OBSKnivsta - 3 maj - Välkommen
Ni är mycket välkomna till OBSKnivstas – Vårda Knivstas & Hembygdsgillets
”Öppna debatt”!
OBSKnivsta är ett politiskt oberoende nätverk som synar, dokumenterar och kommenterar
kommunledningens organisation och ageranden med fokus på: RÄTTRÅDIGHET - INSYN ANSVAR.
Jag som hälsar Er välkomna heter Alf Dickmark och är ordförande i OBSKnivsta.
Jag har jobbat byggbranschen som Projektledare, Projekteringsledare, Installationssamordnare
& Byggledare. Med projekt som Atomkraftverk, Läkemedelsindustri, Kontor, Köpcentra,
Bostadsbebyggelse & Järnvägar.
Utgångsläget har alltid varit att ta reda på grundförutsättningarna, vad skall bevaras/beaktas,
infrastrukturbehov, vad ska byggas och i vilken ordning, för att investeringarna skall bli mest
e,ektiva.
Man gör en konsekvensanalys, en kostnadsbedömning, en riskanalys och en analys av
möjligheter.
Att bygga upp ett fungerande team i ett enskilt projekt eller en kommuns utveckling bygger
på:
 Ledarskap
 Struktur med insyn
 Erfarenhet
 Kompetens
 Respekt & Förtroende
 Ansvar
 Och inte minst - Det ska vara kul - Känner Ni Er som en i ”Team Knivsta”?
Debatten i kväll handlar egentligen inte om sakfrågorna, de utgör exempel.
Debatten handlar om bristerna i den kommunala processen, vilka underlag/analyser som
borde ligga till grund för besluten och hur de presenteras eller inte presenteras vid KS & KF
före beslut, med uppföljning och redovisning av tagna beslut.
Ämnet för kvällen hänger ihop:
1. Den överklagade 4-spårs överenskommelsen
2. Den överklagade översiktsplanen 2017
3. Ekonomi & PWCs revisionsrapport som hänger ihop med 4-spårsavtalet & översiktsplanen
Efter att ha sett Jan Schermans TV reppotage om hotet mot demokratin på internationell och
nationell nivå, <nns det all anledning att fundera över ”Hur ska demokratin i Knivsta
kvalitetssäkras” så att medborgarna känner informerade och delaktiga med förankring.
Jan Scherman var inbjuden, intresserad men kan pga. resa i Norge, inte närvara.
Däremot har vi en frilansfotograf som dokumenterar kvällen. Resultatet kommer att tillställas
media och kommer att åter<nnas på vår hemsida OBSKnivsta.se.
Tänkvärt:
FÖRTROENDE är något som byggs upp under tid!
FÖRTROENDE är något man arbetat sig till, något man förtjänar!
Mera information, se vår hemsida OBSKnivsta.se
2018-05-03 Alf Dickmark
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OBSKnivsta - 3 maj - Fyra spår historik – Knivstas viktigaste fråga hittills!
1. Johan Edstav utsågs till statens förhandlare för en utbyggnad till 4 spår Uppsala - Stockholm.
2. Enligt kommunens arkiv !nns inget protokollfört kommunalt beslut som anger att förhandlingar med staten skall inledas om bostadsutvecklingen i Knivsta, för att staten skall åta sig
att bygga ut från 2 till 4 spår på sträckan Stockholm - Uppsala. Uppgift saknas också om
vem som skall leda förhandlingen resp. vilka som skall ingå i gruppen
Självutnämnd förhandlare blev: Klas Bergström (M), enligt uppgift med KS
presidium som medarbetare, dvs. Kerstin Eskhult (C) och Peter Evansson (S)!
3. 2017-02-27 har Klas Bergström tillskrivit regeringskansliet (diarienummer saknas).
Utbyggnaderna skulle omfatta Nydal, Alsike och ett i dagsläget ”icke existerande
område” Bolanda på gränsen till Sigtuna. Klas Bergström skriver:
Med statlig hjälp 1nns alla möjligheter för kommunen att inom ca 20 år ha
tillhandahållit bostäder till närmare 60 – 70.000 innevånare och i viss mån
tillhörande arbetsplatser samt handel.
Det motsvarar ett tillskott på ca 3.000 p/år.
Konstateras: Total avsaknad av information och medborgardialogen under
2017.
4. 2017-06-18 har Klas Bergström återigen skrivit till regeringskansliet (handläggare och
diarienummer saknas). Utbyggnaderna skulle omfatta Nydal och Alsike. Klas Bergström
skriver:
Med statlig hjälp 1nns alla möjligheter för kommunen att inom ca 20 år ha
tillhandahållit närmare 22.000 bostäder och i viss mån även tillhörande
arbetsplatser samt handel.
Det motsvarar ett tillskott på ca 3.000 p/år.
Båda skrivelserna är undertecknade Klas Bergström Kommunstyrelsens
ordförande, vilket ger intryck av att det är en o7ciell skrivelse från Knivsta
kommun.
Under 2017 ökade folkmängden i Knivsta med ca 750 personer.
5. Övriga partier med undantag av SD underrättas i början av november
6. 2017-11-21 släpps de politiska gruppledarna in och delges då: ”Promemoria om större
exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun”. Handläggare och diarienummer
saknas. Ingen har signerat dokumentet.
Under sammanfattningen framgår:
…. fram till 2057 byggs ytterligare 15.000 lägenheter inom kommunen. …..
Detta förutsätter dock att de fyra järnvägsspåren byggs inom de närmaste
15 åren och att Alsike får en station inom tio år. Det motsvarar ett tillskott
på 800 - 1.000 p/år.
7. 2017-12-12 Tra!kverkets ”Rapport Ostkustbanan: Underlag för strategisk planering”.
8. 2017-12-13 Kommunfullmäktige fattar beslut att anta 4-spårsavtalet
9. 2017-12-18 Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och Nysala i Knivsta
kommun. Regeringskansliet dnr: N2017/07384/PBB
Mera information, se vår hemsida OBSKnivsta.se
2018-05-03 Alf Dickmark
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Förklaringar:

