
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-14

Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo Brandt Nielsen (SD)

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-14
Datum för anslags 
uppsättande

2019-05-17 Datum för anslags 
nedtagande

2019-06-08

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Forum - Opalen kl. 08:00-10:30

Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 
ordförande), Bo Brandt Nielsen (SD), Roger Andersson (S), Martina Philip 
Carlsson (C) (2:e vice ordförande), Zofia Sarna (S)  ersätter Carl Larsson (M), 
Gunilla Magnusson (KV)  ersätter Gunnel Lindgren (KV)

Ej tjänstgörande ersättare Kjell Larsson (S)
Johnny Winther (SD)

Övriga närvarande Yelis Bilim (nämndsekreterare)
Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef)
Charlotte Karlsson (Kostchef)
Stefan Andersson (Miljöchef) §§41-55
Siv Modée (Plan- och byggchef)
Carolina Storberg (VA- och renhållningschef) §§41-55
Emina Helic (Controller) §§41-55

Utses att justera Bo Brandt Nielsen (SD)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-05-15   

Protokollet omfattar §§41-56
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2019-05-14

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§41 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§42 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos

§43 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§44 Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning

§45 Förslag till åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker

§46 Taxa miljö - bilaga 4

§47 Revidering av renhållningsordningen 2019

§48 Riktlinjer för fettavskiljare

§49 Motion angående belysning i barnens pulkabackar

§50 Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron

§51 Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan

§52 Motion angående Träbyggnadsstrategi

§53 Kinnareds Prästgård 1:2 & 1:3 - Detaljplan

§54 Motion angående skolbespisningen

§55 Information i kommande ärenden

§56 Övriga frågor och meddelanden 2019
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Bo Brandt Nielsen (SD) att 
tillsammans med ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) justera protokollet.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos 
(2019 SBN0002)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen och beslutar att ge kontoret i 
uppdrag att göra en handlingsplan sett till samhällbyggnadsnämndens totala budget för att 
minska underskottet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att ett första utkast till 
handlingsplan ska presenteras till samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde 
18 juni.
 
 
 

Beskrivning av ärendet
Prognosen för helåret är negativ med 6 498 000 kr, vilket innebär en avvikelse med 31,1 %.

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 20 314 000 kr inklusive ombudgeteringar på 6 
614 000 kr. Prognosen är positiv med 16 093 000 kr.

Som upplysning uppgår samhällsbyggnadsnämndens kapitalkostnader för aktiverade 
investeringar i nuläget till 18 096 000 kr. Detta är 1 106 000 kr högre än nämndens tilldelade 
budget för kapitalkostnader, vilket innebär att nämnden ska bli kompenserade med 
motsvarande belopp automatiskt från omfördelade kapitalkostnader.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse SBN prognos efter fyra månader
• §23 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos
• 2019 Ärendebeskrivning SBN prognos efter fyra månader
• Tabell till prognoser 2019
• Investeringar 2019

 
Yrkanden:
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar på att ett första utkast till handlingsplan ska 
presenteras till samhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde 18 juni.

Beslutsgång:
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkandet.
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§43

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 SBN0008)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:

- Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 190401-190430
- Delegeringsbeslut lovärenden 190401-190430
- Delegeringsbeslut bostadsanpassningsärenden 190401-190430
- Redovisning anställningar april 2019
- Delegeringsbeslut för parkeringstillstånd 2018

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut 2019
• Delegationslista - Miljö- och hälsoskydd april 2019
• Delegationslista - Lovärenden april 2019
• Delegationslista - Bostadsanpassningsärenden april 2019
• Redovisning anställning april 2019
• Delegeringslista - Parkeringstillstånd 2018
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§44

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 
(2019 SBN0111)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till ny delegeringsordning.

Beskrivning av ärendet
Förslag till ny delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden har tagits fram. Vid varje 
ny mandatperiod ska delegeringsordningen ses över och beslutas om på nytt. Dokumentet ska 
även ses över regelbundet när förändringar sker i verksamheten. De största förändringarna i 
föreliggande förslag är anpassningar utifrån förändrad lagstiftning. Ytterligare förändringar är 
uppdatering av befattningar.

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden överförs till någon annan än nämnden. Delegaten träder helt i nämndens 
ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte 
ändras av nämnden. Det betyder även att delegaters beslut kan överklagas på samma sätt som 
nämndens.

Syftet med delegering är att avlasta nämnden rutinärenden för att få mer tid att behandla 
principiella frågor. Det möjliggör även för en effektivare verksamhet med kortare 
beslutsvägar och snabbare handläggning.

