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Plats och tid Hyltebruk kl. 08:00-10:45 
  
Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 

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

  
Ej tjänstgörande ersättare Kjell Larsson (S) 

Zofia Sarna (S) 
  
Övriga närvarande Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef) 

Siv Modée (Bygg- och miljöchef) 
Ann Backsten (Lokalvårdschef) 
Philip Norrman (sekreterare) 
Jenny Hagesjö (Kanslichef ) §88 
Camilla Johansson (Näringslivsansvarig) §92 

  
Utses att justera Johnny Winther (SD) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§83-93 
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ÄRENDELISTA 
§83 Godkännande av ärendelista och val justerare 

§84 Svar på remiss gällande handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 

§85 Rådens arbetsformer på remiss 

§86 Ansvarsöverlåtande fordonssamordning 

§87 Energibesparingsåtgärder 

§88 Vinterväghållning 

§89 Svar på motion om enskilda vägar 

§90 Svar på motion – återvinning av textilier 

§91 Anmälan av delegeringsbeslut 

§92 Information i kommande ärenden 

§93 Övriga ärenden och meddelanden 
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§83 

Godkännande av ärendelista och val justerare  
(2022 SBN0007) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och utser Johnny Winther (SD) att 
tillsammans med ordförande Malin Thydén Kärrman (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§84 

Svar på remiss gällande handlingsplan för att stärka barns 
rättigheter i Hylte kommun  
(2022 SBN0145) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar svar enligt bifogat yttrande till kultur- och 
folkhälsonämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har utarbetat ett förslag till handlingsplan för att stärka barns 
rättigheter i Hylte kommun. Det övergripande målet för handlingsplanen är att skapa en 
struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete 
samt att stärka barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör dem. 
  
Handlingsplanen är uppdelad i tre delmål: 
1. Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess tillämpning 
2. Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas 
3. Barn har kunskap om sina rättigheter 
  
Samtliga nämnder i Hylte kommun har ombetts att svara på handlingsplanen. Svar ska vara 
inne till kultur- och folkhälsonämnden senast den 31 oktober 2022. Handlingsplanen kommer 
att antas slutgiltigt i kommunfullmäktige. 
  

Handlingar i ärendet 
 §77 SBN AU Svar på remiss gällande handlingsplan för att stärka barns rättigheter i 

Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse - svar på remiss gällande handlingsplan för att stärka barns rättigheter 

i Hylte kommun 
 Yttrande - handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 
 Beslut KFN - Handlingsplan för att stärka barns rättigheter 
 Förslag till Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar svar enligt bifogat yttrande till kultur- och 
folkhälsonämnden.  
 

Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsonämnden  
 

Paragrafen är justerad 
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§85 

Rådens arbetsformer på remiss  
(2022 SBN0148) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot förslag till arbetsformer för råden. 

Beskrivning av ärendet 
Vid översyn av organisationen som genomfördes av demokratiberedningen inför ny 
mandatperiod 
föreslogs förändringar avseende de kommunala råden. Kommunfullmäktige beslutade därefter 
vid 
sitt sammanträde den 16 juni 2022, §59, att besluta i enlighet med demokratiberedningens 
förslag 
avseende råden. Kommunfullmäktige beslutade att slå ihop brottsförebyggande rådet och 
folkhälsorådet. Kommunfullmäktige beslutade att kommunala pensionärsrådet ska ha en 
liknande 
representation som kommunala tillgänglighetsrådet. 
  
Kommunfullmäktige gav också kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra ett arbete 
med att 
se över reglementen för samtliga råd. Kommunledningskontoret har därför tagit fram förslag 
till 
arbetsformer för råden. Förslaget föreslås ersätta rådens reglemente. Förslaget på arbetsformer 
har skickats på remiss till kommunens nämnder och råd för synpunkter och svar ska lämnas 
till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2022. 

Handlingar i ärendet 
 §78 SBN AU Rådens arbetsformer på remiss 
 Tjänsteskrivelse - rådens arbetsformer på remiss 
 Arbetsformer tillgänglighetsrådet 
 Arbetsformer pensionärsrådet 
 Arbetsformer folkhälso- och trygghetsrådet 
 Ärendebeskrivning - Rådens arbetsformer - på remiss 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot förslag till arbetsformer för råden. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§86 

Ansvarsöverlåtande fordonssamordning  
(2022 SBN0149) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända mot att ansvaret för fordonshantering 
överlåts till kommunstyrelsen och att detta skrivs in i kommunstyrelsens reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen om att överlåta 
ansvaret för fordonssamordningen till kommunstyrelsen. Tidigare har den övergripande 
fordonshanteringen skett inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Detta har dock inte 
varit reglerat i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.  
  
