MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§39

Projekt förfallna hus
(2020 KS0113)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i projektform 2020-2022
intensifiera arbetet med tillsyn av förfallna fastigheter i Hylte kommun.
Kommunstyrelsen avsätter 150 000 kr från kommunstyrelsens reserv 2020 till
samhällsbyggnadsnämnden för uppdraget.
Kommunstyrelsen lämnar till budgetberedningen att finansiera projektet för 2021 och 2022
(300 000 kr + 150 000 kr).

Beskrivning av ärendet
Detta ärende väcks av kommunstyrelsens ordförande.
Krafttag mot förfallna hus
Runt om i kommunen finns det hus och fastigheter som ägarna, av olika anledningar, låtit
förfalla. Husen förfular miljön och bilden av Hylte, i vissa fall även med fara för allmänheten.
Kommunen får årligen in synpunkter från allmänheten kring dessa fastigheter. För närvarande
har samhällsbyggnadskontoret ungefär 80st pågående tillsynsärenden varav ungefär 30st
gäller bristande underhåll av fastigheter.
Framtid Hylte vill därför ta ett krafttag för att få till en förändring och på olika sätt få bort
dessa förfallna hus från samhällsbilden.

Handlingar i ärendet


Ärendebeskrivning Projekt förfallna hus

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår följande:
- Kommunstyrelsen beslutar att smhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i projektform
2020-2022 intensifiera arbetet med tillsyn av förfallna fastigheter i Hylte kommun.
- Kommunstyrelsen avsätter 150 000 från kommunstyrelsens reserv 2020 till
samhällsbyggnadsnämnden för uppdraget.
- Kommunstyrelsen lämnar till budgetberedningen att finansiera projektet för 2021 och 2022
(300 000 kr + 150 000 kr).
Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1 (2)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stina Isaksson (SD) yrkar: Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra projektet, men inom
sin befintliga ram.
Beslutsgång
Ordförande ställer Ronny Löfquists och Stina Isakssons yrkande mot varandra. Ordförande
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med Ronny Löfquists yrkande.
Reservation
Stina Isaksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
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