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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§10 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§11 Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP)

§12 Beslut om upphävande av MHN § 109/02, avstånd mellan hästgårdar och bostadshus inom 
Hylte kommun

§13
Yttrande till länsstyrelsen och kommunstyrelsen över E.ON Wind Sweden AB:s 
tillståndsansökan för vindkraftverk på fastigheterna Kallarp 1:2 och Munkabol 1:2 i Hylte 
& Karlstorp 1:15 m.fl. i Halmstad

§14 Motion GC- väg Rydöbruk - Torup

§15 Motion – Mer frukt åt folket

§16 Kök Rydöbruks skola

§17 Yttrande samråd avfallsplan Halmstads kommun

§18 Internkontroll 2018

§19 Taxa - uthyrning av lokaler

§20 Anmälan av delegeringsbeslut 2018

§21 Information 2018

§22 Allmänna satsningen

§23 Övriga frågor
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

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
Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-20

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) 
(2018 SBN0002)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen
 
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 250 000 kr/år för en administrativ tjänst.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 000 000 kr för att fortsätta med den allmänna satsningen 
2019.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 050 000 kr/år till färdtjänsten.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär 90 000 kr 2019 för att bekosta framtagandet av en ny 
skogsbruksplan.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär 50 000 kr för att bekosta utbildning av ny nämnd.

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2019-2022 enligt bilaga 2 
investeringsbudget 2019-2022 samt beslutsunderlag.

- Samhällsbyggnadsnämnden begär att få återkomma i och med kommunfullmäktiges beslut i 
november om eventuell begäran om medel för komposteringsyta.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi tas fram. För att
få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden 
ser ut
samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram 
denna
information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att 
identifiera
områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller beslutade KF nyckeltal gällande
grunduppdraget för perioden 2019-2022. Samhällsbyggnadskontoret har identifierat områden 
både gällande drift och investering som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Handlingar i ärendet
• §10 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 (REP) - Nulägesanalyser
• Analys REP 2019-2022 Samhällsbyggnadskontoret
• Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld utbildning
• VA-plan Hylte kommun
• Bilaga 2 - Tabell för sammanfattning investeringsbudget 2019-2022
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld administrativ tjänst
• Beslutsunderlag investeringsbegäran plan 2019-2022
• Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2022 Renhållning
• Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2022 Komposteringsyta
• Asfaltsplan och plan GC
• Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld klimat
• Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld allmänna satsningen
• Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden nyckeltal nuläge och 

omvärld
• Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld färdtjänst

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av information
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 250 000 kr/år för en administrativ tjänst.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 1 000 000 kr för att fortsätta med den allmänna satsningen 
2019.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 400 000 kr/år till färdtjänsten.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 90 000 kr 2019 för att bekosta framtagandet av en ny 
skogsbruksplan.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär 50 000 kr för att bekosta utbildning av ny nämnd.
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2019-2022 enligt bilaga 2 
investeringsbudget 2019-2022 samt beslutsunderlag.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär att få återkomma i och med kommunfullmäktiges beslut i 
november om eventuell begäran om medel för komposteringsyta.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Beslut om upphävande av MHN § 109/02, avstånd mellan hästgårdar 
och bostadshus inom Hylte kommun 
(2018 SBN0048)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva MHN § 109/02, avstånd mellan hästgårdar 
och bostadshus i Hylte Kommun

Beskrivning av ärendet
Den 11 december 2002 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden om avstånd mellan 
hästgårdar och bostadshus, beslut MHN § 109/02. I beslutet anges olika avstånd mellan dels 
nybyggnad av hästgårdar av olika storlekar och dels nybyggnad av bostadshus. Avstånden i 
beslutet är grundade på Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” samt 
Allergiutredningen, SOU 1989:76. I dagens läge bedöms dessa vara inaktuella. Boverkets 
uppdaterade råd och riktlinjer bör följas i stället för beslut MHN § 109/02.

