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Plats och tid Bolmen kl. 08:00-10:15 
  
Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 

ordförande), Carl Larsson (M), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), 
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Övriga närvarande Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef) 
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Charlotte Karlsson  (Kostchef) 
Ann Backsten (Lokalvårdschef ) 
Philip Norrman (sekreterare) 
Elisabet Fredriksson (Projektledare) §102 
Mats Hoppe (tf Gata- och parkchef) §102 
Veronica Andersson  (Miljö- och hälsoskyddsinspektör) §102 
Amanda Backman Bengtsson  (Planarkitekt) §97 

  
Utses att justera Carl Larsson (M) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§94-103 
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ÄRENDELISTA 
§94 Godkännande av ärendelista och val justerare 

§95 SBN prognos efter 10 månader 

§96 Energirådgivning 2023 

§97 Kinnareds prästgård 1:1 - Beslut om granskningsutlåtande och beslut om antagande 

§98 Behovsutredning för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 2023 – 2025 

§99 Miljöpris 2022 

§100 Återrapportering av motion microplaster 

§101 Anmälan av delegeringsbeslut 

§102 Information i kommande ärenden 

§103 Övriga frågor och meddelanden 
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§94 

Godkännande av ärendelista och val justerare  
(2022 SBN0007) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och utser Carl Larsson (M) att 
tillsammans med ordförande Malin Thydén Kärrman (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§95 

SBN prognos efter 10 månader  
(2022 SBN0001) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 21 767 tkr. Helårsprognosen för 
de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 140 tkr (0,6 procent). 
Efter 10 månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse med 140 tkr i 
utfall.  
  
Under året har bygg- och miljöenheten tilldelats 150 tkr för att fortsätta projektet förfallna 
fastigheter året ut och gata- och parkenheten har tilldelats 400 tkr för att förstärka 
bemanningen inom enheten. Med anledning av omvärldsläget samt skenande priser har 
nämnderna, varav samhällsbyggnadsnämnden erhållit 188 tkr i tilläggsbudget från 
kommunens PKV-reserv (Prisindex för kommunal verksamhet).  
  
På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga 
sjuklönekostnader som gäller till och med april 2022. Belopp som har fördelats till 
samhällsbyggnadsnämnden är 299 tkr och har fördelats till verksamheterna gator, vägar, 
parkering som har drabbats mest av hög sjukfrånvaro under perioden. 
  
VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 839 tkr. För helåret 
prognostiseras ingen avvikelse vilket ger ett oförändrat balanserat underskott inför 2023. 
Utfallet efter 10 månader visar att verksamheten har hämtat hem 85 tkr av tidigare underskott. 
  
Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till – 5 070 tkr. Verksamheten 
prognostiserar att hämta hem 1 100 tkr av tidigare underskott. Om denna prognos kvarstår vid 
årets slut innebär det en negativ avvikelse på 3 970 tkr. Utfallet för avfallshanteringen efter 10 
månader visar att verksamheten hittills har hämtat hem 361 tkr av tidigare underskott.  
  
Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 13 819 tkr inklusive beslutad ombudgetering 
på 4 169 tkr och tilläggsbudget på 1 450 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar att 
nyttja 8 284 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 5 535 tkr. Den positiva avvikelsen 
mot budget utgörs till stor del av beläggningsarbete som har utförts i mindre omfattning mot 
bakgrund av kraftigt höjda priser på grund av världsläget. 
  
Helårsbudgeten för investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna vatten och 
avlopp och avfallshantering uppgår till 9 424 tkr inklusive ombudgetering på 324 tkr. 
Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse med 389 tkr vilket beror på projektet VA 
enligt SBN:s prioritering där det har tillkommit mer kostnader än budgeterat.  
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Handlingar i ärendet 
 §85 SBN AU Ekonomisk uppföljning - prognos oktober 
 Tjänsteskrivelse SBN prognos efter 10 månader 
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter 10 månader 
 Prognos SBN drift efter 10 månader 
 Prognos SBN investering efter 10 månader 
 Handlingsplan Taxefinansierade verksamheter efter 10 månader 
 Handlingsplan SBN efter 10 månader 
 Prognos SBN investering taxefinansierade verksamheter efter 10 månader 
 Prognos SBN drift taxefinansierade verksamheter efter 10 månader 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§96 

Energirådgivning 2023  
(2022 SBN0166) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att teckna avtal med Kungsbacka om 25 % tjänst 
energirådgivare från och med 1 januari 2023 och tillsvidare och ger kontorschef delegation att 
teckna avtal. 

