
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Carl Larsson (M)

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-10
Datum för anslags 
uppsättande

2019-12-12 Datum för anslags 
nedtagande

2020-01-03

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:30

Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 
ordförande), Carl Larsson (M), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), 
Gunnel Lindgren (KV), Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare Kjell Larsson (S)
Zofia Sarna (S)
Gunilla Magnusson (KV)

Övriga närvarande Stefan Andersson (miljöchef) §§109-116
Carolina Storberg (VA-och renhållningschef) §§109-116
Siv Modée (plan- och byggchef) §§109-116
Yelis Bilim (nämndsekreterare)
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Charlotte Karlsson (kostchef) §§109-116
Anton Larsson (utredare) §116
Emma Gröndahl (informations- och kanslichef) §116
Patrik Jigsved (miljö- och hälsoskyddsinspektör) §§109-116
Lina Lindespång (plan- och bygglovsadministratör) §§109-116
Björn Liljequist (projektingenjör) §§109-116
Mattias Andersson (driftingenjör) §§109-116
Andreas Segersten (praktikant) §§109-116
Ove Gustavsson (revisor) §116
Charlie Lindström (jurist/manager PWC legal) §116
Jens Bäckman (revisor) §116
Ingemar Steneteg (revisor) §116
Stigert Winterqvist (revisor) §116
Kristina Johansson (revisor) §116
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utses att justera Carl Larsson (M)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-12-11   

Protokollet omfattar §§109-117
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§109 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§110 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos

§111 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - ombudgeteringar

§112 Investeringar 2021 och plan för 2022-2024

§113 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§114 Sammanträdestider 2020 - samhällsbyggnadsnämnden

§115 Remiss - Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Nedre Ätran, Hylte kommun

§116 Information i kommande ärenden

§117 Övriga frågor och meddelanden 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer ärendelistan med ändring att ärende § 112 
utgår. Samhällsbyggnadsnämnden utser Carl Larsson (M) att tillsammans med ordförande 
Malin Thydén-Kärrman (S) justera protokollet.

4 / 15



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos 
(2019 SBN0002)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2019 uppgår till 26 171 000 kr. Prognosen för 
helåret är negativ med 1 470 000 kr (-5,6 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, 
efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 992 000 kr (-3,8 %).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 711 000 kr, inklusive beslutade 
ombudgeteringar på 4 905 000 kr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 10 586 000 kr.

Kommunfullmäktige har beslutat att frånta följande investeringar från investeringsstoppet:

- Reinvestering asfaltsbeläggning (3 530 000 kr)
- Va-serviser och anordningar (935 000 kr)
- Relining vattenledning Lindekulle (1 000 000 kr)
- Lukt åtgärder Torups reningsverk (500 000 kr)
- Reinvestering kost (86 000 kr)
- Raminvesteringar Samhällsbyggnadsnämnden (54 000 kr)
- Torups Centrum etapp 2 (540 000 kr)
- Exploatering Nyebro etapp 1 (590 000 kr)

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter elva månader
• Ärendebeskrivning SBN prognos efter elva månader
• Prognos SBN drift efter elva månader
• Prognos SBN investeringar efter elva månader
• Handlingsplan SBN efter elva månader

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§111

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - 
ombudgeteringar 
(2019 SBN0002)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få ombudgetera 6 135 000 kr kronor avseende 
investeringsprojekt enligt bilagor.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få ombudgetera medel från 2019 till 2020 för följande 
investeringsprojekt:

- 390 000 kr Reinvestering asfaltsbeläggning
- 200 000 kr Reinvestering maskiner och utrustning
- 590 000 kr Exploatering Nyebro etapp 1
- 596 000 kr Exploatering Marknadsplatsen
- 100 000 kr Samförläggning el Unnaryd
- 259 000 kr Luktåtgärder Torups ARV
- 4 000 000 kr Exploatering Unnaryd

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Ombudgeteringar
• 191128 Asfalt
• 191128 Maskiner
• 191128 Nyebro
• 191128 Marknadsplatsen
• 191128 Samförläggning Unnaryd
• 191202 Torups ARV
• 191210 Unnaryd expl

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få ombudgetera 2 135 000 kr kronor avseende 
investeringsprojekt enligt bilagor.