Handlingar i ärendet
• §11 SBN AU Beslut om upphävande av MHN § 109/02, avstånd mellan hästgårdar 

och bostadshus inom Hylte kommun
• Beslut om upphävande av MHN § 109/02, avstånd mellan hästgårdar och bostadshus 

inom Hylte kommun
• MHN § 109/02

Paragrafen är justerad
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§13

Yttrande till länsstyrelsen och kommunstyrelsen över E.ON Wind 
Sweden AB:s tillståndsansökan för vindkraftverk på fastigheterna 
Kallarp 1:2 och Munkabol 1:2 i Hylte & Karlstorp 1:15 m.fl. i 
Halmstad 
(2018 SBN0047)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut § 5, 
Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018, daterat 2015-03-26, om ett moratorium om 
ny vindkraft tills dess en ny ÖP beslutats, att avstyrka ansökan.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har kommit till Samhällsbyggnadsnämnden för att ge möjlighet 
till yttrande om rubricerad tillståndsansökan. Ansökan har skett i enlighet med 21 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

E.ON Wind Sweden AB har genom Arvid Lökken kommit in till Länsstyrelsen i Hallands län 
med en ansökan om tillstånd (daterad 2016-12-21) samt komplettering (inkommen 2018-02-
02) att uppföra utbyggnad av en befintlig vindkraftspark (6 verk på högst 150 meter) med 
ytterligare 4 verk med en högsta totalhöjd på 185 meter. Projektnamnet är Örken – Munkabol 
(EON Örken 2). Ansökan omfattar totalt 10 vindkraftsverk varav 5 inom Hylte kommun och 
de andra 5 inom Halmstads kommun. Verksamhetskoden är 40.90B.

Anläggningen ligger ca 2 km öster om Fröslida by. E.ON Wind Sweden AB:s planerade 
anläggning gränsar närmast till en planerad vindkraftspark omkring 2 km norr om parken, (ca 
20 verk) som planeras av Statkraft.

Hylte kommun har antagit en kommunövergripande vindkraftsplan. I den framgår att 
vindkraftsparken 1 enligt denna ansökan är inom ett av de prioriterade områden i Hylte 
kommun, VKP 2, som är tänkta till att kunna användas till vindkraft. Däremot är de två 
föreslagna vindkraftsverken i park 2 utanför det prioriterade området.

Kommunfullmäktige har 2015-03-26 tagit beslut om ett moratorium om ny vindkraft till dess 
en ny ÖP beslutas.

Det finns en skeptisk opinion som har hört av sig till Samhällsbyggnadskontoret och därför är 
det väsentligt att ha en omfattande information om utbyggnadsplanerna för vindkraften. Detta 
gäller i synnerhet de boende i de delar i Hylte kommun som gränsar till parken.

Miljöenheten har tidigare deltagit i samrådsmöten 2016-01-28 och 2016-11-14 med företaget, 
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Länsstyrelsen i Hallands län och allmänheten samt även haft underhandskontakter i samband 
med framtagande av ansökan.

Handlingar i ärendet
• §12 SBN AU Yttrande till länsstyrelsen och kommunstyrelsen över E.ON Wind 

Sweden AB:s tillståndsansökan för vindkraftverk på fastigheterna Kallarp 1:2 och 
Munkabol 1:2 i Hylte & Karlstorp 1:15 m.fl. i

• Tjänsteskrivelse -
• Skrivelse Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018(67998)
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §5(70445)

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§14

Motion GC- väg Rydöbruk - Torup 
(2018 SBN0032)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen i sin helhet på 
grund av:

- Planering av GC- väg i detta skede skulle innebära en fördröjning av projektet 
överföringsledning.

- VA- ledningens sträckning börjar bakom gamla REJMES vid Nissastigen. Ska det vara en 
fortsättning av GC väg till Torup då krävs en GC- bro.

- Det går inte att bygga hela GC- väg sträckan fram till Rydöbruk. GC-vägen når endast fram 
till Gustavsberg därefter går VA- ledning utmed vägen Rydöbruk och Torup.
 
- Intentionen i motionen är god och att det finns ett behov av GC väg Torup-Rydöbruk. Dock 
vill vi hellre gå fram med detta som ett separat ärende, och då få till hela sträckan mellan 
Torup-Rydöbruk. Vi anser att det är en bättre lösning att gå via befintlig väg och att även 
ljussätta denna

Beskrivning av ärendet
Lennart Ohlsson (C) har lämnat motionen till kommunfullmäktige om att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samband med projektering av nya VA- ledningar 
mellan Rydöbruk och Torup också undersöka möjligheterna att bygga GC- väg mellan dessa 
orter.

 

Handlingar i ärendet
• §13 SBN AU Följebrev Motion GC-väg Rydöbruk - Torup
• Tjänsteskrivelse - Motion GC väg Rydöbruk - Torup
• §18 KSAU Motion GC-väg Rydöbruk - Torup
• Motion GC-väg Rydöbruk - Torup

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§15

Motion – Mer frukt åt folket 
(2017 SBN0198)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag 
på svar på motionen.
Anna Roos (C) har lämnat in en motion som handlar om att Hylte kommun ska överväga 
fruktträd, bärbuskar och kryddväxter vid nyplantering. I motionen förslås också att det ska 
sättas upp informationsskyltar vid planteringarna samt att det ska finnas information på 
kommunens hemsida.

