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ÄRENDELISTA
§60 Godkännande av dagordning och val av justerare
§61 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017
§62 Information 2017
§63 REP 2018-2020 - Justering resultat- och ekonomisk plan
§64 Handlingsplan nationella miljömål SBN 2015-2018
§65 Beslut om byggsanktionsavgift - Påbörjad byggnation utan startbesked
§66 Miljöpris 2017
§67 Begäran om utdömande av vite och föreläggande om radonmätning i hyresbostäder
§68 Föreläggande om radonmätning i flerbostadshus
§69 Föreläggande om radonmätning i hyresbostäder
§70 Handlingsplan deponier
§71 Granskning av revisionen - Överträdelse av tillstånden för Borabo
§72 Granskning av revisionen - Försäljning av dricksvatten
§73 Möjlighet att visa upp elproduktion med hjälp av solcellstak
§74 Val av ny representant i Lokala folkhälsorådet
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§60

Godkännande av dagordning och val av justerare 

2017 SBN0006

Beslut
Ärendelistan har varit utsänd och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att arbeta efter 
den. Carl Larsson (M) utses till att justera protokollet tillsammans med ordförnande Malin Thydén-
Kärrman (S).
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§61

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 

2017 SBN0001

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Prognosen för helåret är positiv med 1 372 tkr innan periodisering VA och avsättning deponi, vilket 
innebär en avvikelse med 6,3 %. Efter periodisering VA och avsättning deponi är prognosen positiv 
med 745 tkr, en avvikelse på 3,4 %. Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 24 968 tkr 
prognosen är positiv med 5 618 tkr.

Handlingar i ärendet
 Tjänstekrivelse SBN prognos efter nio månader
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter nio månader
 Prognoser SBN investeringar efter nio månader
 Prognos SBN drift efter nio månader
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§62

Information 2017 

2017 SBN0007

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
INFORMATION
Information om Avfallsupphandling - inriktningsdiskussion
Information om Användingen av laddstolpen på Centrumparkeringen, Hyltebruk
Information om Sysselsättningsprojektet
Information om Överklagande gällande vitesföreläggande Borabo deponi
Information om Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Storgatan, Hyltebruk
Information om Flaggning på Storgatan samt Hylte kommuns flaggpolicy
Information om Skolköksutredningar
 
INFOMATION I KOMMANDE ÄRENDEN
Information om kontrollplan för livsmedel
Information om förslag till revidering av delegeringsordning
Information om Uppdatering av vattenskyddsområden i Drängsered, Långaryd och Landeryd
Information om Nödvattenplan för Hylte kommun
Information om Asfaltering av väg och nybyggnation av vändplats
Information om Högsta tillåtna hastighet, Drängsered

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Information oktober
 Flaggpolicy Hylte kommun
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§63

REP 2018-2020 - Justering resultat- och ekonomisk plan 

2016 SBN0212

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att:
 
Samhällsbyggnadsnämnden antar Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden med 
bilagor som sin egen.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär en utökad budget med 250 tkr per år för utökad färdtjänst.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär 200 tkr för att kunna bekosta Skärshults camping 2018.
 
