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OBSKnivsta är ett fristående faktagranskande nätverk utan partianknytning. Nedan summerar vi den 
gångna mandatperiodens erfarenheter, som vi överlämnar till de ansvarstagande politiska partierna i 
Knivsta. Det är vår förhoppning att förslagen ska ingå i det koalitionsdokument som undertecknas av 
partierna för den kommande mandatperioden i Knivsta. 
 
Kommunalpolitik är i första hand en fråga om att vi har kloka människor i kommunledning och förvaltning 
med sunda värdegrunder, människor som i första hand samarbetar för kommunens bästa, inte för politisk 
prestige. 
 
Generellt understryks att förutsättning för ett gott styre är att lagar, och god sed följs. 
Värdegrunden måste vara ömsesidig respekt mellan kommunledning/förvaltning och medborgarna på 
jämställd nivå, som bygger på öppenhet, insyn, att regelverk följs, samt att etik & moral tillämpas med en 
god portion sunt förnuft. Det skapar tillit och förtroende och frigör civilsamhällets positiva krafter som 
medverkar till att skapa det framtida goda samhället, med förankring hos medborgarna.  
 

1. Allmänt 
 

1.01 Kommunen ska ”rättssäkras”: 
I oklara fall, där delade meningar råder om vad regelverk och god sed föreskriver, skall utredningar 
genomföras som klargör fakta, analyserar och kommer med ev. alternativ och rekommendationer 
som underlag för beslut.  Den viktigaste punkten här är att omgående söka en definition om vad som 
tillhöra kretsen av för kommunen ’väsentliga ärenden’, som enligt KL alltid ska hänvisas till KF för 
avgörande. Ett rekommenderat sätt är att godkänna att en kvalificerad minoritet i KS ska kunna få 
ärenden ifråga prövade i KF för beslut om hur fortsatt handläggning skall genomföras. 
 

1.02 Mojjen ärendet: 

 OBSKnivsta representerar inte Mojjen i Knivsta AB eller ägaren Staffan Vikström. 

 OBSKnivsta har däremot följt handläggningen av Mojjen ärendet mycket noga. 
 

Till att börja med är Mojjen ärendet, ett för kommunen ”Väsentligt ärende” som borde ha 
rapporterats och handläggningen beslutats i kommunfullmäktige (KF), senast efter Uppdrag 
Gransknings (UG) reportage den 26 aug 2015 (som kan ses på www.mojjen.com).  
 
Den ursprungliga anledningen till att OBSKnivsta bildandes, var att ett antal rättsmedvetna personer 
inte trodde att UGs reportage kunde vara sant, men det visade sig tyvärr vara sant. 
 
Se även videon på www.obsknivsta.se ”Kommundirektörens advokater”, som detaljerat beskriver 
hur Mojjen ärendet hanterats. Där framgår att KS medvetet och i flera steg blivit förda bakom ljuset! 
 
I Bilaga 1 redovisas ett förslag till KS med begäran om beslutsärende för ett korrekt avslut av Mojjen 
ärendet. Alternativen bör vara: 

 Att KS beslutar att verkställa begäran enligt bilaga 1. 

 Att KS beslutar om en opartisk juridisk utredning av bilaga 1 som grund för KS beslut. 

 Att KS i protokollfört beslut beslutar att avvisa begäran enligt bilaga 1. Beslutet kan då överklagas 
till Förvaltningsrätten.   

 
1.03 Kommunens ekonomi: Se bilaga 2. 

 
1.04 Ny vision för Knivsta: 

En ny vision för Knivsta ska tas fram, verklighetsförankrad genom successiva medborgarsamråd 
landsbygd – tätorter. Istället för utbyggnadsmål i antal innevånare vid ett visst årtal i framtiden, bör 
visionen om den goda småstaden definieras. 

 

http://www.mojjen.com/
http://www.obsknivsta.se/
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1.05 Stadsarkitekt, ny Översiktsplan (ÖP) för kommunen & Stadsplan för tätorterna: 
.01 En erfaren, välrenommerad stadsarkitekt skall anställas i samråd med medborgarna. 
.02 Den nya ÖPn skall tas fram under ledning av stadsarkitekten. 
.03 Utgångspunkten skall vara en plan för natur-, kultur- och bevarandevärden med riksintressen, 

som klargör vad som förtjänar att bevaras för framtida generationer. Det är inte ”hugget i 
sten”, men ska diskuteras tidigt med beslut före fortsatt planering. Den nya ÖPn ska 
naturligtvis uppfylla lagbundna krav med stegvisa samråd från tidigt skede fram till beslut. 

