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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 08:00-11:30 
  
Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 

ordförande), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Christer Johansson (M)  
ersätter Carl Larsson (M), Anna Hagström (C)  ersätter Martina Philip Carlsson 
(C) (2:e vice ordförande), Karl-Gustav Lindbäck (KV)  ersätter Lirim Mazreku 
(KV) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Kjell Larsson (S) 

Ray Alexen (KV) 
  
Övriga närvarande Siv Modée (Bygg- och miljöchef) 

Kristina Paulsson (samhällsbyggnadschef) 
Carolina Storberg (VA- och renhållningschef) 
Isabel Said (ekonom) 
Philip Norrman (nämndsekreterare ) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 
Lars Tingsmark (Ekonomichef ) §77, §87 
Charlotte Karlsson (Kostchef) 
Emma Eriksson (Planarkitekt) §§83-85, §87 
Emilia Gustafsson (Planarkitekt) §§83-85, §87 
Filip Johansson (Miljö- och hälsoskyddsinspektör) §87 
Greta Kling (Miljö- och hälsoskyddsinspektör) §87 
Nelly Jernbrant (Verksamhetsutvecklare) §87 
Sofia Tholin (Mark- och exploateringsingenjör) §87 
Malin Lundberg (EY (distansdeltagande) ) §87 
Ove Gustafsson (revisor (distansdeltagande)) §87 
Kristina Johansson (revisor (distansdeltagande)) §87 
Stigert Winterquist  (revisor (distansdeltagande)) §87 
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Ingemar Steneteg (revisor (distansdeltagande)) §87 
  
Utses att justera Christer Johansson 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§76-88 
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ÄRENDELISTA 
§76 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§77 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos efter 9 månader 

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

§79 Miljöpris 2021 

§80 Livsmedelstaxa 2022 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 

§81 Gatubelysningspolicy 

§82 Remiss på samrådsförslag - Riktlinjer för avfallshantering Halmstads kommun 

§83 Detaljplan för Tollsbo 1:19 m.fl. (Hyltebruk) – godkännande av granskningsutlåtande och 
antagande av detaljplanen 

§84 Detaljplan för Givagård 1:16 - Beslut om granskningshandling och beslut om antagande 

§85 Beslut om samrådsredogörelse och beslut om granskning 

§86 Anmälan av delegeringsbeslut – oktober 2021 

§87 Information i kommande ärenden 

§88 Övriga frågor och meddelanden 
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§76 

Godkännande av ärendelista och val av justerare  
(2021 SBN0004) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och beslutar att Christer Johansson (M) 
ska justera protokollet tillsammans med ordförande Malin Thydén-Kärrman (S). 
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§77 

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos efter 9 
månader  
(2021 SBN0005) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 074 tkr. 
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende: 
Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup                                       75 tkr 
Justering kapitalkostnader                                                                                      -825 tkr  
Belysningsanläggningen i Skateparken                                                                     70 tkr 
  
På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga 
sjuklönekostnader som gäller till och med april 2021. Samhällsbyggnadsnämnden har 
tilldelats 157 868 kr. 
  
Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till september visar en positiv 
avvikelse på 2 527 tkr i förhållande mot budget motsvarande period. Den positiva avvikelsen 
beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat och lägre kostnader för 
bostadsanpassningar än budget för motsvarande period då få ansökningar har kommit in. 
Avvikelsen beror även på de interna verksamheterna lokalvårdsenheten och kostenheten som 
har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden främst vad gäller personalkostnader och 
kostnader för livsmedel. 
  
För hela året prognostiseras en positiv avvikelse på 80 tkr (0,4 %) trots det positiva utfallet 
efter nio månader. Detta beror främst på att delar av avvikelsen förväntas förbrukas under 
hösten främst inom bostadsanpassningar samt miljö- och hälsoskydd. 
  
Utfallet för årets nio månader gällande Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 565 
tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 520 tkr. Underskottet från 2020 på 
1 806 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet – 
1 286 tkr. 
  
Utfallet för avfallshanteringen efter nio månader visar en negativ avvikelse på ca 1 000 tkr. 
Sett på helår prognostiseras en negativ avvikelse på 1 247 tkr. Underskottet från 2020 på 2 
460 tkr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vi årets slut innebär det ett resultat 
på -3 707 tkr. 
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Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 15 920 tkr inklusive beslutade 
ombudgeteringar på 7 420 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 14 795 tkr och innebär en 
positiv avvikelse på 1 125 tkr. 
  
Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 tkr 
inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 6 969 tkr 
vilket innebär en positiv avvikelse på 11 874 tkr. 
  
Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 tkr 
inklusive beslutad ombudgetering på 984 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 1 385 tkr vilket 
innebär en positiv avvikelse på 419 tkr. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Prognos efter nio månader 
 Handlingsplan SBN efter nio månader 
 Handlingsplan VA efter nio månader 
 Handlingsplan avfallshantering efter nio månader 
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter nio månader 
 Prognos SBN Drift efter nio månader 
 Prognos SBN Drift VA efter nio månader 
 Prognos SBN Drift Avfallshantering efter nio månader 
 Prognos SBN Investeringar efter nio månader 
 Prognos SBN Investeringar VA efter nio månader 
 Prognos SBN Investeringar Avfall efter nio månader 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
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§78 

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

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 
 §67 SBN AU Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av 

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

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar svar enligt bilagt yttrande till revisionen. 
 

Beslutet skickas till  
Revisionen 
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§79 

Miljöpris 2021  
(2021 SBN0160) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela Hylte kommuns miljöpris för år 2021 till 
Charlotte Andersson. 

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 
 §68 SBN AU Miljöpris 2021 
 Tjänsteskrivelse - Miljöpris 2021 
 miljöpris 2021 - tidigare pristagare 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela Hylte kommuns miljöpris för år 2021 till 
xxxxxx. 
 

Beslutet skickas till  
Pristagaren 
Kommunfullmäktige 
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§80 

Livsmedelstaxa 2022 inom samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde  
(2021 SBN0187) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny Taxa inom 
livsmedelsområdet 2022, enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
SKR presenterade under september månad nytt underlag för taxa inom livsmedelsområdet 
samt för kontroll inom ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel.  
  
SKR har uppdaterat underlag och vägledning utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning 
som gjordes i april 2021 efter att EU:s nya kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Då 
infördes bland annat det nya begreppet annan offentlig verksamhet i svensk rätt och 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk. 
  
Underlaget innehåller flera nyheter jämfört med tidigare underlag, till exempel möjliggörs en 
succesiv övergång till efterhandsdebitering och helt nya avgiftsgrunder för kostnader för 
inköp under dold identitet och hantering av RASFF-ärenden. 
  
I samband med ny livsmedelstaxa utgår i bilaga 5, Taxor 2022, ”Taxebestämmelser för 
områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen 
och lagen om receptfria läkemedel 2022, bilaga 4.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Livsmedelstaxa 2022 
 Taxa 2022 - inom livsmedelsområdet 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny Taxa inom 
livsmedelsområdet 2022, enligt bilaga. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§81 

Gatubelysningspolicy  
(2020 SBN0244) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun” på 
remiss till kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, 
kommunstyrelsen, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, Hyltenämnden, folkhälsorådet, 
brottsförebyggande rådet, kommunala pensionärsrådet, kommunala tillgänglighetsrådet, 
Polisen och Trafikverket. Svar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 
december 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till ”Gatubelysningspolicy för Hylte 
kommun” då det saknas ett styrdokument för hantering av kommunens gatubelysningsnät. 
Samhällsbyggnadskontorets gata- och parkenhet har ansvar för drift/underhåll och 
investeringar på gatubelysningsnätet. Belysningsnätet har inventerats för att få en tydlig bild 
av vilka åtgärder och behov som behöver åtgärdas samt kostnaderna för detta. Det behövs 
dock en förankrad belysningspolicy för att kunna arbeta aktivt och effektivt med frågorna. 
Samhällsbyggnadsnämnden vill ha synpunkter på förslaget till policy innan vidare politisk 
behandling och skickar därför ut denna på remiss till de kommunala nämnderna, råden, 
bostadsstiftelsen samt andra berörda myndigheter. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Gatubelysningspolicy 
 Gatubelysningspolicy 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ”Gatubelysningspolicy för Hylte kommun” på 
remiss till kultur- och folkhälsonämnden, omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, 
kommunstyrelsen, Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, Hyltenämnden, folkhälsorådet, 
brottsförebyggande rådet, kommunala pensionärsrådet, kommunala tillgänglighetsrådet, 
Polisen och Trafikverket. Svar ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 
december 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