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få kompensation för höjd personalomkostnadspålägg.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta Renhållningstaxan för 2018.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta VA Taxa inklusive bilaga 
för 2018.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta miljötaxan inklusive bilagor. 
Beslutar vidare en timavgift på 900 kronor per timme för arbete inom miljöområdet. Inom 
livsmedelskontroll föreslås en taxa på 1 121 kronor per timme för planerad kontroll livsmedelskontroll 
och 1 019 kronor per timme vid extra offentlig kontroll.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta plan och byggtaxan 
inklusive bilagor. Beslutar vidare en handläggningskostnad på 879 kronor per timme för arbete inom 
plan och bygg.
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en lunch på kommunens dagcentraler kostar 65 kronor 
inklusive moms för externa gäster. Ett kuponghäfte med 11 luncher kostar 650 kronor inklusive moms.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens tilldelade ram för 2018 uppgår till 24 196 tkr, 23447 för 2019, 23 289 tkr 
för 2020 och 24 761 tkr 2021. Färdtjänsten redovisade en negativ avvikelse med 135 tkr mot budget 
vid delårsbokslutet 2017 och har en negativ prognos med 150 tkr på helår. Utifrån Hallandstrafikens 
resestatistik så är trenden att resandet ökar med färdtjänsten därför begär nämnden en utökning med 
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250 tkr. I och med att en utvärdering av åtgärdspaketet ska ske enligt kommunfullmäktige beslut är 
kostnaderna som är förenade med sysselsättningsprojektet inte med i detaljbudgeten. Skärshult har 
ingen arrendator i dagsläget och kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett 
försäljningsprospekt under hösten 2017. Som det ser ut nu står Samhällsbyggnadsnämnden för de 
kostnader som uppstår för Skärshults camping. Årskostnaden uppgår till 200 tkr, vilket inkluderar 
hyra, el och skötsel. Samhällsbyggnadsnämnden begär 200 tkr för att kunna bekosta Skärshults 
camping 2018. SKL har föreslagit en höjning av personalomkostnadspålägget inför 2018 med 0,87 
procentenheter, detta på grund av ökade kostnader för avtalspensioner. Detaljbudgeten är lagd utifrån 
att nämnden får kompensation för denna höjning. Därför begär nämnden att få kompensation för höjd 
personalomkostnadspålägg. Inför varje år sker en översyn av nämndens taxor, inför 2018 sker en del 
förändringar som redovisas i respektive taxebilaga.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan samhällsbyggnadsnämnden 2018-2021
 Resultat-och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2018-2021
 VA-Taxa 2018
 VA- Taxebilaga 2018
 Taxa bil 0 miljö texter för 2018 SBN
 Taxa bil 1 miljö prövningavgifter för 2018 SBN
 Taxa bil 2 miljö Hylte  tillsynsavgifter för 2018 SBN
 Taxa bil 3 Livsmedel avgifter 2018 SBN
 Taxa bil 4 Tobak.strålsk,läkemedel för 2018 SBN
 Renhållningstaxa 2018
 Plan- och byggtaxa 2.0, förslag 2018

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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§64

Handlingsplan nationella miljömål SBN 2015-2018 

2017 SBN0165

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till 
beslut.

Beskrivning av ärendet
2017-03-15 antog Kommunfullmäktige Miljöpolicy för Hylte kommun. Varje nämnd ska göra en 
handlingsplan för hur deras verksamheter ska bidra till att nå de nationella miljömålen. Nyckeltal ska 
kopplas till verksamhetsmålen så att de lättar kan följas upp. Arbetet ska kopplas till kommunens 
kvalitesstyrningsarbete.

Handlingar i ärendet
 Handlingsplan för nationella miljömål SBN 2015-2018
 Handlingsplan nationella miljömål SBN
 Antagen Miljöpolicy
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§65

Beslut om byggsanktionsavgift - Påbörjad byggnation utan 
startbesked 

2017 SBN0158

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden inte påför ägarna XX
 och XX till fastigheten/byggnadsverket solidariskt en 
byggsanktionsavgift om 19 469 kronor för att ha påbörjat byggnation utan meddelat startbesked.

Beskrivning av ärendet
PBE 2017-185 – XX
 
Ärendet avser olovlig tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XX, byggnationen påbörjades 
innan startbesked meddelats. En ansökan om tillbyggnad av enbostadshus kom in till 
samhällsbyggnadskontoret 2013-02-18. Bygglov beviljades 2013-03-14 efter inlämnad kontrollplan, 
samma dag. I beslutet anges att åtgärderna inte får påbörjas innan startbesked beviljas och att tekniskt 
samråd ska hållas. 2017-07-18 kontaktar nuvarande tjänsteman byggherren/sökanden gällande en fråga 
i ett nytt ärende på fastigheten. Byggherren frågar då efter slutbeskedet i det pågående ärendet, 
tillbyggnaden av enbostadshuset. Byggherren upplyses om att det inte finns något startbesked varav 
något slutbesked inte kan utfärdas. Byggherren nämner att tillbyggnaden är klar och att den även är 
tagen i bruk. Byggherren kontaktar kontrollansvarig som mena på att ett startbesked nog hade getts 
muntligen av dåvarande tjänsteman. Byggherren skickade ett mail 2013-04-05 till dåvarande 
tjänsteman om att det ska försöka få till ett möte om tillbyggnaden; ” återkom gärna med en tid som 
passar dig så ska vi försöka få med kontrollansvarig också. Under tiden påbörjar jag grävning mm 
efter löfte från dig på telefon att detta var ok”. Byggherren anger i en skrivelse om att tjänsteman och 
kontrollansvarig troligen haft ett byggsamråd, att han fått ett muntligt startbesked och att det missats 
att skriva ett protokoll på detta. Tjänsteman kommer inte ihåg om ett startbesked skulle ha meddelats 
muntligen och nämner att det inte är något som hör till rutinen. Det finns inga händelser/anteckningar i 
ärendet, varken i akten eller i ByggR (ärendehanteringssystemet) efter att bygglovet beviljats, och 
något startbesked finns inte utfärdat. Olovligt byggande prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen, 
Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder. Enligt 11 kap 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet, i detta 
fall samhällsbyggnadsnämnden, pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om 
en påföljd enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i denna lag, föreskrifter, domar eller andra beslut som meddelats med stöd av lagen eller 
i EU-förordning. Enligt 11 kap 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8 -10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap 7 § PBF, plan- och 
byggförordningen (SFS 2011:338). En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 
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skett uppsåtligen eller av oaktsamhet enligt 11 kap 53 § PBL. Enligt 9 kap 7 § plan- och 
byggförordningen ska en byggsanktionsavgift tas ut för att trots förbudet i 10 kap 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 
eller 8 § första stycket 3 eller 4 plan- och bygglagen, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 
är för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea ((0,5 X 44 500) + (0,005 X 44 500 x 75)). Med 
sanktionsarea avses den area som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- 
och eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter. Enligt 9 kap 3a § 
PBF ska en byggsanktionsavgift bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel 
om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades hade fått bygglov för åtgärden. Då bygglov fanns vid 
överträdelsen bestäms byggsanktionsavgiften till hälften. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en 
byggsanktionsavgift om 19 469 kronor ska tas ut för de vidtagna åtgärderna. Förslag till beslut om 
byggsanktionsavgift har muntligen kommunicerats med fastighetsägaren, enligt 11 kap 58 § PBL. 
Byggherren har även upplysts om sitt ansvar för kontrollen av genomförandet av byggnadsåtgärderna 
och om kontrollansvarig inte utför sina arbetsuppgifter enligt 10 kap 5, 12 §§ PBL.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Olovlig byggnation XX

