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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
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Underskrifter

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

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-16
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-10:00

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

Övriga närvarande Stefan Andersson (miljöchef)
Carolina Storberg (VA- och renhållningschef)
Siv Modée (plan- och byggchef)
Yelis Bilim (nämndsekreterare)
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Charlotte Karlsson (kostchef)
Nelly Hugosson (controller) §§41-52
Anna Sjödell (controller) §§41-52
Paul Gruber (park- och gatachef)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare) §52
Maria Tholin (utredare) §§45-51
David Svensson (planarkitekt) §52

Utses att justera Martina Philip Carlsson (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§41-53
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ÄRENDELISTA
§41 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§42 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 månader

§43 Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Nulägesanalys/driftbudget

§44 Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Investeringar

§45 Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Taxor

§46 Anmälan av delegeringsbeslut 2020

§47 Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

§48 Remiss - Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024

§49 Granskning Vattenförsörjning

§50 Motion Matsvinn - på remiss

§51 Upphandlingssamverkan - Livsmedel 2020

§52 Information i kommande ärenden 2020

§53 Övriga frågor och meddelanden
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§41

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2020 SBN0001)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och utser Martina Philip Carlsson (C) att 
tillsammans med ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) justera protokollet.

Paragrafen är justerad
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§42

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 
månader 
(2020 SBN0002)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2020 uppgår till 26 363 000 kr. Prognosen för 
helåret är negativ med 6 426 000 kr (-24,4 %) innan periodisering VA och avsättning deponi, 
efter periodisering VA samt avsättning deponi är prognosen negativ med 3 986 000 kr (-15,1 
%).

Helårsbudgeten för investeringarna uppgår till 18 986 000 kr, inklusive beslutade 
ombudgeteringar på 7 136 000 kr. Prognosen för helåret beräknas uppgå till 19 220 000 kr, 
vilket är en negativ avvikelse med 234 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått tilläggsbudget avseende:
- Samförläggning el Drängsered 495 000 kr
- Projekt förfallna hus 150 000 kr

Handlingar i ärendet
 §36 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 

månader
 Tjänsteskrivelse - SBN prognos efter fem månader
 Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem månader
 Prognos SBN investeringar efter fem månader
 Prognos SBN drift efter fem månader
 Handlingsplan SBN efter fem månader

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§43

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - 
Nulägesanalys/driftbudget 
(2020 SBN0003)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär utökad ram för REP 2021-2024 enligt följande:

- 950 000 kr/år för bemanning gata- och parkenheten
- 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader offentlig belysning
- 1 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader färdtjänst
- 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader fritidskort
- 200 000 kr/år för utökad tjänstgöringsgrad handläggare tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagstiftningen samt för täkttillsyn (miljöbalken)
- 500 000 kr/år för administrativ tjänst
- 50 000 kr/år för validering av kostpersonal

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. 
För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför 
framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverkan nämnden för perioden. För 
att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin 
omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller av 
kommunfullmäktige beslutade nyckeltal gällande grunduppdragen för perioden 2021-2024.

Bemanning gata-park
Nämndens möjligheter att utföra sina grunduppdrag påverkas i hög utsträckning av 
tillgängliga personalresurser och konkurrerande krav inom daglig drift. Kontoret bedömer att 
gata- och parkenheten behöver förstärkas med en anläggningsarbetare gata/park för att klara 
den grundläggande driften inom enheten. Vidare behöver enheten förstärkas med en resurs 
motsvarande halvtid för projektledning, upphandling och uppföljning av avtal. Kostnaden för 
en anläggningsarbetare gata/park heltid uppgår till 420 000 kr/år och projektledare halvtid 
uppgår till 350 000 kr/år. Gata- och parkenheten har möjlighet att dela tjänst projektledare 
med VA- och renhållningsenheten. Vid nyrekrytering av gatu- och parkchef blev löneläget 
högre än tidigare och med PO-pålägg är skillnaden 180 000 kr. Totalt begärs utökad ram gata-
park med 950 000 kr/år.

