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Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§10-21
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§10 Godkännande av dagordning och val av justerare
§11 Information 2017
§12 VA-överföringsledning mellan Torup och Rydöbruk
§13 Tillsynsplan och behovsutredning inför 2018 - 2020 för samhällsbyggnadsnämnden
§14 Detaljplan Givagård 1:27 (Marknadsplatsen, Torup)
§15 Beslut om samhällsbyggnadsnämndens allmänna satsning
§16 Uppdrag organisationsöversyn av löpspår i Hylte kommun
§17 Utreda möjligheten att bredda infarten till Centrumparkering och nya skyltar för 

kommunhusets parkering och av – och pålastning
§18 Uppdrag att utreda tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro över Västerån, 

Kinnared
§19 Intern kontrollplan 2017
§20 Digitala körjournaler
§21 Remiss grön infrastruktur
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§10

Godkännande av dagordning och val av justerare 

2017 SBN0006

Beslut
Ärendelistan har varit utsänd och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att arbeta efter 
den. Björn Andersson (C) väljs till justerare.
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§11

Information 2017 

2017 SBN0007

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
INFORMATION
Information om och redovisning av miljöprojekt på förskolor i Hylte kommun
Information om ambulerande avfallsmässa
Information om markaffär Torups centrum
Information om vägräcke vid vattentäckt väg 150

INFORMATION I KOMMANDE ÄRENDEN
Information om nämndens analysarbete
Information om revisorernas granskning gällande upplåtelse- och arrendeavtal

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Information mars

Protokollsanteckning
Informationspunkten "Yttrande över remiss ”Prövotidsredovisning ang uppskjutna frågor och 
provisoriska villkor avseende avloppsanläggningar för sanitärt spillvatten i beslut om tillstånd" läggs 
till i informationspunkterna."
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§12

VA-överföringsledning mellan Torup och Rydöbruk 

2017 SBN0054

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

Beskrivning av ärendet
Med anledning av avveckling av Rydöbruks reningsverk samt att möjliggöra för fler fastighetsägare 
att erhålla kommunalt vatten och avlopp har samhällsbyggnadskontoret utrett ärendet och föreslår att 
VA-överföringsledningen mellan Torup och Rydöbruk genomförs i enlighet med alternativ C. 
Samhällsbyggnadskontoret har utrett fastighetsägarnas önskan om anslutning till kommunalt VA via 
en enkätundersökning men intresset har visast sig svagt. Alternativ C innebär en ny större 
dimensionerad vattenledning och i samband med detta läggs även en avloppsledning med utökad 
dragning där fler kan komma erbjudas kommunalt VA i framtiden. Samhällsbyggnadskontoret 
bedömer alternativ C som mest adekvat och kostnadseffektivt och ger även möjlighet till en eventuell 
framtida exploatering.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse VA-överföringsledning mellan Torup och Rydöbruk
 Karta över Alternativ_A
 Karta över Alternativ_B
 Karta över Alternativ_C
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§13

Tillsynsplan och behovsutredning inför 2018 - 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

2017 SBN0019

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa 
bilagd behovsutredning och tillsynsplan, daterad 2016-01-18 för verksamhetsåren 2018 - 2020.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2017 - 5

Som myndighetsnämnd ska samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken och flera andra områdens 
lagstiftningar föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn och redovisa vilket 
resurs- och kompetensbehov som finns. Behovsutredningen ska årligen bli reviderad och fastställd av 
nämnden och kopplas till budgeten. Därefter ska även en tillsynsplan tas för 2018. Denna kan bli 
justerad senare under hösten. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta anta bilagd behovsutredning 
och tillsynsplan för 2018

Handlingar i ärendet
 Tillsynsplan och behovsutredning inför 2018 för samhällsbyggnadsnämnden
 Tillsynsplan SBN 2018 förslag
 Register 18 jan -17 behovsutr Miljö FÖRSLAG
 Utbildningsplan Miljö 2017 sammanställning jan 17
 Kontrollplan för SBN 2016 -2018 livsmedel och vatten
 AlkoholTillsynsplan Hylte 2017 jan 17
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§14

Detaljplan Givagård 1:27 (Marknadsplatsen, Torup) 

2016 SBN0017

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner 
planhandlingarna för granskning

