Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-03-19

§ 39
Medborgarförslag 2017:06- gör om Sågverkstorget till en stor välutrustad lekpark
KS-2017/608
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att Sågverkstorget byggs om till en stor välutrustad lekplats. Detta
skulle kunna ske samtidigt som Rosendalsfastigheten byggs på kvarteret intill torget.
Underlag i ärendet
Beslut från arbetsutskottet, § 32, 2018-03-05, beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 18,
2018-02-05, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-09 och
medborgarförslaget har varit utsända.

Expedieras till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2018-04-03

Samhällsutvecklingsnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-02-05

§ 18
Medborgarförslag 2017:06 - Gör om Sågverkstorget till en välutrustad lekplats
SUN-2017/855
Beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att Sågverkstorget byggs om till en stor välutrustad lekplats. Detta
skulle kunna ske samtidigt som Rosendalsfastigheten byggs på kvarteret intill torget.
Underlag i ärendet
Beslut från arbetsutskottet 2018-01-22, § 11, tjänsteskrivelse 2018-01-09, protokollsutdrag
KF §136/2017 och medborgarförslag 2017-09-20 har varit utsända.

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelse
Handläggare

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-02-13
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Handläggare
Josefin Edling

Tjänsteskrivelse
2018-01-09

Diarienummer
SUN-2017/855

Samhällsutvecklingsnämnden

Svar på medborgarförslag gör om Sågverkstorget till en välutrustad
lekplats
SUN-2017/855

Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att Sågverkstorget byggs om till en stor välutrustad lekplats. Detta
skulle kunna ske samtidigt som rosendalsfastigheten byggs på kvarteret intill torget.
Bakgrund
Sågverkstorget är Knivstas centrala torg. Torget är planerat för att fungera som mötesplats
och som plats för tillfälliga aktiviteter eller arrangemang. Torget bebyggdes tidigare än flera
av de byggnader som planerats runt om det, och har sedan dess befunnits i anslutning till
olika byggarbetsplatser. Det har inte upplevts som en inbjudande plats.
Nu påbörjas snart byggnationen av den sista fastigheten runt torget. Som förslagsställaren
skriver finns det möjlighet att samtidigt se om det ska göras några förändringar i torgytan och
de omgivande gatorna kring det kvarteret.
Att avveckla torget till förmån för en stor lekplats är inte aktuellt. Torg är betydelsefulla inslag
i en levande tätort. I det fortsatta arbetet med torget kommer istället fokus ligga på att skapa
möjligheter till spontana möten och aktiviteter på en inbjudande plats för flera åldrar.
Att verka för en central lekplats är ett arbete som fortlöper parallellt eftersom det finns behov
av en lekplats också.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommunchef
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Barnchecklista inför beslut
Nämnd

Datum för sammanträde

Samhällsutvecklingsnämnden
Diarienummer

Handläggare

SUN-

Josefin Edling

Ärenderubrik

.

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Även barn har glädje av ett trevligt torg.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
I centrala Knivsta, där marken ska rymma många olika funktioner och täcka många olika
behov finns också flertalet intressekonflikter.
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja

Nej

X

Det har inte uppfattats som relevant att tillfråga barn i den här frågan i dagsläget eftersom
den situation som gällde när förslagställaren ställde sin fråga inte är aktuell.