KF
KL
KS
KSO
KV
LOU
SUN
SUN AU

Kommunfullmäktige
Kommunallagen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström (M)
Konkurrensverket
Lagen om Offentlig Upphandling
Samhällsutvecklingsnämnden
Samhällsutvecklingsnämndens Arbetsutskott

FÖP2012 Fördjupad Översiktsplan 2012 gäller fortfarande!
Men kommunledningen agerar som om ÖP2017 skulle gälla!
2017-01-24
Förvaltningen tog under ledning av Sara Frykberg fram
ett utkast till ny översiktsplan.
Ett exemplariskt korrekt upplägg med bl.a. en uttömmande referenslista
som redovisar underliggande dokument. Bland annat två bra utredningar:
160502-Utbyggnadsanalys Knivsta 2016_REV (3)
Av den framgår att bebyggelsen inom Knivsta tätort inte behöver
överstiga 5 våningar!
Det går att bygga tätt med relativt låg bebyggelse.
Tätt och högt är inte samma sak
Det är ett stort missförstånd att täthet och hushöjd hänger ihop.
I en liten tätort som Knivsta kan det diskuteras vad höghus
skulle tillföra till den småstadskaraktär som är en av Knivstas
unika kvaliteter.
Höga hus kan till exempel leda till problem med omgivningen i form av
skuggbildning och innebär en annan typ av skala än den be,ntliga
bebyggelsen.
Valet av bebyggelsetyper bör, tillsammans med efterfrågan på bostäder,
baseras på hur bebyggelsen skapar bättre stadsmiljöer och mötesplatser.
160829-Utredningar Knivsta tätort Spacescape
Vid en omröstning avseende hustyper/höjder framkom att tyngdpunkten
låg på radhus, kvarter 2 – 3 våningar, kvarter 3-5 våningar resp. kvarter
med 6-7 våningar. Medan höghus utgjorde en väsentligt mindre del.
Kommunledningen har inte informerat/motiverat varför
utredningen stoppades i papperskorgen, utan protokollfört
beslut!
2017-01-12
Uppdragsbekräftelse ”Startskede för framtagning av
ny översiktsplan” (WSP)
Dvs. SUN AU bestående av 5 politiker, uppdrog muntligen till WSP att ta
fram en ny Översiktsplan, utan uppdragsbeskrivning.
Det märkliga är att uppdraget lämnades till WSP utan upphandling i
konkurrens, dvs. inte enligt LOU. Dessutom saknas protokoll från
projektmöten, alltså ingen insyn, vilka direktiv har WSP fått?
WSPs fakturor på ca 2,5 miljoner har betalats ut trots att ingen skriftlig
beställning från kommunen föreligger?
En anmälan tillskrivelse från Konkurrensverket har resulterat i att Knivsta
kommun nu åläggs att betala 210 tusen kronor i stra>avgift för att
kommunen inte följt LOU.
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2017-01-26
Vi är djupt oroade av utvecklingen inom förvaltningen
Från medarbetare på samhällsbyggnadskontoret till KS. Från 12
tjänstemän i ledande ställning.
2017-01-31
Vi är också djupt oroade av utvecklingen inom
förvaltningen Från Vision & SACO till KS
Båda skrivelserna anmäldes vid KS möte 170327 §61.
Vid förfrågan till registrator om uppföljning i KS, utredningar mm. blev
svaret att det rör Personalärenden, och därför är sekretessbelagt. Alltså
ingen återrapportering?
Vid kompletterande frågor till registrator om dnr, datum och rubrik på
utredningarna samt handläggare, som rimligen enbart är
registreringsuppgifter kom svaret: Sekretessbelagt!
Frågan kvarstår: Finns det över huvud taget några utredningar
beställda eller redovisade? Det här är en övergripande
”Arbetsmiljöfråga” som efter mer än ett år, inte rapporterats. Politiken
måste agera med öppen redovisning.
 Hur står det till med Arbetsmiljön – Finns något ytterligare utlåtande
från facken?
 Har den egentliga orsaken till att förvaltningen inte tagit fram vår
slutgiltiga Översiktsplan 2017 åtgärdats!
 Var ,nns vår erfarne välrenommerade stadsarkitekt med kännedom om
Knivsta historia och identitet som kan leda utvecklingen av "Den goda
småstaden"?
 Eller är det tänkt att SUN AU även i framtiden, utan en genomarbetad
stadsplan, själva skall leda utvecklingen utan information,
medborgarmöten och medborgarförankring?
2017-12-13

