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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Martina Philip Carlsson (C)

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-15
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-11:00

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

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

Övriga närvarande Stefan Andersson (Miljöchef)
Carolina Storberg (VA- och renhållningschef) §§85-95, §98
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare) §96
Siv Modée (Plan- och byggchef) §§85-96, §98
Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Emina Helic (Controller) §§85-87
Katarina Paulsson (Samhällsbyggnadschef)
Charlotte Karlsson (Kostchef) §§85-96, §98
Nelly Hugosson (Controller) §§85-87
Emma Gröndahl (Informations- och kanslichef) §96
David Svensson (Planarkitekt) §96

Utses att justera Martina Philip Carlsson (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§85-98
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ÄRENDELISTA
§85 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§86 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos

§87 Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - justeringar

§88 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§89 Tillsynsplan och behovsutredning inför 2020 – 2022 för samhällsbyggnadsnämnden

§90 Miljöpris 2019

§91 Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från utrymmen vid 
idrottsplats, Långaryd

§92 Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från verksamhet, Långaryd

§93 Återremiss - svar på motion om vattenavgifter

§94 Motion Mikroplaster - på remiss

§95 Förslag - Ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken

§96 Information i kommande ärenden

§97 Övriga frågor och meddelanden 2019

§98 Extra ärende: Samförläggning el - Unnaryd

3 / 27



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-10-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§85

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan med tillägg av ett extra ärende (§98) och 
väljer Martina Philip Carlsson (C) att tillsammans med ordförande Malin Thydén-Kärrman 
(S) justera protokollet.

4 / 27



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-10-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§86

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 26 078 000 kr. Prognosen för 
helåret är negativ med 1 917 000 kr (-7,35 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, 
efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 1 896 000 kr (-7,27 
%).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 711 000 kr, inklusive beslutade 
ombudgeteringar på 4 905 000 kr. Prognosen för helåret är positiv med 7 877 000 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)

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att bli tilldelade medel från tillväxtverket under 2019 
för:

- Parkstaden (200 000 kr)
- Busstation – el (50 000 kr)
- Samförlängning av el (120 000 kr)
- Miljö- och naturvårdsutvecklare (150 000 kr)

Handlingar i ärendet
• §61 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos
• Tjänsteskrivelse SBN prognos efter nio månader
• Ärendebeskrivning SBN prognos efter nio månader
• Prognos SBN drift efter nio månader
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• Prognos SBN investeringar efter nio månader
• Handlingsplan SBN efter nio månader

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§87

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - justeringar 
(2019 SBN0003)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär justering av tilldelad nettodriftsram med 225 000 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden begär även justering av investeringsbudgeten för 2020 med 
följande:
-        500 000 kronor omlastningsyta
-        300 000 kronor julbelysning
-        25 000 kronor grusbeläggning Unnaryd
-        200 000 kronor tillgänglighetsanpassning badplatser

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019, § 94, om nettodriftsram 2020-2023 för 
samhällsbyggnadsnämnden.

I slutet av oktober kan nämnderna lämna in begäran om justering av REP. Begäran ska vara 
orsakad av en extraordinär händelse som uppstått efter beslutet om REP inklusive 
ramtilldelning tagits av fullmäktige i juni. Det kan vara någon förutsättning som förändrats 
genom till exempel ett statligt beslut.

Sedan kommunfullmäktiges beslut om REP 2020-2023 i juni har samhällsbyggnadskontoret 
identifierat ett område där de ekonomiska konsekvenserna inte var helt kända inför 
beredningen av REP 2020-2023:

Handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen
Hylte kommun har sedan 2011 samverkat med Halmstads kommun kring handläggning enligt 
alkohollagen och tobakslagen. Halmstads kommun har valt att den 1 juli 2019 säga upp 
avtalet och sista dag för samverkan är den 15 oktober 2019. Kostnaden för kommunen har 
uppgått till 120 000 kr/år vilket har varit i underkant för den handläggning som utförts. 
Länsstyrelsen har också riktat kritik mot kommunen då man anser att 
samhällsbyggnadsnämnden har för låg ambitionsnivå med nuvarande tillsyn.