Kommunledningskontoret har konstaterat att det är en fördel om den fortsatta samordnade 
fordonshanteringen är kommunstyrelsens ansvar och att den sker i räddningstjänstens 
verksamhet. Det har tidigare funnits en tjänst ”fordonssamordnare”. Denna kommer framöver 
kunna vara placerad på kommunstyrelsen, räddningstjänsten. 
  

Handlingar i ärendet 
 §79 SBN AU Ansvarsöverlåtande fordonssamordning 
 Tjänsteskrivelse - ansvar fordonssamordning 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
 Remiss - ansvar för fordonssamordning 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända mot att ansvaret för fordonshantering 
överlåts till kommunstyrelsen och att detta skrivs in i kommunstyrelsens reglemente. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§87 

Energibesparingsåtgärder  
(2022 SBN0160) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra och 
återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt till nämnden, i enlighet med 
kommunstyrelsen beslut den 4 oktober 2022, KS §171. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontoret yttrande gällande julbelysning 
med följande justeringar:  
  

 att julbelysningen i Hylte kommun är tänd mellan den 25 november 2022 till 13 
januari 2023.  

 att träden vid Sjögårdsparken, sex stjärnor och flaggstång i Gästabudsparken ska vara 
tända. Samt att julgranen i Torup inte sätts upp då det sker ombyggnad vid 
busshållplatsen i Torup och således behöver det inte köpas in en solcells-slinga. 

 att skrivningen under julbelysning Hyltebruk ändras till att övriga träd Storgatan tänds 
med förbehåll att det är ledbelysning.  

  
  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2022, KS §171, att uppmana nämnderna i Hylte 
kommun 
att genomföra och återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt. Beslutet fattades bl.a. 
med anledning av att priserna på el och gas stiger runt om i Europa. Regeringen har vidare 
uppdragit till de statliga myndigheterna att vidta möjliga och lämpliga 
energibesparingsåtgärder t o m 31 mars 2023.  
  
Samhällsbyggnadskontoret arbetar redan med frågan och för det fall att 
energibesparingsåtgärder kan vidtas på verkställande nivå kommer dessa vidtas omgående. 
Bedöms det finnas andra åtgärder som inte är av verkställande art kommer dessa att lyftas 
vidare för beslut i nämnd. Energibesparingsåtgärder och beslut avseende dessa kommer i 
enlighet härmed följa den tågordning som gäller för kommunen som organisation. 
  
Då kommunstyrelsens beslut är en uppmaning riktad till nämnden föreslås nämnden ge 
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att genomföra 
åtgärderna skyndsamt och för det fall det behövs lyfta förslag till beslut i nämnden. 
Samhällsbyggnadskontoret ska återrapportera kontinuerligt och skyndsamt till nämnden.   
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - energibesparingsåtgärder 
 Beslut i kommunstyrelsen §171 - Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 
 Yttrande - Energibesparingsåtgärder SBN 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra och 
återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt till nämnden, i enlighet med 
kommunstyrelsen beslut den 4 oktober 2022, KS §171. 
 

Yrkanden 
Malin Thydén Kärrman (S) yrkar att julbelysningen i Hylte kommun är tänd mellan den 25 
november 2022 till 13 januari 2023.  
  
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar att skrivning under Julbelysning Torup ändras till att träden vid 
Sjögårdsparken, sex stjärnor och flaggstång Gästabudsparken ska vara tända. Samt att 
julgranen i Torup inte sätts upp då det sker ombyggnad vid busshållplatsen i Torup och 
således behöver det inte köpas in en solcells-slinga. 
  
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar att skrivning under Julbelysning Hyltebruk ändras till att övriga 
träd Storgatan tänds med förbehåll att det är ledbelysning.  
  
Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till de föreslagna yrkanden och i övrigt godkänna 
samhällsbyggnadskontorets yttrande till Julbelysning.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§88 

Vinterväghållning  
(2021 SBN0150) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om stämning i överensstämmelse med bifogad 
stämningsansökan, bilaga 1. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna fullmakt i ärendet för kanslichef och jurist 
Jenny Hagesjö att såsom kommunens ombud föra kommunens talan i domstol, anhängiggöra, 
utföra och bevaka, samt med rätt för henne att förordna annan i sitt ställe. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun genom samhällsbyggnadsnämnden och Redneck Solutions AB har ingått ett 
ramavtal om vinterväghållning. Avtalet gäller under perioden 2021-11-02 till 2023-10-31. 
Avtalet omfattar snöröjning och halkbekämpning på i avtalet angivna områden inom Hylte 
kommun.  
  
Under slutet av november och början av december 2021 fullgjordes inte avtalet från Redneck 
Solutions AB:s sida. Bolaget färdigställde inte de beställningar som gjordes av Hylte kommun 
i rätt tid och levererades dagboken för sent. 
  
Enligt avtalet ska vite utgå vid försening. För att vite ska utgå uppställs vissa förutsättningar. 
  
Ett krav om 107 250 kr jämte ränta har framställts gentemot bolaget.  
  
Samhällsbyggnadskontoret har under våren och hösten 2022 fört dialog med Redneck. 
Stiftelsen Hyltebostäder har under våren också framställt krav gentemot bolaget. Bolaget har 
först bestritt alla krav och sedan inte svarat. 
  
För att komma vidare med kravet är det relevant att nu vända sig till domstol. I en 
domstolsprocess prövas kommunens framställda krav.  
  
Om samhällsbyggnadsnämnden beslutar om stämning bör även en rättegångsfullmakt lämnas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse; vinterväghållning viteskrav 
 Stämningsansökan Redneck solutions Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om stämning i överensstämmelse med bifogad 
stämningsansökan, bilaga 1. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna fullmakt i ärendet för kanslichef och jurist 
Jenny Hagesjö att såsom kommunens ombud föra kommunens talan i domstol, anhängiggöra, 
utföra och bevaka, samt med rätt för henne att förordna annan i sitt ställe. 
  
 

Yrkande 
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar att Hylte kommun inte ska gå vidare med stämningsansökan mot 
Redneck Solutions AB. 
  
Christer Johansson (M) yrkar bifall till Bengt-Åke Torhalls (L) yrkande. 
  
Beslutsordning 
Ordförande ställer samhällsbyggnadskontorets förslag mot Bengt-Åke Torhalls (L) yrkande.  
  
Ordförande finner att samhällsbyggnadskontorets förslag har vunnit 
  
Votering begärs och verkställs  
  
Den som röstar för att ansöka om stämning röstar JA 
Den som röstar för att inte gå vidare med stämningsansökan röstar NEJ. 
  
Med röstsiffrorna 5 JA och 2 NEJ finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt kontorets förslag.  
  
  
Reservationer 
Bengt-Åke Torhall (L) och Christer Johansson (M) reserverar sig till förmån för Bengt-Åke 
Torhalls (L) yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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Omröstningslista: §88 
Ärende: Vinterväghållning,  2021 SBN0150 
 
Omröstningslista(or) 
Vinterväghållning 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Malin Thydén-Kärrman (S), ordförande X   
Bengt-Åke Torhall (L), 1:e vice ordförande  X  
Johnny Winther (SD), ledamot X   
Roger Andersson (S), ledamot X   
Lirim Mazreku (KV), ledamot X   
Martina Philip Carlsson (C), 2:e vice ordförande X   
Christer Johansson (M), ersättare  X  
Resultat 5 2 0 
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§89 

Svar på motion om enskilda vägar  
(2022 SBN0102) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Håkan Bengtsson (C) och Bo Eriksson (C) har lämnat in en motion där de föreslår att 
kommunen ser över och uppdaterar bidragsregler för enskilda vägar så att det blir 
kostnadsmässigt jämställt att bo utanför tätort som att bo i samhällen samt att tillräckliga 
ekonomiska medel budgeteras för detta.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2022, § 121, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen och att svaret ska 
vara inlämnat till kommunledningskontoret senast den 28 november 2022. 