KF godkänner av WSP framtagen översiktsplan 2017

2018-01-10
Knivsta hembygdsgille har överklagat ÖP2017 till
Mark- och Miljödomstolen.
Mera information, se vår hemsida OBSKnivsta.se
2018-05-03 Alf Dickmark
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En av OBSKnivstas kommande öppna debatter:

Knivsta kommuns handläggning av Mojjen ärendet – Vi väntar på ett
rättrådigt avslut
För min del ”kvicknade” jag till när jag såg Uppdrag Gransknings (UG) TV-program
2015-08-26 som tog upp Knivsta kommuns handläggning av Mojjen. Min reaktion var
då att: Detta kan inte vara sant!
Jag tog kontakt med ”Korvgubben” och 1ck hans versjon, lät otroligt och började själv
granska fakta, och fann att UGs version otroligt nog stämde. Korvgubben är en
speciell, lite kontroversiell person, men alla ska oavsett det, behandlas korrekt av
myndigheten, i det här fallet Knivsta kommun, men så har inte varit fallet.
Det tydligaste exemplet är beslutet taget vid kommunstyrelsens möte 2014-03-24 som
vunnit laga kraft:
KS2014/80: Markanvisning Gredelby 7:78, Mojjen AB (KS2013/753).
Beslut: att uppdra åt förvaltningen att fortsätta förhandla med Mojjen AB om placering av
verksamheten.

Förhandlingarna har fortfarande, efter fyra år, inte påbörjats??

På mejlfrågorna nedan till kommunen, som hittills inte besvarats, svarar man:
Ärendet är avslutat i och med beslutet KS2014/80??
1. Vem är kommunens handläggare inom förvaltningen av KS2014/80, som fått
uppdraget att fortsätta förhandla med Mojjen AB?
2. Jag anhåller om kopia på den fullmakt till kommunens juridiska ombud som fått
uppdrag att förhandla för kommunen med Mojjen AB.
3. Jag anhåller också om att få uppgift om, under vilken tid dessa förhandlingar har
ägt rum.
4. Jag anhåller om kopior på de förhandlingar som enligt pkt 2 och 3 ovan ska ha
ägt rum.
Diverse försök att ”sopa fakta under mattan”, senast vid KS möte i januari i år där
Miljöpartiet ställde fyra väl motiverade frågor angående Mojjen, avvisades de utan
motivering, med Klas Bergström i spetsen. De skriftliga frågorna redovisades inte i
protokollet från KS möte 2018-01-29.

Advokater!
Kommunen är fakturerad advokattjänster märkta ”Mojjen” på ca 1,3 miljoner.
Fakturorna är betalda!
Är det meningen att vi skattebetalare ska stå för det? Varför då? Vem har beställt
dem och varför?
I Kommunstyrelsens protokoll 1nns ingenting om advokatuppdrag. Från Mojjen, som
man begärt i konkurs, kommer inga pengar.
Varför har det betalats ut 1,3 miljoner till en advokatbyrå?