Offentlig belysning
Kostnaderna för elförbrukning upphandlas och nästa avtalsperiod startar hösten 2021. 
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Nuvarande avtal Elenergi 2016 har en prisstegringsmodell som kommunen inte kan påverka. 
Nämnden har inte täckning i budget för ökade elförbruknings- och anslutningsavgifter och 
bedömer att budgeten behöver förstärkas med 500 000 kr/år.

Färdtjänst
Hallandstrafiken prognostiserar en kostnad på 4 263 000 kr för 2021 och nämnden har budget 
på 2 833 000 kr vilket innebär att budgeten behöver förstärkas med 1 500 000 kr/år.

Fritidskort
Inför 2020 ändrades betalningsmodellen för fritidskortet och numera betalar kommunen per 
resa (37,10 för 2020), dock upp till ett maxtak om totalt 2 600 000 kr för alla utdelade 
fritidskort under 2020. Budgeten 2020 uppgår till 2 062 000 kr men mot bakgrund av tidigare 
års resande bedöms maxtaket på 2 600 000 kr nås. Under förutsättning att kommunen erhåller 
samma erbjudande från Hallandstrafiken 2021 behöver budgeten förstärkas med 500 000 
kr/år.

Handläggare miljöenheten
Från och med hösten 2019 handlägger miljöenheten serverings- och tobakstillstånd/tillsyn och 
med anledning av ändrad lagstiftning har resursbehovet ökat med 0,2 tjänst. Nämnden har 
också gjort framställan om att ta över viss utökad tillsyn enligt miljöbalken motsvarande 0,1 
tjänst. Den ökade handläggningstiden motsvarar 200 000 kr/år.

Administrativ tjänst
Samhällsbyggnadskontoret är i behov av minst en 50 % administrativ stödfunktion, lämpligen 
en 100 % gemensam resurs för hela samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadsnämnden 
begär 500 000 kr/år i medel för att inrätta gemensam administrativ tjänst på 
samhällsbyggnadskontoret.

Validering kostpersonal
Kostenheten önskar validera kostpersonalen i syfte att ta tillvara personalens erfarenhet samt 
kvalitetssäkra verksamheten. Kostnaden uppskattas till 50 000 kr/år.

Handlingar i ärendet
 §37 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 - nulägesanalys
 Tjänsteskrivelse - REP 2021-2024 - nulägesanalys
 Bilaga 1 - Sammanfattning av identifierade behov
 Bilaga 2 Analys gata park
 Bilaga 3 Analys elförbrukning
 Bilaga 4 Analys färdtjänst
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 Bilaga 5 Analys fritidskort
 Bilaga 6 Analys miljö
 Bilaga 7 Analys administration
 Bilaga 8 Analys Validering kost

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§44

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Investeringar 
(2020 SBN0003)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2021 och plan 2022-2024 enligt 
bilaga 1. med tillägg att öka takten på investeringarna för gatubelysningen till 2 miljoner per 
år under 2022, 2023 och 2024 återgå till 1 miljon per år.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har identifierat behov av investeringar som finns beskrivna i 
bifogade bilagor. I bilagorna beskrivs nya investeringar som inte tidigare funnits med i plan 
samt investeringar som finns i plan men där tidigare anslag minskat eller bedöms som 
otillräckligt.

Handlingar i ärendet
 §38 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Investeringar
 Tjänsteskrivelse - REP 2021-2024 - investeringar
 191117 Bilaga 1 Investeringar
 Bilaga 2 Raminvestering
 Bilaga 3 Belysning
 Bilaga 4 Allmän satsning
 Bilaga 5 Mätinstrument
 Bilaga 6 VA
 Bilaga 7 Gamla deponier
 Bilaga 8 EDP Mobile
 Bilaga 9 Insamlingskärl matavfall
 Bilaga 10 GC väg Landeryd

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget 
förslag till beslut.

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår investeringar för REP 2021 och plan 2022-2024 enligt 
bilaga 1.

 
Tilläggsyrkande 
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar att öka takten på investeringarna för gatubelysningen till 2 
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miljoner per år under 2022, 2023 och 2024 återgår till 1 miljon per år.
 