Yrkande
 
Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar på att Samhällsbyggnadsnämnden inte påför ägarna XX
och XX till fastigheten/byggnadsverket solidariskt en byggsanktionsavgift 
om 19 469 kronor för att ha påbörjat byggnation utan meddelat startbesked. 

Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår Malin Thydén-
Kärrmans (S) yrkande.
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller Malin Thydén-Kärrmans (S) 
urkande.

 

Beslutet skickas till 
XX
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§66

Miljöpris 2017 

2017 SBN0159

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av infromationen och lämnar inget förslag till 
beslut.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2017- 507

Samhällsbyggnadsnämnden skall dela ut ett pris för förtjänstfullt arbete inom miljöområdet i Hylte 
kommun. Förening eller enskild kan föreslå kandidater till Samhällsbyggnadsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Miljöpris 2017
 miljöpris 2017 pristagare

Beslutet skickas till 
Pristagaren
Kommunfullmäktige
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§67

Begäran om utdömande av vite och föreläggande om radonmätning 
i hyresbostäder 

2017 SBN0113

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 
lag om viten (SFS 1985:206), 6 § att ansöka hos förvaltningsrätten i Göteborg län om utdömande av 
det i beslut SBN § 94/16, förelagda löpande vitet på XX, org nr, 556919-
6008, för underlåtelse att: 1 utföra radonmätningar i varje bostadslägenhet i markplan och minst en 
lägenhet i ett övre våningsplan på fastigheterna XX, XX, XX och XX 
Vitesbeloppet uppgår till 25 000 kr (5 x 5 000 kr). XX, org nr, 556919-
6008 ska komma in med redovisning av utförda radonmätningar till samhällsbyggnadsnämnden. 
Därefter kommer nämnden att göra en bedömning om vidare åtgärder är nödvändiga. Tiden för 
ytterligare vite räknas till dess åtgärder enligt föreläggandet är vidtagna. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar med stöd av lag om viten (SFS 1985:206), 6 § att ansöka hos förvaltningsrätten i Göteborg län 
om utdömande av det i beslut SBN § 94/16, förelagda löpande vitet på XX
, org nr, 556919-6008, för underlåtelse att: 2 Redovisa XX 
fastighetsbestånd av hyreslägenheter inom Hylte kommun. Vitesbeloppet uppgår även i denna punkt 
till 25 000 kr (5 x 5 000 kr).