Beskrivning av ärendet 
Hylte kommun samverkar idag med Kungsbacka kommun om energirådgivning och har 
möjlighet att förlänga samarbetet. Tidigare har avtal tecknats för ett år i taget men förslaget är 
att teckna ett tillsvidareavtal med en uppsägningstid på sex månader innan årsskiftet det år 
som avtalet skall upphöra. Sägs inte avtalet upp löper det på ett år till. 
  
Verksamheten finansieras till ca 60 % via bidrag från Energimyndigheten och resterande 
kostnad står kommunen för. Hylte kommun har beviljats 96 tkr i bidrag för 2023 (sju 
månaders bidrag) vilket innebär att kommunens kostnad uppgår till 78 500 kr (fem månader à 
15 000 kr samt resekostnader 3 500 kr för tio tillfällen). Bidragsdelen från Energimyndigheten 
kan höjas och sänkas samt debitering till kommunen indexregleras med 2 % höjning per år. 
  
Samarbetet med Kungsbacka kommun innebär att Hylte kommun disponerar 25 % av tjänst 
energirådgivare som är tillgänglig måndag-fredag på e-post och telefon. Kungsbacka kommun 
är arbetsgivare för energirådgivaren. 

Handlingar i ärendet 
 §86 SBN AU Förnyelse av avtal - energirådgivning 
 Tjänsteskrivelse - Energirådgivning 
 Avtal - Energirådgivning 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att teckna avtal med Kungsbacka om 25 % tjänst 
energirådgivare från och med 1 januari 2023 och tillsvidare och ger kontorschef delegation att 
teckna avtal. 
 

Beslutet skickas till  
Kungsbacka kommun 
 

Paragrafen är justerad 
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§97 

Kinnareds prästgård 1:1 - Beslut om granskningsutlåtande och 
beslut om antagande  
(2022 SBN0065) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet, förslag till 
revideringar och beslutar att anta detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan gällande Kinnareds 
Prästgård 1:1. Syftet med detaljplanen är ett möjliggöra för markanvändningen bostäder, 
centrum och verksamheter på platsen som ligger centralt i Kinnared, Hylte kommun.  
  
Förslaget har varit ute på samråd 2022-05-30 till 2022-06-20. De synpunkter som kom in 
under perioden sammanställdes i en samrådsredogörelse, som godkändes av 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-21 (§76). 
  
Planförslaget har därefter varit ute på granskning i enighet med plan och bygglagen mellan 
2022-09- 26 – 2022-10-10. Planförslaget har varit tillgängligt på kommunens hemsida och på 
samhällsbyggnadskontoret. Under granskningstiden har 4 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 
 §87 SBN AU Kinnareds prästgård 1:1 - Beslut om granskningsutlåtande och beslut om 

antagande 
 Tjänsteskrivelse - Kinnareds prästgård 1:1 - Godkännande av granskningsutlåtande 

och antagande av detaljplan 
 Granskningsutlåtande_KinnaredPrästgård 
 Planbeskrivning_Antagandehandling 
 Plankarta_Antagtandehandling 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet, förslag till 
revideringar och beslutar att anta detaljplanen. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§98 

Behovsutredning för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 
2023 – 2025  
(2022 SBN0169) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa behovsutredningen för 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 2023 - 2025, med justeringen att skrivelsen Hav 
i balans samt levande kust och skärgård på sidan 26 tas bort. 

Beskrivning av ärendet 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen ansvar för att se till att samhällsbyggnads-och tillsynsnämnden har 
tillräckliga resurser för att systematiskt genomföra sitt uppdrag. För att skapa förutsättningar 
för det har denna behovsutredning tagits fram, som bygger på en gemensam modell för 
samverkan Väst.  
  