Beslutsgång 
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om samhällsbyggnadsnämnden bifaller eller 
avslår Bengt-Åke Torhalls (L) yrkande. Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
 
Ändringsyrkande 
Bengt-Åke Torhall (L) yrkar på att flytta Projekt Nyebro/Övregård från 2024 till 2022.
 

Beslutsgång
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om samhällsbyggnadsnämnden bifaller eller 
avslår Bengt-Åke Torhalls (L) ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden avslår 
yrkandet.
 

Omröstning 
Omröstning begärs för Bengt-Åke Torhalls (L) ändringsyrkande om att flytta projekt 
Nyebro/Övregård från 2024 till 2022. Omröstningen verkställs enligt följande beslutsordning:

Den som röstar avslag på Bengt-Åke Torhalls yrkande röstar JA
Den som röstar bifall till Bengt-Åke Torhalls yrkande röstar NEJ
 

Resultat  
Med röstsiffrorna 5 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att 
samhällsbyggnadsnämnden avslår Bengt-Åke Torhalls ändringsyrkande. Omröstningslista 
läggs till som bilaga i protokollet.
 

Reservation
Bengt-Åke Torhall (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

Omröstningslista: §44
Ärende: Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Investeringar,  2020 SBN0003

Omröstningslista(or)
Ändringsyrkande - Flytta projekt Nyebro/Övregård

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
Martina Philip Carlsson (C), 2:e vice ordförande X
Kjell Larsson (S), ersättare X
Zofia Sarna (S), ersättare X
Resultat 5 2 0
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§45

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Taxor 
(2020 SBN0003)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxor 2021 enligt bilagor.

Beskrivning av ärendet
Stora delar av samhällsbyggnadsnämndens intäkter bygger på taxor som revideras årligen. 
Taxorna föreslås revideras enligt följande:

VA-taxa med bilaga
Hylte kommun har valt att ha en helt avgiftsfinansierad VA-taxa och utgångspunkten är att 
avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för VA. Inför 2021 föreslås taxan höjas med 
0,8 % på brukningsavgifterna och 0,2 % på förbrukningsavgiften. Inga höjningar föreslås för 
anläggningsavgifter eller straffavgifter. VA-enheten föreslår vidare att taxan ska indexregleras 
årligen.
 
Bakgrund till förslag till höjning är att verksamheten visade negativ avvikelse 2020 med 
1 350 000 kr varav ca 700 000 kr berodde på vattenläckor. Resterande underskott berodde på 
ökade kostnader för elförbrukning, slamtransporter samt spolningsarbeten på avloppsnätet. 
Vattenläckorna har starkt samband med att ledningsnätet är i stort behov av förnyelse/relining. 
Taxan ska också täcka kapitalkostnader för investeringar.
 
Renhållningstaxa
I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad även om det inte finns 
något formellt hinder mot att skattefinansiera verksamheten. Liksom VA-taxan är 
utgångspunkten att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för 
avfallshanteringen.
 
Inför 2021 föreslås en höjning av renhållningstaxan med 1 % och för taxan på slam och ÅVC 
föreslås en höjning på 0,8 %.
 
Taxehöjningen beror bland annat på att abonnemanget osorterat hushållsavfall upphör den 1 
januari 2021 vilket innebär en förlorad intäkt på 1 200 000 kr. Bakgrunden är EU-
bestämmelser som säger att samtliga hushåll ska sortera sitt matavfall senast den 1 januari 
2021. Med anledning av detta måste också renhållningsenheten köpa in 1 200 insamlingskärl 
för matavfall vilket innebär en investering på 740 000 kr.
 
Regeringen har infört en skatt på avfallsförbränning från och med den 1 april 2020, förslaget 
innebär att en avfallsförbränningskatt införs med en skattenivå som trappas upp stegvis, från 

12 / 25



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-06-16

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 
2022.  Den nya skatten innebär en kostnadsökning på 125 000 kr för 2021.
 