Beskrivning av ärendet
Dnr. ByggR: PBE 2016-000011, Fastighet Givagård 1:27 m fl

Ett förslag till detaljplan för del av Givagård 1:27 m fl. i Torups samhälle har tagits fram. Förslaget har 
under perioden 2016-09-28 – 2016-11-07 varit ute på samråd. De synpunkter som kommit in under 
samrådet har sammanställs i en samrådsredogörelse, med all saktext kopierad direkt från dokumenten, 
följt av samhällsbyggnadskontorets kommentar. Samrådsredogörelsen godkändes av 
samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-14 § 7. Planförslaget har reviderats utifrån nämndens 
ställningstagande till de inkomna synpunkterna, och en antagningshandling har tagits fram för 
granskning. Granskning av planförslaget föreslås ske under två veckor mellan 2017-03-24 – 2017-04-
07.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Beslut om granskning, Givagård 1:27
 Plankarta, Givagård 1:27 - Granskning
 Planbeskrivning Givagård 1:27 - granskning
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§15

Beslut om samhällsbyggnadsnämndens allmänna satsning 

2017 SBN0048

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

Beskrivning av ärendet
1. Vevbar flaggstång bör ersätta de befintliga. För att uppnå jämlikhet ska orterna: Torup, Rydöbruk, 
Drängsered, Unnaryd, Långaryd, Kinnared, Brännögård och Landeryd få en vevbar flagstång per ort. 
Pris per/st. (6m) 4 095:- summa: 32 760:-, eller (8m) 4 195:- summa: 33 560.

2. Välkomstskyltar ska följa kommunens föreskrifter efter färg, form, teckensnitt. Välkomstskyltar tas 
fram tillsammans med informationsenheten och bilderna på skyltarna tas fram i sammanarbete med 
samhällsföreningarna.

Skyltar                                 1300x2000 mm          1300 x 1400 mm
                                                    st. 15 730:-             st. 11 417:-
                                                         
Hyltebruk 5 st.                             78 650:-             57 085:-
Torup 4 st.                                  62 920:-                45 668:-
Rydöbruk 3 st.                                                       47 190:-                34 251:-
Unnaryd 4 st.                            62 920:-                45 668:-
Kinnared 4 st.                              62 920:-             45 668:-
Drängsered 5 st.                         78 650:-             57 085:-
Brännögård 2 st.                         31 460:-             22 834:-
Långaryd 3 st.                           47 190:-                34 251:-
Landeryd 3 st.                           47 190:-                34 251:-
                                                         
                                                         
Summa:                                     519 090:-               376 761:-

3. Gislaved/Hallandsleden
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GISLAVEDSLEDEN
En vandring på Gislavedsleden innebär både fantastiska naturupplevelser och fascinerande 
kulturmiljöer. Gislavedsleden är nästan 10 mil lång och sträcker sig från Kinnared i söder till Isaberg i 
norr. Leden passerar genom två naturreservat, Fegen och Isaberg, och går genom både lövskog och 
barrskog, utmed sjöar och genom små byar med åkrar och hagar.

I söder ansluter leden till Hallandsleden och i norr till Höglandsleden via Järnbärarleden. 
Gislavedsleden är därmed en del i en kedja av vandringleder längs den så kallade Europaled 6 från 
Alexandroupolis i Grekland till Kilpisjärvi i Finland.

Gislavedsleden är markerad med orange färg och utmed leden finns lägerplatser med vindskydd och 
toalett. Gislavedsleden i Hylte kommun är i stort behöv av upprustning. Gislaveds kommun har jobbat 
mycket och marknadsfört Gislaveds led i Gislaveds kommun. Kvalitetsmässigt är leden i mycket 
sämre skick i Hylte kommuns och måste röjas.  För att upprusta leden vill Friluftsfrämjandet ha 10 000 
kr och Hylte kommun ska stå för materialkostnad.

HALLANDSLEDEN
Hallandsleden anknyter i söder till Skåneleden och i norr till Bohusleden. På sin väg genom Halland 
delar sig leden i östlig och i en västlig sträckning vid Simlångsgården. De båda sträckningarna förenas 
åter i Åkullaområdet. Från Varberg kan man följa "Europaled 1" och ansluta till övriga delar av 
Hallandsleden strax före Åkulla.

Landskapet växlar hela tiden. Ena stunden vandrar man genom djupa skogar för att senare komma ut i 
ett öppet landskap med hästhagar och små röda stugor. Hallandleden följer gamla färdvägar med 
mängder av kulturspår såsom fornminnen och historiska byggnader. Många av sevärdheterna har fått 
informationsskyltar.

Hela sträckan är drygt 360 km och leden är uppdelad i 25 etapper. Genom Hylte kommun går leden 
från Simlångsdalen till Rydöbruk och vidare norrut mot Kinnared.

Ledhuvudmän för Hallandsleden är respektive kommun och innebär bl. a tillsyn, skötsel och underhåll 
av Hallandsleden. Region Halland samordnar bl. a gemensam marknadsföring, digital plattform via 
www.halland.se, produktion och tryck av hallandsledskartor och vill också i framtiden försöka 
produktutveckla och affärutveckla vandring och natur, som är en stor reseanledning till Halland.

