
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-11

Samhällsbyggnadsnämnden

Sekreterare .................................................
Yelis Bilim

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Carl Larsson (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-12-11
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-12:00

Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 
ordförande), Björn Andersson (C) (2:e vice ordförande), Ray Alexen (KV), 
Roger Andersson (S), Lisa Rimestad (MP), Carl Larsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare Abdiasiis Dahir (S)

Övriga närvarande Stefan Andersson §§87-100
Carolina Storberg
Anita Zukanovic
Siv Modée §§87-97, §100
Yelis Bilim
Emina Helic (ekonom) §§87-88
Maria Tholin (Utredare) §§88-101
Sofia Ersman (Miljö- & hälsoskyddsinspektör) §§87-91
Bitte Rosén (Miljöstrateg) §§87-93
Marcus Josefsson (Kart- och mätchef) §100

Utses att justera Carl Larsson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§87-101
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ÄRENDELISTA
§87 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§88 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

§89 Anmälan av delegeringsbeslut 2018

§90 Sammanträdestider 2019 - samhällsbyggnadsnämnden

§91 Beslut om utdömande miljösanktionsavgift för nerlagt avlopp utan tillstånd

§92 Remiss - Åtgärdsprogram för havsnejonöga

§93 Inriktningsbeslut inför ny renhållning

§94 Motion om vattenavgifter - på remiss

§95 Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och möjlighet 
till företagsabonnemang - på remiss

§96 Begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård 1:3, 1:2 m.m.

§97 Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs - på remiss

§98 Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss

§99 Trafikmiljön -  Elias Fries

§100 Information 2018

§101 Övriga frågor och meddelanden
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§87

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2018 SBN0004)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Carl Larsson (M) att 
tillsammans med ordförande Malin Thydén Kärrman (S) justera protokollet.
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§88

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 
(2018 SBN0001)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Prognosen för helåret är positiv med 1 320 000 kr (+1 634 000 kr) innan periodisering VA 
och avsättning deponi, vilket innebär en positiv avvikelse med 5,3 % (+6,6%). Efter 
periodisering VA och avsättning deponi är prognosen negativ med 496 000 kr (-288 000 kr), 
en negativ avvikelse på 2 % (-1,2%).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 28 716 000 kr, avvikelsen är positiv med 5 961 
000 kr.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse SBN prognos efter elva månader
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter elva månader
 Prognos SBN drift efter elva månader
 Prognos SBN investeringar efter elva månader

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

5 / 24



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2018-12-11

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§89

Anmälan av delegeringsbeslut 2018 
(2018 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:
- Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 181101 - 181130
- Delegeringsbeslut lovärenden 181101 - 181130
- Delegeringsbeslut bostadsanpassningsärenden 181101 - 181130
- Redovisning anställningar 181101 - 181130

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut november 2018
 Delegationslista - Miljö- och hälsoskydd november 2018
 Lovärenden november 2018
 Bostadsanpassningsärenden november 2018
 Redovisning anställning november 2018

6 / 24



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2018-12-11

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

Sammanträdestider 2019 - samhällsbyggnadsnämnden 
(2018 SBN0270)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för nämnden och 
arbetsutskottet under 2019:
Arbetsutskott – kl. 08.00
12 februari
26 mars
7 maj
4 juni (13.00)
27 augusti
1 oktober
29 oktober
26 november

Nämnd – kl. 08.00
15 januari – val av arbetsutskott
28 februari
9 april
14 maj
18 juni
3 september
15 oktober
12 november
10 december

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för 
samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott för 2019. Förslaget bygger på tider som är 
planerade utifrån de ekonomiska aktiviteterna under 2019. Arbetsutskottet börjar sina möten 
kl. 08.00 med undantag för den 14 juni som börjar kl. 13.00. Även 
samhällsbyggnadsnämnden börjar sina möten kl. 08.00.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - sammanträdestider 2019
 §80 SBN AU Sammanträdestider 2019 - samhällsbyggnadsnämnden
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Förslag till beslut
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§91

Beslut om utdömande miljösanktionsavgift för nerlagt avlopp utan 
tillstånd 
(2018 SBN0225)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att förelägga fastighetsägaren; xx att betala en 
miljösanktionsavgift på 5000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att ta ut 3 600 kr i avgift i enlighet med 
kommunfullmäktiges taxebeslut § 182/17. Avgift betalas mot faktura och ska betalas även om 
beslutet överklagas. Beslut om avgift kan också överklagas.

