KOMMUNSTYRELSENS BEREDNINGSUTSKOTT

2010-03-23
PRESSMEDDELANDE
Kommunstyrelsens beredningsutskott den 23 mars 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.

LUPP
Kommunråden beslutade idag att Ungdomsenkäten LUPPs resultat ska vara ett underlag för
nämndernas planering och verksamhetsutveckling.
Under hösten 2009 har omkring 2700 ungdomar i Halmstads kommun haft möjlighet att göra sin röst
hörd. Cirka 80 procent av eleverna i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 har svarat på frågor om fritid,
inflytande, politik, skola, trygghet, hälsa, arbete och framtid i en enkät framtagen av
– Undersökningen ger oss en helhetsbild av ungas levnadsvillkor och hur de upplever Halmstads
kommun. Det är en värdefull bas i kommunens planering och vad vi väljer att satsa på framöver, säger
kommunrådet Gunnel Bengtsson (C).

Förändrade ansvar i detaljplan för Sandslätt, Haverdal
I juni 2009 antog kommunfullmäktige en detaljplan som möjliggör för cirka 70 bostäder på Sandslätt i
Haverdal. Detaljplanen upphävdes av länsstyrelsen på grund av att den allmänna platsmarken i planen
inte låg under kommunens ansvar. Nu har detaljplanen förändrats och kommunen har
huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken såsom vägar och parkmark.
Kommunstyrelsens beredningsutskott föreslår att kommunfullmäktige godkänner detaljplanen.

Strategiskt viktiga fastigheter köps in
Söder om Motor Halland, mellan Stationsgatan och Nissan ligger fyra fastigheter som kan komma att
få betydelse för Halmstads infrastrukturutveckling. Kommunstyrelsens beredningsutskott föreslår att
kommunen köper fastigheterna som har en area på ca 14 500 kvm för 16 750 000 kr.

Höghus på Öster
Planerna på ett höghus på Öster vid Österängsgatan går nu vidare. Kommunstyrelsens
beredningsutskott har gett byggnadsnämnden uppdraget att ta fram en detaljplan för höghuset. I
detaljplanen ska möjligheten för 16 våningar samt ett underjordiskt garage prövas. Under
programsamrådet har det kommit in synpunkter på möjligheten för servicelägenheter i huset, detta ska
också ses över i detaljplanearbetet.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M)
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