OBSKnivsta har beslutat att redovisa fakta med kommentarer vid ett kommande möte.
Mera information, se vår hemsida OBSKnivsta.se
2018-05-03 Alf Dickmark

OBSKnivsta

"Beslut påverkar valet"
Debatten om Knivstas framtid har tagit fart igen och partier som tidigare inte tagit
ställning börjar positionera sig, vilket är varmt välkommet inför kommande
detaljplanebeslut, skriver Knivstabon Mikael Olsson.
Partiernas ställningstaganden i dessa frågor kommer sannolikt ha stor påverkan på röstfördelningen 2018.
Det må vara två år kvar till valet men frågorna det ska beslutas om handlar om att ändra hela Knivstas
karaktär för gott.
Ingen vet hur det kommer se ut i Knivsta i framtiden, förutom att det alltid kommer behövas fler bostäder,
där är vi alla ense. Intrycket av den senaste tidens debatt om samhällsplanering är att helhetsplanen satts åt
sidan. Kommunen har ett kulturmiljöprogram, en översiktsplan och en fördjupad översiktsplan. Tankar om
en ”trädgårdsstad” och att följa ovan nämnda styrdokument var vad många invånare förväntade sig.
Men på senare tid verkar fler och fler detaljplaner gå ifrån dessa styrdokument. Vi är alla medvetna om att
styrdokumenten inte är juridiskt bindande, men förtroendet för att de betyder något överhuvudtaget har
rubbats. ”Vision 2025” låter bra i den knappa information som finns tillhanda, men hur ”Vision 2025”
används borde ifrågasättas. Kan ”Vision 2025”, ett dokument på en enda sida enligt kommunens webbplats,
verkligen användas som brasklapp varje gång man vill avvika från de väl genomarbetade 469 sidor om
Knivstas framtid, framtagna av duktiga tjänstemän och som säkert kommunen lagt ned miljontals kronor i att
framställa genom åren?
Varför lägga resurser på dessa styrdokument om det allt oftare läggs fram planer som avviker från dem?
Varför följer man inte de styrdokument som gäller tills man uppdaterar dem med nya som
kommunfullmäktige beslutat om, gärna med en bättre medborgardialog och inblandning än den vi ser för
tillfället? De som inte är politisk engagerade vill inte, och ska inte, behöva granska allt som sker på
kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens möten, där man tar dessa beslut som avviker, de vill kunna lita
på att det inte blir några överraskningar.
Jag tror vi hade sluppit se all smutskastning, tidskrävande debatter och överklaganden gällande Virkesladan,
Lagga, förtätning, kulturmiljöer, höghus, hotell, Nydal, vägar osv om vi höll oss till rådande styrdokument.
Då skulle mer resurser kunna läggas på att faktiskt bygga det som planerats istället för att bråka om
”överraskningar” som inte finns med i styrdokumenten.
Samhällsutvecklingsnämnden som tar fram förslag till detaljplaner, har en ordförande vars position torde
möjliggöra en stor påverkan i detaljplaneprocessen.
Jag tror mig ha förstått hans inställning till detaljplaner, långsiktig planering, grönstruktur, kulturvärden mm,
då jag läste följande uppmaning från honom i ett inlägg om bostadsbyggande, ”Säg ja, oavsett om du tycker
att placeringen, höjden, färgen eller något annat inte är perfekt enligt dig.”

Denna inställning skrämmer mig och frågan är hur framtiden ser ut i ”Knivsta – där framtiden bor”?