Beskrivning av ärendet
Dnr ECOS: 2018-687 Fastighet: Bökstorp xx

Den 21 mars 2017 kom ansökan, om tillstånd att få anlägga enskild avloppsanläggning på 
rubricerad fastighet, in till Samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan bedömdes inte vara komplett 
eftersom jordprov och provgropsinspektion saknades.

Den 26 oktober 2017 kontaktade miljöenheten xx, som är ansvarig utförare enligt ansökan, 
eftersom inga kompletteringar hade kommit in. Miljöenheten fick inget svar från 
entreprenören. Miljöenheten försökte även den 25 april 2018 kontakta entreprenören, men 
fick inget svar.

Den 24 augusti 2018 skickade miljöenheten, ut en begäran om komplettering till 
fastighetsägaren.

Den 27 september hade Miljöenheten hade inte fått någon återkoppling efter brevutskicket. 
Den 28 september ringde Sofia Ersman, från miljöenheten gräventreprenören för att stämma 
av om det fortfarande var aktuellt att inrätta en enskild avloppsanläggning. Enligt 
gräventreprenören framgick det att en enskild avloppsanläggning på fastighten Bökstorp xx 
hade upprättats i maj 2017. När miljöenheten kontaktade fastighetsägaren samma dag, 
överensstämde de uppgifter som miljöenheten hade fått av gräventreprenören. Miljöenheten 
informerande om att tillstånd krävs för att inrätta en enskild avloppsanläggning.

Platsbesök genomfördes 3 oktober 2018 av miljöenheten, tillsammans med fastighetsägaren, 
xx. Under platsbesöket kunde man se att avloppsanläggningen var nergrävd och hade tagits i 
bruk.
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Den 2 oktober 2018 inkom utförandeintyg, kontrollplan och fotodokumentation från 
gräventreprenören efter begäran från miljöenheten.

Miljöenheten bedömer att en överträdelse av har gjorts av förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter, 
utifrån de uppgifter som har kommit in.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utdömande miljösanktionsavgift för nedlagt avlopp utan 

tillstånd
 §81 SBN AU Beslut om utdömande miljösanktionsavgift för nerlagt avlopp utan 

tillstånd
 Kommunicering dnr 2018-687
 A_Beslut_Tillstånd
 AVLOPP [Bökstorp.pdf]
 DOC180927
 DOC181003

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren xx
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§92

Remiss - Åtgärdsprogram för havsnejonöga 
(2018 SBN0245)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remissyttrandet och beslutar att godkänna 
yttrandet om att Hylte kommun ser positivt på att man tar fram åtgärdsprogram för hotade 
arter.

Beskrivning av ärendet
Havsnejonöga utgör en paraplyart för större kustmynnande vattendrag inom Västra Götalands, 
Halland, Skåne och Blekinge län. Där livskraftiga bestånd av havsnejonöga finns är 
förutsättningarna goda för andra arter kopplade till dessa miljöer.
Vi har störst kunskap kring artens lek- och uppväxtområden i Halland och här finns troligen 
största delen av beståndet. Kunskapen kring arten och dess behov är viktigt att sprida så att 
åtgärder kan göras för artens fortlevnad.

Då Halland har ett särskilt ansvar för arten Havsnejonöga som leker i större kustmynnande 
vattendrag och dess biflöden ser vi gärna att Länsstyrelsen arbetar med kunskapshöjande 
insatser riktade till myndigheter, markägare och privatpersoner. Vi välkomnar även projekt 
som vill återskapa/förbättra lek- och uppväxtområden för arten här i Halland

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Remissyttrande åtgärdsprogram för hotade arter
 §82 SBN AU Remiss - Åtgärdsprogram för havsnejonöga
 Åtgärdsprogram för havsnejonöga

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Remissyttrandet ska ställas till halland@lansstyrelsen.se.  Ange diarienummer 500-6763-18 i 
rubriken.
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§93

Inriktningsbeslut inför ny renhållning 
(2018 SBN0250)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret i syfte att ta fram 
kostnadsberäkningar rörande investering och driftskostnad som är relevanta för Hylte 
kommun. Samt för att ytterligare beskriva systemets för- och nackdelar inför 
inriktningsbeslutet. Bland annat vilken kvalitet uppnår respektive system. Total miljöpåverkan 
och användarvänlighet för medborgaren samt systemets begränsningar och framtida 
utvecklingsmöjlighet. Kontoret ska även undersöka hur avfall kan användas som resurs.
 