Handlingar i ärendet
• §14 SBN AU Motion – Mer frukt åt folket
• Tjänsteskrivelse- Motion - Mer frukt åt folket
• Motion Mer frukt åt folket
• §342 KSAU Motion Mer frukt åt folket - på remiss
• Tjänsteskrivelse Motion Mer frukt åt folket - på remiss

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§16

Kök Rydöbruks skola 
(2018 SBN0049)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att gå vidare med förslaget 
”installering av köksmodul med matsal”.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att undersöka och 
redovisa de alternativ som finns för att klara matförsörjningen i Rydöbruk. Alternativen kan 
vara varm mat via en intern/extern lösning, ha hela köket i en modul eller om det finns andra 
lösningar. Redovisningen behöver innefatta hur det påverkar organisationen och vad varje 
alternativ kostar.

Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat olika alternativ i ett separat dokument och ser 
alternativet att bygga en ny köksmodul med matsal som den bästa och hållbara lösningen. 
Genom att tillaga maten på plats får barnen en god insikt hur livsmedel hanteras och ser 
tydligt kopplingen att det är en fysisk person som tillagar maten. Detta ger förutsättningar att 
på ett naturligt sätt väcka ett intresse och skapa förståelse oss eleverna om näringsriktigmat 
och vikten av en god hälsa. Arbetsmiljön och stoltheten över att skapa den goda näringsriktiga 
måltiden stärks markant för kocken/ kockerskan med en sådan lösning. Att välja alternativen 
att transportera mat från andra kök gör att kvalitén och näringsvärden på maten försämras 
avsevärt. Att transportera färdig mat har även en negativ miljöpåverkan i form av fler 
transporter samt ger ett ökat matsvinn.

Att investera i en köksmodul inklusive matsal kostar ca. 6000 000 kr att färdigställa. Fördelen 
är att det på ett enkelt sätt kommer ett modernt kök på plats och att de finns utrymme för att 
växa i framtiden. Vidare finns det möjlighet att flytta eller bygga ut modulen i fall de skulle 
ske drastiska förändringar inom verksamheten. Varje extra modul kostar ca 500 000 kr 
exklusive markarbete mm. En modul har en area om ca. 60 m2. Fördelarna är att allt är samlat 
inom samma lokaler vilket gör att förutsättningarna för en god samanhållning skapas samt att 
arbetsmiljön och kontakten med kökspersonalen förbättras.

Handlingar i ärendet
• §15 SBN AU Kök Rydöbruks skola
• Kök Rydöbruks sklola
• Alternativa lösningar

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Paragrafen är justerad
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§17

Yttrande samråd avfallsplan Halmstads kommun 
(2018 SBN0051)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka förslag till samrådsyttrande som sitt svar till 
Halmstads kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Halmstad beslutade 30 januari 2018 att skicka ut samrådshandlingar med 
förslag till ny renhållningsordning för Halmstads kommun 2019. Kommunen välkomnar svar 
från externa aktörer under samrådstiden som pågår fram till 31 mars 2018.

Handlingar i ärendet
• §16 SBN AU Yttrande samråd avfallsplan Halmstads kommun
• Samrådsyttrande Avfallsplan Halmstads kommun
• 1 Renhållningsordning del 1 - Avfallsplan med bilagor
• 2 Renhållningsordning del 2 - Avfallsföreskrifter med bilagor
• Samrådsyttrande Avfallsplan Halmstads kommun

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen KS 2017/00220

Box 153

301 05 Halmstad

Paragrafen är justerad
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§18

Internkontroll 2018 
(2018 SBN0003)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den interna kontrollplanen för 2018

Beskrivning av ärendet
Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i verksamheterna med väl 
fungerande processer, medvetenhet om de risker som finns och åtgärder för att minska 
riskerna. Ur ett större perspektiv har nämnder och kommunala bolag, enligt kommunallagen, 
ett ansvar för att säkerhetsställa att vi har ordning och reda genom intern kontroll. Den interna 
kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten.
Nämnder och styrelser ska varje år anta en internkontrollplan. Planen skall beslutas i samband 
med nämndernas analyser under våren och ska alltid föregås av en risk- och 
väsentlighetsanalys