Förslag till ändringar är markerat med rött i förslaget för att tydliggöra skillnaderna. Tidigare 
lydelse är markerat med överstrykning.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Revidering delegeringsordning
• §24 SBN AU Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning
• Förslag ny delegeringsordning SBN
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§45

Förslag till åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker 
(2019 SBN0062)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återkalla Stedsans AB, 559100-7991, serveringstillstånd 
enligt 9 kap. 18 § tredje punkten då bolaget inte bedöms uppfylla kraven enligt 8 kap 12 § 
alkohollagen (2010:1622).

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2018-779 Fastighet: Femsjö-Bohult 1:9

Stedsans AB, 559100-7991 har tidigare meddelats tillstånd att servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Stedsans in the Woods, 
Hyltebruk.

I utredningen efter gjord tillsyn lämnas förslag till beslut att återkalla gällande 
serveringstillstånd då bolaget inte bedöms uppfylla de ställda krav på lämplighet som finns i 8 
kap § 12 alkohollagen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Förslag till åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker
• §25 SBN AU Förslag till åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker
• Stedsans utredning jan 19

Beslutet skickas till 
Stedsans AB (Rek+mb)

Kopia: Länsstyrelsen i Hallands län

Polisen Hyltebruk

Anna Persson, Halmstad kommun
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§46

Taxa miljö - bilaga 4 
(2019 SBN0151)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna reviderad taxa miljö – bilaga 4, tobak, alkohol, 
strålskydd och receptfria läkemedel, daterad 2019-04-29 till kommunfullmäktige för 
antagande.

Beskrivning av ärendet
Dnr 2019-281

En ny mer omfattande tobakslag träder i ktaft 1 juli 2019. Därför behöver taxan revideras med 
hänvisning till att det kommer fordra mer arbete för bland annat prövning av tobaksförsäljning 
av samhällsbyggnadskontoret.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna reviderad taxa miljö – bilaga 4, tobak, 
alkohol, strålskydd och receptfria läkemedel, daterad 2019-04-29 till kommunfullmäktige för 
antagande.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Förslag till taxa miljö - bilaga 4
• §26 SBN AU Taxa miljö - bilaga 4
• Taxebilaga 4  2020Tobak.strålsk,läkemedel för 2020

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadskontoret
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§47

Revidering av renhållningsordningen 2019 
(2019 SBN0048)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka förslag till avfallsplan samt avfallsföreskrift 
för Hylte kommun ut på samråd och yttranden ska senast ha inkommit till 
samhällsbyggnadskontoret fredagen den 12 juli.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen. Den ska 
ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en bra 
avfallshantering samtidigt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål för 
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska bidra till att minska avfallets mängd 
och farlighet och styra mot ökad återvinning.

Kommunens renhållningsordning består av avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Den ska 
ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. När denna renhållningsordning är 
antagen av kommunfullmäktige ersätter den Avfallsplanen för Hylte kommun som antogs 
2011 (KF 2011–03–24) och Föreskrifter om avfallshantering som antogs 2012 (KF 2012–11–
20 §99).

Samrådet är en lagstadgad del av processen i enlighet med 15 kap 42§ Miljöbalken.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Revidering av renhållningsordningen Hylte kommun
• §27 SBN AU Revidering av avfallsplan Hylte kommun
• Avfallsplan Hylte kommun 190429
• Renhållningsföreskrifter för Hylte kommun 190429

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder i Hylte kommun

Hyltebostäder AB

Bra bostad i Hylte AB

Bofast AB

Halmstads kommun
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Gislaveds kommun

Ljungbys kommun

Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen Hallands län

Naturskyddsföreningen, Hyltekretsen

FTI
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§48

Riktlinjer för fettavskiljare 
(2019 SBN0148)

Beslut
Samhällbyggnadsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för fettavskiljare i Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun tar, som huvudman för den allmänna VA-anläggningen, hand om och renar 
spillvatten från bland annat hushåll och företag. Kommunens ledningsnät är gjort för att ta 
emot spillvatten av hushållskaraktär med måttligt innehåll av fett. Tillförs större mängder fett 
i avloppsvatten kan problem uppstå, bland annat stopp i ledningar med översvämningar som 
följd, frätskador på ledningar och uppkomst av illaluktande, hälsofarliga gaser.

Av gällande lagstiftning och regelverk framgår att hushåll och verksamheter inte får tillföra 
ledningsnätet spillvatten som innehåller sådana mängder fett att skada eller olägenhet kan 
uppstå. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet väsentligen 
avviker från hushållsspillvattens.

