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Handläggare
Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Tjänsteskrivelse
Datum
2017-08-01

Diarienummer
SUN-2016/230

Samhällsutvecklingsnämnden

Svar på Motion 2016:06 – Genomför ett rådslag om planeringen av
Knivsta centrum
KS-2016/230
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta:
att anse Motion 2016:06 besvarad utifrån tjänsteskrivelse 2017-06-09.
Sammanfattning
Knivsta kommunfullmäktige mottog från Lennart Lundbergh, Knivsta.Nu och Kenneth
Gunnar, Knivsta.Nu en motion om att genomföra ett rådslag om planeringen av Knivsta
centrum.
Detta rådslag skulle syfta till att säkerställa att medborgarna i Knivsta kommun ges tillfälle att
delta i beslutsfattandet kring utformningen av Knivsta centrum.
Bakgrund
Kenneth Gunnar och Lennart Lundbergh (Knivsta.Nu) inkom under våren 2016 med en
motion till kommunfullmäktige angående en begäran om att genomföra ett rådslag kring
planeringen av Knivsta centrum.
Motionsförfattarna presenterar tre alternativ som skulle kunna ställas på ett rådslag,
1) Att återgå till gällande översiktsplan med trädgårdstaden som mål med våningshöjder på
högst fem våningar,
2) Låt höjden på Högåsskolan över havet vara norm för det fortsätta bygggandet eller
3) fortsätt med en planering utan någon begränsning i byggnadshöjd och där varje deltaljplan
tas för sig
Syftet med motionen ska ha varit en reaktion på en efterfrågad bild av hur centrumet i
kommunen ska utformas.
Förvaltningens svar
Den frågeställning som lyfts av motionsförfattarna bottnar i att det i dagsläget saknas en
tydlig bild av hur området i centrum ska utformas. En sådan bild skapas genom det
framtagande av en ny och aktuell översiktsplan som pågår.
Förslaget till översiktsplan har varit ute på samråd och den är nu under revidering utifrån de
synpunkter som inkommit under samrådet.
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Översiktsplanen är ett av kommunens mest övergripande dokument och detta dokument
behöver enligt förvaltningen få chans att bli vägledande. Alla kommunens medborgare ges
möjlighet att delta i arbetet med den nya översiktsplanen och förvaltningen ser möjligheter för
detta dokument att ge både styrning och medborgerlig förankring kring hur utbyggnaden av
Knivsta ska ske.
Ett rådslag under pågående arbete med översiktsplanen skulle hamna i konflikt med det
arbete som redan genomförs och förvaltningen rekommenderar att arbetet med
översiktsplanen får anses ge tillräcklig styrning och förankring.
Ekonomisk konsekvensanalys
Då arbetet med att ta fram en ny översiktsplan sedan tidigare är planerat, beslutat och
budgeterat bedöms detta beslut inte medföra någon ekonomisk konsekvens.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Motionsförfattaren
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Knivsta centrums utformning påverkar barn, vilken process som används för att förankra
utformningen hos medborgarna är dock inte en fråga som har direkt påverkan på barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej

Kommunfullmäktige

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-03-09

§ 54
Anmälan av motion 2016:06 från Lennart Lundberg, Britta Lästh och Mikael RyeDanjelsen (KN.NU) - Genomför rådslag om planeringen av Knivsta centrum
KS-2016/230
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen överlämnas till samhällsutvecklingsnämnden för beredning.
Ärende
Motionen delas ut på sammanträdet.

Expediering
Akten
Samhällsutvecklingsnämnden

Expedierat av Siobhán Górny 2016-03-24

Motion till Knivsta kommunfullmäktige

Genomför ett rådslag om planeringen av Knivsta centrum
Just nu pågår många olika projekt som kommer att förändra Knivstas centrum och området i
närheten av Knivsta station.
Det finns planer på flera 12-16-våningshus, varav två stora hotell båda med höga
våningshöjder.
Många efterlyser en samlad bild av hur vårt centrum i kommunen ska utformas. Många
medborgare känner sig varken informerade eller tillfrågade om sina åsikter om den stora
förändring av vår närmiljö som detta innebär.
Därför föreslår vi att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att anordna ett rådslag
om hur Knivstas mest centrala delar ska planeras.
Med rådslag menar vi den modell som framgångsrikt har prövats i vår grannkommun
Sigtuna för ställningstaganden i konkreta planfrågor.
Vi föreslår att detta rådslag genomförs under september 2016 innan oåterkalleliga beslut om
Knivstas framtida gestaltning har fattats.
Frågeställningen skulle kunna vara att ta ställning till tre tydliga alternativ:1) Att återgå till
gällande översiktsplan med trädgårdstaden som mål med våningshöjder på högst fem
våningar 2) Låt höjden på Högåsskolan över havet vara norm för det fortsätta bygggandet
eller 3) fortsätt med en planering utan någon begränsning i byggnadshöjd och där varje
deltaljplan tas för sig.
Vi föreslår att den exakta formuleringen av frågeställningen beslutas av kommunstyrelsen.
Vi föreslår att kostnader för planering och genomförande av rådslaget tas från
kommunstyrelsens medel till förfogande.

Knivsta 9 mars

Lennart Lundberg, Knivsta.Nu

Kenneth Gunnar, Knivsta.Nu

Mikael Rye-Danjelsen, Knivsta.Nu

Anneli Löfling, Knvsta.Nu