.04 De två nya järnvägsspårens lägen skall definieras, utanför samhället eller genom samhället så 
att fortsatt utbyggnad planeras med utgångspunkt därefter.  

.05 Det ska framgå att all utbyggnad ska ske i takt & harmoni med successivt utvecklad 
infrastruktur, kollektivtrafik, parkeringar och spårens pendlingskapacitet. 

.06 En helhetsbild/stadsplan skall tas fram för tätorterna Knivsta & Alsike, helst illustrerad med en 
modell som alla kan förstå. 

.07 En infrastrukturplan med konsekvensbeskrivning ska tas fram. 

.08 Underliggande detaljplaner skall tas fram underhand i planerad turordning som optimerar 
utnyttjande av investeringar. 

 
1.06 Det s.k. 4-spårsavtalet: 

Flera partier har invändningar mot 4-spårsavtalet. Dessa partier har också gått framåt i valet.  
En prioriterad fråga för den nya kommunledningen måste givetvis vara 4-spårsavtalet. 
Inför det fortsatta arbetet med Knivstas utveckling måste den nya kommunledningen grundligt 
utreda hur 4-spårsavtalet påverkar kommunen i form av en konsekvensbeskrivning, t.ex.: 
.01 Rättsligt:  

Är avtalet bindande? Olika åsikter har framförts. Om det är bindande, vilka frihetsgrader 
återstår för kommunen? Eller ska 4-spårsavtalet omförhandlas? 

.02 Ekonomiskt:  
Hur ska kommunen klara finansieringen? Vilka kostnader belastar kommunen - inte minst 
avloppsrening och motorvägsavfarter? 

.03 Samhällsplanering:  
 Hur kan utbyggnaden komma att se ut och i vilken ordning? Hur tätt och hur högt måste man 

bygga i olika delar av de utpekade utbyggnadsområdena för att uppnå utlovat antal bostäder? 
.04 Miljömässigt:  

Hur påverkas natur och människor? Bedömning av buller, luftföroreningar etc. 
.05  Socialt:  

Hur skapar vi trivsamma miljöer, och hur undviker man att en så stor utbyggnad och 
befolkningstillväxt leder till segregering och konflikter?  

 
1.07 Avloppsreningsfrågan måste klarläggas. Tekniskt, i tid och ekonomiskt: 

.01 Hur stort bedöms in läckaget av dagvatten vara i spillvattensystemet? 

.02  Vilket max antal medborgare klarar befintligt reningsverk av att rena. Inkl in läckage dagvatten? 

.03 Om vi ansluter till Käppala? 

.04  Om befintligt reningsverk ska byggas ut? 

.05 Om ett nytt eget reningsverk ska byggas och var ska det i så fall placeras? 

.06  Om vi ansluter till Uppsalas reningsverk? 

.07 Vilka alternativa avloppstekniska lösningar finns att tillgå för nya områden? 

.08 Vilka underhållsbehov finns för befintligt avloppssystem? 

.09 Vilka alternativa avloppstekniska lösningar finns att tillgå för befintliga områden? 

.10 Hur ska avloppsreningen för landsbygden regleras/lösas? 
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1.08 Medborgardialog med förankring: 
En fungerande medborgardialog förutsätter att kommunen i god tid och på ett lättillgängligt sätt 
informerar om planarbetet. Olika skeden ska redovisas. Samråd och granskning ska ske när alla kan 
delta. Inte under semester och skollov då många är bortresta. 
Medborgardialog med förankring skall hållas som underlag för beslut i för kommunen ”väsentliga 
frågor” som 4-spårsavtalet, översiktsplan, grönstrukturplan, stadsplan, infrastrukturplan och 
detaljplaner samt i vilken turordning utbyggnader skall ske. 

 
1.09 Infrastruktur: 

Som en direkt följd av stadsplanen, skall en infrastrukturplan med konsekvensbeskrivningar tas fram 
och i vilken ordning utbyggnaderna ska göras för att optimera kommunens ekonomi. 

 

2. Organisation 
2.01 Kommunledningens organisation: 

.01 Styrelser & nämnder ska ses över och analyseras och vid behov omorganiseras. 

