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Kommunstyrelsens beredningsutskott den 30 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.

Intraprenader skapar möjligheter för kommunens personal
Kommunråden diskuterade idag riktlinjer för intraprenader. Riktlinjerna går nu på remiss till samtliga
nämnder och styrelser.
En Intraprenad agerar inom den kommunala verksamheten till skillnad från entreprenad som är extern.
Intraprenad är en enhet som fått ett visst mått av självständighet i förhållande till den övriga
organisationen och ökade befogenheter att fatta beslut om verksamhets-, ekonomi- och personalfrågor.
Vallåsskolans kök ska bedrivas som en intraprenad enligt ett beslut i kommunfullmäktige i december
2009.
– På sikt kan intraprenader bidra till en verksamhetsutveckling som blir till nytta för hela
verksamheten, säger kommunråd Gunnel Bengtsson (C)

Kommunen ansöker om medlemskap i West Sweden
Halmstads kommun vill utveckla sitt nätverk i Bryssel. Halmstads kommun har genom det sydsvenska
samarbetet i Sydsam tidigare haft tillgång till ett kontor i Bryssel där personalen gett stöd och hjälp när
det gäller kontaktytor inom EU samt omvärldsbevakning. Från 2009 har Sydsam övergått till att bli en
ren nätverksorganisation och deras kontor i Bryssel har upphört med sin verksamhet. Det finns ett
behov hos förvaltningar och bolag i Halmstads kommun av ett bra representationskontor i Bryssel och
EU. West Sweden är ett representationskontor för Västsverige i EU och arbetar främst med att
marknadsföra Västsverige.
– I syfte att kunna bedriva ett effektivt internationellt arbete i Halmstads kommun så är detta en
möjlighet att använda medlemskapet i EU på ett aktivt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Carl
Fredrik Graf (M).

Motion om Saluhall får avslag
En motion om att göra en saluhall av Nordiska filts gamla lokaler på Nissastrand har lämnats in av
kommunråden Sahlström (S) och Rosén (S).
Kommunstyrelsens beredningsutskott föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
– Jag beklagar att det inte tycks finns något intresse hos fastighetsägaren då det gäller vår goda idé om
en saluhall. Det är många i området som efterfrågat en sådan. Att få ekonomi i ett saluhallsprojekt
framställs ofta som besvärligt, men jag undrar om man haft tillräcklig kontakt med eventuella
affärsidkare.
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– Fastighetsägaren har konstaterat att projektet inte har ekonomisk bärighet, säger kommunråd
Suzanne Åkerlund (FP).

Verksamhetsområdet för dagvattenhantering växer
I takt med att kommunen växer så byggs också dagvattenhanteringen ut. Beredningsutskottet föreslår
att verksamhetsområdet för vatten och avloppshanteringen byggs ut inom delar av Harplinge, Östra
Frösakull, Haverdal, Stenhuggeriet och Alet.
Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
Delområde

Omfattar

Harplinge

Stenhuggeriet

Skintabyvägen med
omgivande gator
Fammarpsvägen med
omgivande gator
Fasanvägen/
Bofinksvägen
Dammgränd

Alet

Gathenhielmsvägen

Östra Frösakull
Haverdal

Bedömd
utbyggnad
2010
2010 – 2011
2010
Utbyggt
Utbyggt

Not
I samband med förnyelse av
befintlig va-anläggning
Åtgärd av dagvattenproblem
I samband med förnyelse av
befintlig va-anläggning
I samband med förnyelse av
befintlig va-anläggning
I samband med förnyelse av
befintlig va-anläggning

Större kontroll över bostadsbyggandet
I handlingsprogrammet för bostadsförsörjning beskrivs befolkningsutvecklingen och bostadsbeståndets
förändringar från nutid fram till år 2030. Programmet kommer nu att diskuteras på kommunstyrelsen
innan det sänds ut på remiss.
Bostadssegregation, tillgänglighet och ungdomsbostäder är några av de utmaningar som beskrivs och
analyseras i programmet som är omfattande.
Programmet bör gås igenom en gång per mandatperiod och ska ligga till grund för kommunens
agerande i bostadsfrågor. Handlingsprogrammet ska också ge andra aktörer på marknaden information
och vägledning.
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Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06