Region Halland i samarbete med Skåne kommer att marknadsföra: Hallandsleden, Skåne leden och 
Kattegattleden på en ny digital plattform som kommer att vända sig till utlänska turister/vandrare.
Upprustning av utökad del av Hallandsleden: Friluftsfrämjande har beräknat att det behövs 25 000: - 
exklusive materialkostnad.
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Allmänna satsningen
 Kostnadsberäkning för välkomstskyltar
 Karta välkomstskyltar Brännögård
 Karta välkomstskyltar Drängsered
 Karta välkomstskyltar Hyltebruk
 Karta välkomstskyltar Kinnared
 Karta välkomstskyltar Landeryd
 Karta välkomstskyltar Långaryd Nyby
 Karta välkomstskyltar Torup
 Karta välkomstskyltar Unnaryd
 Karta välkomstskyltar Rydöbruk
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§16

Uppdrag organisationsöversyn av löpspår i Hylte kommun 

2016 SBN0210

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna 
utredningen kring ansvarsfrågorna gällande löparspår i Hylte Kommun samt att arbets- och 
näringslivsnämnden tar ansvar för översynen av löpspåren i Hylte kommun

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ansvarsfrågan kring 
löparspåren I Hylte Kommun. I Hylte kommun finns 6 st löpspår i samhällena: Hyltebruk, Rydöbruk, 
Torup, Drängsered, Landeryd och Unnaryd. Löparspåren i Hyltebruk, Torup och Unnaryd ligger på 
kommunens mark. Rydöbruk, Drängsered och Landeryd ligger på privatägda fastigheter. Arbets- och 
näringslivskontoret (ANK) tror att föreningar som sköter löparspåren fick bidrag från kommunen för 
att bygga belysning, detta finns det dock inget skrivet om. Belysning för löparspåret i Hyltebruk på 
fastigheten Örnavallen sköts och bekostas av Hyltebostäder. Följande föreningar ha sökt och har fått 
bidrag (lokal- och anläggningsbidrag) de senaste 5 åren, ANK står för bidragen: Förening Elljusspår 5 
kr/m Drängsereds Samhälls- och Bygdegårdsförening 7 500 Landeryds GoIF 11 000 Rydöbruks 
Samhällsförening 12 500 Torups samhällsförening 8 150 Unnaryds GoIF 11 000 Summa 50 150 
Föreningar behöver idag inte redovisa till ANK, vad de använt bidraget till, det är dock heller inte 
specificerat vad bidraget ska användas till. Bidrag bör användas till om belysningen behöver repareras 
eller om slingan behöver ses över eller röjas. Bidrag utgår till föreningar som för sin verksamhet driver 
egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen. Detta innebär att 
samhällsbyggnadskontoret kommer upphöra med att bekosta föreningarnas reparationer och byte av 
belysning. Samhällsbyggnadskontoret bör skriva markarrendeavtal med Torups samhällsförening, 
Unnaryds GOIF, eftersom spåret ligger på kommunens mark. ANK bör skriva skötselavtal med 
samtliga föreningar och se till att det finns giltiga påskrivna avtal mellan fastighetsägare och 
föreningar. I dag finns markarrendeavtal mellan Skidklubben och kommunen. Skidklubben sköter 
Örnavallens löpspår.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Uppdrag Organisation löpspår
 Karta löpspå Drängsered
 Karta löpspår Hyltebruk
 Karta löpspår Landeryd
 Karta löpspår Rydöbruk
 Karta löpspår Torup
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 Karta löpspår Unnaryd
 Underlag till inventering av löpspår i Hylte kommun

Yrkanden

Bengt-Åke Torhall (L) yrkar på att arbets- och näringslivsnämnden tar ansvar för översynen av 
löpspåren i Hylte kommun.
 
Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår Bengt-Åke 
Torhalls (L) yrkande.
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller yrkandet.
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§17

Utreda möjligheten att bredda infarten till Centrumparkering och 
nya skyltar för kommunhusets parkering och av – och pålastning 

2017 SBN0023

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att man på 
ena sidan av centrumparkeringen endast får stanna för på- och avstigning och på andra sidan av 
parkeringen reservera platser för kommunens besökande.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ge förslag på in/ut fart till 
och från Centrumparkeringen där många bilar passerar dagligen för att komma åt 
Konsumsparkeringen. Samhällsbyggnadskontoret fick också i uppdrag att tydligt skylta för att 
förbättra parkeringssituationen på Centrumparkeringen. Hela omgivningen upplevs som trång och 
mycket trafikerad och på grund av detta är det många bilar som är stående både på Storgatan och på 
parkeringen.

För att lösa denna situation räcker det att såga ner ett träd och rätta till gatstenar i marken. Ingen ny 
ombyggnad behövs.

