
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-15

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bengt-Åke Torhall (L)

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

Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-15
Datum för anslags 
uppsättande

2020-09-15 Datum för anslags 
nedtagande

2020-10-07

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Asken, Forum kl. 08:00-09:30

Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 
ordförande), Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande Stefan Andersson (miljöchef)
Siv Modée (plan- och byggchef) §§46-58
Yelis Bilim (nämndsekreterare)
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Anna Sjödell (controller)
Lina Lindespång (bygglovshandläggare) §§46-58

Utses att justera Bengt-Åke Torhall (L)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2020-09-15   

Protokollet omfattar §§46-59

1 / 23



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-15

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§46 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§47 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut och prognos efter 8 
månader

§48 Uppföljning internkontrollplan 2020

§49 Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss

§50 Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2020

§51 Yttrande över remiss om tillståndsansökan för en ny vindkraftspark Vimmelstorp

§52 Svar på skrivelse från revisionen

§53 Förslag till avtal om interkommunal samverkan mellan kommunala miljönämnder, 
Falkenberg, Varberg och Hylte

§54 Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län samt upphävande av 
Vägverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 26

§55 Remiss - Förslag till nya trafikföreskrifter för Hallands län

§56 Samråd Parkstaden

§57 Upphandlingssamverkan - Livsmedel 2020

§58 Information i kommande ärenden

§59 Övriga frågor och meddelanden
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§46

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2020 SBN0001)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan och utser Bengt-Åke 
Torhall (L) att tillsammans med Malin Thydén-Kärrman (S) justera protokollet.

Paragrafen är justerad
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§47

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Delårsbokslut 
och prognos efter 8 månader 
(2020 SBN0002)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 26 795 000 kr. Prognosen för 
helåret är negativ med 3 928 000 kr (-14,7%) innan periodisering VA och avsättning deponi, 
efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 1 055 000 kr (-3,9 
%).

Nämnden visar en negativ avvikelse vid delåret på 256 000 kr (-1,4 %) innan periodisering 
VA och avsättning deponi, efter periodisering samt avsättning är avvikelsen positiv på 2 845 
000 kr (16,1 %).

Detta beror på att man har haft lägre kostnadsutfall för bostadsanpassningar, uppjustering 
hyror och kapitalkostnad, kompensation från Hyltebostäder avseende fasta kostnad för 
vinterväghållning 2019 samt 2020.

Den negativa prognosen vid årets slut förklaras av förväntade kostnader för färdtjänst, 
fritidskort, livsmedel samt förbrukningskostnader för el och anslutningsavgifter. Ökade 
kostnader på grund av nytt avtal med renhållningsentreprenaden Sandahls med ny 
betalningsmodell i kombination med en högre fast kostnad.

Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, dock har 
verksamheterna i prognosen antagit att man blir kompenserad för löneökningen. 
Tilläggsanslaget för det nya löneavtalet jan till aug uppgår till 16 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under året fått tilläggsbudget för:

- Förfallna hus 150 000 kr

- Samförläggning Drängsered 495 000 kr

4 / 23



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-15

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Justering kapitalkostnader 341 000 kr

- Gång och cykelväg Torup 75 000 kr

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 000 kr. Prognosen för helåret är positiv 
med 1 555 000 kr. Avvikelsen beror dels på att projekt 112 Exploatering marknadsplatser inte 
förväntas hinna använda samtliga investeringsmedel samt på projektet 176 Parkstaden där 
endast detaljplanen kommer göras under 2020. För projektet 014 Unnaryd 1:49 är 
byggentreprenad ej upphandlad ännu varför prognosen är sänkt till 2 000 000 kr. 
Tillväxtutskotten avvaktar med 220 Detaljplan Kambo varför prognosen sänks till 0.

En annan anledning till avvikelsen beror på investering Lindekullen som fanns hos nämnden 
under 2019. Slutkostnaden för projektet landade på 1 355 000 kr vilket innebär en negativ 
avvikelse med 355 000 kr mot budgeten på 1 mkr. Projektet kommer belasta 
investeringsbudgeten negativt under 2020 eftersom det inte finns någon budget för projektet 
under detta år.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut och prognos efter åtta månader
 Delårsbokslut och prognos efter åtta månader SBN 2020
 Delårsbokslut Vatten och Avlopp 2020
 Konsultkostnader delårsbokslut Investeringar SBN 2020
 Konsultkostnader delårsbokslut Drift SBN 2020
 Handlingsplan SBN efter åtta månader

Paragrafen är justerad
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§48

Uppföljning internkontrollplan 2020 
(2020 SBN0197)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 24 mars 2020, § 21, internkontrollplan för 2020. 
Planen togs fram baserad på riskanalys som genomförts tillsammans med nämnden och 
kontoret.