Beskrivning av ärendet
Under 2019 kommer upphandling av ett nytt renhållningsavtal genomföras. Det kommande 
renhållningsavtalet skall omfatta dels avfallshämtning vid fastigheter, slamtömning av 
enskilda brunnar och dels avfallstransport och hantering av det hushållsavfall som lämnas i 
containrar på Borabo återvinningscentral.

Med anledning av ny lagstiftning som innebär ökade krav på s.k. hushållsnära insamling 
behöver kommunen ta ställning till vilken typ av insamlingssystem som ska införas.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Inriktningsbeslut inför ny renhållning
 §83 SBN AU Inriktningsbeslut inför ny renhållning
 Ärendebeskrivning - Inriktningsbeslut inför ny renhållning 2020
 Ekonomisk jämförelse av två system

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontorets bedömning efter jämförelse mellan de olika insamlingssystemen 
presenterade i ärendebeskrivningen är att valet av optibaglösningen innebär en mindre 
investeringskostnad för Hylte kommuns samlade ekonomi. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslås därför besluta att upphandla Optibag som insamlingssystem för nytt 
renhållningsavtal.
 

Yrkanden:
Lisa Rimestad (MP) yrkar på återremittering för att:
- Göra en helhetlig kostnadsöversikt från a till ö. 
- Göra en projektbeskrivning som inkluderar hela processen: projektplanering, utbildning av 
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personal och brukare, investering i bilar, samtliga transporter, fortsatt funktion och drift av 
återvinningscentralen. 
- Överblick över frågan om avfall som resurs /material (vad händer t.ex med nuvarande avtal 
med Stena, fti osv.?). 
- Överblick över vilka transporter som genereras totalt sett.
- Göra studiebesök, alt. temadag / halvdag. Förslag Kurt Lindman och Örjan Carlsson, Gtb/ 
Västra Götaland. Hem/ Halmstad. Anders Agardsson?
Få svar på följande frågor:
- Fråga dagens entreprenörer om hur det fungerar, hur dom bedömer behoven och systemens 
styrkor och svagheter.
- Fråga användarna, viktigast i hyresfastigheter då det ofta är där man stöter på problem och 
har större behov av utbildningsinsatser. Men också för att användarna vet hur det blir i 
praktiken.
- Hur skall information/utbildningsinsats organiseras/finansieras? I Göteborg 
kostnadseffektivt med gymnasielever /projekt dörrknackning osv.
- Hur harmonerar dessa 2 system med förpackningsinsamlingen/FTI och 
Stena/metallåtervining mm som den ser ut idag?
- Hur regleras finansiering/kostnader?
- Hur samordnas ovanstående system med arbetet med att kraftigt minska avfallsmängden 
OCH målet om att bli fossilfri kommun 2025?
- Hur samordnas ovanstående system med att ta tillvara de resurser och material som finns i 
avfallet?
- Finns det möjlighet att en period testa systemen parallellt, t.ex. i två hyresfastigheter?
- Hur finansieras och genomförs utbildnings/pedagogisk insats omkring nya avfallssystem?
 
Björn Andersson (C) yrkar på att ärendet återremitteras till kontoret i syfte att ta fram 
kostnadsberäkningar rörande investering och driftskostnad som är relevanta för för Hylte 
kommun. Samt ytterligare beskriva systemets för- och nackdelar inför inriktningsbeslutet. 
Bland annat vilken kvalitet uppnår respektive system. Total miljöpåverkan och 
användarvänlighet för medborgaren samt systemets begränsningar och framtida 
utvecklingsmöjlighet. Kontoret ska även undersöka hur avfall kan användas som resurs.
 

Beslutsgång:
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) ställer yrkandena emot varandra och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Björn Anderssons (C) yrkande.
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§94

Motion om vattenavgifter - på remiss 
(2018 SBN0237)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen i sin 
helhet.

