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§§ 127- 145
§ 144
Motion 2018:06 från Christer Johansson (V) och Malin Tollbom Kjell (V) – Säkra mark för
lekplats åt Knivstas barn
SUN-2018/523
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, samt
att anse motionen besvarad.
Samhällslutvecklingsnämnden beslutar för egen del
att uppdra till förvaltningen att återrapportera till nämnden i juni 2019.
Sammanfattning av ärendet
Christer Johansson (V) och Malin Tollbom Kjell (V) yrkar att det snarast behövs avsättas mark
för en central lekplats.
Underlag i ärendet
Josefin Edling, park- och naturchef, svarar på frågor.
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 93
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Anmälan av motion KF 2018-04-23
Motion 2018-04-18
Expedieras till
Akten
Motionärer Christer Johansson (V) och Malin Tollbom Kjell (V)
Samhällsbyggnadskontoret
Park- och miljöchef
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Handläggare
Josefin Edling

Tjänsteskrivelse
2018-10-22, rev

Diarienummer
SUN-2018/523

Samhällsutvecklingsnämnden

Motion 2018:06 från Christer Johansson (V) och Malin Tollbom Kjell
(V)– Säkra mark för lekplats åt Knivstas barn
SUN-2018/523
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
Christer Johansson (v) och Malin Tollbom Kjell (v) yrkar att det snarast behövs avsättas mark
för en central lekplats.
Bakgrund
Johansson och Tollbom Kjell menar att Knivsta behöver en stor lekplats i centrala Knivsta.
När Knivsta växer ökar behovet av en central lek- och mötesplats för barn och deras familjer.
Samtidigt bebyggs allt fler möjliga platser och det finns risk att man inte kan hitta en lämplig
plats för en större lekplats i centrum om det inte görs nu.
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.
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.
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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
Motionärer Christer Johansson och Malin Tollbom Kjell
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
Säkra mark för lekplats åt
Knivstas barn
Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun

2018.04.18

I det mycket snabbt växande Knivsta är var tredje invånare under 18 år. För de
äldre finns ett antal restauranger, biblioteket och samlingssalar som kan hyras
för privata fester. De äldre ungdomarna har två fritidsgårdar och en hel del
idrottsaktiviteter att välja på. Men vad finns för de mindre barnen?
Under de senaste cirka tolv månaderna har ett antal medbogarförslag passerat
KF. Medborgarförslag som på olika sätt vill se ett större utbud av aktiviteter för
barn och unga. Det har i flera av förslagen handlat om att kunna utöva
aktiviteter som parkour, skate eller andra fysiska övningar. Besluten har ofta
blivit att besvara medborgarnas förslag, vilket brukar betyda att det är något
som kommunen vill genomföra, på sikt. Det gemensamma med aktiviteterna är
att de sker utomhus och kan utövas spontant.
Sågverkstorget som lekplats fick avslag men i svaret kan man läsa följande: ”Att
verka för en central lekplats är ett arbete som fortlöper parallellt eftersom det
finns behov av en lekplats också.” Redan för över tio år sedan framfördes
önskamål om förberedelser för en central lekplats som en samlingspunkt för
flera generationer. Vänsterpartiet har ännu inte sett några konkreta förslag och
byggandet av bostäder fortsätter i oförminskad takt.

Vänsterpartiet Knivsta menar att det snarast behövs reserveras mark för en
central lekplats i kommunen, där framtiden bor. Vi yrkar därför:


att Knivstas kommun snarast tar fram ett förslag på var en central
lekplats ska placeras.



att ytan på lekparken blir så stor att det finns plats för utmanande
aktiviteter för barn och unga i olika åldrar.

Christer Johansson (V)
Malin Tollbom Kjell (V)

Vänsterpartiet Knivsta
Box 60 741 22 Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se