Planen innehåller 16 olika kontrollmoment varav sju moment ska följas upp efter april, 
augusti och december månads slut. Övriga moment följs upp i samband med bokslutet.

Felanmälan gata-park – fungerar men behöver utvecklas
Under året har ett arbete inletts med att förbättra kommunens e-tjänst för felanmälan som nås 
via hemsidan. Av 207 inkomna ärenden (per 2020-08-19) gäller 175 ärenden gata-parkfrågor. 
Antalet inkomna ärenden visar på en ökning av antalet ärenden vilket kan ha olika 
anledningar. Personer som vid personliga möten och telefonsamtal vill anmäla något 
uppmanas i större utsträckning att använda tjänsten på hemsidan. När felanmälan inkommer 
till kontaktcenter via telefon eller besök lägger de in felanmälan direkt i tjänsten. Det finns 
många vägar in att lämna felanmälan men gata-parkenheten och kontaktcenter arbetar för att 
så många anmälningar som möjligt ska registreras i kommunens e-tjänst för att möjliggöra 
statistik och uppföljning.

                            Inkommit      Under handläggning      Avslutat

Gata                        51                      6                          45
GC-banor                 15                      1                          14
Badplatser               7                        0                          7
Lekplatser               6                        0                          6
Park                       7                        3                          4
Motionsspår            2                        0                          2
Vinterväghållning    2                        0                          2
Renhållning            1                        0                          1
Gatubelysning         84                      1                          83
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                            175

Felanmälan gatubelysning – fungerar men behöver utvecklas
Kommunen har avtal med Trafiksystem Väst AB vad gäller drift och underhåll av 
gatubelysningsnätet. I avtalet regleras när löpande underhåll enligt plan och hur reparationer 
och arbete vid fel ska utföras. De felanmälningar som inkommer via kommunens e-tjänst (se 
ovan under gata-park) vidarebefordras till entreprenören för åtgärd och avstämning sker.

Debitering av tillsynsavgifter miljöenheten - fungerar
Debitering sker enligt fastlagd rutin. Vissa debiteringar har skjutits upp p g a covid-19 och 
avser i första hand köldmedier, alkohol och tobak.

Tillsynsplan miljöenheten – fungerar delvis
Med anledning av covid-19 har inspektioner på plats legat nere under april, maj och juni. 
Under juli och augusti har inspektioner gjorts med hänsyn till Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer.

Inom livsmedelsverksamheten kommer det att uppstå en viss tillsynsskuld. För året kvarstår 
det 59 tillsynsbesök som troligen inte kommer att genomföras utan får skjutas upp till 
kommande år. Miljöskydd är mindre påverkat då tillsynen har styrts om till skrivbordstillsyn 
(t.ex. miljörapporter) och avloppsinventering.

Egenkontrollprogram kost - fungerar
Under juli och augusti har elva inspektioner gjorts med bl.a kontroll av egenkontrollprogram.

Provtagning vatten och avlopp - fungerar
Genomförda stickprov visar att testresultaten ligger inom antagna regler och riktlinjer.

Debitering av VA- och renhållningsavgifter - fungerar
Genomförda stickprov visar att debiteringarna stämmer med taxan.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontroll 2020

Paragrafen är justerad
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§49

Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss 
(2020 SBN0163)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2020, § 91, att skicka förslag på lokala 
ordningsföreskrifter på remiss till kommunens nämnder. Remissvar ska vara 
kommunledningskontoret tillhanda senast den 1 oktober 2020.

Gällande lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2007 och byggde på ett 
förslag från dåvarande SKL. Kommunledningskontoret har sett över förskrifterna både vad 
gäller språket och innehåll, bland annat mot bakgrund av en ny tobakslagstiftning 2019.

Ordningslagen (1993:617) kan kompletteras med lokala ordningsföreskrifter. Kommunerna 
har stor frihet att bestämma vilka lokala ordningsföreskrifter som behövs i kommunen. Syftet 
med att ge kommunerna dessa befogenheter är att ge kommunerna nödvändig flexibilitet samt 
för att möjliggöra anpassning av föreskrifterna utifrån samhällsutvecklingen. Kommunernas 
befogenheter är inte begränsade till innehåll eller viss typ av föreskrift såsom förbud, tillstånd 
eller anmälningsplikt. Föreskrifterna får dock inte komma i konflikt med författning av högre 
valör eller gälla sådant som måste regleras genom lag. Föreskrifterna får dessutom inte vara 
för långtgående. De ska ha en tillräckligt tydlig utformning.