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft som innebär att tobaksförsäljning är 
tillståndspliktigt och en handläggning motsvarande den för serveringstillstånd ska genomföras 
av kommunen. Kommunen har också fått ett utökat tillsynsansvar med anledning av den nya 
lagen. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av tobakslagen på central nivå 
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samt tar fram föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen. Folkhälsomyndighetens 
”Vägledning för kommunernas granskning av ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror” 
utkom först den 8 juli 2019 och då kunde kommunen bedöma omfattningen av det utökade 
kravet på handläggning.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det framöver krävs motsvarande 0,4 tjänst för 
handläggning enligt alkohollagen och tobakslagen. För att klara det utökade uppdraget begär 
nämnden utökad ram med 225 000 kronor.
 
Omlastningsyta
Med anledning av att Stora Enso tar över Borabo deponi 2021-01-01 behöver en ny 
omlastningsyta anläggas i anslutning till återvinningscentralen. Samhällsbyggnadsnämnden 
har i beslut den 17 september 2019 begärt att få ianspråkta avsatta medel för deponi med 
4 500 000 kr för projektering och utförande av ny omlastningsyta. Kostnaden för projektet 
uppgår till 5 000 000 kr varför nämnden begär 500 000 kr för att kunna genomföra projektet.

Julbelysning
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2019 innehöll 300 000 kr för 
julbelysning. Med anledning av investeringsstoppet finns inga medel innevarande år för att 
byta ut gammal belysning. Då julbelysning är ett uppskattat inslag i utemiljön och bidrar till 
trivsel begär nämnden 300 000 kr för att kunna påbörja utbytet under 2020.

Grusplan Unnaryd
Grusplanen i anslutning till Coops parkering i Unnaryd är i behov av uppgrusning. Ytan får 
enligt detaljplanen inte hårdbeläggas. Kostnaden beräknas till 25 000 kr.

Tillgänglighetsanpassning badplatser
De kommunala badplatserna är tillgänglighetsanpassade i varierad grad. Vattenytan vid 
badrampens slut (yttre vilplan) bör vara ca 90 cm ovan gångplanet. Det ger många sittande 
tillräcklig flytkraft för att ta sig ur rullstolen. Så är det inte på baden idag utan badramperna 
behöver förlängas. Gångvägen till badrampen bör vara hårdgjord (asfalt, stenmjöl). Kostnaden 
för alla fyra badplatserna beräknas till 200 000 kr.
 

Handlingar i ärendet
• §62 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Justeringar
• Justering REP 2020-2023
• Justering REP 2020-2023 investeringar
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Förslag till beslut
 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§88

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 SBN0008)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:
- Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 190901 – 190930
- Delegeringsbeslut lovärenden 190901 – 190930
- Delegeringsbeslut bostadsanpassningsärenden 190901 – 190930
- Redovisning anställningar september 2019

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut 2019
• Delegationslista - Miljö- och hälsoskydd september 2019
• Delegationslista - Lovärenden september 2019
• Delegationslista - Bostadsanpassningsärenden september 2019
• Redovisning anställning SBK september 2019
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§89

Tillsynsplan och behovsutredning inför 2020 – 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden 
(2019 SBN0248)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa bilagd behovsutredning och tillsynsplan, 
daterad 2019-08-07 för verksamhetsåren 2020 - 2022.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2019 - 483

Som myndighetsnämnd ska samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalken och flera andra 
områdens lagstiftningar föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn 
och redovisa vilket resurs- och kompetensbehov som finns.
Behovsutredningen ska årligen bli reviderad och fastställd av nämnden och kopplas till 
budgeten. Därefter ska även en tillsynsplan tas för 2020. Denna kan bli justerad senare under 
hösten.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta anta bilagd behovsutredning och tillsynsplan för 
2020.

