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Föreningen ska under året verka för kritisk granskning och utvärdering av kommunens 

verksamheter och strategier. Vi vill betona demokratianalysen. Med detta menar vi att 

verksamheten granskas som en process från idé till verkställighet. Hur ska kommunen 

engagera sina medborgare på det sätt som riksdagen genom kommunal- och 

förvaltningslag förutsätter. Här bör uppmärksamheten riktas mot hur politiken och 

kommunförvaltningen styrs.  

 

OBSKnivsta föreslår att en rad fokusområden uppmärksammas i den fortsatta 

granskningen av den kommunala demokratin i Knivsta. Till varje område kan 

intressenter anmäla sig.Vi ska bidra till analyser och granska procedurer och 

förändringar som gagnar medborgardemokratin i kommunen. 

 

Fokusområden bygger på erfarenheter 2014 - 2018: 

1.  Styrelse/förvaltning; regelsystem och delegationsordning. Behörigheter och 

befogenheter. Rättssäkerhet vid myndighetsutövning. 

2.  Diarieföring och offentlighetsprincip. 

3.  Översiktsplan och samhällsplanering. Konsekvensanalys i ett kvalitets- och 

ekonomiperspektiv när ny ÖP2017 inte gäller. 

4. Infrastruktur och framtidsperspektiv. Hållbar VA,trafikföring, parkering m.m. 

5.  Kulturarv och naturvård i en växande kommun. Sakfrågor om bevarande, skydd av 

riksintressen och miljökvaliteter. 

 

Fler sakområden kan naturligtvis tillkomma.Beträffande pkt 1. vill OBSKnivsta 

illustrera den utmaning som ligger i sakområdet med följande: 

 

OBSKnivsta noterar negativa effekter på grund avogrundad delegation mellan 

kommunstyrelse och kommundirektör. Upplösningen har sedan 2014 skett stegvis. 

Varje gång oklarhet uppstått så har kommundirektören och förvaltningen givits allt 

större befogenheter att besluta. Ärenden där ansvaret enligt lag alltid ligger kvar på den 

politiskt tillsatta kommunstyrelsen.  

 

Den ideologi som kommunledningen drivit är ’teknokratisk’. En otillåten samverkan av 

kommunalråd och kommundirektören har minskat insyn och inflytande från 

kommunstyrelse och ledamöter. För att inte tala om förtroendevalda och intressenter i 

övrigt. Tillvägagångssättet är välkänt: under förevändning att ’det är bråttom’ läggs t.ex. 

förslag direkt på bordet vid sammanträdet. Utrymmet för inläsning, förankring och 

konsekvensanalys minimeras. Vi ser ’kommandostyrning’ och skenförankring i 

konstruerade politiska majoriteter, och en överspelad opposition. 

 

OBSKnivsta menar att kommunen ska arbeta under lagarna.Verksamhet ska uppfylla 

grundlagens krav på likabehandling, saklighet och opartiskhet. Vi ska fortsätta vårt 

arbete för öppenhet och förankring. Det är på denna grund som medborgardemokratin 

vilar. 

 

Föreningen välkomnar intresseanmälan om att delta i fokusgrupperna. Kontakta 

ordförande Alf Dickmark! 