10 (18)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-19  
  

Samhällsbyggnadsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§82 

Remiss på samrådsförslag - Riktlinjer för avfallshantering 
Halmstads kommun  
(2021 SBN0166) 

Beslut 
Hylte kommun har inget att erinra gällande Riktlinjer för avfallshantering, Halmstad kommun 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun har blivit ombedd att lämna synpunkter på Halmstad kommuns Riktlinjer för 
avfallshantering. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss på samrådsförslag - Riktlinjer för avfallshantering, 

Halmstad kommun. 
 Remiss på samrådsförslag - Riktlinjer för avfallshantering Halmstads kommun 
 Riktlinjer för avfallshantering - samrådsversion 
 Jämförelsenyckel mellan nuvarande avfallsföreskrifter och samrådsversion för nya 

föreskrifter 

Förslag till beslut 
Hylte kommun har inget att erinra gällande Riktlinjer för avfallshantering, Halmstad kommun 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen Halmstads kommun 
Ks.diarium@halmstad.se 
Diarienummer: 2021/00231 
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§83 

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

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 
 §69 SBN AU Detaljplan – Tollsbo 1:19 m.fl. - godkännande av  granskningsutlåtande 

och antagande av detaljplanen 
 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 färdig handling tollsbo 
 Plankarta antagande-A3 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§84 

Detaljplan för Givagård 1:16 - Beslut om granskningshandling och 
beslut om antagande  
(2021 SBN0050) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
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 
 §70 SBN AU Detaljplan Givagård 1:16 mfl. - beslut om granskningshandling och 

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

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§85 

Beslut om samrådsredogörelse och beslut om granskning  
(2019 SBN0299) 

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

beslut om granskning 
 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 

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

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
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§86 

Anmälan av delegeringsbeslut – oktober 2021  
(2021 SBN0007) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut: 
Delegationslista - Lovärenden sep 2021 
Delegationslista - Bostadsanpassningsärenden sep 2021 
Delegationslista – Miljö juni-sep 2021 

Handlingar i ärendet 
 Anmälan av delegeringsbeslut - oktober 2021 
 Delegationslista - Lovärenden sep 2021 
 Delegationslista - Bostadsanpassningsärenden sep 2021 
 Delegationsbeslut miljö juni-sep 2021 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-19  
  

Samhällsbyggnadsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§87 

Information i kommande ärenden  
(2021 SBN0008) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
Samhällsbyggnadsnämnden ger i uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en 
skrivelse till REP-beredningen att skjuta till 500 000 kr för att uppföra nya toalettbyggnader 
vid badplatserna Ibro och Torup.  

Beskrivning av ärendet 
Miljöenheten 
- Utvärdering/återrapport – Hemleverans av alkohol i samband med catering 
VA- och renhållningsenheten 
- Tilläggsanslag för utbyggnad av Borabo återvinningscentral 2022  
- Utökad information – Förstudie överföringsledning Hyltebruk – Landeryd  
Stab 
- Revisionen – Fordonsgranskning 
- Ekonomichefen Lars Tingsmark informerar om Vegas Äng 
- Nyanställda på samhällsbyggnadskontoret presenterar sig för nämnden  
-Samråd Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Park- och gataenheten 
- Kostnadsberäkning för tillgängliga badplatser  
 
Byggenheten 
- Skogsinnehav  
- Samrådsredogörelse – beslut om granskning Parkstaden  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Information 
 Granskning av fordonhantering i Hylte kommun efter presentation 
 §87 KF Svar på motion angående tillgängliga badplatser 
 statistik-KIA-SBK-september 
 211028 Samråd Ks (002) 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-19  
  

Samhällsbyggnadsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 
Bengt-Åke Thorhall (L) yrkar på informationspunkten Kostnadsberäkning för tillgängliga 
badplatser att "Samhällsbyggnadsnämnden ger i uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att ta 
fram en skrivelse till REP-beredningen att skjuta till 500 000 kr för att uppföra nya 
toalettbyggnader vid badplatserna Ibro och Torup." 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden bifallit Bengt-Åke Thorhalls (L) yrkande.  
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-19  
  

Samhällsbyggnadsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§88 

Övriga frågor och meddelanden  
(2021 SBN0009) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 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 
 §106 KF Omlastningsyta Borabo - slutredovisning 
 §103 KF Revidering internkontroll 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av meddelanden. 
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