Beskrivning av ärendet
Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om vattenavgifter. I motionen föreslås att:
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inför budgetarbetet revidera 
vattenavgifterna så att den fasta avgiften minskas och den rörliga ökar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna 
förslag på svar på motionen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Motion om vattenavgifter -  på remiss
 §84 SBN AU Motion om vattenavgifter – på remiss
 Ärendebeskrivning - Svar motion om vattenavgifter

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§95

Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för 
företagare och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss 
(2018 SBN0234)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå avslag på motionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen. Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret 
senast 1 januari 2018. 2018/§258

Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Malin Svan (C) har lämnat in en motion om 
flexibla öppettider på återvinningscentralen. I motionen föreslås att:

- Samhällsbyggnadsnämnden utreder förutsättningar för flexibla öppettider för företagare som 
ansöker om detta.

- Samhällsbyggnadsnämnden ser över taxesystemet och utreder en modell som bygger på 
avgift per besök eller fast abonnemang för de företag som regelbundet använder deponin.
 
 
 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Motion flexibla öppetider på återvinningscentralen (ÅVC) för 

företagare och möjlighet till företagsabonnemang
 §85 SBN AU Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för 

företagare och möjlighet till företagsabonnemang - på remiss
 Ärendebeskrivning - Svar motion flexibla öppetider på återvinningscentralen (ÅVC) 

för företagare och möjlighet till företagsabonnemang

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§96

Begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård 1:3, 1:2 m.m. 
(2018 SBN0230)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär att kommunstyrelsen beviljar planbesked för Kinnareds 
Prästgård 1:2 och 1:3.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att godkänna planförslaget för samråd.

Ändringen av detaljplanen planeras antas under våren 2019.

Beskrivning av ärendet
Fastighet: Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3
Sökande: Hyltebostäder, Box 145, 314 22 Hyltebruk

En begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3 har inkommit till 
Samhällsbyggnadskontoret 2018-10-02, gällande ändring av gällande detaljplan från -51, 
område avsett för allmänt ändamål (A), där förskola ingår, till förskola (S).

Plantillstånd för ändring av gällande detaljplan (Ki502) beviljas av kommunstyrelsen. 
Planarbetet ska ske i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och handläggas med 
standardförfarande.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att minska den punktprickade marken och öka 
området för byggnation.

Aktuellt område innehåller stora delar punktprickad mark, mark som enligt gällande 
detaljplan inte får bebyggas, vilket begränsar användningen av marken. Med bebygga avses 
att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk, det vill säga en byggnad eller annan 
anläggning som exempelvis parkeringsplatser. Planerad förskolebyggnad föreslås placeras i 
sin helhet på punktprickad mark och över fastighetsgräns. En ansökan om fastighetsreglering 
är inlämnad till lantmäteriet för sammanslagning av 1:2 och 1:3.

För snabbare hantering av ärendet hanterar samhällsbyggnadsnämnden båda punkterna, 
begäran om planbesked och beslut om samråd i samma nämnd.

Planen befinner sig i samrådsskedet och en samrådshandling har tagits fram. Samråd om 
planförslaget planeras hållas under december/januari 2018/2019. Syftet med samrådet är att 
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förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet omfattar 
sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter 
plansamrådet sammanställs synpunkterna och samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till hur 
man går vidare med planförslaget.

Lagstöd:
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§.

Avgift:
Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 12 306 kr vilket motsvarar 
omkring fjorton timmars arbete.

Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot 
faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Handlingar i ärendet
 Begäran om planbesked Kinnareds Prästgård 1:3 och 1:2
 §86 SBN AU Begäran om planbesked för Kinnareds Prästgård 1:3, 1:2 m.m.
 Nbk, Kinnareds förskola

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§97

Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot 
Vallsnäs - på remiss 
(2018 SBN0235)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen är att avslå motionen.
Vägen från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs är inte kommunens och kommunen äger 
inte marken i närheten av den nämnda platsen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har lämnat in en motion om att samhällsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag 
att utreda utförande och kostnad för en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot 
Vallsnäs.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot 

Vallsnäs
 §87 SBN AU Motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot 

Vallsnäs - på remiss
 Karta - GC Vallsnäs

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§98

Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss 
(2018 SBN0236)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen är att bifalla motionen. Cykelvägen 
mellan Hyltebruk och Skärshult är väldigt populär hos barnfamiljer och unga människor 
och gång- och cykelvägen Hyltebruk – Skärshult är i stort behov av upprustning.