Tilläggsyrkande 
Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar på tillägg i begäran om ombudgetering med 4 000 000 kr 
för exploatering av fastigheten Unnaryd 1:49.
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Mötesdatum sid 7
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång   
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om samhällsbyggnadsnämnden bifaller eller 
avslår yrkandet. Ordföranden finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Mötesdatum sid 8
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112

Investeringar 2021 och plan för 2022-2024 
(2019 SBN0303)

Beslut
Ärendet utgår och kommer att behandlas på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 21 
januari 2020.
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Mötesdatum sid 9
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§113

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 SBN0008)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:
- Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 191101 - 191130
- Delegeringsbeslut lovärenden 191101 - 191130
- Delegeringsbeslut bostadsanpassningsärenden 191101 – 191130
- Redovisning anställningar november 2019
- Anskaffningsbeslut – lakvattenrening borabo deponi
- Anskaffningsbeslut – vattenmätare
- Delegeringsbeslut – avskrivning kundfodringar delår SBN 2019
- Beslut om åtgärdskrav – Borabo omlastningsstation

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut november 2019
• Delegationslista - Miljö- och hälsoskydd november 2019
• Delegationslista - Lovärenden november 2019
• Delegationslista - Bostadsanpassningsärenden november 2019
• Anskaffningsbeslut - lakvattenrening
• Anskaffningsbeslut - Vattenmätare
• Delegeringsbeslut - avskrivning kundfodringar delår SBN
• Beslut om åtgärdskrav - Borabo omlastningsstation
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Mötesdatum sid 10
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114

Sammanträdestider 2020 - samhällsbyggnadsnämnden 
(2019 SBN0349)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för nämnden och 
arbetsutskottet under 2020 med tillägg av ett extra nämndssammanträde 21 januari 2020:

Arbetsutskott – kl. 08.00
11 februari
10 mars
7 april
5 maj
9 juni
15 september
6 oktober
3 november
8 december

Nämnd – kl. 08.00
21 januari
18 februari
24 mars
21 april
19 maj
16 juni
22 september
20 oktober
17 november
15 december

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för 
samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott för 2020. Förslaget bygger på tider som är 
planerade utifrån de ekonomiska aktiviteterna under 2020. Arbetsutskottet börjar sina möten 
kl. 08.00 och även samhällsbyggnadsnämnden börjar sina möten kl. 08:00.
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Mötesdatum sid 11
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
• §85 SBN AU Sammanträdestider 2020 - samhällsbyggnadsnämnden
• Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för nämnden och 
arbetsutskottet under 2020:

Arbetsutskott – kl. 08.00
11 februari
10 mars
7 april
5 maj
9 juni
15 september
6 oktober
3 november
8 december

Nämnd – kl. 08.00
18 februari
24 mars
21 april
19 maj
16 juni
22 september
20 oktober
17 november
15 december
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 12
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§115

Remiss - Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Nedre 
Ätran, Hylte kommun 
(2019 SBN0333)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna följande yttrande angående förslag till 
skyddsföreskrifter:

2 § Paragrafen saknas i underlaget som är sänt till oss.
Skyddsföreskrifterna bör generellt kompletteras med en bilaga där det tydliggörs vad som 
menas med föreskrifterna. Det samhällsbyggnadsnämnden speciellt tänker på för Hyltes del 
inom vattenskyddsområdet är:

3 § a. Det bör förtydligas vad som menas med ”Lagring, utfyllnad och deponering av 
avfall…..”, om det menas att ingen form av avfall får lagras inomhus eller utomhus inom 
Primär skyddszon, som exempelvis att förpackningar i väntan på återvinning inte kan lagras 
inomhus eller om trädgårdsavfall inte får brytas ner i kompost.