Promemoria om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta
kommun
Daterad 2017-11-21 och är skriven på kommunens papper men ingen avsändare
anges.
Promemorian är fylld av umigheter . Vi citerar några:
Knivsta tätort kommer fortsätta sin omvandling från ett mindre stationssamhälle till
en småstad i en storstadsregion med bibehållen småstadskaraktär.
15 000 nya bostäder inom dessa två områden innebär en fortsatt hög tillväxttakt
som kommer att ge utmaningar för kommunens alla olika delar.
En förutsättning för denna bostadsexpansion är att staten bidrar med resurser som
hjälper oss med till exempel planering, upphandlingar, 'nansiering, utredningar
mm.mm.
En bostadsexpansion i denna takt förutsätter att de fyra järnvägsspåren byggs ut
längs med hela sträckan inom de närmaste femton åren och att Alsike får en station
inom tio-femton år.
Det krävs även att de barriäre)ekter som spåren medför kommer att överbryggas på
ett antal ställen
Utöver ett nytt stationsläge i Alsike kommer en ny tra'kplats mellan Uppsala och
Alsike att behövas
Om Trakverkets förslag till järnvägsplan som fastställs av regeringen
Säkerställande av mobiliteten tvärs järnvägen i samband med framtagandet av
järnvägsplanen är avgörande för att kunna utveckla området.
Om exploateringen i Alsike skulle hämmas för att det inte 'nns någon tågstation, så
behöver Knivsta bygga ännu mer i de centrala delarna av Knivsta vilket skulle
innebära ett behov av ökade infrastruktursatsningar som kan garantera mobiliteten
till och från centralorten i form av en av- och påfart till E4:an söder om Knivsta
Innan stationsläget i Alsike är på plats kommer kommunen främst kunna expandera
med bostäder i västra Knivsta.
Om traksituationen i centrala Knivsta:
I dagsläget 'nns ingen fullständig utredning som visar vilka tra'k0öden som kan
genereras vid full utbyggnad i västra Knivsta. Trots detta kan vi se att vid fullt
nyttjande av den bebyggelsepotential som 'nns kommer den i dagsläget enda
överfarten över järnvägen (Gredelbyleden) inte att räcka till och inte heller den
be'ntliga på-/avfarten till E4:an.
Den strategiska inriktningen är att främst arbeta med mobilitetsfunktioner på ett
sådant sätt invånarna i de nya stadsdelarna inte ska behöva känna något behov av
att äga en egen bil. P-tal max 0,3. Infartsparkeringar anläggs vi viktiga bytespunkter
för kollektivtra'ken för att täcka landsbygdens behov av resor utanför
kollektivtra'kstråken
För oss som är oroliga över hur traken ska fungera i centrala Knivsta
lämnar författaren en
Mobilitetsgaranti (en ny innovation):
Via en genomtänkt fysisk samhällsplanering garantera invånarna i de nya
stadsdelarna att med minst ett eller 0era hållbara fossilfria transportmedel inom en
viss tidsram nå vissa målpunkter i kommunen och i de nya stadsdelarna
Om reningsverket:
Kommunens reningsverk har en begränsad kapacitet och ligger inom västra Knivsta.
Kapaciteten i reningsverket bedöms vara nådd 2025 och verket måste tas bort för att
möjliggöra bebyggelse. Kommunen har därför lämnat in en ansökan om att få ansluta
avloppssystemet till Käppalaförbundet och hoppas få svar på detta inom en snar
framtid.

Förändringsplattform Knivsta/tc
Förändringsplattform för Knivsta
Inför valet september 2018 framstår de viktigaste frågorna inte av dem som direkt förankras i
den kommunala budgeten, utan av kvalitetsfrågor som berör själva nerverna i den kommunala
demokratin. Allmänvård, äldrevård och skola skapar ett välvillighetens brus i partiernas
valbudskap, likaså vagt ansvarstagande visioner om hur samhället fysiskt ska byggas ut. Men
hur man ska vårda den kommunala demokratin, och hur skapa medborgarförankring, och hur
säkerställa morgondagens engagemang analyseras aldrig. Frågan är känslig, och risken att
ledande politiker blir stötta är överhängande.
OBSKnivsta kan under sina inledande veckor som nätverk för systemanalys i Knivsta glädja
sig åt stort gensvar. Nätverket har gått i närkamp med hur beslut egentligen fattas inom
politiken, vilka som styr, och hur man styr. Resultatet förskräcker. Än mer därför att det inte
är fråga om slarv eller bristande målmedvetenhet, utan fråga om ett styrsystem som med
ideologiska övertoner medvetet har införts av moderaterna och ett mer eller mindre medvetet
samtycke från såväl koalitionspartier som en överspelad opposition.
Här är det inte fråga om klassisk konservatism, vården om kulturarv och kulturarv och
respekten för traditionen, utan här är det ledarskapskult och elitstyre som bärs fram av Nya
Moderater. Dess företagsideal bär inom sig negativa utvecklingsdrag. Effektivitet och
handlingsfrihet är ledorden. Om lag och regler är till hinder, så definieras de som flexibla i
demokratins namn. ’Demokrati’ innebär då att om en majoritet samlas kring ett
tolkningsföreträde, så kan minoritetsskyddet i lag och regelsystem svepas undan av medvetet
manipulerade paragrafer där beslut inte protokollförs, och därmed inte kan överklagas.
Resultatet på ganska kort sikt är att det är medborgaren som står i centrum för politiken, utan
undersåten.
Företagsidealet är ett uselt ideal för kommunal förankring och dialog. I Knivsta kolporteras
detta ideal på kommunalrådets kanaler i sociala medier. Livligt påhejad av en vältyglad
kamratkrets, och urskillningslösa ”likes”.
Det som förundrar dem som engagerat sig i nätverket OBSKnivsta är hur de andra partierna
står ut med det som pågår. Inför helt uppenbara fall av missbruk av argument, och bristande
underlag i sak, så fattar kommunfullmäktige t.ex. beslut om ”4-spår-avtal” och en framhetsad
Översiktsplan. Icke-majoritetens förtroendevalda hittar inte motargumenten i hantering och
procedur, utan eventuella reservationer bygger på tyckande i sak - eller också uteblir
argumenten helt i eventuella reservationer. Bättre att säga att man röstat emot, än att anstränga
sig för att lyfta fram argument som ytterst ska underlätta för medborgaren att utkräva ansvar
på valdagen!
I Sverige syns idag väldigt tydliga tecken på oro bland ledande jurister och statsvetare.
Urholkningen av den enskildes rättsskydd garanteras idag inte av svensk grundlag, utan av
EU-domstolen! Slarvig och hastig lagstiftning på riksplanet bäddar för tolkningsföreträde på
kommunnivå som rundar lagens skydd för enskilda och minoriteter. Krav reses på en
överordnad författningsdomstol som skyddar individ och intressent mot en regerings
majoritetstyckande. Tillsynsmyndigheter som länsstyrelse påförs en politisk roll som aldrig
var tilltänkt för dem. Ett annat är krav på att kommunrevisorer ska ges en professionellt
verksam ryggrad mot kommunstyren som rundar eller struntar i regelverk.
Företagsmodellen, med ”New Public Management” som idégrund, börjar alltmer att anses
föråldrad. Den levde aldrig upp till att påvisa att effektivitet bäst säkrades genom NPM,
utlokalisering av tjänster, eller av upphandling där ’billigast’ alltid skulle vinna. På
kommunnivå är tappet av professionella förvaltningskrafter påtagligt smärtsamt, inte minst