Idag parkerar bilar på den lilla ytan av Centrumparkeringen framför Konsum. Kommunen bör tydligt 
skylta att man endast får stanna för på/avstigning på platsen. De befintliga parkeringsplatserna 
mittemot (3 + 1 handikapsparkering) behålls men bör reserveras för kommunhusets

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Utreda möjligheten till att bredda infarten till centrumparkeringen och nya 

skyltar för kommunhusets parkering och av- och pålastning
 Bilder på infart till centrumparkeringen samt förslag till skyltar

 

 

Yrkanden

Bengt-Åke Torhall (L) yrkar på att beslutspunkten "Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att såga ner ett träd på in/ utfarten till och från 
Centrumparkeringen och tydligt skylta för parkering på Centrumparkeringen." tas bort.
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Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller eller avslår Bengt-Åke 
Torhalls (L) yrkande. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller 
yrkandet.
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§18

Uppdrag att utreda tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro 
över Västerån, Kinnared 

2016 SBN0216

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

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna 
att skapa en tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro samt tillfarter till denna över Västerån i 
Kinnared. Samhällsbyggnadskontoret har undersökt en lämplig placering av en bron över Västerån i 
Kinnared med anslutning av tillfarter samt tagit in tre budgetofferter och sammanställt dess kostnader. 
Inga markundersökningar ingår i utredningen. Budgetofferterna skall ses som ett riktpris och är endast 
en ungefärlig kostnad.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Uppdrag att utreda tillfällig gångbro eller en gång- och cykelbro i Kinnared
 Primärkarta över gångbro i Kinnared
 Primärkarta över gångbro Kinnared 2
 Kostnadsberäkning för bro i Kinnared

15 (18)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-03-07

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Intern kontrollplan 2017 

2017 SBN0049

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

Beskrivning av ärendet
Enligt internkontrollreglementet, antaget av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92, skall en intern 
kontrollplan upprätthållas av varje nämnd/ styrelse. Regler skall utformas lokalt för att säkerhetsställa 
att kommunens nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll för att bedriva en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalité. Samhällsbyggnadsnämnden skall 
senast i samband med årsbokslutets upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden ska också varje år anta en 
ny intern kontrollplan.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan
 Uppföljning internkontroll 2016
 Internkontrollplan, nytt förslag 2017
 Reglemente intern kontroll inkl anvisningar
 Uppföljning alla enheter
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§20

Digitala körjournaler 

2016 SBN0157

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

Beskrivning av ärendet
Enligt EY revisionsrapport från 2015 där kommunens hantering av drivmedels- och kreditkort 
granskades påpekades att kommunens Kommunövergripande riktlinjer och rutiner för hantering av 
såväl kreditkort, drivmedelskort och körjournaler bör utvecklas. I dag har kontoren bristfälliga system 
för att följa upp fordonens användning och bokföra körjournaler. För att få ordning på detta kommer 
det att implementeras ett gemensamt system för fordonsparken. Systemet är enkelt att följa upp och 
kan även kan användas som analysverktyg för att optimera körningar samt kommunens fordonspark i 
framtiden. Samhällsbyggnadskontoret avser att implementera digitala körjournaler i kommunens 
fordonspark med investeringsramen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Investering av befintlig ram  Digitala körjournaler
 Granskning Drivmedels- och kreditkort
 §86 SBN Digitala körjournaler
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2017-03-07

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

Remiss grön infrastruktur 

2017 SBN0045

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden lämnar förslag till 
svar på remissen till Länsstyrelsen vidare till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har skickat en förfråga till kommunstyrelsen som handlar om grön 
infrastruktur. Begreppet grön infrastruktur används för att betona att natur- och grönområden behöver 
hänga samman på samma sätt som vägar och avloppsnät. Länsstyrelsen skriver i sin förfrågan att den 
grönainfrastrukturen behöver både bevaras och utvecklas. Regeringen har gett länsstyrelserna i 
uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och en första redovisning av 
arbetet görs i oktober 2018. Handlingsplanerna ska bli ett planeringsunderlag, som visar var det finns 
naturmiljöer och grönområden med höga kvaliteter och var det behöver utvecklas länkar som binder 
samman dem. Som en del i att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur behöver 
Länsstyrelsen i Hallands län svar på några frågor, så att de får en bild av vad det redan finns för 
underlag som rör natur och grönområden. Eftersom frågorna till stor del handlar om ämnesområden 
som samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för har Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar ärendet 
om grön infrastruktur på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remissvar grön infrastruktur
 Svar till Länsstyrelsen om Grön infrastruktur Dnr
 Grön infrastruktur, Länsstyrelsen
 Förfrågan om Grön infrastruktur
 §24 KSAU Grön infrastruktur
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