Föreskrifterna ska vara lagliga, lämpliga och ändamålsenliga. Kommunen ska därför anmäla 
de antagna föreskrifterna till länsstyrelsen som har befogenhet att upphäva sådana föreskrifter 
som länsstyrelsen anser strider mot ordningslagen.

Samhällsbyggnadskontoret lämnar kommentarer till förslag till lokala ordningsföreskrifter i 
bilaga.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Revidering lokala ordningsföreskrifter
 Kontorets förslag
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets förslag.

Yrkanden
Martina Philip Carlsson (C) yrkar att samhällsbyggnadskontoret stryker meningen med tikar 
som ska hållas kopplade.
 
Beslutsgång 
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
bifaller eller avslår Martina Philip Carlssons (C) yrkande. Ordföranden finner att 
arbetsutskottet avslår yrkandet och beslutar enligt kontorets förslag till beslut.

Paragrafen är justerad
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§50

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 
2020 
(2020 SBN0137)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera nämndens delegeringsordning i enlighet med 
förslaget.

Beskrivning av ärendet
Syftet med att delegera beslutanderätten till samhällsbyggnadskontoret är att skapa en effektiv 
administration som snabbt kan serva medborgarna. Samhällsbyggnadsnämnden reviderade sin 
delegeringsordning i november 2019 och samhällsbyggnadskontoret föreslår nu att den 
revideras igen.

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 att delegaters beslut kan överklagas på samma sätt som 
nämndens.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden
 Förslag -Delegeringsordning samhällsbyggnadsnämnden reviderad september 2020

Paragrafen är justerad
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§51

Yttrande över remiss om tillståndsansökan för en ny vindkraftspark 
Vimmelstorp 
(2020 SBN0171)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avstyrka ansökan med nuvarande förutsättningar och 
lämnar vissa synpunkter:

- Avståndet mellan vindkraftsverk i parken och närmsta bostadshus bör bara minst 1000 
meter.

- Vindkraftsverken bör vara högst 150 meter. Detta för att minska störningen av 
hinderbelysningen

- Vindkraftsparken bör förses med radarstyrd hinderbelysning.

- Företaget bör ordna med återkommande information till närboende och berörda under 
projektarbetets gång. Under byggtiden bör det finnas skriftliga kontaktuppgifter vid 
byggplatsen till kontaktperson på platsen.

- Vid kommande mätningar av buller från vindkraftsverken bör det i kontrollprogrammet 
finnas med både emissions- och immissionsmätningar för att visa att bullerkraven klaras.

Beskrivning av ärendet
Dnr 2020-312

Länsstyrelsen i Östergötland har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden för att ge 
möjlighet till yttrande om rubricerad ansökan, en tillståndsansökan från Eno energy Sweden 
AB. Detta gäller en vindkraftspark benämnd Vimmelstorp i Gislaveds kommun. 
Vindkraftsparken ligger ca 5 km öster om Skeppshult, strax norr om Hylte kommun.

Ansökan omfattar 9 vindkraftsverk alla inom Gislaveds kommun men flera mycket nära 
gränsen till Hylte kommun (några hundra meter). Den sökta totalhöjden är på högst 200 
meter. Verksamheten har beteckningen B samt koden 40.90 enligt bilagan till förordningen.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att avstyrka projektet med 
vissa synpunkter utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer. Dock finns skäl att i projektets 
nuvarande utformning avstyrka utifrån Hylte kommuns kommunstyrelses tidigare 
ställningstagande ur planeringssynpunkt.
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Vindkraftsprojektets nya verk ligger inom Gislaveds kommun vilket gör att Hylte kommun 
inte kan använda det kommunala vetot.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss om tillståndsansökan för en ny vindkraftspark 

Vimmelstorp
 Yttrande över tillståndsansökan för vivindkraftspark, Vimmelstorp
 Tillståndsansökan Vimmelstorp
 MKB Vimmelstorp
 Samrådsredogörelse BILAGA 3
 Bilaga 4 -Fotomontage
 Bilaga 6 -Ljudberäkning
 Bilaga 7 -Skuggberäkning

Paragrafen är justerad
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§52

Svar på skrivelse från revisionen 
(2020 SBN0206)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna svar på skrivelse om entreprenadinköp enligt 
bilaga.