Handlingar i ärendet
• §63 SBN AU Tillsynsplan och behovsutredning inför 2020 – 2022 för 

samhällsbyggnadsnämnden
• Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan och behovsutredning inför 2020 – 2022 för 

samhällsbyggnadsnämnden
• Förslag till tillsynsplan och behovsutredning
• Register för behovsutredningen
• Kontrollplan 2020-2022 livsmedel och vatten
• Alkohol o tobak Tillsynsplan SBN 2020-22 förslag
• Utbildningsplan SBK, Miljöenheten
• Arbetsfördelning SBK, Miljöenheten

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp
Tillsynsnämnden
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§90

Miljöpris 2019 
(2019 SBN0245)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga frågan till nästkommande 
nämndssammanträde.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2019 - 472

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
• §64 SBN AU Miljöpris 2019
• Tjänsteskrivelse - Miljöpris 2019
• Tidigare pristagare

Förslag till beslut
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§91

Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från 
utrymmen vid idrottsplats, Långaryd 
(2019 SBN0230)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till februari 2020.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2017 – 603 Fastighet: Långaryds Klockaregård 3:14 Hylte kommun

Samhällsbyggnadskontoret har tidigare genom delegationsbeslut MS § 378/17, förelagt att 
fastighetsägaren ska ordna sitt bristfälliga avlopp, vilket inte ordnats.

Handlingar i ärendet
• §65 SBN AU Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från 

utrymmen vid idrottsplats, Långaryd
• Tjänsteskrivelse - Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från 

utrymmen vid idrottsplats, Långaryd
• Ärendebeskrivning - Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

från utrymmen vid idrottsplats, Långaryd
• Kommunicering
• Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut MS §378/17

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bedömer att 
avloppsanläggningen till fastigheten Långaryds Klockaregård 3:14 i Hylte kommun inte 
uppfyller de utsläppskrav som ställs i miljöbalken.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren 16252001-3430 Långaryds 
församling, Box 4, 314 21 Hyltebruk att:

- från och med den 1 september 2020 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastighet Långaryds Klockaregård 3:14 i Hylte kommun.

- Föreläggandet ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr för 16252001-3430 
Långaryds församling, Box 4, 314 21 Hyltebruk, för varje ny påbörjad månad efter förelagt 
datum som föreläggandet inte har uppfyllts.

- Nämnden beslutar även att sända in beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
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fastighetsregistret.

Avgift:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 
§, att ta ut 4600 kr i avgift för tillsyn i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut § 135/18. 
Avgiften debiteras till fastighetsägaren 16252001-3430 Långaryds församling, Box 4, 314 21 
Hyltebruk. Avgiften är 920 kr/timme handläggningstid.

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren: Långaryds församling (rek+mb)
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§92

Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från 
verksamhet, Långaryd 
(2019 SBN0231)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avloppsanläggningen till fastigheten Långaryds 
Klockaregård 3:15 i Hylte kommun inte uppfyller de utsläppskrav som ställs i miljöbalken.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren 556619-7868 Carlssons 
Budservice & Trading AB Odlingsvägen, 314 92 Långaryd att:

- från och med den 1 september 2020 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastighet Långaryds Klockaregård 3:15 i Hylte kommun.

- Föreläggandet ska vara förenat med ett löpande vite på 5 000 kr för 556619-7868 Carlssons 
Budservice & Trading AB Odlingsvägen, 314 92 Långaryd, för varje ny påbörjad månad efter 
förelagt datum som föreläggandet inte har uppfyllts.

- Nämnden beslutar även att sända in beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsregistret.

Avgift:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 
§, att ta ut 4600 kr i avgift för tillsyn i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut § 135/18. 
Avgiften debiteras till fastighetsägaren 556619-7868 Carlssons Budservice & Trading AB 
Odlingsvägen, 314 92 Långaryd. Avgiften är 920 kr/timme handläggningstid.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos: 2017-602__________ Fastighet: Långaryds Klockaregård 3:15, Hylte kommun

Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har tidigare genom delegationsbeslut MS § 377/17, förelagt 
att fastighetsägaren ska ordna sitt bristfälliga avlopp, vilket inte ordnats.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förbjuda fastighetsägaren till Långaryds 
Klockaregård 3:14, 556619-7868 Carlssons Budservice & Trading AB Odlingsvägen, 314 92 
Långaryd att, från och med den 1 september 2020 släppa ut spillvatten från WC och BDT till 
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den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Långaryds Klockaregård 3:15 i Hylte 
kommun.