Från och med den 1 januari 2021 förlorar renhållningsenheten en intäkt från Stora Enso på 
467 000 kr i och med att kommunen lämnar över Borabo deponi till bolaget. Intäkten har 
finansierat personalkostnader för tjänster som har utförts på Borabo åt Stora Enso.
 
Den nya renhållningsentreprenaden som startade den 1 januari 2020 har inneburit ökade 
transportkostnader för avfallet som det inte finns utrymme för i nuvarande taxa.
 
Plan- och byggtaxa
Taxan bygger på SKR’s taxemodell från 2014. Inför 2021 har i huvudsak följande 
ändringar/justeringar gjorts i taxan:
1. Tillagt att kommunen får ta ut avgift vid annonsering i dagstidning, i de fall det sker.
2. Förtydligande att avgift tas ut enligt taxan det år ansökan inkommer om inte den nya taxan 
innebär en lägre avgift, i så fall ska den nya taxan tillämpas.
3. En del mindre justeringar gällande tidsuppskattning på några ärendetyper, både uppåt och 
neråt (jämfört med SKR:s tidsjämförelse).
4. Förtydligande gällande Attefallsåtgärder då Attefallsbostadshus om 30 kvm tillkommit.
5. Ny avgift om 2 000 kr per tomt utöver den 1:a vid ansökan om förhandsbesked vid mer än 
en tomt i samma ansökan.
6. Uppdaterad avgift gällande kart- och mättjänster utifrån uppskattad/verklig tid.
7. Ändrat handläggningskostnad per timme till 990 kr, följer miljötaxan och följer Sveriges 
kommuner i genomsnitt enligt SKR 2020 (1 062 kr).
 
Arrendetaxa
Då taxan antogs i december 2019 har det ännu inte varit relevant att utvärdera nivåerna. 
Taxan lämnas oförändrad.
 
Miljötaxa med bilagor
Miljöenhetens taxor består av taxor enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, 
alkohollagen, strålskyddslagen och lagen om receptfria läkemedel. I taxan för miljöenhetens 
verksamhetsområde har en del justeringar gjorts jämfört med 2020 samt så har 
handläggningskostnaden per timme räknas upp med 4,2 % (miljöbalken) och 3,2 % enligt 
livsmedelslagstiftningen. SKR har presenterat en ny taxemodell och förslaget följer i 
huvudsak denna modell.
 
Taxa felparkeringsavgifter
Ny taxa för felparkeringsavgifter föreslås i första hand för att polisen ska kunna utföra sin 
myndighetsutövning när det gäller parkeringsförseelser i kommunen. Felparkeringsavgift kan 
utfärdas mot trafikanter som bryter mot bestämmelser i trafikförordningen eller mot lokala 
föreskrifter för hur man får stanna eller parkera sitt fordon. Avgiften varierar beroende på hur 
allvarlig felparkeringen är. Avgiften är högst på platser där felparkeringen kan utgöra fara för 
eller hindra andra trafikanter.
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Med stöd av TrF (Trafikförordningen ) föreslås taxa för Hylte kommun avseende 
felparkeringsförseelser till 300 kr, 500 kr samt 1000 kr enligt bifogad förteckning för 
överträdelser.
Grövre förseelser som t.ex. olovlig parkering på parkeringsplatser för rörelsehindrade ska ha 
en högre avgift. Parkering på gång- och cykelbana, i vägkorsning, på övergångsställe och på 
busshållplats bör ha en något lägre avgift, här föreslås en taxa på 500 kronor för dessa 
överträdelser.För övriga mindre allvarliga förseelser föreslås en taxa på 300 kr, så som 
parkering mot färdriktning, parkering i gångfartsområde samt 24 timmars regeln.Taxan 
innehåller även parkeringsanmärkning som förbjuder olovlig parkering på laddplats.