Beskrivning av ärendet
Den 27 augusti 2020 inkom en skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden från revisionen där 
man önskar svar på frågor kopplade till kommunens avtal med en av entreprenörerna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - svar på skrivelse från revisionen
 Skrivelse från Revisionen 27 augusti 2020
 200907 Svar revisionen

Paragrafen är justerad
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§53

Förslag till avtal om interkommunal samverkan mellan kommunala 
miljönämnder, Falkenberg, Varberg och Hylte 
(2020 SBN0181)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta bilagt avtalsförslag att gälla tillsammans med 
Varberg och Falkenbergs kommuner.

Beskrivning av ärendet
Dnr 2020-631

Falkenbergs och Varbergs miljönämnder har kommit med förslag till avtalsskrivning för 
ömsesidigt utbyte av kompetenser där även Hylte kommun bjuds in att delta.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta förslaget till avtal för samverkan.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse- Avtal om interkommunal samverkan inom miljöområdet för tillsyn
 Samverkansavtal Vbg, Fbg och Hylte 9 juli 2020

Paragrafen är justerad
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§54

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län samt 
upphävande av Vägverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning 
på väg 26 
(2020 SBN0169)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har skickat förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län samt upphävande 
av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:214) om hastighetsbegränsning på väg 26 i Hallands 
län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. Remissvaren ska 
vara Trafikverket tillhanda senast den 24 augusti 2020. Samhällsbyggnadskontoret har begärt 
och beviljats förlängd svarstid till den 30 september 2020.

Den del av förslaget som berör Hylte kommun är väg 26 från cirkulationen vid väg 730 
Ekeryd, (Landerydsvägen) norrut till och med väg 871 strax innan Jönköpings länsgräns. 
Förslaget innebär att hastigheten på sträckan sänks från 90 km/h till 80 km/h. De delar som 
planeras att hastighetsänkas saknar idag mitt-separering.

Huvudanledningen till förändringen är trafiksäkerhet och möjligheten att svara upp mot 
antagen NOLLVISION, häri ligger Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete – att minska på antalet 
personer som årligen dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Ekonomiska medel saknas idag 
för att göra en mitt-separering (två + ett väg med mitträcke) på denna sträcka, det gör att en 
sänkning anses vara en fullgod lösning ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Det kan dock konstateras att väg 26 är en nationell väg och prioriterad i den nationella 
transportplanen för att byggas ut men likväl saknar denna sträcka finansiering för 
ombyggnation. Miljöaspekten är en annan del vägs in i arbetet med väg 26 då staten har ett 
koldioxidmål att förhålla sig till och mängden utsläpp skall minska.

Enligt Trafikverkets beräkningar kommer förslaget att resultera i något ökade 
samhällsekonomiska kostnader i form av längre restider. Samhällsekonomisk nytta men 
framförallt ökad trafiksäkerhet i kombination med lägre utsläpp av Co2 och minskade 
fordonskostnader överstiger de samhällsekonomiska effekterna av ökad restid för last- och 
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persontrafik enligt verkets beräkningar. Detta innefattar även sjuktransporter, arbetspendling 
samt kollektivtrafik.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län
 Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 26, Hallands län
 Kartbilaga väg 26
 Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Hallands län
 Bilaga Tillgänglighetsindex
 Bilaga Sampers
 Sverigekarta - Tillgänglighetsindex
 Sverigekarta - Konsekvenser av hastighetsjusteringar

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom Trafikverkets förslag på förändringar 
av hastigheter på väg 26 (Nissastigen genom Hylte kommun).

Paragrafen är justerad
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§55

Remiss - Förslag till nya trafikföreskrifter för Hallands län 
(2020 SBN0176)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har skickat förslag till nya föreskrifter för Hallands län samt upphävande av 
Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2016:2) om bärighetsklasser i Hallands län på remiss. 
Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. Remissvaren ska vara 
Trafikverket tillhanda senast den 17 september 2020. Samhällsbyggnadskontoret har begärt 
och beviljats förlängd svarstid till den 25 september 2020.

Väghållningsmyndigheten (Trafikverket) i Hallands län har för avsikt att ändra 
bärighetsklasser på vissa vägar i Halland. Verket föreslår därför att deras nuvarande 
föreskrifter om bärighetsklassning för BK1 upphör att gälla och nya föreskrifter tas avseende 
en uppgradering till BK4. Detta avser endast de vägar och broar som klarar en bärighet på 
dagens BK1 klassning.

Trafikverket har gjort och gör förstärkningsåtgärder för att klara ett högre fordonstryck på de 
vägar och broar där de är väghållare. Detta för att kunna utnyttja det allmänna vägnätet för 
fordon med en högre fordonsvikt vilket skall öka kapaciteten på nätet.