Förändringsplattform Knivsta/tc
märkbart i Knivsta med alla sina alternativa arbetsmarknader. Alternativet ”Public Value
Management” har återvänt på idéernas arena. Förmågan att bygga allmännytta är viktigare än
eliternas vals med entreprenörer och styckebyggare. Som förutsätter en högkonjunktur som
aldrig mattas…
Slutsatsen är uppfordrande: vem ska få ange tonen i valrörelsen i Knivsta? Den som vill
kritisk granskning rekommenderas att följa www.OBSKnivsta.se
Terry Carlbom

OBSKnivsta 3 maj 2018
Inför valet september 2018: vad betyder 3 maj?
OBSKnivsta är utan partipolitisk förankring. Nätverket ser med skepsis på utvecklingen i och
mellan de politiska partierna, och med oro för vad det betyder för trygghet, tillit och förtroendet
till kommunen som myndighet. I bakgrunden finns riksdebatten om oro för den rättsgrund på
vilket det demokratiska systemets framtid vilar.
Det är något fel på Knivsta. Denna välmående kommun mår inte bra. Dess inre kärna,
förvaltningen, kännetecknas av medarbetarflykt och kompetenstapp. Dess yttre, av att politiken
blir alltmer sluten och avvisande till dialog och medborgarinflytande. Vårt ”sociala kontrakt”
verkar tunnas ut.
De sociala medierna har trubbats av. Det som skulle bli den nya tidens dialogmöjlighet har sakta
men säkert förvandlats till kommunalrådens megafon, gnällspikens osopade gator eller till
gratisreklam för dagens rätt och bortsprungen katt.
OBSKnivsta återspeglar att många är förbryllade över politikens styrsystem. Det stora
oppositionspartiet S har under de senaste mandatperioderna tyckts vara en mer än villig
samarbetspartner i de borgerliga partiernas alliansklister. I politikens centrum fattas beslut utan
synlig uppföljning, ofta med bristfällig eller godtycklig diarieföring, utan argumenterande
reservationer. Som en konsekvens berövas medborgaren möjlighet till insyn och sin rätt att
utkräva ansvar.
OBSKnivsta ser en ideologistyrning, framgångsrik enligt moderaternas mått, som vill definiera
kommunen som ett företag. Effektivitet som sägs leda till sänkt eller låg skattesats, men som i
praktiken åstadkommer motsatsen. Utan dialog biter man sig själv i svansen när överklagande
kommer, tidsfördröjning uppstår, och man tvingas allt som oftast göra om hela beslutsprocessen.
Knappast uttryck för en välfungerande myndighetsutövning.
OBSKnivsta ser budgetupplägg som kritiseras av revisorer, måluppfyllelser som inte nås, och
kvalitetskontroll som brister. Vi ser kritik av delegationsregler och vi noterar miljonstora utgifter
utan redovisning till eller beslut i kommunstyrelsen. Istället för beslutsärenden får vi
’informationsärenden’ som inte medger insyn, och som inte kan överklagas.
Värst utan tvekan är besluten om Översiktsplan (ÖP) och det s.k. ”4-spåravtalet” från hösten
2017. Överläggningar utan uppdrag och insyn leder till beslut utan dialog. Frustrerade medborgare
möts av argument från kommunalråden att det var bråttom, vilket visar sig såväl falskt som
medvetet vilseledande. Och är det ett förpliktigande avtal om urbaniseringen av Knivsta, eller
bara en avsiktsförklaring? Är det så här gällande vision för Knivsta ska förverkligas?
Inför valet kräver OBSKnivsta klartext. Vårt mål är att kvalitetssäkra demokratin och folkstyret i
Knivsta. Vi vill ha ett samhälle som expanderar lugnt och välplanerat. Infrastrukturen ska matcha
utbyggnadsplaner som säkrar miljö- och kulturvärden. God hushållning som innebär att
investeringar och driftskostnader inte vältras över på barnbarnen.
OBSKnivsta vill vara en del i att nu kvalitetssäkra kommunen själv! Vi tror inte att gällande
inriktning ökar tryggheten och tilliten i Knivsta. Vi tror på fasta regelsystem och folkstyrets
förnyelse. I september är det val. Den 3 maj diskuterar vi förväntningarna inför Knivstas framtid.
Terry Carlbom
OBSKnivsta

