MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-06-07
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörsalen, Hyltebruk kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria Johansson Arnström
(S), Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C), Johan
Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Maria Hedin (S) ersätter Jerzy
Golowkin (-), Anders Bertilsson (SPI) ersätter Johan Fahlen (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Johansson (S)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Kerstin
Thörner (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Bengt-Åke Torhall (L)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§110

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Bengt-Åke Torhall (L)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2017-06-07
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (2)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-06-07
Kommunstyrelsen

§110
Begäran om medel - Asfaltering Storgatan, Hyltebruk
2017 KS0232
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anslå 1 610 000 kr för asfaltering, sopning och höjning av
brunnar på Storgatan i Hyltebruk samt 136 000 kr för kapitalkostnader till
samhällsbyggnadsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Invånarantalet i Hylte kommun ökar. Det ställer stora krav på den kommunala service som
t.ex. skola och barnomsorg, men även på andra kommunala verksameter som t. ex gata. Vi
märker betydligt trafikmängd ökning i kommunen. Trafikökning märks just nu mest på
Storgatan i Hyltebruk som inte klarar den belastningen. Asfalten spricker och dagsvatten
brunnar sjunker ner. Park-och gatuenhet reparerar och återställer minst var fjortonde dag alla
håll som uppstår i gatan. Trafik, tung trafik och regn gör att reparationer inte håller i längden.
Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 610 000 kr för asfaltering, sopning och höjning av
brunnar på Storgatan i Hyltebruk samt begär 136 000 kr för kapitalkostnader.
Handlingar i ärendet
 §159 KSAU Begäran om medel - Asfaltering Storgatan, Hyltebruk
 §39 SBN Begäran av medel för asfaltering, Storgatan Hyltebruk
 Tjänsteskrivelse - begäran av medel för asfaltering, Storgatan i Hyltebruk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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