MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice
ordförande), Carl Larsson (M), Bo Brandt Nielsen (SD), Roger Andersson (S),
Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande), Gunilla Magnusson (KV)
ersätter Gunnel Lindgren (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Kjell Larsson (S)
Zofia Sarna (S)
Anna Hagström (C)

Övriga närvarande

Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Anna Larsson (Miljö- och hälsoskyddsinspektör)
Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef)
Carolina Storberg (VA- och renhållningschef)
Siv Modée (Plan- och byggchef)
Kristina Carlo (Controller) §§26-37
Anna Persson (Tillståndshandläggare) §39
Patrik Jigsved (Miljö- och hälsoskyddsinspektör) §§26-37
Susanne Bengtsson (VA-och renhållningsadministratör)
Björn Liljequist (Projektingenjör)
Charlotte Karlsson (Kostchef)
Josefine Freij (Ekonomichef Halmstad) §39
Anders Bengtsson (Projektsamordnare) §39

Utses att justera

Carl Larsson (M)

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Yelis Bilim

Ordförande

................................................
Malin Thydén-Kärrman (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Carl Larsson (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-04-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 2

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollet omfattar

Justerandes sign

§§26-40

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 3

Samhällsbyggnadsnämnden

ÄRENDELISTA
§26

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§27

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos

§28

Extraärende: Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Ombudgetering

§29

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys

§30

Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§31

Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%

§32

Extraärende: Missiv Granskning av kommunens upphandlingsprocess Hylte kommun

§33

Motion om hjärtstartare - på remiss

§34

Tilläggsanslag - Begäran om medel fritidskort

§35

Tilläggsanslag - Begäran om medel färdtjänst

§36

Tilläggsanslag - Begäran om medel vinterväghållning

§37

Ordförandebeslut - Ansökan om avstyckning till lantmäteriet

§38

Yttrande - Översiktsplan för Hylte kommun

§39

Information i kommande ärenden 2019

§40

Övriga frågor och meddelanden 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3 / 22

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 4

Samhällsbyggnadsnämnden
§26

Godkännande av ärendelista och val av justerare
(2019 SBN0005)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Carl Larsson (M) att
tillsammans med ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 5

Samhällsbyggnadsnämnden
§27

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos
(2019 SBN0002)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Samhällsbyggnadsnämnden begär en kompensation för ökade kapitalkostnader gällande
aktiverade investeringar 2019 med 275 000 kr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.
Beskrivning av ärendet

Prognosen för helåret är negativ med 3 412 000 kr, vilket innebär en avvikelse med 16,3 %.
Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 23 325 000 kr inklusive ombudgeteringar på
9 575 000 kr. Prognosen är positiv med 3 482 000 kr.
Handlingar i ärendet







§11 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos
Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter tre månader
2019 Ärendebeskrivning SBN prognos efter tre månader
Tabell till prognoser 2019
Investeringar 2019

Förslag till beslut

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 6

Samhällsbyggnadsnämnden
§28

Extraärende: Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 Ombudgetering
(2019 SBN0002)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär att få ombudgetera 950 000 kronor avseende VA enligt
SBN:s prioritering (relining av ledningsnät) från investeringsbudget 2018 till 2019 i stället för
tidigare begärda 3 732 432 kronor.
Beskrivning av ärendet

I samband med bokslut för 2018 begärde samhällsbyggnadsnämnden att få ombudgetera 9
575 000 kronor från investeringsbudget 2018 till 2019, beslut SBN 2019-02-28 § 16. I
summan ingick ombudgetering med 3 732 432 kronor avseende VA enligt SBN:s prioritering,
projekt 151.
VA/renhållningsenheten har omvärderat behovet av ombudgetering inom projekt 151 VA
enligt SBN:s prioritering. Upphandling av entreprenör för relining pågår och avtal kan
troligen tecknas först till sommaren. Det är därmed inte realistiskt att begära ombudgetering
av hela det ursprungliga beloppet. I årets investeringsbudget finns 6 000 000 kronor för
relining och enheten bedömer att ombudgetering av 950 000 kronor täcker årets planerade
arbete med relining.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse Ombudgetering av investeringsanslag till 2019