Handlingar i ärendet
• §17 SBN AU Internkontroll 2018
• Internkontrollplan 2018
• Föreslagna rutiner plockas bort inför 2018
• Beslutsunderlag internkontrollplan

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§19

Taxa - uthyrning av lokaler 
(2018 SBN0054)

Beslut
Ärendet utgår

Handlingar i ärendet
• §19 SBN AU Taxa - uthyrning av lokaler

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut

Paragrafen är justerad
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§20

Anmälan av delegeringsbeslut 2018 
(2018 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:

- Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 180201-180228
- Delegeringsbeslut plan- och byggenheten – lovärenden och bostadsanpassningsärenden 
180201-180228
- Redovisningar av anställningar februari 2018

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegeringsbeslut
• Bostadsanpassningsärenden februari 2018
• Lovärenden februari 2018
• Delegationslista miljöskydd och hälsoskydd feb. 2018
• Redovisning av anställningar till nämnd Februari 2018

Paragrafen är justerad
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§21

Information 2018 
(2018 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet
 
Borabo Deponi
Nämnden informerades om nya deponin
 
Revidering av dokumenthanteringsplan
Nämnden informeras om revidering av dokumenthanteringsplan på miljöenheten i och med att 
nya dataskyddsförordningen - GDPR träder i kraft 25 maj 2018

Osäljbara tomter
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en kartläggning över tomter som kommunen äger. De 
tomter som riskerar att bli översvämmade tas bort för försäljning

Svar på övriga frågor från föregående möte
Svar på dessa ges muntligt vid nämnd.

Handlingar i ärendet
• §20 SBN AU Information 2018
• Tjänsteskrivelse - information mars 2018
• Ärendebeskrivning - Svar på övriga frågor

Paragrafen är justerad
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§22

Allmänna satsningen 
(2017 SBN0098)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra de 
aktiviteter som föreslås samt att ta fram en kostnadsberäkning för dessa.
 
- Skapa torgstruktur i Hyltebruk i anslutning till kommunhuset samt möjliggör mötesplatser

- Skapa grillmöjligheter vid kommunens badplatser samt vid vandringsleder.

- Blomsterträd placeras ut på fler orter i kommunen
 
- Ta fram förslag på informations/anslagstavlor
 
 

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har en miljon för den allmänna satsningen under 2018. 
Aktiviteter nedan föreslås att genomföras under 2018:

- Skapa torgstruktur i Hyltebruk i anslutning till kommunhuset samt möjliggör mötesplatser

- Skapa grillmöjligheter vid kommunens badplatser samt vid vandringsleder.

- Blomsterträd placeras ut på fler orter i kommunen

- Möjliggör uthyrning av Skärshult till föreningar mm.

Handlingar i ärendet
• §18 SBN AU Allmänna satsningen
• Almänna satsningen 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra de 
aktiviteter som föreslås i ärendebeskrivningen samt att ta fram en kostnadsberäkning för 
dessa.

Yrkanden
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar att bortfall av ärende "allmänna satsningen" 
läggs till och frågar om ärendet kan tas upp för behandling idag. 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-20

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar att sista punkten av de aktiviteter som 
föreslagits i ärendebeskrivningen stryks och istället lägga till:
- Ta fram förslag på informations/anslagstavlor
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandena från Malin Thydén-Kärrman 
(S)
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandena
 

Paragrafen är justerad

19 / 2



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-03-20

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

Övriga frågor

Beskrivning av ärendet
Ray Alexén (KV) ställer frågan om "Dennis Eriksson huset" och huruvida det finns någon 
inkommen anmälan till plan- och bygg eller miljöenheten samt utifrån det om det finns några 
åtgärder planerade.
 
Samhällsbyggnadskontoret tar med sig frågan till samhällsbyggnadsnämndens nästa 
sammanträde
 
Björn Andersson (C) har lämnat in följande fråga till samhällsbyggnadsnämnden:
Med tanke på den stora nyheten på Ekot ser jag fram emot en redogörelse för hur SBK 
kvalitetssäkrar att den utrustning som kommunen använder sig av och som kan fjärrstyras via 
internet är skyddad från obehörig access, hacking.
 
Samhällsbyggnadskontoret besvarar frågan muntligt men en fortsatt redogörelse krävs och 
man tar med sig frågan och besvarar den vid samhällsbyggnadsnämndens nästa sammanträde.
Paragrafen är justerad
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