
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-05    

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott  

  

 

 

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

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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Martina Philip Carlsson (C)  
    

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

Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-10-05   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan/Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-08:30 
  
Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 

ordförande), Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande) (deltar digitalt) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) 

Siv Modée (bygg- och miljöchef) 
Yelis Bilim (nämndsekreterare) 
Emilia Gustafsson (planarkitekt) §§69-73 

  
Utses att justera Martina Philip Carlsson (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§66-73 
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ÄRENDELISTA 
§66 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§67 Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av verksamheten 2021 

§68 Miljöpris 2021 

§69 Detaljplan – Tollsbo 1:19 m.fl. - godkännande av  granskningsutlåtande och antagande av 
detaljplanen 

§70 Detaljplan Givagård 1:16 mfl. - beslut om granskningshandling och beslut om antagande 

§71 Detaljplan - Västra Hylte 3:13 - beslut om samrådsredogörelse och beslut om granskning 

§72 Information i kommande ärenden 

§73 Övriga frågor och meddelanden 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§66 

Godkännande av ärendelista och val av justerare  
(2021 SBN0004) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan och beslutar att Martina 
Philip Carlsson (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Malin Thydén-
Kärrman (S). 
Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§67 

Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av 
verksamheten 2021  
(2021 SBN0157) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar svar enligt bilagt yttrande till revisionen. 

Beskrivning av ärendet 
Som en del i revisorernas årliga granskning av nämnden har revisionen ställt ett antal frågor 
till nämnden. Nämndens svar är en del i revisorernas ställningstagande i ansvarsfrågan. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Revisionens årliga granskning av samhällsbyggnadsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden svar till revisionen 
 Grundläggande granskning med nämndernas presidium 2021 - frågor till presidierna 

Paragrafen är justerad 
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§68 

Miljöpris 2021  
(2021 SBN0160) 

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

Beskrivning av ärendet 
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 2021 
 miljöpris 2021 - tidigare pristagare 

Paragrafen är justerad 
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§69 

Detaljplan – Tollsbo 1:19 m.fl. - godkännande av  
granskningsutlåtande och antagande av detaljplanen  
(2019 SBN0311) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till ändring av detaljplan för Tollsbo 1:19 m.fl. i Hyltebruks samhälle har tagits 
fram. Syftet med ändringen av detaljplanen har varit att tillåta permanent boende i befintliga 
byggnader. Idag tillåter detaljplanen kontor och turistlägenheter. Förslaget har varit ute på 
samråd 2021-03-29 – 2021-04-19. De synpunkter som kom in under perioden sammanställdes 
i en samrådsredogörelse, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-22 (§60).  
  
Planförslaget har därefter varit ute på granskning i enighet med plan och bygglagen mellan 
2021-06- 07 – 2021-08-16. Planförslaget har varit tillgängligt på kommunens hemsida och på 
samhällsbyggnadskontoret. Under granskningstiden har 7 yttranden kommit in. Yttrandena 
har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Samhällsbyggnadskontoret 
föreslår mindre ändringar av planförslaget med anledning av inkomna synpunkter, och 
föreslår att detaljplanen antas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Tollsbo 1:19 m.fl. (Hyltebruk) - godkännande av 

granskningsutlåtande och antagande av detaljplanen 
 Granskningsutlåtande 
 Förteckning över enskilda sakägare, Granskningsutlåtande detaljplan Tollsbo 1.19 
 Planbeskrivning - antagande.docx 
 Plankarta antagande-A3 

Paragrafen är justerad 
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§70 

Detaljplan Givagård 1:16 mfl. - beslut om granskningshandling och 
beslut om antagande  
(2021 SBN0050) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Dnr ByggR: BME 2012–000137  
 
Ett förslag till detaljplan för Givagård 1:16 i Torup samhälle har tagits fram. Förslaget har 
under perioden 2021-03-23 till 2021-04-19 varit ute på samråd. De synpunkter som kommit in 
under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse, som godkändes av 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-22 § 59.  
 
Planförslaget har nu varit ute på granskning hos sakägare, myndigheter m.fl. som har fått 
tillfälle att under perioden 2021–07–07 till 2021-08-16 granska det och lämna synpunkter, 
efter ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-22 (§ 59. De synpunkter som kommit in 
under granskning har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås mindre ändringar av planförslaget med anledning av 
inkomna synpunkter, och föreslår att detaljplanen antas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Beslut om granskningshandling och beslut om antagande 
 Granskningsutlåtande Givagård 1_16 fullständig 
 Planbeskrivning_Givargård 1.16 Antagandehandling fullständig 
 Plankarta Givagård 1.16 antagandehandling 

Paragrafen är justerad 
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§71 

Detaljplan - Västra Hylte 3:13 - beslut om samrådsredogörelse och 
beslut om granskning  
(2019 SBN0299) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen, förslag till 
revideringar och beslut om granskning. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade xx att godkänna planförslaget för Västra Hylte 3:13 för 
samråd i enlighet med PBL 5:11. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och 
att ge möjlighet till insyn och påverkan.  
 
Samrådet har pågått under tiden 2021-06-07 till 2021-06-28. Under samrådstiden har 
planförslaget varit tillgängligt på kommunens hemsida, kommunhusets entré, Storgatan 8, 
Hyltebruk och dels på samhällsbyggnadskontoret. Planförslaget har vidare annonserats i 
Hallandsposten, och brev med information och planhandlingar har sänts till sakägare enligt 
fastighetsförteckning upprättad av Metria, samt till myndigheter m.fl. enligt en särskild 
utsändningslista.  
 
Under samrådstiden har 6 yttranden kommit in. Dessa presenteras i denna samrådsredogörelse 
med all saktext kopierad direkt från dokumenten, följt av samhällsbyggnadskontorets 
kommentarer. Därefter redovisas kommunens ställningstagande inför det fortsatta planarbetet, 
föreslagna revideringar sammanfattas, och en namnlista på de ev. sakägare som inte fått sina 
synpunkter helt tillgodosedda redovisas. Nästa steg i processen är granskning. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Beslut om samrådsredogörelse och beslut om granskning 
 Samrådsredogörelse Västra Hylte 3_13 Fullständig 
 Planbeskrivning_Vastra_Hylte_3_13_ granskningshandling fullständig 
 Västra hylte 3-13 Plankarta 

Paragrafen är justerad 
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§72 

Information i kommande ärenden  
(2021 SBN0008) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
  
Miljöenheten 
- Utvärdering/återrapport – Hemleverans av alkohol i samband med catering 
 
 
VA- och renhållningsenheten 
- Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022 (M.T) 
- Utökad information – Förstudie överföringsledning Hyltebruk – Landeryd (A.B) 
  
Stab 
- Revisionen – Fordonsgranskning 
- Ekonomichefen Lars Tingsmark informerar om Vegas Äng 
- Nyanställda på samhällsbyggnadskontoret presenterar sig för nämnden 
  
Park- och gataenheten 
- Kostnadsberäkning för tillgängliga badplatser (P.G) 
- Gatubelysningspolicyn (P.G) 
  
Byggenheten 
- Skogsinnehav (S.M) 
- Samrådsredogörelse – beslut om granskning Parkstaden (E.E) 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Information 
 Granskning av fordonhantering i Hylte kommun efter presentation 
 §87 KF Svar på motion angående tillgängliga badplatser 

Paragrafen är justerad 
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§73 

Övriga frågor och meddelanden  
(2021 SBN0009) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 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 - Övriga frågor och meddelanden 
 §103 KF Revidering internkontroll 
 §106 KF Omlastningsyta Borabo - slutredovisning 

Paragrafen är justerad 
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