Förslag till beslut

Beslutet skickas till

Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 7

Samhällsbyggnadsnämnden
§29

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
(2019 SBN0003)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt följande:
- 1 000 000 kr/år för att återuppta den allmänna satsningen,
- 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader för fritidskorten,
- 1 000 000 kr/år för att täcka ökade kostnader för färdtjänst,
- 1 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader för vinterväghållning,
- 250 000 kr/år för att bibehållen bemanning miljöinspektörer,
- 370 000 kr/år för fortsatt öppethållande helger på dagcentralerna Malmagården, Sjölunda
och Gläntan.
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram.
För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför
framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverka nämnden för perioden.
För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin
omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller
beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2020-2023.
Samhällsbyggnadskontoret har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.
Handlingar i ärendet










§12 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
Restultat- och ekonomisk plan 2020-2023
190318 Allmän satsning
190318 REP miljö
190318 Vinterväghållning
190318 Färdtjänst
190318 Dagcentraler
190318 Fritidskort

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2019-04-09

sid 8

Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 9

Samhällsbyggnadsnämnden
§30

Anmälan av delegeringsbeslut 2019
(2019 SBN0008)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:
- Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 190201- 190331
- Delegeringsbeslut lovärenden 181201-190131
- Delegeringsbeslut lovärenden 190201- 190331
- Delegeringsbeslut bostadsanpassningsärenden 190201 – 190331
- Redovisning anställning februari 2019
- Redovisning anställning mars 2019
- Avvisningsbeslut – Miljöenheten
- Ordförandebeslut – Arrendeavtal del av Västra Hylte 1:211 - Skatepark
Handlingar i ärendet











Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut 2019
Bostadsanpassningsärenden februari - mars 2019
Lovärenden februari - mars 2019
Lovärenden december 2018 - januari 2019 - ny lista efter SBN 2019-02-27
Delegationslista - Miljö- och hälsoskydd februari-mars 2019
Redovisning anställning februari 2019
Redovisning anställning mars 2019
Avvisningsbeslut - Miljöenheten
Arrendeavtal del av Västra Hylte 1:211 - Skatepark

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 10

Samhällsbyggnadsnämnden
§31

Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%
(2019 SBN0112)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge nämnden i uppdrag att inrätta en
tjänst som miljö- och naturvårdsutvecklare på 50% med placering på
samhällsbyggnadskontoret samt ge nämnden budgetkompensation med 300 000 kr.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden hade fram till årsskiftet en tjänst som miljöstrateg inom
samhällsbyggnadskontoret. Tjänsten har omvandlats till en miljö- och tillväxtstrateg med
placering inom kommunledningskontoret. Innehållet i tjänsten har ändrats och ett flertal
arbetsuppgifter såsom kalkning, naturvård m.m. ingår inte i tillväxtstrategens arbetsuppgifter.
Samhällsbyggnadskontoret har inte möjlighet att inom befintlig ram lösa de arbetsuppgifter
som tidigare hanterades av miljöstrategen. Kontoret uppskattar att det finns behov av 50 %
tjänst för att handlägga frågor kring kalkning, naturvård m.m.
Handlingar i ärendet




§13 SBN AU Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%
Tjänsteskrivelse - Inrättande av tjänst Miljö- och naturvårdsutvecklare

Förslag till beslut

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
10 / 22

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 11

Samhällsbyggnadsnämnden
§32

Extraärende: Missiv Granskning av kommunens
upphandlingsprocess Hylte kommun
(2018 SBN0265)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets svar på revisionens
frågor gällande kommunens upphandlingsprocess.
Beskrivning av ärendet

