Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-02-01

§ 28
Begäran om detaljplaneuppdrag: förtätning av centrala Knivsta
KS-2016/43
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att inleda detaljplanarbete över nedan
redovisade ytor i centrala Knivsta.
Reservation
Claes Litsner (S), Ninel Jansson (S), Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP)
reserverar sig mot beslutet.
Särskilt yttrande
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga 6).
Yrkande
Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) yrkar avslag.
Claes Litsner (S) yrkar avslag samt yrkar att förvaltningen ska uppdras återkomma med
detaljplaneärenden när intressenter visar intresse för berörda områden.
Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut samt yrkandena från Claes Litsner,
Lennart Lundberg och Rolf Samuelsson mot avslag var för sig och finner att
kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget till beslut.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 17, 2016-01-18 och tjänsteskrivelse 2016-01-04 har varit
utsända.
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Bilaga 6
Särskilt yttrande, § 28, Begäran om detaljplaneuppdrag: förtätning av centrala Knivsta
Redan i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Alsike och Knivsta tätorter var flera
av dessa förslag till förtätningar uppe till diskussion. Min minnesbild är att det slutade med att
det inte var någon bra ide att minska på tätortens gröna lungor. Det är inte någon bättre ide i
dag.
Vänsterpartiet anser att det är viktigare att prioritera framtagandet av kommunens
Grönstrukturplan. En Grönstrukturplan som KF redan beslutat att den även ska innehålla en
kartläggning av de för allt levade så viktiga ekosystemtjänsterna.
Innan det är klarlagt vilka gröna och blå värden som behöver bevaras kan inte Vänsterpartiet
medverka till förtätningar av Knivsta tätort, enligt framlagt förslag.

Christer Johansson (V)
ersättare KS
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