Principer för ny ÖP

Principer för Ny Vision för Knivsta samt ny Översiktsplan.
En hedervärd och logisk ÖP bör börja med
1. en förankrad vision om önskvärd samhällsutveckling. = Ny vision för Knivsta.
Värderingar: Samhällsdialog. Börja med att lyssna!
1. Organisk expansion i takt med vad ekonomi och påkallade investeringsbehov tål.
Långsiktsbudget under kontroll, lånebehov avpassat till skattetryck. Fasta tillgångar (mark) ska inte
säljas för att täcka drift.
2. Ingen utbyggnad innan man fastställt vad man faktiskt vill bevara för framtiden. Alltså, håll
fokus på gränser för riksintressen! (Trafikverket, Riksantikvarieämbetet mfl.) Därefter: vad är
skyddsvärt och bevarandevärt som ett led i ett historiskt förankrat samhälle med årsringar. 3.
Därefter: en sammanhållen planering för vårt samhälle, långsiktigt boendevänligt.
(Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i Sverige och lyder
under Kulturdepartementet. Det är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör
kulturmiljö och kulturarv och därmed en av de centrala myndigheterna i svensk
kulturpolitik., www.raa.se)

A. Arlandas influensområde är ett, och påverkar (även: skyddar mot utbyggnad!) i hög grad
Knivsta söder om Valloxen.
B. Kulturmiljöskydd – skyddas av särskild lagstiftning, alltmera tungt vägande i dagens samhälle.
Såsom biotoperna Trunsta-området, och Säbyån mellan Valloxen och Säbysjön. Och, av synnerlig
vikt, själva Ledingevägen!
C. Kulturskydd för centrala bevarandevärda områden och objekt som fornlämningsområden,
bebyggelse av skyddsvärda mindre områden (ex. stationsområdet, Gredelby gamla skola,
Disponentvillans tomt!) och enstaka märkesobjekt, ofta q-märkta, avsett att ge lagskydd mot
förvanskning och förstörelse, typ Skräddartorp. Grönområden i samhället uppfattas som
markreservationer för byggen eller parkering.
Slutsats: genomgång och uppdatering av status och exakta områdesgränser av riksskydd först i
kartan som underlag för ÖP, därefter utvecklingsplanering Har man inte klart för sig vad man är
överens om att skydda och bevara ryker det förstås om det uppfattas som i vägen för ”utveckling
och inkomster” enligt förhärskande politiska ambitioner. Det är Precision som minskar utrymme
för manipulation och dimbildning i planeringen (memo Uppdrag Granskning och Västervik!).
D. Här knyter man an till vad som är ”otänkt” i 4-spår-avtalet. Det förefaller att kommunen
förhandlat bort möjligheten att påverka utbyggnadstakten innan man säkrat att kommunikationerna
är anpassade till antalet boende. Svårartade pendelproblem, kommunikationsproblem och VAproblem uppstår när det kommunala självstyret sålts ut till regionplanerares drömvärld.
Slutsatsen är att redan i ny ÖP bör kommunen inrikta sitt intresse på alternativ dragning av spår för
regiontåg via Arlanda mot Uppsala. Inriktning Alsike, eller Bergsbrunna? Påverkan på andra
riksintressen??- T.ex. Långhundraledens dalgång/Mora Stenar/Lagga!
Och vad menas med ”påfart Knivsta Syd”? Att Ledingevägen, en av Mälardalens verkligt genuina
medeltidsvägar söder om Valloxen, från herrgårdarna runt sjön ner till Staffanskyrkans 12-1300-tal,
över Säbyån rika biotop, ska ersättas av en bred asfalterad uppfartssträcka mot ”Avfart Syd”. Nu är
vartenda träd i allén förbi Nors Slott lagskyddad, – bör så förbli??
3. I en av reservationerna till kf-protokollet betr. ÖP-förslaget 2017 talas om ”möten med
allmänheten”. Detta är, såvitt man förstår, vilseledande. Några offentliga utfrågningar/ hearings har
veterligen inte ägt rum. Att enskilda partier har möten för sina medlemmar, och ev. öppna för
allmänheten, motsvarar inte krav på öppen dialog!