Revisionen har i granskningsrapport Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet
ställt tre frågor gällande hantering av intern kontroll av upphandlingar.
Handlingar i ärendet




Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet
Svar på frågor från revisionen gällande granskning av kommunens
upphandlingsprocess

Förslag till beslut

Beslutet skickas till

Revisionen
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 12

Samhällsbyggnadsnämnden
§33

Motion om hjärtstartare - på remiss
(2019 SBN0081)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår avslag på motionen vad avser skyltning med information
om hjärtstartare.
Beskrivning av ärendet

2018-11-12 inkom en motion om hjärtstartare från Ewa Gunnarsson (SD). Motionen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
– skyndsamt se över hur man på ett bättre sätt kan tillgängliggöra hjärtstartare för
allmänheten, genom att se till så att det finns hjärtstartare tillgängliga hela dygnet, samt sätta
upp tydliga skyltar med text/bilder så att alla oavsett språk ska kunna förstå vad skylten avser.

Räddningstjänsten ansvarar för hjärtstartare. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för
skyltning. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunledningskontoret ger förslag
på svar på den del av motionen som avser tillgängliggörandet av hjärtstartare.
Samhällsbyggnadsnämnden bör ge förslag på svar på den del som avser skyltning med
information om hjärtstartare.

Med hjälp av digital teknik kan man snabbt plocka fram informationen om var närmaste
hjärtstartare finns. Hjärt-Lungfonden har tillsammans med Svenska Hjärt-lungräddningsrådet
tagit fram appen ”Rädda hjärtat”. Appen ”Rädda hjärtat” kan utan kostnad laddas ner till både
Iphone och Android. Det är den första kompletta appen på svenska om hjärt-lungräddning
som kan visa var närmaste hjärtstartare finns. Genom appen kan man också lära sig mer om
hjärt-lungräddning och hjärtstartare i förebyggande syfte.

Då det finns digital teknik som snabbt kan identifiera närmsta hjärtstartare, föreslår
samhällsbyggnadskontoret att motionens del avseende skyltning avslås.
Handlingar i ärendet






§14 SBN AU Motion om hjärtstartare - på remiss
Tjänsteskrivelse - Motion om hjärtstartare
Motion om hjärtstartare
§28 KSAU Motion om hjärtstartare - på remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2019-04-09

sid 13

Samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 14

Samhällsbyggnadsnämnden
§34

Tilläggsanslag - Begäran om medel fritidskort
(2019 SBN0054)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 500 000 kr för
ökade kostnader för fritidskort 2019.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag för fritidskorten för barn inom åldrarna 7-19
år som är folkbokförda i Hylte kommun. Fritidskortet ger barnen möjlighet att resa inom
Halland med kollektivtrafiken, vardagar från 15:00-04:00 och heldagar under lov- och
helgdagar.
Fritidskorten är mycket populära och 2018 ansökte i princip alla som var berättigade om ett
kort. 2018 visade verksamheten en negativ avvikelse på 500 000 kr på grund av fler
ansökningar än vad verksamheten hade budgeterade medel för.
Trenden för innevarande år visar att antalet ansökningar redan nu överstiger
samhällsbyggnadsnämndens budget för fritidskort.
Handlingar i ärendet




§15 SBN AU Tilläggsanslag - Begäran om medel fritidskort
Tjänsteskrivelse - Begäran om medel, fritidskort

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 15

Samhällsbyggnadsnämnden
§35

Tilläggsanslag - Begäran om medel färdtjänst
(2019 SBN0055)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 1 000 000 kr
för ökade kostnader för färdtjänst 2019.
Beskrivning av ärendet