Handlingar i ärendet
 §39 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Taxor 2020
 Tjänsteskrivelse - REP 2021-2024 - Taxor 2021
 Bilaga 1 VA-taxa 2021
 VA bilaga till VA-taxan 2021 belopp
 Bilaga 2 Renhållningstaxan 2021
 Bilaga 3 Plan- och byggtaxa, 2021
 Bilaga 4 Taxa arrende - andra nyttjanderätter, 2021
 Miljö taxebilaga 1 Prövningavgifter för 2021
 Miljö taxebilagor 2-3
 Miljö taxebilaga 3 Livsmedelstaxan för 2021
 Miljö taxebilaga 4 2021 Tobak, strålsk, läkemedel för 2021
 Bilaga 5 Taxebestämmelser för 2021 - Miljöenheten
 Bilaga 6 Taxa felparkeringsavgifter
 Bilaga 7 Jämförelse taxor

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§46

Anmälan av delegeringsbeslut 2020 
(2020 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:
- Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 200501 – 200531
- Delegeringsbeslut lovärenden 200501 – 200531
- Delegeringsbeslut bostadsanpassningsärenden 200501 – 200531
- Redovisning anställningar för samhällsbyggnadskontoret 200501 – 200531
- Anskaffningsbeslut för upphandling byggnation av VA-ledningar, gata
- Anskaffningsbeslut för upphandling av kemikalier VA- anläggningar och simhall
- Beslutsattestlista för Tillsynsnämnden

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut 2020
 Delegationslista - Miljö- och hälsoskydd maj 2020
 Delegationslista - Lovärenden maj 2020
 Delegationslista - Bostadsanpassningsärenden maj 2020
 Redovisning - Anställningar SBK maj 2020
 Anskaffningsbeslut - Byggnation av VA-ledningar, gata
 Anskaffningsbeslut - Kemikalier VA-anläggningar och simhall
 Beslutsattestlista - Tillsynsnämnden

Paragrafen är justerad

15 / 25



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-06-16

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47

Delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
(2020 SBN0160)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta förslag till delegationsordning för ärenden enligt 
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Beskrivning av ärendet
Dnr 2020-416 Syftet med att delegera beslutanderätten till samhällsbyggnadskontoret är att 
skapa en effektiv administration som snabbt kan serva medborgarna.

Regeringen har skickat utkast till lagrådsremiss och lämnat förslag till en ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, ni i samband med covid -19 epidemin.

Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder 
för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Kommunen utövar tillsyn och 
kan meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter följs.

Kommunen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska följa 
kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd. 
Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om smittskydds-åtgärder och får meddela 
föreskrifter om verkställigheten av lagen.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.

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 även att delegaters beslut kan överklagas på samma sätt som 
nämndens.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Förslag till delegationsordning för ärenden enligt lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
 Förslag delegeringsordning smittskydd SKR SBN 20 reviderad 2020-06-01

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§48

Remiss - Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 
(2020 SBN0146)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar remissvar i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har i dialog och samverkan med kommunerna och efter samråd med 
kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och idéburen sektor tagit fram förslag till 
Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka 
förslaget på remiss till kommunens nämnder och synpunkter på förslaget ska vara 
kommunledningskontoret tillhanda senast den 30 juni 2020. Regionfullmäktige ska fatta 
beslut om planen i december 2020.

I huvudsak är det två utvecklingsområden som berör samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområden – Kultur och samhällsbyggnad och Kulturarv. Samhällsbyggnadskontoret 
som har berett ärendet har inga synpunkter på innehållet i dessa synpunkter.

Handlingar i ärendet
 §40 SBN AU Remiss - Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024
 Tjänsteskrivelse - Yttrande Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§49

Granskning Vattenförsörjning 
(2020 SBN0063)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar yttrande på revisionsrapporten Granskning av 
vattenförsörjning till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har identifierat kommunens strategiska arbete med vattenförsörjning som ett 
angeläget område att granska, mot bakgrund av de senaste årens nationella uppmärksamhet 
kring låga grundvattennivåer i flera kommuner.