Handlingar i ärendet
• §66 SBN AU Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från 

verksamhet, Långaryd
• Tjänsteskrivelse - Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från 

verksamhet, Långaryd
• Ärendebeskrivning - Föreläggande med förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten 

från verksamhet, Långaryd
• Kommunicering
• Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut MS §377/17

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren, Långaryds församling, Box 4, 314 21 Hyltebruk (rek+mb)
Inskrivningsmyndigheten
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§93

Återremiss - svar på motion om vattenavgifter 
(2018 SBN0237)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet med 
motiveringen:

- att Hylte kommuns förbrukningsavgift (rörlig avgift) ligger högt i jämförelse med andra 
kommuner i Sverige och jämför vi endast med Hallands kommuner så är Hylte kommuns 
förbrukningsavgift dubbelt så hög. Den fasta avgiften ligger i nivå eller till och med lägre i 
jämförelse med andra kommuner.

Beskrivning av ärendet
Allmänna vattentjänster
Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och 
avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän Va-anläggning är de s.k. allmänna 
vattentjänster. Vattentjänsterna regleras i speciallagstiftning dvs Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. VA-verksamheten finansieras genom en Va-taxa som betalas av alla som är 
anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Va-verksamheten är självfinansierad, vilket innebär att avgifterna inte ger något överskott 
utan bara är till för att täcka kostnaderna inom verksamheten, driften av kommunens 
vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät och pumpstationer.

Hylte kommun vattenavgift i jämförelse
Hylte kommuns förbrukningsavgift (rörlig avgift) ligger högt i jämförelse med andra 
kommuner i Sverige och jämför vi endast med Hallands kommuner så är Hylte kommuns 
förbrukningsavgift dubbelt så hög. Den fasta avgiften ligger i nivå eller till och med lägre i 
jämförelse med andra kommuner.

Avgiften för dricksvattnet som den enskilde betalar handlar inte bara om hur stor mängd som 
förbrukas i hushållet utan ska även täcka kostander kopplade till kommunens allmänna vatten- 
och avloppsanläggning d.v.s. driften av kommunens vattenverk, avloppsreningsverk, 
ledningsnät och pumpstationer.

Taxan påverkas även av att det är färre abonnenter som bekostar per meter ledning i Hylte 
kommun, dvs taxan påverkas av att Hylte kommun är en till ytan stor kommun, med en 
mindre befolkning som bor spritt över kommunen.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förbrukningen av vatten håller i kommun generellt sätt en normal nivå, d.v.s. hushållen 
förbrukar en på förhand förväntad mängd vatten. I genomsnitt förbrukar varje person 140 l 
vatten/dygn och huvuddelen av det vattnet används till personlig hygien1.

Den enskilde kan påverka sin vattenavgift till viss del genom en minskad förbrukning, men 
det är viktigt att vara medveten om att förbrukningsavgiften skall finansiera huvuddelen av 
kommunens allmänna vatten-och avloppsreningsverk, ledningsnät och pumpstationer.

Vattenavgiften (taxan) har under flera år legat oförändrad i kommunen vilket har fått till följd 
att underhållet av ledningsnät är eftersatt. Fler riktade insatser behöver göras för att minska 
utläckage av dricksvattnet och in- läckage av tillskottsvatten till avloppsledningsnätet vilket i 
sig medför ökade kostnader och ett sämre nyttjande av resurs.

Det centrala ledningsnätet 
Ledningsnätet förser oss med rent dricksvatten och är tillsammans med vattenverken de 
anläggningar som avgör om rent dricksvatten kan levereras. Ledningsnätet transporterar även 
spillvatten/avloppsvatten till reningsverken och ser i grunden till att vårt vatten blir rent och 
kan släppas ut i en recipient.