3 § b. Ett förtydligande vad som menas med ”Lagring av farligt avfall är förbjuden” bör tas 
med, om det t.ex. menas att ett begagnat blybatteri till en bil inte får lagras inomhus på 
lämplig plats i väntan på transport till återvinningscentral.

5 § a. Bör förtydligas vad som menas med ”Nyanläggning av dagvattenanläggning från 
trafikerade ytor…..” om det även innefattar dikning i samband med anläggande av 
skogsbilväg.

6 § a. Bör förtydligas vad som menas med ”Lagring av naturgödsel får ej ske utan tillstånd”, 
om det även gäller köpt naturgödsel, och om det i så fall gäller en viss mängd.

Yttrande angående avgränsning mellan primär och sekundär skyddszon:
En motivering till varför den primära zonen innefattar en buffertzon om 50 meter intill de 
ytvatten med 12 timmars rinntid till råvattenintagen, oavsett om buffertzonen utgörs av 
hårdgjorda/täta ytor i tätorter med direkt avrinning till ytvattendrag eller om det utgörs av 
naturmark eller åker. Skulle inte 6 meters buffertzon räcka där det är naturmark och åker?

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande angående punkterna 6.9 Information och 
7.4 Information i konsekvensbeskrivning daterad 2018-04-30:
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Mötesdatum sid 13
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det bör förtydligas vem som ansvarar över att informationen om vattenskyddsföreskrifterna 
når ut till boende och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet.

Huvudmannen bör inte bara ta fram informationsmaterial, utan även sköta informationen till 
boende och verksamhetsutövare.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2019-751
Fastighetsbeteckning: Drängsereds-ryssbol 1:7, Gässelia 1:7, Gässelia 1:14 och Gässelia 2:4

Handlingar i ärendet
• §84 SBN AU Remiss - Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Nedre Ätran, 

Hylte kommun
• Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Halland angående nytt 

vattenskyddsområde med föreskrifter för Nedre Ätran
• Yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Halland angående nytt vattenskyddsområde 

med föreskrifter för Nedre Ätran
• Karta med Hylte kommun och Ätran

Tilläggsyrkande   
Martina Philip Carlsson (C) yrkar på följande tillägg i yttrandet:
- att den sekundära yttre skyddszonen tas bort, då denna inte har någon skyddande effekt.

Beslutsgång  
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om samhällsbyggnadsnämnden bifaller eller 
avslår Martina Philip Carlssons (C) tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår 
yrkandet.

Reservation   
Martina Philip Carlsson (C) och Carl Larsson (M) reserverar sig till förmån för Martinas 
tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommunstyrelsen
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Mötesdatum sid 14
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§116

Information i kommande ärenden 
(2019 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Miljöenheten
- Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus

VA- och renhållningsenheten
- VA- enheten håller utbildning/presentation om sin verksamhet

Stab
- Revisionen håller muntlig presentation av granskningen gällande snöröjningen
- Kommunledningskontoret håller muntlig presentation om projektet ”Strategi för utveckling 
och tillväxt i Hylte kommun.”

Plan- och byggenheten
- Tillsynsärenden:
Sanktionsavgift, olovligt byggande av fritidshus – Axet
Sanktionsavgift - Örnabäckshult

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information i kommande ärenden
• Revisionsrapport snöröjning Hylte kommun
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Mötesdatum sid 15
2019-12-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117

Övriga frågor och meddelanden 2019 
(2019 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 2019
• §159 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut
• §241 KS Undantag från investeringsstopp
• §245 KS Firmatecknare
• §247 KS Fortsättning investerings-, inköp-, övertids- och anställningsstopp
• §251 KS Begäran om medel - Samförläggning el i Unnaryd
• §255 KS Detaljplan Industriområde Kambo - Begäran om förnyat planbesked
• §257 KS Försäljning av mark - Stora Hässlehult
• §186 KF Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019
• §195 KF Policy för ersättning i vattenskyddsområden
• §200 KF Sammanträdestider 2020
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