.02 KS & SUN skall inte ha samma ordförande och sammansättning av ledamöter.  
 Sammanträden i SUN skall vara öppna för allmänheten. 
.03 Förvaltningens organisation ska ses över och analyseras och vid behov omorganiseras. 
.04 Kompetenserna inom förvaltningen skall analyseras (CV) och behov av förstärkningar 

klarläggas och redovisas. 
 
2.02 För kommunen ”väsentliga frågor”:  

Skall definieras och beslutas av kommunfullmäktige (KF) med uppdrag till kommunstyrelsen (KS) som 
skall verkställa KFs beslut. 
 

2.03 Protokollförda beslut: 
.01 Alla beslut av betydelse skall motiveras och protokollföras.  
.02 Av protokoll som hänvisar till underliggande dokument, skall dnr framgå som klart hänvisar till 

berörda dokument. 
.03 Protokollförda beslut i KS skall verkställas av förvaltningen med protokollförd återrapportering 

och beslut som klart redovisar att uppdraget är slutfört. (Gäller bl.a. KS2014/80.)  
 

2.04 Delegationsordning: 
.01  Ska ses över generellt. Utgå gärna från synpunkterna i bilaga 3. 
.02 Handläggning i rättsliga sammanhang ska inte kunna delegeras, de ska redovisas i KF med 

beslut om hur ärendena skall handläggas med ansvarig handläggare.  
.03 Alla delegationsbeslut skall redovisas vid närmast efterkommande möte i kommunstyrelsen 

(KS) som äger och är ansvariga för besluten, med individuellt protokollförda beslut om accept 
eller avslag. 

 
2.05 Diarieföring / numrering (dnr): 

.01 Alla inkommande och utgående handlingar skall identifieras med individuella diarienummer 
(dnr) som medger entydiga hänvisningar, som omöjliggör förväxlingar.  

.02 Dnr skall framgå på inkommande och utgående handlingar, dock ej reklam e.d. 

.03 Av fil id för handlingar, skall datum, dnr och ev. ärende nr samt rubrik framgå.  

.04 Denna skrivelse utgör ett test, den ska registreras med individuellt dnr. 
 
2.06 Handlingar: 

.01 Handlingar som upprättas av kommunens politiker och tjänstemän skall alltid redovisa 
avdelning, vem som skapat handlingen, datum, dnr, ärende nr (KF, KS, SUN med år och löpnr 
osv.), dokumentets rubrik och underskrift(er).  

.02 Inkommande skrivelser skall alltid förses med dnr på dokumentet med den avdelning och 
handläggare som skall handlägga den inkomna skrivelsen. 
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2.07 Försäljning av kommunal mark: 
.01 Markanvisningar med enbart tjänsteskrivelser, undertecknade av två tjänstemän, som 

beslutsunderlag i KS, utan underliggande företagsanalyser, utvärderingar eller 
konkurrensutsättning, skall fasas ut i den form den haft till dags dato.  

.02 Med den nya helhetsbilden/stadsplanen för tätorterna Knivsta & Alsike, skall med tillhörande 
detaljplaner som grund, kunna lämnas ut till exploatörer för anbudsgivning i konkurrens. 

 

3. Revisorerna. 
De kommunala revisorerna är medborgarnas skydd mot oegentligheter enligt gällande lag och mot 
avvikelser från god sed i övrigt. Den institutionen bör göras mera känd bland medborgarna, och 
öppna för medborgarinitiativ när det gäller granskning av kommunal hantering av såväl ekonomiska 
som övrigt förekommande angelägenheter.  Revisorerna ska vara fristående från politiken. 
Revisorernas uppgifter i nära tid, som OBSKnivsta ser det, se bilaga 4. 
 

4  Avslutning.  
Valresultatet visar att Förtroendet och tilliten för kommunens ledning har sviktat under 
mandatperioden 2014 – 2018, och måste nu återupprättas. Partierna, såväl de som avser att bilda en 
styrande majoritet som de som kommer att vara i opposition, ombeds att i programförklaring och 
redovisade överenskommelser ange vilka programpunkter de åtar sig att genomföra resp. respektera 
under den kommande mandatperioden.  

 
 
2018-09-25 OBSKnivsta Kontakt: info@obsknivsta.se 
Alf Dickmark 
Terry Carlbom  