Färdtjänsten har ökat i omfattning sedan kommunen beslutade att kollektivtrafiktaxan gäller
även för färdtjänst. Antalet resor har ökat markant och liksom den administrativa
handläggningen. Hallandstrafiken är huvudman för färdtjänsten i Halland och 2018
upphandlades ett nytt taxiavtal vilket resulterade i ökade kostnader.
Färdtjänsten i Hylte 2018 slutade med ett underskott på 1 000 000 kr och kontoret bedömer att
underskottet kommer att bli minst lika stort 2019. Då verksamheten är underbudgeterad, begär
samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 1 000 000 kr för 2019.
Handlingar i ärendet




§16 SBN AU Tilläggsanslag - Begäran om medel färdtjänst
Tjänsteskrivelse - Begäran om medel, färdtjänst

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
2019-04-09

sid 16

Samhällsbyggnadsnämnden
§36

Tilläggsanslag - Begäran om medel vinterväghållning
(2019 SBN0098)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige med 1 350 000 kr
för vinterväghållning (inklusive sandupptagning) 2019.
Beskrivning av ärendet

Kostnaderna för vinterväghållning har ökat och i kommunens nya avtal uppgår de fasta
kostnaderna för snöberedskap fr o m 1 november t o m 31 mars till 1 100 000 kr. Därutöver
kommer kostnader för snöröjning och halkbekämpning. För att vårstäda gatorna tillkommer
en kostnad på 250 000 kr.
Budgeten för vinterväghållning 2019 uppgår till 900 000 kr. Mot bakgrund av den fasta
kostnaden för vinterväghållning kommer budgeten inte att hålla varför extra medel måste
tillföras för att undvika ett underskott även 2019.
Handlingar i ärendet




§17 SBN AU Tilläggsanslag - Begäran om medel vinterväghållning
Tjänsteskrivelse - Begäran om medel vinterväghållning

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 17

Samhällsbyggnadsnämnden
§37

Ordförandebeslut - Ansökan om avstyckning till lantmäteriet
(2019 SBN0096)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin
Thydén-Kärrman att ansöka om förrättning hos lantmäterimyndigheten. Ansökan om
förrättning avser avstyckning från fastigheten, Skravelsbo 1:4 i Torup, enligt bifogad
kartbilaga – vilket anses brådskande.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Malin
Thydén-Kärrman att ansöka om förrättning hos lantmäterimyndigheten. Ansökan om
förrättning avser avstyckning från fastigheten, Skravelsbo 1:4 i Torup, enligt bifogad
kartbilaga – vilket anses brådskande.
Handlingar i ärendet





§18 SBN AU Ordförandebeslut - Ansökan om avstyckning till lantmäteriet
Ordförandebeslut - Ansökan om avstyckning från fastighet
Skravelsbo industrimark 180522

Förslag till beslut

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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sid 18

Samhällsbyggnadsnämnden
§38

Yttrande - Översiktsplan för Hylte kommun
(2018 SBN0116)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge yttrande över utställt förslag till ny översiktsplan
för Hylte kommun i enlighet med bilagt förslag till yttrande och nedanstående yrkanden.
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått kommunstyrelsens bearbetade förslag till ny
översiktsplan – Översiktsplan för Hylte kommun – på remiss i samband med utställning.
Förslaget är utsänt på remiss under perioden 12 februari – 12 april 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare lämnat synpunkter under samrådet.
Ärendet har beretts i samråd med samhällsbyggnadskontorets enheter och synpunkterna har
sammanställts i ett separat yttrande.
Handlingar i ärendet





§19 SBN AU Yttrande - Översiktsplan för Hylte kommun
Tjänsteskrivelse - Yttrande översiktsplan för Hylte kommun
Förslag till Översiktsplan för Hylte kommun