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson ( C ) har lämnat in en motion om att förbättra cykelvägen mellan Hyltebruk 
och Skärshult.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden följande uppdrag:
- Att göra en översyn av asfaltbeläggningen på den del av cykelvägen Hyltebruk – Skärshult 
som är kommunens ansvar, särskilt delen Lindhult – Skärshult.
- Orienteringstavlan rustas upp och flyttas till ”Hyltebrukssidan” av riksvägen 26.
- Vägvisningen på Landerydsvägen där cykelvägen viker in mot Ekeryd till samma sida som 
cykelvägen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Motion underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult
 §88 SBN AU Motion Underhåll cykelvägen Hyltebruk - Skärshult - på remiss

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§99

Trafikmiljön -  Elias Fries 
(2018 SBN0229)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
- Byta ut gatubelysningen till LED armaturer på Anders Olsgatan utanför Elias Fries skola.
- Park- och gatukontoret sätter upp varningsskyltar, med texten ”varning för barn”.
- Måla dit ett övergångställe.

Beskrivning av ärendet
Föräldrarådet har skickat in en skrivelse till samhällsbyggnadskontoret.

De kräver att det görs något åt trafiksituationen på Anders Olsgatan utanför Elias Fries skola. 
Som det ser ut nu är trafiksäkerheten utanför skolan ett stort problem. Det är stor oro hos barn 
och föräldrar att om det inte görs något åt situationen så kommer olyckan snart att vara 
framme. Elias Fries skola har i nuläget ca 300 elever. Många föräldrar behöver lämna och 
hämta sina barn på skola och fritids med bil.
Vägen är hårt trafikerad på morgonen vid skolstart och på eftermiddag när skolan slutar. 
Många håller inte heller hastighetsgränsen som är 30km/h. Anders Olsgatan utanför skolan är 
trång och blockeras av stora sopkärl, varav sikten är skymd. Föräldrar parkerar bilar i båda 
riktningarna och stort trafikkaos råder på morgonen strax efter klockan åtta samt när skolorna 
slutar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Trafiksituationen utanför Elias Fries skola
 §89 SBN AU Trafikmiljön -  Elias Fries
 Trafiken utanför Elias Fries - Föräldrarrådet

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Föräldrarrådet
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§100

Information 2018 
(2018 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Miljö
- Föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från bostadshus, Långaryd
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om ärendet och om hur det ska behandlas.

VA- och renhållning
- Borabo deponi
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om Borabo deponi och de insatser samt åtgärder som 
görs idag.
 
- Förstudie – omlastningsyta Borabo
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om den förstudie som behöver göras inför en ny 
omlastningsyta på Borabo.
 
Stab
- Energirådgivning 2019
Samhällsbyggnadnsnämnden informeras om förlängning av avtalet samt att 
samhällsbyggnadsnämnden ämnar äska pengar för fortsatt avtal.
 
- Missiv granskning av kommunens upphandlingsprocess
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om revisionens missiva granskning gällande 
kommunens upphandlingsprocess. Vidare informeras nämnden om att missiven kommer att 
besvaras i början på nästa år.
 
- Resultat- och ekonomisk plan för samhällsbyggnadsnämnden 2019 - 2022
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om budgetprocessen, kommande 
ombudgeteringar och investeringar.

- Torups centrum
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om planerna för Torups centrum.

Park- och gata
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- Missiv remiss – Kategorisering av cykelnätet
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om remissen.

- Snöröjning
Samhällsbyggnadsnämnden informeras om avtalet gällande snöröjningen och dess 
beredskapstid.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information 2018
 Energi- och klimatrådgivning i Hylte kommun - Redogörelse
 Missiv Granskning av kommunens upphandlingsprocess Hylte kommun
 Resultat-och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2021
 Detaljplan Torups centrum
 Missiv Remiss Förslag Kategorisrering cykelnät
 Förslag Kategorisering cykelnätet

 
Kart- och mätchefen Marcus Josefsson från kart-och mätenheten i Gislaveds kommun 
kommer och presenterar sig. Marcus Josefsson kommer att arbeta på 
samhällsbyggnadskontoret i Hylte kommun på delad tid med Gislaveds kommun.
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§101

Övriga frågor och meddelanden 
(2018 SBN0062)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av meddelanden.

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

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden december 2018
 §216 KS Begäran om medel - Hallandsleden Hyltes friluftsfrämjande

 
Enhetschefen för park- och gata, Anita Zukanovic meddelar samhällsbyggnadsnämnden att 
man ska tillgänglighetsanpassa busskuren på Hyltebruks busstation. Arbetet ska snarast 
påbörjas.
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