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OBSKnivstas Årsmötesuttalande 3 februari 2019 

 

TILLIT kräver: Rättrådighet, rättssäkerhet, kvalitet, dialog & samverkan! 

 

OBSKnivsta är ett frisinnat blocköverskridande nätverk för reportage och analys av 

förhållanden i kommunen, kritisk granskning av den offentliga makten och att verka för 

förbättringar. Efter genomförd valrörelse där man bildat en ny styrande majoritet i Knivsta 

kommun (M-S-C-MP-V) gör föreningen följande uttalande i samband med årsmötet 

februari 2019. 

 

De avsiktsförklaringar som partierna avlämnat inför den nya mandatperioden inger inte 

tillförsikt. Inställningen bland flertalet av de politiska partierna tycks vara en fortlöpande 

uppvisning i att ’vända blad’, ’gå vidare’ ’jobba tillsammans för framtiden’ - men ytterligt sällan 

ansvar för vad man ställt till med, aktivt eller passivt. Inte heller tycks man vilja ändra 

klandervärda rutiner eller rätta tidigare fel. Tillit omvandlas till politikförakt. 

  

Minsta gemensamma nämnare för allt detta är bristande respekt för vad kommunallag, 

förvaltningslag och andra styrande regler föreskriver för kommunen som offentlig myndighet. 

De partier som nu ingår i den styrande majoriteten tycks nu satt att städa efter en politik som kört 

kommunens ekonomi och anseende i botten. Resultatet är kommunens högsta skattesats genom 

tiderna, 33,3%. Kommunens förmåga att hantera framtidens utmaningar framstår som 

tveksamma. 

 

Det är djupt oroande att krav på tidig dialog och förankring inte tycks prioriterade när de 

förtroendevalda ska förvalta allmänintresset under den nya mandatperioden. Förvaltningen 

toppstyrs och utarmas, stadsarkitekt saknas och konsulterna frodas. Medborgaren marginaliseras 

och civilsamhällets resurser används inte som tidiga faktaförmedlare och förslagsställare – 

varefter resultat inbjuder till överklaganden, tidsfördröjning och ekonomiska förluster. 

 

OBSKnivsta ser som sin uppgift att främja kritisk analys och konstruktiv dialog utifrån 

kvalitetskrav på kulturarv och samhällsmiljö, säkerställda av en genomtänkt hållbar infrastruktur. 

OBSKnivsta kommer att fortsätta att kräva respekt för medborgarnas och fria föreningars röst 

när Knivsta kommuns framtid utformas. Knivsta kan bättre! 

 

Alf Dickmark 

Ordförande   

 