För att förtydliga vilka verksamheter som behöver ha en fettavskiljare och hur installation och 
skötsel av dessa ska fungera, har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på riktlinjer 
för fettavskiljare i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för fettavskiljare
• §28 SBN AU Riktlinjer för fettavskiljare
• Riktlinjer för fettavskiljare
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§49

Motion angående belysning i barnens pulkabackar 
(2019 SBN0092)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 29 
januari 2019 föreslagit att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för 
kommunen att uppföra belysning i kommunens populäraste pulkabackar på respektive ort.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 52, remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.

Mot bakgrund av det ekonomiska läget i kommunen föreslår samhällsbyggnadskontoret att 
motionen avslås.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Motion angående belysning i barnens pulkabackar
• §29 SBN AU Motion angående belysning i barnens pulkabackar
• Motion angående belysning i barnens pulkabackar

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§50

Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya 
gångbron 
(2019 SBN0094)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 17 
januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar en gångbana från den befintliga 
som går in mot Kinnared från Brännöhållet och fram till den nya gångbron.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 49, remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.

Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadskontoret föreslår att 
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med 
Trafikverket samt vid diskussion om den regionala gång- och cykelplanen med Region 
Halland.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Motion gångbana i Kinnared
• §30 SBN AU Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron
• Motion angående en gångbana i Kinnared, fram till den nya gångbron

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§51

Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid 
Stenhuggaregatan 
(2019 SBN0095)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Mihaly Thormann (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 13 
januari 2019 föreslagit att Hylte kommun skyndsamt ordnar ett övergångsställe på 
Landerydsvägen vid korsningen Stenhuggaregatan samt vid korsningen Möllegatan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 48, remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.

Vägen som avses i förslaget är Trafikverkets väg och samhällsbyggnadskontoret föreslår att 
motionen avslås. Kommunen kan dock lyfta frågan vid en av de återkommande träffarna med 
Trafikverket.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Motion övergångsställe Landerydsvägen
• §31 SBN AU Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid 

Stenhuggaregatan
• Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§52

Motion angående Träbyggnadsstrategi 
(2019 SBN0091)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för besvarande.

Beskrivning av ärendet
Martina Philip Carlsson och Håkan Bengtsson (c) har i en motion till kommunfullmäktige 
den11 februari 2019 föreslagit att en träbyggnadsstrategi för ökat byggande i trä tar fram för 
kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 53, remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.

Då samhällsbyggnadsnämnden inte ansvarar för byggnation till kommunens verksamheter har 
samhällsbyggnadskontoret svårt för att föreslå vare sig bifall eller avslag på motionen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Motion träbyggnadsstrategi
• §32 SBN AU Motion angående Träbyggnadsstrategi
• Motion angående Träbyggnadsstrategi

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§53

Kinnareds Prästgård 1:2 & 1:3 - Detaljplan 
(2019 SBN0060)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till ändring av detaljplan för Kinnareds Prästgård 1:2 & 1:3 i Kinnareds samhälle 
har tagits fram. Syftet med ändring av detaljplanen har varit att anpassa planen för att kunna 
utöka befintlig förskola inom planområdet. Ändringen görs för att kunna få en mer 
ändamålsenlig placering av byggnader.
Förslaget har varit ute på samråd 2018-12-18 – 2019-01-11. De synpunkter som kom in under 
perioden sammanställdes i en samrådsredogörelse, som godkändes av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-28 (§23).
Efter en mindre revidering har planförslaget därefter varit ute på granskning i enlighet med 
plan- och bygglagen mellan 2019-03-05 och 2019-03-19. Planförslaget har varit tillgängligt 
på kommunens hemsida och på samhällsbyggnadskontoret.

Under granskningstiden har fyra yttranden kommit in som inte föranleder några ändringar av 
förslaget. Yttrandena har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Kinnareds Prästgård 1:2 & 1:3
• §33 SBN AU Kinnareds Prästgård 1:2 & 1:3 - Detaljplan
• Förslag till granskningsutlåtande Kinnareds Prästgård 1:2 & 1:3
• Planbeskrivning Kinnareds Prästgård 1:2 & 1:3
• Plankarta Kinnareds Prästgård 1:2 &1:3

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
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§54

Motion angående skolbespisningen 
(2019 SBN0093)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson och Thomas Johansson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 1 
januari 2019 föreslagit:

- att Hylte kommun på de vegetariska dagarna i skolbespisningen inför att alltid ha ett 
animaliskt alternativ,

- att Hylte kommun på de dagar då det serveras kycklingkorv, kalkonskinka osv. alltid har ett 
annat animaliskt alterantiv, dvs. vanlig skinka av gris och korv av gris,

- att Hylte kommun på samtliga skolenheter ser till att barnen får äta sig mätta även om det 
innebär att de tar mer av det animaliska alternativet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 5 mars 2019, § 51, remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 3 juni 2019 till kommunledningskontoret.

