Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-05-15

§ 157
Motion - Regnskydd på lekplatsen vid Vallarna, KS
2017/159
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att till budgetarbetet inför 2019
ta med ett förslag om investering i ett väderskydd på lekplatsen vid
Vallarna.
2. Därmed anse motionen vara behandlad.
Beskrivning av ärendet
Sara Grimpe Wernersson (S) har inkommit med en motion om att kulturoch fritidsnämnden ska uppdras att avsätta medel för byggande av
regnskydd på Vallarnas lekplats. Motionären anser att lekplatsen på
Vallarna med omnejd kan erbjuda aktiviteter och rekreation för såväl
boende som besökare, men saknar platser med skyddande tak mot
nederbörd.
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen.
Nämnden anser att motionens förslag stämmer väl överens med pågående
utvecklingsarbete över Vallarnas friluftsområde. Vidare anser nämnden att
lekplatsen och friluftsområdet är en plats för såväl boende som tillresande
och således en viktig kultur- och fritidspunkt, varför motionens intention
välkomnas.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att motionen ligger väl i linje
med kultur- och fritidsnämndens pågående utvecklingsarbete av Vallarna.
Sedan tidigare har det framkommit förslag och önskemål om bland annat
solskydd på lekplatsen vid Vallarna, varför ett väderskydd kan vara
tillämpligt vid fall av såväl solsken som nederbörd.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska översändas till
budgetberedningen för vidare handläggning, eftersom motionens förslag är
förenat med budgetkostnader. En återrapportering i samband med budget för
2019 ska ske för att kommunfullmäktige ska följa upp hur motionens
intention beaktats i budgetdokumentet.
Ekonomi
Inför budget för 2018 äskade kultur- och fritidsnämnden om 500 tkr i
löpande investeringsanslag för införlivande av medborgarförslag. Som
tänkbara investeringsobjekt nämndes bland annat väderskydd. Anslag enligt
nämndens äskande beviljades emellertid ej.
Ett införlivande av motionärens förslag är förenat med kostnader. Kulturoch fritidsnämnden ser inga möjligheter att omfördela medel för förslaget i
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nuvarande budgetutrymme, varför ärendet bör handläggas av
budgetberedningen i arbetet för budget för 2019.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-10
Motion om regnskydd på lekplatsen vid Vallarna, 2017-03-21
Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13, § 48
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