Yrkanden:
Martina Philip Carlsson (C) yrkar på följande tillägg och ändringar i
samhällsbyggnadsnämndens yttrande gällande Översiktsplanen för Hylte kommun:
1. Plan- och byggenheten punkt 4. sid. 161-164. Utredningen är bristfällig och
grönstrukturprogrammet har inte behandlats eller antagits politiskt. Därför bör skiktet på karta
3 A, tätortsnära rekreationsområden helt tas bort från översiktsplanen.
2. Sida 95 samt sida 146. Ridanläggningar håller inte jordbruksmarken öppen eller i brukbart
skick, stryk ordet.
3. Sida 109. Otydlig formulering, krävs det bygglov eller inte? Omformulera stycket.
4. Sida 154. Möjlighet för kommunen att bilda egna naturreservat ska inte utredas. Stryk hela
meningen.
5. Sida 158. Kartskikt "utredningsområde särskilt värdefull naturmiljö" tas bort då underlaget
anses otillräckligt, inventeringen är gjort på 1970-talet.
Beslutsgång:
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Martina Philip Carlssons (C) yrkande om
att skiktet på karta 3 A, tätorts rekreationsområden helt ska tas bort från översiktsplanen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 19

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår yrkandet och bifaller kontorets
förslag.
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Martina Philip Calssons (C) yrkande om
att stryka ordet ridanläggningar håller inte jordbruksmarken öppen eller i brukbart skick.
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Martina Philip Carlssons (C)
yrkande.
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Martina Philip Carlssons (C) yrkande om
att omformulera stycket på sidan 109. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden
bifaller Martina Philip Carlsson (C) yrkande.
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Martina Philip Carlssons (C) yrkande om
att på sidan 154 stryka meningen "möjlighet för kommunen att bilda egna naturreservat ska
inte utredas". Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Martina Philip
Carlssons (C) yrkande.
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Martina Philip Carlssons (C) yrkande om
att kartskiktet "utredningsområde särskilt värdefull naturmiljö" på sidan 158 tas bort.
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Martina Philip Carlssons (C) yrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkandet.
Reservationer:
Martina Philip Carlsson (C), Carl Larsson (M) och Bo Brandt (SD) reserverar sig till fördel
för yrkandet om att skiktet på karta 3 A, tätortsnära rekreationsområden helt tas bort från
översiktsplanen.
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) reserverar sig emot yrkandet om att stryka meningen
på sidan 154 om "möjlighet för kommunen att bilda egna naturreservat ska inte utredas"

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 20

Samhällsbyggnadsnämnden
§39

Information i kommande ärenden 2019
(2019 SBN0007)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Miljö
- Information om alkoholtillstånd
VA- och renhållning
- Riktlinjer och fettavskiljare
- Avfallsplanen
Stab
- Revidering av delegationsordningen
Park- och gata
- Motion angående belysning i barnens pulkabackar
- Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
- Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
Plan- och bygg
- Motion angående träbyggnadsstrategi
Kost
- Motion angående skolbespisningen

Handlingar i ärendet








Tjänsteskrivelse - Information 2019
Motion angående belysning i barnens pulkabackar
§52 KSAU Motion angående belysning i barnens pulkabackar - på remiss
Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
§49 KSAU Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron - på
remiss
Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 21

Samhällsbyggnadsnämnden








§48 KSAU Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid
Stenhuggaregatan - på remiss
Motion angående träbyggnadsstrategi
§53 KSAU Motion angående Träbyggnadsstrategi - på remiss
Motion angående skolbespisningen
§51 KSAU Motion angående skolbespisningen - på remiss
Avfallsplan8 för Hylte kommun
Renhållningsföreskrifter8 för Hylte kommun

Tilläggspunkt: Information i kommande ärenden
- Överföringsled mellan Torup och Rydöbruk
Projektsamordnaren Anders Bengtsson informerar samhällsbyggnadsnämnden om projektet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-09

sid 22

Samhällsbyggnadsnämnden
§40

Övriga frågor och meddelanden 2019
(2019 SBN0006)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har till dagens sammanträde skickat med inkomna handlingar som
samhällsbyggnadsnämnden bör ha kännedom om.
Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden 2019
Motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsökning inom vattenskyddsområde
§8 KF Svar på motion avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom
vattenskyddsområde
§26 KF Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - Justering
kapitalkostnader

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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