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Motion från Mia Honeth (L) "Påbörja arbetet med en
fördjupad översiktsplan för Genarp med omnejd"
Sammanfattning
Mia Honeth(L) och Camilla Neptune (L) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Genarp med omnejd ska påbörjas. Motionen har remitterats till
byggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2018
Byggnadsnämndens18 oktober 2018 § 205 dnr BN 2018/0345
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018
Mia Honeth (L) och Camilla Neptune (L) motion den4 augusti 2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. En översiktsplan ska visa hur den fysiska
planeringen kan skapa en god miljö för barn. Planen ska även beskriva
hur den föreslagna utvecklingen påverkar barnens förutsättningar. Att
involvera unga och ta del av deras idéer och åsikter är en viktig del i
planeringsarbetet.

Ärendet
Mia Honeth(L) och Camilla Neptune (L) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
Genarp med omnejd ska påbörjas.
Under2017 och 208 har det varit mycket fokus på Genarp, genom
projektet Fokus Genarp. För att fortsätta arbetet och stärka den
aktuella ambition som finns tycker Liberalerna att det är läge för att
påbörja arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Genarp.
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande.
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Byggnadsnämndens yttrande
Ett flertal frågor som lyfts i Fokus Genarp har koppling till långsiktiga
och strategiska fysiska planeringsfrågor. Byggnadsnämnden är
positiv till att göra ett arbete som tar ett helhetsgrepp om Genarps
framtida utveckling. Detta kan göras inom ramen för en fördjupad
översiktsplan eller liknande. Arbetet bör dock vänta in slutsatserna
från planprogrammet för Genarps centrum. Just nu pågår också ett
arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. När
dessa arbeten är avslutade är det tillfälle att se över
förutsättningarna för ett arbete som tar ett helhetsgrepp om Genarp.

Kommunkontorets kommentar
Byggnadsnämnden är positiv till att utarbeta en fördjupning av
översiktsplanen för Genarp när det planprogram som utarbetas för
Genarps centrum är färdigställt.

kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med vad byggnadsnämnden anfört
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