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§ 143
Motion 2018:05 från Peter Evansson (S) – Reservera plats för en stadspark i
centrumplaneringen
SUN-2018/522
Beslut

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer inklusive
handlingsplan,
att anse motionen besvarad.
Samhällslutvecklingsnämnden beslutar för egen del
att uppdra till förvaltningen att återrapportera till nämnden i juni 2019.
Yrkande
Peter Evansson (S) yrkar bifall till motionen
Sammanfattning av ärendet
Peter Evansson (S) yrkar på att kommunen ska reservera yta för en stadspark väster om
järnvägen i nära anslutning till stationsområdet. Att parken ska byggas snart och att det i parken
ska finnas en stor lekplats. Inom ett stadsparksprojekt ska kommunen bjuda in till
medborgardialog i god tid med syfte att skapa en park som ligger i linje med knivstabornas
tankar.
Underlag i ärendet
Josefin Edling, park- och naturchef, svarar på frågor.
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 92
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Anmälan av motion KF 2018-04-23
Motion 2018-04-23
Expedieras till
Akten
Motionär Peter Evansson (S)
Samhällsbyggnadskontoret
Park- och miljöchef
Utdragsbestyrkande

Justerares signatur
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Handläggare
Josefin Edling
Park och naturchef

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-22, rev

Diarienummer
SUN-2018/522

Samhällsutvecklingsnämnden

Motion 2018:05 från Peter Evansson (S) – Reservera plats för en
stadspark i centrumplaneringen
SUN-2018/522
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att
besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer inklusive
handlingsplan,
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Peter Evansson (s) yrkar på att kommunen ska reservera yta för en stadspark väster om
järnvägen i nära anslutning till stationsområdet. Att parken ska byggas snart och att det i
parken ska finnas en stor lekplats. Inom ett stadsparksprojekt ska kommunen bjuda in till
medborgardialog i god tid med syfte att skapa en park som ligger i linje med knivstabornas
tankar.
Bakgrund
Evansson skriver att i takt med att tätorterna får en tätare bebyggelse och fler människor på
en mindre yta ökar behovet av öppna grönområden och natur. Dessa områden ska bindas
samman och kombineras med mindre parker, trädgårdar och gatuträd för att staden ska bli
socialt hållbar och attraktiv för innevånarna. En stadspark med möjlighet till lek, möten och
naturupplevelser i centrala Knivsta är något som skulle kunna göra staden både tryggare och
trivsammare för alla människor.
Förvaltningen ser att det finns behov av både strategiska ställningstaganden och en mer
konkret plan för att nå det önskade resultatet av en sammanhängande, innehållsrik
grönstruktur i tätorterna. Förvaltningen föreslår därför att man får i uppdrag att ta fram en
strategi för tätorternas utemiljöer med tillhörande handlingsplan viken skulle kunna
fungera som ett bra stöd i detaljplanearbetet och arbete med översiktsplan. I strategin ska
parker, lekparker, aktivitetsytor och tätorternas natur ingå. Den skulle ge ett tydligare
ramverk för samtliga parter; exploatörer, politiker, kommunens förvaltning samt för
innevånarna. Inom ramen för en sådan strategi ska frågan om stadspark och central lekplats
ingå.
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Handlingsplanen kan också fungera som ett stöd i förvaltningens planering av underhåll och
utveckling av befintliga parker lekparker och tätortsnära naturområden.
I kommunens grönstrukturplan finns en lista på prioriterade aktiviteter. En park- och
lekparksstrategi, samt handlingsplaner för gröna åtgärder är aktiviteter som på det här sättet
kan samlas i två dokument.
Ekonomisk konsekvensanalys
Strategin tas fram internt av förvaltningen, i samverkan mellan berörda kontor och enheter.
De faktiska kostnaderna hålls därmed på en låg nivå Resurser avsätts istället i form av tid
hos de tjänstepersoner som får i uppdrag att arbeta fram planen.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Motionär Peter Evansson
Samhällsbyggnadskontoret
Park och naturchef
planchef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja x

Nej

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
Barn är en viktig målgrupp när kommunen ska utveckla tätorternas grönstruktur

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej x

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
Att involvera barn i något skede av arbetet med strategin är lämpligt. Hur det ska göras är
inte beslutat i dagsläget.

Motion om att reservera plats för en Stadspark i centrumplaneringen.
Nu är fyrspårsavtalet tecknat och planeringen fullt igång för att på lång sikt förverkliga
skapandet av två nya stadsdelar, Nydal (Västra Knivsta) och Alsike Norr. En av de stora
utmaningarna i detta är att planera och genomföra det så att de nya stadsdelarna blir
socialt hållbara och trivsamma.
Idag är fokus i stadsplaneringen att bygga med hög förtätning och kommunikationsnära
boende. Detta ökar den ekologiska hållbarheten och minskar behovet av transporter.
Forskare på University of Exeter och Hokkaido University i Japan har analyserat nio globala
städer för att se hur de urbana ekosystemen fungerar och påverkas. Huvudförfattaren av
studien Dr Iain Stott, från University of Exeter säger:
”– Befolkningen ökar i världens städer och det är livsnödvändigt att bygga nytt på ett sätt
som är hållbart för ekosystemet, Vår forskning visar att förtätning av städer bör inkludera
stora öppna grönområden och natur eftersom det ger livsnödvändiga ekosystemtjänster och
stora fördelar för människor. Detta i kombination med mindre parker, trädgårdar och
gatuträd är den bästa metoden att bygga städer på.”
De flesta av oss uppskattar ett besök i en park som avbrott till bebyggda ytor och städer med
vackra parker är trivsammare att vistas i och besöka än de som saknar desamma. I Knivsta
har vi redan en god grund för stadspark i å-rummet och grönytorna där.
När parken i centrum skapas är det viktigt att medborgarna bjuds in i dialog om innehållet
och vad som ska bli fokus i Knivsta Centralpark. Till exempel är det tydligt i Knivsta idag, att
det behövs en rejäl lekpark centralt för olika åldrar av barn och ungdomar, varför det bör
läggas med redan i planeringsstadiet som viktigt.
Därför yrkar jag på
- att Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsutvecklingsnämnden att reservera yta
för en stadspark väster om järnvägen, i nära anslutning till stationsområdet och det
befintliga grönområdet vid årummet.
- att parken skapas så snart området är tillgängligt och investeringsmedel samt
driftsmedel kan avsättas i budget.
- att det i planeringen för stadsparken läggs in och budgeteras för en ordentligt
tilltagen lekplats med en del för yngre barn och en del för de något äldre.
- att projektet bjuder in till medborgardialog i god tid och omfattning för att skapa just
en stadspark som ligger i linje med Knivstabornas tankar.
Peter Evansson (S),
Oppositionskommunalråd
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