Hylte kommuns kostverksamhet och liksom övriga kommuner i Sverige följer 
Livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat i skolan. Livsmedelsverket har så sent som 
i april 2019 uppdaterat sina råd ”Bra måltider i skolan”. Råden är avsedda som övergripande 
vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje, ta vara på 
måltiden i det pedagogiska arbetet och främja bra matvanor. Råden bygger på en omfattande 
värdering av den samlade vetenskapen och på Livsmedelsverkets kostråd. Bland annat 
rekommenderas att barnen ska äta mer frukt och grönt och mindre rött kött och chark.

Kostenheten har tidigare serverat två helt vegetariska luncher per vecka men kommer att 
minska det till en vegetarisk lunch/vecka efter önskemål från eleverna. Enheten kommer dock 
att arbeta vidare med att få barnen att äta mer grönt för att lägga en grund till goda matvanor i 
vuxen ålder. Kostenheten vidhåller uppfattningen att en lunch i veckan ska vara vegetarisk 
utan animaliska inslag.
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I Hylte kommuns kök serveras det kycklingbaserade köttprodukter varannan vecka och 
fläskbaserade produkter varannan vecka. Kostenheten delar inte motionärernas uppfattning att 
eleverna inte uppskattar kycklingkorv, kalkonskinka osv. Vad gäller synpunkten om 
ritualslaktad mat så ingår inte ritualslaktat kött i kommunens avtal. Vid upphandling av kött 
ställs krav på att EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av 
varje livsmedelsråvara/produkt. Den svenska djurskyddslagstiftningen ska komplettera EU:s 
vid alla livsmedelsinköp, dvs. kött, fågel, ägg och konsumtionsmjölk ska komma från djur 
som är hanterade enligt denna. Fodret ska under hela uppfödningstiden vara fritt från GMO i 
märkningspliktig mängd.

Det är viktigt att barnen kan äta sig mätta för att de ska orka ta till sig det pedagogiska arbetet 
i skolan. Personalen på skolorna och i köken ska arbeta tillsammans för att lära barnen hur de 
äter sig mätta på rätt sätt. Av ekonomiska skäl är det dock inte möjligt att servera obegränsat 
med animaliskt protein till måltiderna.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Motion skolbespisning
• §34 SBN AU Motion angående skolbespisningen
• Motion angående skolbespisning

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§55

Information i kommande ärenden 
(2019 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Miljö
- Verksamhetsplanering Miljösamverkan Halland

VA- och renhållning
- VA-taxa

Stab
- Revidering av samhällsbyggnadsnämndens arkivbeskrivning
- Missiv granskning – Intern kontroll vid debitering av avgifter, Hylte kommun
- Presentation av LUPP-enkäten i juni

Park- och gata
- Taxa – begagnande av offentlig plats

Plan- och bygg
- Tillsyn – olovligt byggande, Västra Hylte
- Policy arrenden och arrendetaxa
- Rivningslov – Ry 1:17

Kost
- Taxa måltider dagcentraler
- Tillfällig stängning av Rydöskolans kök
- Programhandling Örnaskolan

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information 2019
• §35 SBN AU Information i kommande ärenden
• VA- Taxebilaga 2020
• VA-Taxa 2020
• Granskning intern kontroll debitering avgifter Hylte kommun
• Missiv granskning intern kontroll avgifter debitering
• Taxa - avgift för upplåtelse av offentlig plats
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Förslag till beslut
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§56

Övriga frågor och meddelanden 2019 
(2019 SBN0006)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av övriga frågor och meddelanden.

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

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden
• §36 SBN AU Övriga frågor och meddelanden 2019
• §93 KS Begäran medel Energirådgivning 2019
• §95 KS Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos
• §96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
• Revisionsrapport - Granskning allmänna handlingar och arkiv
• Granskning - Hantering av allmänna handlingar och arkiv, Hylte kommun

 
Övrig fråga:
Kjell Larsson (S) ställer frågor till plan- och byggchefen Siv Modée om "Nya tomter Bexet", 
strandskydd och förhandsbesked.
Plan- och byggchefen kommer att ge utförliga svar till nästkommande sammanträde.
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