades bl.a. att ingen konsekvensanalys föreligger som kunnat ligga till grund för avtalet. 

Obesvarade frågor om avloppsrening som begränsar utbyggnad, infrastruktur och liknande ställs 

vidare till politiken. 

 

Kerstin Hanssons/Stellan Bergmans skrivning ”Avtal eller inte – det är frågan”  delades ut vid 

mötet.  

 

Terry Judkins skrivelse om avloppsreningsverkets kapacitet visar att maxkapaciteten redan är nådd. 

En anslutning till Käppalaverket tar troligen minst 13 år vid jämförelse med andra kommuner som 

ansökt. Finns redovisad på hemsidan under ”Aktuella frågor”. 

 

Ska utbyggnad enligt avtalet ske med ett utökat innevånarantal på 1.000 personer per år från 2018 

till tidigast 2032, dvs. med totalt 14.000 personer, utan ökad spårkapacitet? Hur är det tänkt? 

 

Vilka åtaganden är fasta för kommunen resp. vilka motprestationer garanterar staten? 

Göran Nilsson skall att ta upp frågan och klarlägga vad som gäller? 

 

OBSKnivsta noterar att det motsägelsefulla avtalet medför att Knivsta åtar sig en utbyggnad i 

många år innan vare sig spår, ökad trafikkapacitet eller godtagbar avloppsrening föreligger?? 

Hur skall finansieringen se ut? 
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3.03  Knivstas nya översiktsplan (ÖP) 

2017-12-13 Ny översiktsplan 2017 antogs av KF 

Den nya ÖPn 2017 har överklagats av Knivsta Hembygdsgille och har därför ännu inte vunnit laga 

kraft. 

OBSKnivsta noterar avsaknaden sedan många år av en erfaren professionellt tränad stadsarkitekt. 

Personalomsättningen på kommunförvaltningen har väldigt oroande konsekvenser. Inskolning och 

träning är alltid väldigt kostsamma, och en modern förvaltning accepterar inte kommandostyrning 

som kränker professionalitet.  OBSKnivsta anser att politikens partier mera kraftfullt borde 

analysera anledningarna till protestskrivelser från förvaltningspersonal i ledande befattning och 

fackföreningar.  

 

3.04  Knivstas avloppsrening 

Terry Judkins skrivelse finns redovisad på hemsidan under ”Aktuella frågor”. 

 

3.05  Parkering inom Knivsta kommun 

Kaos råder. Frågeställningarna ska analyseras. Alla är välkomna med synpunkter! 

 

 

3.06  Stadsplanering av tätorterna med helhetssyn för framtiden 

Helhetsbilder resp. modell som gemene man förstår saknas. Knivsta kommun har inte haft någon 

erfaren kompetent stadsarkitekt med kunskap om Knivstas historia och attraktiv utveckling under 

mandatperioden. Sakkunig ledning med visioner saknas. Vi kollar om kommunen söker ny 

stadsarkitekt? 

 

 

3.07  Markanvisningar (MAA) till exploatörer utan konkurrensutsättning 
Tjänsteskrivelser, utan underliggande analyser av företagen med referenser och utvärderingar, 

utformade och signerade av exploateringschefen Anders Carlqvist och kommundirektören ligger till 

grund för KS beslut om MAA skall godkännas. 

MAA hänvisar inte till gällande fördjupad översiktsplan (FÖP2012), inte heller till omgivande 

bebyggelse eller max våningshöjder.  

 

 

3.08  Kommunens delegationsordning 
Delegationsordningen har utökats för kommundirektörens del med möjlighet att kringgå 

redovisning och med beslut i KS. Skall analyseras. 

 

 

3.09               Ärenden av principiell beskaffenhet ”eller annars av större vikt för kommunen 

Enligt KL skall Fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet ”eller annars av större vikt 

för kommunen…” Vilka är sådana ärenden, utöver de som uppräknas i KL, och hur ska man det 

avgöras? 

Ny ÖP2017 och 4-spårsutredningen är som vi ser det, ärenden av större vikt. 

Göran Nilsson  har fått uppdraget att exemplifiera historiskt vilka ärenden som kan bedömas ha 

varit av ”större vikt”. 
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3.10    Medborgharmöten med förankring 

Under hela den gångna mandatperioden har medborgarmöten och offentlig dialog lyst med sin 

frånvaro. Vid FVKs möte angående 4-spår kunde Lena Fransson inte svara på om medborgarmöten 

planeras med anledning av de kraftiga utbyggnader som skall planeras?? Anser sig kommunens 

politiker ”Veta bäst”?  Frågan ställs, är vi som Medborgare enbart skattebetalare och Undersåtar?  

Här krävs ett klarläggande inför valet. 
 
 

4.  Frågor som togs upp vid mötet, för framtida beredning  

 Medborgarnas vision för Knivstas byggnadsutveckling, helhetsbild för samhället med 

ordningsföljd för utbyggnaden 

 Planläggning med utgångspunkt från Kultur & Bevarandevärden 

 Medborgardialog i tidiga skeden, med förankring 

 Juridisk status på kommunstyrelsens informationspärm som delges ledamöterna vid sittande 

möte med protokollfört godkännande vid sittande möten? 

 Kommunens diarieföring för full insyn, ev. kopplade till protokollförda beslut resp. beslut 

kopplade till dnr. 

 Kommunstyrelsens protokollförda beslut utan hänvisningar med diarienummer till 

underliggande dokument.  

 Svårighet/hinder att enkelt öppet följa ett ärende. Exempel på felaktig dokumentation 

föreligger. 

 Handläggningen av ”Lagga kyrkskog” i relation till Riksintressen m m. 

 

 

5.  Strategi, dialog och resursfrågor 

 Ekonomi. Annonskostnader: Inga medlemsavgifter, frivilliga donationer. Uppgifter för hur 

inbetalningar skall medges redovisas av Terry C. 

 Annan marknadsföring, och ev. närvaro vid tillställningar som Knivsta marknad? 

 Flera problematiska sakfrågor nämndes, som VA-frågor, bebyggelse utanför tätort m.m.  

  OBSKnivsta? Som nätverk, eller annat? 

 

6.  Ordförande avslutade mötet och tackade för det engagemang som uppvisats för ett 

Knivsta med kvalitet! 

I efterhand beslutade styrelsen att mötet 25 april ställs in!  

Nästa möte: ÖPPEN DEBATT, 3 maj i kommunhuset, Tilassalen kl 19 – 21 

Se hemsidan och annonser i Knivstanytt 
 

Knivsta 2018-04-22 

 

Alf Dickmark  Terry Carlbom 


