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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Barn- och utbildningsnämnden

Samråd för planprogram för Hällbo 17, Hällbo
27 med flera
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden önskar att planprogrammet ger en beskrivning av hur
barnperspektivet ska tillgodoses utifrån behovet av lekplatser och andra fritidsytor och att
planen ger en beskrivning av förväntad ökning av antalet invånare 0-20 år inom
planområdet. Den förväntade befolkningsökningen i centrala Höör skapar behov av fler
förskole- och skolplatser. Befintliga förskolor och skolor inom upptagningsområdet har
inte plats för en utökning av elevantalet.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun planerar för att bygga bostäder med tillhörande service i området från väg
23 inklusive bland annat Höörs Plåt upp till Gamla torg med fastigheterna Hällbo 17,
Hällbo 27 med flera.
Samråd om planprogrammet genomförs under maj 2020. Därefter sammanställs
erfarenheterna från samrådet i en samrådsredogörelse. När kommunstyrelsen har
godkänt planprogrammet kan arbetet med detaljplanerna starta. Flera detaljplaner
kommer att tas fram med detta planprogram som grund. För varje detaljplan genomförs
sedan ett samråd och en granskning, två tillfällen då det blir möjlighet för berörda att
lämna sina synpunkter. När detaljplanerna är klara ska de antas av kommunfullmäktige.
Synpunkter på planförslaget som man vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, kommer
att lyftas till Kommunstyrelsen.
Planförslaget beskriver att man planerar för flera nya bostadskvarter som sammanlagt
innebär ett tillskott med cirka 1 150 nya boende i området.
Förslaget saknar en beskrivning av barnperspektivet. Hur många barn förväntas flytta in
och hur ska man tillgodose deras behov av lekplatser och fritidsytor och vilken effekt ger
planen för att tillgodose det ökade behovet av platser i förskola och grundskola?
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