Principer för ny ÖP

4. Sedan är vi inne på själva dragningen av gränser för riksintressen som begränsar utbyggnad.
Poängen med planer är att de skapar ”värden”. Antingen så att värdet av mark ökar, eller att
områden blir avskurna från ’utveckling’ (dvs. skyddade). Det är den långsiktiga styrningen genom
ÖP som är viktig. Genom en välplanerad ÖP ökar förutsebarheten för den enskilde för vad som
kommer att gälla i områdena i kommunen. Exploatörer får veta redan på förhand att här ’blir det
inget’ i framtiden, möjligen med undantag för enstaka tomter som inte påverkar VA-krav m.m.
Hur kommande Översiktsplan i slutändan ska se ut bör bli föremål för dialog och samråd. Hur
tänker man sig att mark ska användas för olika ändamål, samt 2. Hur skydda det som skyddas bör.
Inte hugget i sten, men att man utgår från bevarandevärden och tvingas öppet argumentera för
ändring.
Med detta på plats kan man därefter planera för tillväxt och utveckling. Redan på förhand har man
klart för sig vad som inte är möjligt/anständigt. Då kan man närma sig själva
’dimensioneringsfrågorna’. Börja med en mjukare grönplanering m.m. Mera bråttom än så är det
inte.
Nuvarande hantering av ÖP är även med reservationerna oanständig och i princip fullständigt
onödig. Nu fixerar man istället grunden för överklaganden för lång tid framåt: bristen på
förutsebarhet och given kollision med riksintressen.
Åtgärd: ta beslut att slänga ÖP2017, den håller inte måttet. Kräv nystart NU, så fort behörig
kompetens säkerställts inom egna förvaltningen.
Terry Carlbom
OBSKnivsta

Infrastrukturen ska matcha utbyggnadsplaner.
Knivsta och Alsike tätort och industriområdet Ar är
anslutna till Knivsta kommuns vatten och avlopp (VA).
Avloppet renas i reningsverket och släpps sedan ut i
Knivstaån, som via Lövstaån mynnar ut i Garnsviken i
Mälaren.
Snart är gränsen nådd för reningsverkets kapacitet. När
det sker får inga 'er anslutas.
Augusti 2016 gjorde Roslagsvatten AB en förstudie om
Knivstas framtida avloppshantering (Dokument ID:
20160830-20136). Huvudalternativen ansågs vara
utbyggnad av be5ntligt reningsverk eller anslutning till
Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö. En tunnel
grävs till Märsta för uppkoppling till avloppsnätverket och
det renade avloppet släpps ut i Östersjön.
Oktober 2016 skrev Roslagsvattens VD att då de be5ntliga
medlemskommunerna bestämmer över medlemskap
behöver Knivsta parallellt förebereda en utbyggnad av
be5ntligt verk i fall avtal ej beviljas!
2017 röstade kommunfullmäktige ändå för en
intresseanmälan och avsiktsförklaring för anslutning till
Käppalaförbundets reningsverk.
2009 anmälde Vaxholm och Österåker kommuner intresse
för anslutning till Käppalaförbundets reningsverk.
Kommunerna har sen dess väntat på beslut att gå vidare
till den näst sista fasen i processen. Den beräknas ta ett
år. Sedan kommer den sista fasen, själva genomförandet,
som beräknas ta fyra år. Vaxholm och Österåker får
således vänta minst 14 år från intresseanmälan till
uppkoppling till Käppala.
För Knivstas del handlar det inte om utbyggnad av
be5ntligt reningsverk eller Käppala utan om Käppala över
huvud taget är ett godtagbart alternativ med tanke på den
förväntade tidsutdräkten.