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2015-269 Fastighet: XX, XX, XX och XX
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare genom beslut SBN § 94/16 och tidigare delegationsbeslut MS 
§ 244/15, vid vite krävt att fastighetsägaren XX ska genomföra mätning 
av radonhalten i sina hyreslägenheter senast 2017-05-01 och redovisa det till 
samhällsbyggnadsnämnden. Detta har inte gjorts. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att 
ansöka hos förvaltningsrätten i Göteborg län om utdömande av vitet för underlåtelse att inte utfört och 
redovisat radonmätningar för sitt fastighetsbestånd av hyreslägenheter inom Hylte kommun till 
samhällsbyggnadsnämnden. Vitesbeloppet föreslås uppgå till 25 000 kr XX
 har getts möjlighet att yttra sig över förslaget genom ett kommuniceringsbrev som skickades ut 
den 30 maj 2017.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse – Begäran om utdömande av vite och föreläggande om radonmätning i 

hyresbostäder, XX, m.fl.
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 Ärendebeskrivning – Begäran om utdömande av vite och föreläggande om radonmätning i 
hyresbostäder, XX, m.fl.

 Kommunicering XX

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg län, Tingsrätten, (inkl kopia på delgivingskvitto för mottagande av SBN 
§ 94/16 XX, (rek+mb)
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§68

Föreläggande om radonmätning i flerbostadshus 

2017 SBN0138

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 
miljöbalken (1998:808) 9 kap 9§, med hänvisning till 9 kap 3 § samma lag samt 26 kap 9 och 22 §§ 
miljöbalken (1998:808) att förelägga fastighetsägaren: XX
 org nr XX att: 1. Utföra radonmätningar i varje bostadslägenhet i 
markplan och minst en lägenhet i ett övre våningsplan på fastigheten XX Punkten 1 skall 
åtgärdas och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 maj 2018. Föreläggandet av 
punkten 1 ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr (fem tusen kronor) för varje ny påbörjad 
vecka efter förelagt datum som föreläggandet inte har uppfyllts. Avgift Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar även, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 §, att ta ut 4425 kr i avgift för tillsyn 
i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut § 142/16. Avgiften debiteras XX
, org nr XX.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos Dnr 2015-472 Fastighet: XX
 
Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har tidigare genom delegationsbeslut MS § 180/16, krävt att 
fastighetsägaren ska genomföra mätning av radonhalten i sina hyreslägenheter. Förelagda 
radonmätningar har inte redovisats. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att vid vite förelägga 
fastighetsägaren XX, org nr XX att utföra radonmätningar och redovisa resultaten och eventuella åtgärder.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse – Föreläggande om radonmätning i hyresbostäder, XX
 Ärendebeskrivning - Föreläggande om radonmätning i hyresbostäder, XX
 Tjänsteskriv –XX
 Föreläggande radonmät XX
 Utskick uppmanan om mätning XX

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövaren, XX (rek+mb)
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§69

Föreläggande om radonmätning i hyresbostäder 

2017 SBN0115

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 
miljöbalken (1998:808) 9 kap 9§, med hänvisning till 9 kap 3 § samma lag samt 26 kap 9 och 22 §§ 
miljöbalken (1998:808) att förelägga fastighetsägaren: XX , org nr, XX att: 1. Utföra radonmätningar i varje bostadslägenhet i 
markplan och minst en lägenhet i ett övre våningsplan på fastigheten Landeryd 24:1 Punkten 1 skall 
åtgärdas och redovisas till samhällsbyggnadsnämnden senast den 1 maj 2018. Föreläggandet av 
punkten 1 ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr (fem tusen kronor) för varje ny påbörjad 
vecka efter förelagt datum som föreläggandet inte har uppfyllts.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2015-267 Fastighet: XX

Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har tidigare genom delegationsbeslut MS § 243/15, krävt att 
fastighetsägaren ska genomföra mätning av radonhalten i sina hyreslägenheter. Beslutet har 
överklagats och sedan fastställts i beslut av Länstyrelsen i Hallands län och slutligen av Mark- och 
miljödomstolen. Förelagda radonmätningar har inte redovisats. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 
besluta att vid vite förelägga fastighetsägaren XX , org nr, XX att utföra radonmätningar och redovisa resultaten och eventuella 
åtgärder.

Handlingar i ärendet
 Föreläggande om radonmätning i hyresbostäder, XX
 Föreläggande om radonmätning i hyresbostäder, XX
 Kommunicering XX

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutövaren, XX org nr, XX (rek+mb)
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§70

Handlingsplan deponier 

2016 SBN0167

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar handlingsplan 
för gamla deponier.

