MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-09

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan kl. 08:00-09:00

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice
ordförande), Carl Larsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Philip Norrman (sekreterare)
Isabel Said (ekonom)
Siv Modée (bygg- och miljöchef)

Utses att justera

Carl Larsson

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§79

Sekreterare

.................................................
Philip Norrman

Ordförande

................................................
Malin Thydén-Kärrman

……………………………………….

Justerande

................................................
Carl Larsson

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
2021-11-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§79

Detaljplan för Parkstaden, Västra Hylte 1:211 m.fl. (Hyltebruk) godkännande av samrådsredogörelse
(2020 SBN0196)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen samt förslagen på
revideringar.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-22 § 65 att godkänna planförslaget för
Parkstaden, Västra Hylte 1:211 m.fl. för samråd i enlighet med PBL 5:11. Syftet med
samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Samrådet har pågått under tiden 2020-10-06 till 2020-10-30. Under samrådstiden har
planförslaget varit tillgängligt på kommunens hemsida, kommunhusets entré, Storgatan 8,
Hyltebruk och dels på samhällsbyggnadskontoret. Planförslaget har vidare annonserats i
Hallandsposten, och brev med information och planhandlingar har sänts till sakägare enligt
fastighetsförteckning upprättad av Metria, samt till myndigheter m.fl. enligt en särskild
utsändningslista.
Under samrådstiden har 24 yttranden kommit in. Dessa presenteras i denna
samrådsredogörelse med all saktext kopierad direkt från dokumenten, följt av
samhällsbyggnadskontorets kommentarer. Därefter redovisas kommunens ställningstagande
inför det fortsatta planarbetet, föreslagna revideringar sammanfattas, och en namnlista på de
ev. sakägare som inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda redovisas.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse samrådsredogörelse
 Samrådsredogörelse Parkstaden
 GDPR variant Samrådsredogörelse Parkstaden
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen samt förslagen på
revideringar.
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Beslutet skickas till
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