Med anledning av detta har revisorerna genomfört en granskning av 
samhällsbyggnadsnämnden ansvar för den kommunala vattenförsörjningen och om ansvarig 
nämnd bedriver ett ändamålsenligt och strategiskt arbete avseende vattenförsörjningsfrågor. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska senast den 30 juni överlämna yttrande på 
granskningsrapporten, Granskning av vattenförsörjningen, Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §41 SBN AU Granskning Vattenförsörjning
 Tjänsteskrivelse - Yttrande revisionsrapport vattenförsörjning i Hylte kommun
 Yttrande efter granskning av vattenförsörjning

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Paragrafen är justerad
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§50

Motion Matsvinn - på remiss 
(2020 SBN0127)

Beslut
Motionen anses besvarad i och med de åtgärder som redan företas och som redovisas i 
tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Roos och Martina Philip Carlsson (C) att 
en övergripande rutin för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter tas fram, att 
utreda möjligheterna att införa försöksverksamhet med ”rädda-maten-lådor” samt att om 
möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 mars 2020, § 59, remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande som ska vara inlämnat till kommunledningskontoret 
senast den 16 oktober 2020.

Matsvinn
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 24 mars 2020, § 21, Internkontrollplan 2020. Ett av 
kontrollmomenten är att följa upp matsvinn inom förskola, skola och vårdboenden samt 
föreslå och redovisa åtgärder. Kostchefen är kontrollansvarig och kontrollmetoden för 2020 är 
att mäta matsvinn vid två enheter samt analysera genomförda mätningar. Resultatet ska 
redovisas vid bokslutet.

”Rädda-maten-lådor”
Kostenheten har under en tid utrett möjligheterna att sälja ”rädda-maten-lådor” som en del i 
att minska matsvinnet. Tanken är att personal och elever kan plocka ihop matlådor till en 
billig peng när det blivit lunchmat över. Det återstår dock en del frågor som måste utredas 
som t.ex. huruvida försäljning av överbliven mat kan ses som konkurrenshämmande samt hur 
betalning kan lösas på ett smidigt sätt.

 

Handlingar i ärendet
 §42 SBN AU Motion Matsvinn - på remiss
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 Tjänsteskrivelse - Motion matsvinn
 §59 KSAU Motion Matsvinn - på remiss
 Motion - Matsvinn

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§51

Upphandlingssamverkan - Livsmedel 2020 
(2020 SBN0025)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar 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- 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.

Handlingar i ärendet
 §43 SBN AU Upphandlingssamverkan - Livsmedel 2020
 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

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till Gemensamma principer för inköp av livsmedel 
till de offentliga köken i Halland. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottet beslutar att 
beslutet ska gå vidare till kommunfullmäktige. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§52

Information i kommande ärenden 2020 
(2020 SBN0006)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Stab
- Revidering av delegeringsordning samhällsbyggnadsnämnden
- Delårsbokslut efter 8 månader
- Uppföljning internkontrollplan
- Information om Revidering lokala ordningsföreskrifter – på remiss

Plan- och byggenheten
- Samråd Parkstaden
 

Handlingar i ärendet
 §44 SBN AU Information i kommande ärenden
 Tjänsteskrivelse - Information i kommande ärenden
 §91 KSAU Revidering lokala ordningsföreskrifter - på remiss
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hylte kommun

Paragrafen är justerad
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§53

Övriga frågor och meddelanden 
(2020 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av meddelanden och beslutar även att ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att undersöka alternativa skötselmetoder för kommunens 
grönytor.

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

På samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 juni 2020 yrkade Martina Philip Carlsson (C ) 
”att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att undersöka alternativa skötselmetoder för 
kommunens grönytor”. Nämnden behöver bifalla eller avslå yrkandet för att kunna skicka det 
vidare till samhällsbyggnadskontoret för beredning.

Handlingar i ärendet
 §45 SBN AU Övriga frågor och meddelanden
 Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden
 Inbjudan till Sveriges miljökommuner Höstkonferens 14-15 oktober 2020
 Årsrapport transport av farligt gods 2018-2019 Hylte kommun
 Delaktighet för ungas trygghet och delagktighet (DUTT)
 Protokoll folkhälsorådet 20200512
 26 aug -Inbjudan och program Bostäder för utsatta grupper
 Inbjudan Våga vara digital

 
Övrig fråga
Martina Philip Carlsson (C) ställer frågan om fastighet. Frågan kommer att besvaras vid 
nästkommande nämnd.

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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