Enligt remissförslaget rör det sig inte om några vägar i Hylte kommun utan berör i första hand 
det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. Förändringen får därför ingen påverkan 
på Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Remissvar avseende förslag om förändring av bärighetsföreskrifter 

för Hallands län - TRV 2020/25155
 Konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för Hallands län
 Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Hallands län

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot förslaget om bärighetsklasser i Hallands 
län.
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§56

Samråd Parkstaden 
(2020 SBN0196)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planförslaget och ställer ut det på samråd.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret håller på att ta fram en detaljplan för Västra Hylte 1:211, ett nytt 
centrumutvecklingsprojekt i centrala Hyltebruk, så kallat Parkstaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde centralt i Hyltebruk med 
plats för annan byggnation såsom förskola, handel, besöksanläggning samt parkmiljöer.
 
Planområdet är strax under 6 ha.

Planen befinner sig nu i samrådsskedet och en samrådshandling har tagits fram. Syftet med 
samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
Samrådet omfattar sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt 
intresse av planen. Efter plansamrådet sammanställs synpunkterna och 
samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till hur man går vidare med planförslaget.

Förslaget kommer vare ute på samråd under oktober månad.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Samråd - Parkstaden
 Planbeskrivning
 Plankarta

Paragrafen är justerad
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§57

Upphandlingssamverkan - Livsmedel 2020 
(2020 SBN0025)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Gemensamma 
principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland.

Beskrivning av ärendet
Hallands region- och kommunchefer har beslutat att samverkan ska ske inom upphandling i 
Halland. Ett av områdena är livsmedel, vilket årligen omsätter ca 215 miljoner SEK/år. För att 
öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets- och hållbarhets- och djurskyddskrav på 
livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbart är det viktigt att det finns ett politiskt stöd 
för att upphandla dessa produkter.

Livsmedelsnätverket i Halland (Hallands kommuner och Region Halland) har arbetat fram 
gemensamma principer som bestämmer långsiktig inriktning gällande livsmedel inom de 
offentliga måltiderna.

Arbetsgruppen för Livsmedelsnätverket i Halland presenterade sitt förslag till 
Upphandlingssamverkan inom området ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel i 
Halland” för Chefsgrupp Halland 4 december 2019.

Samtliga kommuner och region var överens om innehållet i styrdokumentet. Vilken typ av 
styrdokument beslutas av respektive part.

Ärendet var uppe på samhällsbyggnadsnämnden 16 juni 2020 men på grund av att man i 
beslutsmeningen inte formulerade att antagande av förslaget skulle tas av kommunfullmäktige 
behöver samhällsbyggnadsnämnden nu ta om beslutet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Upphandlingssamverkan: Gemensamma principer för inköp av 

livsmedel till de offentliga köken i Halland
 2020-02-17 Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i 

Halland

Paragrafen är justerad
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§58

Information i kommande ärenden 
(2020 SBN0006)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
VA-enheten
- Omlastningsyta

Stab
- Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism – på remiss
- Miljöpris 2020

Plan- och byggenheten
- Tiraholm x:x
- Givargård x:xx
- Bökås x:x

Kostenheten
- Ombyggnationen på Örnaskolan
 
 
 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information i kommande ärenden
 §102 KSAU Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Paragrafen är justerad
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§59

Övriga frågor och meddelanden 
(2020 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av meddelanden och tagit emot två 
förslag på ärenden som skickas vidare för behandling till nästkommande arbetsutskott. 

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

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden
 §6 KF Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Hallands 

län
 §58 KF Årsredovisning 2019
 §73 KF Revidering riktlinje och policy internkontroll
 §74 KF Revidering riktlinje investeringar
 §75 KF Avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i Hylte kommun
 §76 KF Revidering lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

inom Hylte kommun
 §77 KF Begäran om medel - Renovering Örnaskolans kök
 §95 KF Justering ramar 2020 och framåt kapitalkostnader
 Avsägelse - SBN
 Dom - Förvaltningsrätten Göteborg Mål nr 2552-20
 Dom - Kammarrätten Göteborg Mål nr 1609-20
 Kvartalsrapport Hylte Q2 2020

 
Övrigt
 
Martina Philip Carlsson (C) vill väcka två ärenden till samhällsbyggnadsnämnden. Hon 
föreslår att: 
1. samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan minska 
elförbrukningen samt vad de enskilda förslagen innebär i form av lägre kostnad.
2. samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheten till en säker gångväg 
mellan pendlarparkeringen vid Ekerydsrondellen och busshållplatsen på Landerydvägen.
 
Arbetsutskottet har tagit emot ärendena och skickar det vidare till nästkommande 
arbetsutskott för behandling.
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