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Motion från Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl
Utveckla rekreationsområden i Genarp och
Veberöd.
Sammanfattning
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas. Motionen har
lämnats för yttrande Tekniska nämnden och till Romeleås- och
Sjölandskapskommittén (RÅSK). Tekniska nämnden ser positivt på en
utveckling av friluftsliv och rekreation inom och kring tätorterna Genarp
och Veberöd och menar att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.
Tekniska nämnden har beslutat att på sikt utveckla vandringsleder och
information i området. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet med
uppdrag att undersöka möjligheten till extern finansiering i enlighet med
vad som anges i motionen.
Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet för yttrande till
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 4 juni 2018
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför stadens
minnesanteckningar 2018-05-16
Kommunstyrelsens beslut den4 april 2018
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2018,
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2017
Romeleås- och Sjölandskapkommitténs (RÅSK) yttrade den 15
september 2017
Tekniska nämndens beslut den 17 maj 2017, § 90 TN 2017/237

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Att utveckla attraktiva rekreationsmiljöer i byarna
Genarp och Veberöd är positivt för barn och unga
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Ärendet
Cecilia Oredsson Barnes (L) m.fl har lämnat en motion om att
rekreationsområden i Genarp och Veberöd ska utvecklas.
Kommunstyrelsen har därefter remitterat ärendet för yttrande till
styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden.
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden har behandlat
remissen och beslutat att avstå från att yttra sig eftersom det inte ligger
inom styrgruppens uppdrag.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att
att

ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna till
extern finansiering i enligt med förslaget samt
därmed anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
kommunfullmäktige.

Britt Steiner
Planeringschef