Behovsutredningen omfattar i första hand myndighetsutövningen inom miljö- och 
hälsoskyddet, alkohol-, tobak och livsmedelskontrollen.  
  
Behovsutredningen redovisar resursbehov respektive tillgängliga resurser över en 3-årsperiod, 
för att kunna visa på hur tillsynen behöver utvecklas över tid för att bättre bidra till att nå 
miljömålen samt mot de förändringar som sker i lagstiftningen och andra krav som ställs. 
Behovsutredningen revideras årligen och ska fastställas av nämnden kopplad till budgeten. 
  
Som myndighetsnämnd ska samhällsbyggnadskontoret enligt miljöbalken och flera andra 
områdens lagstiftningar föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn 
och redovisa vilket resursbehov som finns.  

Handlingar i ärendet 
 §88 SBN AU Behovsutredning för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 2023 

– 2025 
 Tjänsteskrivelse - Behovsutredning, 2023  - 2025 
 Behovsutredning, 2023 - 2025 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa behovsutredningen för 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 2023 - 2025 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
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Tillsynsnämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§99 

Miljöpris 2022  
(2022 SBN0170) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela Hylte kommuns miljöpris för år 2022 till Johan 
Edenholm.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden skall dela ut ett miljöpris för förtjänstfullt arbete inom 
miljöområdet i Hylte kommun. Förening eller enskild kan föreslå kandidater till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
  
I år har det kommit in en nominering, vilket bifogas som handling i detta ärende. 
  

Handlingar i ärendet 
 tjänsteskrivelse - Nominering av miljöpris, 2022 
 nominering miljöpris 2022 
 Nominering miljöpristagare 2021 
 miljöpris 2022 - tidigare pristagare 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela Hylte kommuns miljöpris för år 2022 till xxxxxx 
 

Beslutet skickas till  
Pristagaren 
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§100 

Återrapportering av motion microplaster  
(2019 SBN0264) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar svar till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
  
Martina Philip (C) lämnade 2019 in en motion om mikroplaster. I motionen föreslogs  
  

 att Hylte kommun inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som 
innehåller mikroplaster. 

  
 att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan 

anpassa vattenreningsverken för att minimera utsläpp av mikroplaster i 
vattendrag. 

  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019/§94 föreslå kommunfullmäktige att motionens 
första att-sats avslås, och motionens andra att-sats blir bifallen.  
  
Kommunfullmäktige beslutade (2020/§26) i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
  

Handlingar i ärendet 
 §90 SBN AU Återrapportering motion microplast – anpassning av avloppsreningsverk 
 Motion microplast - anpassning av avloppsreningsverk 
 Svar motion microplast - anpassning av avloppsreningsverk 
 Naturvårdsverket mikroplast 2019 NV-08867-17 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar svar till kommunfullmäktige.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§101 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 SBN0004) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut 

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

 Delegeringsbeslut – Bygglov okt 
 Delegeringsbeslut – Miljö okt 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - anmälan om delegeringsbeslut 
 Delegationslista bygglov 221001-221031 1 
 Delegeringsbeslut Miljö okt 1 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§102 

Information i kommande ärenden  
(2022 SBN0005) 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen 

Beskrivning av ärendet 
  
Stab 

 Förslag på sammanträdestider för 2023 
 Internkontrollplan 2023 

  
Bygg och miljö 

 Tillsynsplan, miljö (Siv Modée) 
 Kontrollplan för livsmedel 2023 -2025 (Siv Modée) 
 Behovsutredning, bygg (Siv Modée) 

  
Gata och park 

 09.00 Belysningsstrategi (Mats Hoppe, Elisabet Fredriksson)  
  
  
VA och Renhållning 

 Information om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar  
 Information om vattensituationen i Unnaryd  

  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - information i kommande ärenden 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§103 

Övriga frågor 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. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - övriga frågor och meddelanden 
 statistik-KIA-SBK-oktober 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av meddelanden 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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