Beskrivning av ärendet
Deponering har under en lång tid varit den huvudsakliga avfallshanteringen i Sverige. Allt eftersom 
miljöproblematiken kring nedlagda deponier uppmärksammats har behovet av riskbedömning med 
avseende på människors hälsa och miljön ökat. Deponier som har avvecklats innan 2001 omfattas inte 
av deponeringsförordningen (2001:512) och samma krav finns därför inte på sluttäckning och 
efterbehandling som vid dagens deponier. Enligt Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsplan har 
kommunerna bland annat ett ansvar att riskklassificera de nedlagda deponierna enligt MIFO-metoden 
och för de deponier där kommunen själv varit verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter 
om planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö. 
Länsstyrelsen och Hylte kommun arbetade under 2015 med ett projekt där Länsstyrelsen på uppdrag 
inventerade kommunens gamla deponier. Inventeringen omfattade dels en riskbedömning av 
deponierna och en prioriteringsgrund för eventuella åtgärdsbehov. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslås anta handlingsplanen i syfte att fastställa vilken ordning samhällsbyggnadskontoret ska börja 
arbeta med de gamla deponierna, med utgångspunkt i den inventering och riskklassificering av gamla 
deponier som genomförts 2015.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse handlingsplan gamla deponier
 Handlingsplan gamla deponier Hylte kommun
 Inventering av nedlagda deponier Hylte

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Hallands län

16 (21)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-10-03

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Granskning av revisionen - Överträdelse av tillstånden för Borabo 

2017 SBN0154

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden skickar svaren 
vidare till Revisorerna

Beskrivning av ärendet
Revisionen ställer följande frågor till nämnden angående de överträdelser som skett avseende 
tillståndet för Borabo avfallsanläggning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att svara enligt nedan:
 
Fråga:
Har ärendet varit föremål för behandling i nämnden vid det första tillfället för överträdelsen.
 
Svar:
Överträdelsen har inte varit föremål för behandling i nämnden vid första tillfället.
 
Fråga revisor:
Vad har i så fall nämnden tagit för ställning?
 
Svar:
Nämnden har inte tagit ställning eftersom ärendet inte varit föremål för behandling i nämnden.
 
Fråga:
Hur behandlas tillståndsärenden i den interna kontrollplanen?
 
Svar:
Tillståndsärenden behandlas i dagsläget inte i den interna kontrollplanen.
 
Fråga:
Har tillsynsnämnden blivit informerad?
 
Svar:
Tillsynsnämnden har blivit informerad via dokument från Länsstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Svar till revisorena angående överträdelser Borabo
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 Svar till revisorerna angående överträdelse Borabo
 Granskning av revisionen

Beslutet skickas till 
Revisorerna
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§72

Granskning av revisionen - Försäljning av dricksvatten 

2017 SBN0153

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden skickar svaren 
vidare till revisorerna

Beskrivning av ärendet
Revisorerna vill ha svar på följande frågor av samhällsbyggnadsnämnden:

Har det sålts dricksvatten till konsumenter utanför kommunen?
Svar: Det har sålts dricksvatten vid två tillfällen. Ena tillfället gick en tankbil med dricksvatten till 
Halmstad. Vid det andra tillfället såldes dricksvattnet till en kommuninvånare.
 
Vem eller vilka har i så fall tagit detta beslut?
Svar: Beslutet har tagits av Carolina Storberg (VA och renhållningschef) i samråd med Mats Andresen 
(samhällsbyggnadschef). Det förekommer dock ingen försäljning av dricksvatten utanför kommunen 
längre.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Svar till revisorerna angående försäljning av dricksvatten
 Fakturor
 Granskning av revisionen

Beslutet skickas till 
Revisorerna

19 (21)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-10-03

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

Möjlighet att visa upp elproduktion med hjälp av solcellstak 

2017 SBN0116

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner svaret 
och skickar det vidare till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över om det är 
möjligt att informera på kommunens webbplats och i kontaktcenter hur mycket el kommunen 
producerar med kommunens solceller.

Svar: Det är fullt möjligt att informera om hur mycket el som Kommunens solceller producerar både 
via webben samt via en monitor på Kommunens kontaktcenter. Kostnaden för en sådan installation är 
ca. 20- 40 tkr beroende på vilken utrustning man väljer samt om det krävs att de monteras en mätare 
på anläggningen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Presentera kommunens solcellsproduktion i realtid via monitor på 

kontaktcenter
 §146 KSAU Möjlighet att visa upp elproduktion med hjälp av solcellstak

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§74

Val av ny representant i Lokala folkhälsorådet 

2017 SBN0174

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden väljer XX till ny 
representant för samhällsbyggnadsnämnden i Lokala folkhälsorådet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden måste utse en ny representant som kan representera nämnden i lokala 
folkhälsorådet efter Ann-Christin Wendpaap.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Val av ny representant Lokala folkhälsorådet
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