Ledningsnätet i Hylte kommun är av varierande kvalitté, det förhållandet råder även i övriga 
svenska kommuner. I rapport från Svenskt vatten, nr 2011/2012 ”Handbok i 
förnyelseplanering av va-ledningar” bedöms förnyelsetakten i Sverige för långsam för att 
upprätthålla dagens kvalité på va-systemet. Byts inte ledningarna ut uppstår i första hand 
läckage och är en vanlig första indikator att ledningen inte längre uppfyller sitt syfte.

Driften av ca 40 mil ledningsnät ligger inom va-huvudmannens, d.v.s. Hylte kommuns ansvar, 
och skall finansieras via va- taxan. I Hylte kommun finns delar av ledningssträckor som 
anlades under 1950 - 1960 talet och behöver förnyas.

VA-verksamheten är som ovan nämnts självfinansierad, vilket innebär att avgifterna inte ger 
något överskott utan bara är till för att täcka kostnaderna inom verksamheten, driften av 
kommunens vattenverk, avloppsreningsverk men även ledningsnät och pumpstationer.

Handlingar i ärendet
• §67 SBN AU Återremiss - svar på motion om vattenavgifter
• Tjänsteskrivelse - Svar på motion om vattenavgifter - återremiss
• §125 KS Svar på motion om vattenavgifter
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94

Motion Mikroplaster - på remiss 
(2019 SBN0264)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ett avslag på första att-satsen om att Hylte kommun inför 
ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster då ett 
omedelbart inköpsstopp av rengöringsmedel inte är förenligt med gällande lagstiftning.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att andra att-satsen om att ta fram förslag på hur vi kan 
anpassa vattenreningsverken för att minimera utsläpp av mikroplaster i vattendrag bifalles.

Beskrivning av ärendet
Martina Philip Carlsson (C) har lämnat in en motion om mikroplaster. I motionen föreslås att 
Hylte kommun inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller 
mikroplaster samt att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur vi 
kan anpassa vattenreningsverken för att minimera utsläpp av mikroplaster i vattendrag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna ett 
förslag på svar på motionen.

Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18 oktober 2019.

Handlingar i ärendet
• §68 SBN AU Motion Mikroplaster - på remiss
• Tjänsteskrivelse - Motion Microplaster
• Ärendebeskrivning - Svar motion Microplaster

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår motionen då ett omedelbart inköpsstopp av 
rengöringsmedel inte är förenligt enligt gällande lagstiftning.
Samhällsbyggnadsnämnden avslår motionen då arbetet med att minimera utsläpp av 
microplaster i våra vattendrag bör utgå från att reningen av avloppsvattnet ska göras vid 
källan, i enlighet med naturvårdsverkets rekommendationer.

Yrkande 
Martina Philip Carlsson (C) yrkar bifall till sin andra att-sats med motiveringen att:
- "för att lyckas minska miljöbelastning av farliga ämnen så har det historiskt visat sig vara av 
stor vikt att man parallellt med ett uppströmsarbete även arbetar med reningsteknik."
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till Marina Philip Carlssons yrkande.

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden bifaller eller avslår Martina Philip 
Carlssons (C) yrkande. Ordföranden finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§95

Förslag - Ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken 
(2019 SBN0185)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna redovisning av ny betalningsmodell för 
fritidskort till kommunstyrelsens arbetsutskott med tillägg av uppgifter gällande antal kort 
2018 i jämförelse med 2019 samt antal resor och prognos för 2019. 

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019, § 94, att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken.

Fritidskortet innebär att unga mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i kommunen kan resa 
gratis med Hallandstrafiken under vissa tider på dygnet. Fritidskortet avser fritt resande med 
Hallandstrafikens bussar, Krösatågen och Västtågen inom hela Halland. Resekortet gäller 
mellan klockan 15–04 måndag–fredag skol- och studiedagar samt dygnet runt under lov- och 
helgdagar. Ansökan görs via kommunens hemsida.

2018 delades det ut 1 277 kort och t o m 2019-10-10 har det delats ut 1 391 kort. 
Samhällsbyggnadskontoret har i sin prognos helår 2019 bedömt att det kommer att delas ut 
1 436 kort under 2019 och kostnaden beräknas uppgå till 2 270 000 kr. Budgeten för 2019 är 
2 033 000 kr. Varje kort kostar kommunen 1 740 kronor, priset blir dock lägre ju senare på 
året kortet plockas ut.