Handlingar i ärendet 
 §80 SBN AU Svar på motion om enskilda vägar 
 Tjänsteskrivelse - Yttrande motion enskilda vägar 
 Yttrande - svar på motion om enskilda vägar 
 Motion - Enskilda vägar 
 §121 KSAU beslut - Motion angående enskilda vägar 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Yrkande 
Martina Philip Carlsson (C) yrkar bifall till motionen.  
  
Malin Thydén Kärrman (S) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadskontorets förslag.  
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer Marina Philip Carlssons (C) bifallsyrkande mot 
samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att samhällsbyggnadskontorets förslag har 
vunnit.  
  
  
Reservation  
Martina Philip Carlsson (C) reserverar sig till förmån för hennes bifallsyrkande. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§90 

Svar på motion – återvinning av textilier  
(2022 SBN0103) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag 
till svar på motionen från Anna Roos (c), som föreslår att samhällsbyggnadsnämnden utreder 
förutsättningarna för återvinning av textilier. Svar ska lämnas senast 28 november 2022.  
  
Det kommunala avfallsansvaret har under de senaste åren utökats efter det att ny lagstiftning 
på området har tillkommit.  
  
Det har handlat om både krav på separat insamling av matavfall, insamling av returpapper och 
nu senast krav att förpackningar ska samlas in separat from 2024.  
  
Det ställer krav på kommunerna att hantera nya krav inom avfallsområdet, både i närtid och 
på längre sikt. I EU:s nya avfallsdirektiv finns krav på separat insamling av textilavfall till 
2025 och regeringen har utrett frågan med uppgift att föreslå ett producentansvar för textil.1  
  
I dagsläget är det kommunerna som är ansvarig för insamling av textilier inom sitt 
avfallsansvar. När det gäller återvinning/återbruk av textilier är det vanligt att textilier samlas 
in separat i anslutning till kommunernas återvinningscentraler i samverkan med 
organisationer/privata aktörer.  
  
I Hylte kommun sker idag en viss insamling av textilier/kläder vid FTI insamlingsstationer. 
Samhällsbyggnadskontoret kommer utreda möjligheterna att påbörja samarbete med en aktör 
för återbruk och återvinning av textilier på Borabo återvinningscentral.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden anser motionen vara besvarad med hänvisning till att frågan ingår 
i det pågående arbetet inom ramen för det kommunala avfallsansvaret 
  
  
  
________________________________________ 
1 Producentansvar för textil- en del av den cirkulära ekonomin (SOU; 2020:72 
  

Handlingar i ärendet 
 §81 SBN AU Svar på motion – återvinning av textilier 
 Svar på motion - återvinning av textilier 
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 Motion - Återvinning av textilier 
 §123 KSAU Beslut - Motion angående återvinning av textilier 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen. 
 

Yrkande 
Roger Andersson (S) yrkar att beslutet formuleras om till följande mening: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§91 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 SBN0004) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt redovisningar av delegeringsbeslut som tagit 
sedan senaste sammanträdet med nämnden. 
  

 Delegeringsbeslut – Bygglov sep 
 Delegeringsbeslut – bostadsanpassning sep 
 Delegeringsbeslut – miljöärenden sep 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegeringsbeslut 
 Bostadsanpassning September 
 Bygglovsärenden september 
 Miljöärenden september 2022 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-26  
  

Samhällsbyggnadsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§92 

Information i kommande ärenden  
(2022 SBN0005) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
  

Beskrivning av ärendet 
  
Stab 
  

 Energirådgivning tillsvidareavtal (Katarina Paulsson)  
  

 Information om Svenskt näringslivs företagsranking kl 09.00 (Camilla Johansson, 
näringslivsstrateg) 

  
 Information om delanalys av medborgarundersökningen för företag (Camilla 

Johansson, näringslivsstrateg) Punkten utgår 
  

 Information om Samråd med kommunstyrelsen (Katarina Paulsson)  
  
  
Miljö 
  

 Behovsutredning miljö 2023-2025 (Siv Modée) 
  
  
  
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Information i kommande ärende 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-26  
  

Samhällsbyggnadsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-26  
  

Samhällsbyggnadsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§93 

Övriga ärenden och meddelanden  
(2022 SBN0006) 

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. 
  

 Statistik KIA september  
 Nya anställningar SBK augusti 

  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - övriga ärenden 
 Riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete ANTAGEN 
 statistik-KIA-SBK-september 
 Nya anställningar aug SBN 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av meddelanden 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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