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Kommunstyrelsens beredningsutskott den 27 april 2010
I kommunstyrelsens beredningsutskott, KBU, träffas de fem kommunråden varje tisdag. Här
kan du läsa en sammanfattning av deras förslag och beslut vid det senaste mötet.

Plan för villor i Gullbrandstorp går vidare
Ett planprogram med möjligheter för 70-80 villatomter i Gullbrandstorp har varit ute på samråd.
Myndigheter och berörda sakägare har fått säga sitt om planprogrammet. Kommunstyrelsens
beredningsutskott godkänner programmet och ger byggnadsnämnden uppdrag att arbeta vidare med
detaljplanearbetet.
Området ligger öster om Lyngavägen, i norra delen av Gullbrandstorp. Inriktningen för planen är att
bygga ut området i mindre etapper med hänsyn till skolans kapacitet. De flesta av tomterna kommer att
förmedlas via kommunens tomtkö
– Att kunna gå vidare med denna plan är ett lyft för Gullbrandstorp och för kommunen, säger
kommunråd Gunnel Bengtsson (C).

Handlingsprogrammens genomslag prövas
Kommunen har fyra aktuella handlingsprogram som anger inriktning och vägledning i olika frågor.
Handlingsprogrammens genomslag i verksamheterna har nu undersökts och presenterats för
kommunråden.
-

Ekohandlingsprogrammet har ett bra genomslag, flera nämnder och bolag fokuserar på
minskade koldioxidutsläpp, energi och tranporter i sina verksamhetsplaner.

-

Programmet för Halmstads gröna värden följs inte upp i kommunfullmäktiges eller
verksamheternas mål. Bland annat saknas kompensationsåtgärder då grönytor tas i anspråk för
bostadsbyggnation.

-

Handlingsprogrammet för arbete med skydd mot olyckor har fått bra genomslag. Stort fokus
läggs i verksamheterna på att förebygga fallolyckor, trafikolyckor och bränder.

-

Renhållningsordning inklusive avfallsplanen har bra genomslag i HEM:s planer och
verksamhet.

– Program av denna karaktär är bra eftersom det ger en tydlig inriktning om hur vi ska arbeta i
kommunen, säger kommunråd Carl Fredrik Graf (M)

KOMMUNSTYRELSENS BEREDNINGSUTSKOTT

Återrapportering Sporthallen
Kommunfullmäktige beslutade 2006 att sporthallen skulle säljas och att ett underlag till försäljning
av nuvarande sporthall skulle tas fram.
En återrapportering sker nu och kommunråden föreslår att kommunfullmäktige godkänner
rapporteringen och kommunstyrelsens och nämndernas hantering av ärendet. Detta i sin tur
innebär att Sporthallen kommer att rivas och att fastigheten efter planläggning kommer att säljas.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035- 13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Gunnel Bengtsson (C) 035-13 75 02
Kommunråd Ingegerd Sahlström (S) 035-13 73 69
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