Under 2018 gjordes det 66 927 resor och t o m 2019-10-10 uppgår antalet utförda resor till 
61 593.
 
Som alternativ till dagens system har Hallandstrafiken föreslagit att kommunen betalar per 
validering av fritidskortet. En validering görs vid varje resa och en resa t/r Halmstad med buss 
eller tåg resulterar i två valideringar. Enkelbiljettpriset för sträckan Hyltebruk-Halmstad är 
idag 53 kronor och med 30 % rabatt för ungdomar blir priset per validering 37,10. En t/r resa 
kostar då med fritidskortet 74,20. Det är dock inte möjligt att få ett högkostnadsskydd per 
kort, Hallandstrafiken uppger att det finns inte stöd för det i biljettsystemet. De kan däremot 
erbjuda ett högkostnadsskydd på den totala kostnaden, dvs att summan av alla valideringar 
inte ska överstiga ett visst belopp. Storleken på högkostnadsskyddet hamnar då på 2 500-
2 600 000 kr/år.
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Handlingar i ärendet
• §69 SBN AU Förslag - Ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken
• Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag REP 2020-2023

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
överlämna redovisning av ny betalningsmodell för fritidskort till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Samhällsbyggnadsnämnden
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§96

Information i kommande ärenden 
(2019 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Miljö
- Begäran om utdömande av vite och föreläggande om radonmätning i Hyresbostäder, 
Råsundavägen, Landeryd, m.fl.
- Förslag till övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Hallands 
län
- Delegation och revidering taxor livsmedel och tobak (Revidering av delegeringsordningen)

Stab
- Investeringar för 2021 och plan för 2022-2024
- Internkontrollplan 2020 – Risk- och väsentlighetsanalys
- Meetingsplus
- Bostadsförsörjningsprogrammet

Plan- och bygg
- Detaljplan – Västra Hylte 3:13
- Detaljplan - Tollsbo 1:19

Handlingar i ärendet
• §70 SBN AU Information i kommande ärenden
• Tjänsteskrivelse - Information i kommande ärenden
• §26 TU Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun
• Förslag bostadsförsörjningsprogram - 2019-10-01
• Remissbrev - Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun
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§97

Övriga frågor och meddelanden 2019 
(2019 SBN0006)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

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

Handlingar i ärendet
• §71 SBN AU Övriga frågor och meddelanden 2019
• Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden
• §162 KS Undantag från investeringsstopp
• §178 KS Projekt Strategi för utveckling och tillväxt - Fördelning av projektmedel 

2019
• §186 KS Detaljplan Parkstaden - Planbesked
• §187 KS Försäljning av mark - Torups Prästgård
• §188 KS Köp av mark - Stora Hässlehult
• §190 KS Inrättande av Miljö- och naturvårdsutvecklare på 50%
• §220 KSAU Begäran om ianspråkstagande av resultatbalanserade medel - Gång- och 

cykelväg Prästgårdssjön
• §134 KF Strategiskt markförvärv i Unnaryd
• §146 KF Fyllnadsval - samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut
.
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§98

Extra ärende: Samförläggning el - Unnaryd 
(2019 SBN0328)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär 100 000 kronor i tilläggsanslag år 2019 för samförläggning 
el i Unnaryd.

Beskrivning av ärendet
EON Energidistribution ska gräva ner luftburna elkablar i och runt Unnaryd. De ska bl.a. 
gräva ner elkabel vid bad- och idrottsplatsen i Unnaryd där kommunens gatubelysning idag 
hänger i luftledning. Samhällsbyggnadskontoret har fått frågan om det finns intresse av att 
samförlägga sträckan till en kostnad av 100 000 kronor. I priset ingår ny kabel samt fyra nya 
belysningsstolpar i metall. I samband med detta sätts ett nytt belysningsskåp så att det blir 
möjligt att mäta förbrukningen. Arbetet ska utföras 2019.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Begäran om medel samförläggning el Unnaryd
• 191014 El Unnaryd

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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