
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-23

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 2021-02-23
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:00-10:45

Beslutande ledamöter Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice 
ordförande) (deltar digitalt), Carl Larsson (M) (deltar digitalt), Roger Andersson 
(S) (deltar digitalt), Lirim Mazreku (KV) (deltar digitalt), Martina Philip Carlsson 
(C) (2:e vice ordförande) (deltar digitalt), Ray Alexén (SD) (deltar digitalt)  
ersätter Thomas Flystam (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Kjell Larsson (S) (deltar digitalt)
Zofia Sarna (S) (deltar digitalt)

Övriga närvarande Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Charlotte Karlsson (kostchef)
Anna Sjödell (controller)
Siv Modée (bygg- och miljöchef) §§2-12
Paul Gruber (park- och gatachef)
Stefan Andersson (verksamhetsutvecklare)
Carolina Storberg (VA- och renhållningschef)
Patrik Jigsved (miljö- och hälsoskyddsinspektör)
Yelis Bilim (nämndsekreterare)
Louise Holmström Nobel (planarkitekt) §11
Ann Backsten (lokalvårdschef)
Lina Lindespång (bygglovshandläggare) §4

Utses att justera Carl Larsson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-12
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ÄRENDELISTA
§1 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§2 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut 2020

§3 Ombudgeteringar investeringar 2020 till 2021

§4 Anmälan av delegeringsbeslut 2021

§5 Uppföljning internkontrollplan 2020

§6 Internkontrollplan 2021

§7 Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 2021

§8 Skrivelse från revisionen om entreprenadinköp - komplettering

§9 Hemleverans av alkohol i samband med catering

§10 Remiss - Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Nedre Ätran

§11 Information i kommande ärenden

§12 Övriga frågor och meddelanden
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§1

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2021 SBN0004)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ärendelistan och utser Carl Larsson (M) att 
tillsammans med Malin Thydén-Kärrman (S) justera protokollet.
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§2

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut 2020 
(2021 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget 2020 uppgår till 27 468 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden visar en negativ avvikelse vid bokslutet på 3 623 000 kr innan 
periodisering VA och avsättning deponi (-13,2 %). Efter periodisering VA och avsättning 
deponi är avvikelsen positiv med 643 000 kr (2,3 %).

Nämndens investeringsbudget 2020 uppgår till 18 986 000 kr. Utfallet vid bokslutet visar en 
positiv avvikelse med 4 242 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §2 SBN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut 2020
 Tjänsteskrivelse - Bokslut 2020
 Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2020
 Konsultkostnader bokslut Investeringar SBN 2020
 Konsultkostnader bokslut Drift SBN 2020
 Bokslut Vatten och Avlopp 2020

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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§3

Ombudgeteringar investeringar 2020 till 2021 
(2021 SBN0052)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få ombudgetera 10 286 000 kr avseende 
investeringsprojekt enligt bilagor.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få ombudgetera medel från 2020 till 2021 för följande 
investeringsprojekt:

   300 tkr Detaljplan Kambo
1 125 tkr Detaljplan/exploatering Parkstaden
3 393 tkr Exploatering Vegas Äng
   570 tkr Exploatering Marknadsplatsen
   538 tkr Exploatering Nyebro
   147 tkr Effektivisering gatubelysning
   984 tkr Torups centrum etapp 2
   879 tkr Ledningsförnyelse Rydöbruk
1 478 tkr Vattenledning Långaryd
  300 tkr Vattendomar/vattenskyddsområden
  186 tkr Revidering VA-plan
  386 tkr Rambudget

Handlingar i ärendet
 §3 SBN AU Ombudgeteringar investeringar 2020 till 2021
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringsanslag till 2021
 Kambo
 Parkstaden
 Vegas äng
 Marknadsplatsen
 Nyebro
 Ram effektivisering gatubelysning
 Torups centrum etapp 2
 Ledningsförnyelse Rydöbruk
 Långaryds vattenledning
 Vattenskyddsområden o domar
 Revidering VA-plan VA-översikt mm
 RAM
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§4

Anmälan av delegeringsbeslut 2021 
(2021 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:
- Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd 201201 – 210131
- Delegeringsbeslut lovärenden 201201 – 210131
- Delegeringsbeslut bostadsanpassningsärenden 201201 – 210131
- Redovisning anställningar för samhällsbyggnadskontoret 201201 – 210131
- Beslutsattestlista för samhällsbyggnadskontoret

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut
 Delegationslista - Miljö- och hälsoskydd dec. - jan. 2021
 Delegationslista - Lovärenden dec. - jan. 2021
 Delegationslista - Bostadsanpassningsärenden dec. - jan. 2021
 Redovisning anställningar SBK december 2020
 Beslutsattestlista för samhällsbyggnadskontoret
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§5

Uppföljning internkontrollplan 2020 
(2021 SBN0015)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplanen för 2020.

Beskrivning av ärendet
Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnden med rimlig säkerhet 
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grunduppdrag, mål 
och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de lagkrav och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Kommunens styrmodell utgör grunden för detta.

Nämnden ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:
 verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk 

hushållning,
 

 verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål,
 

 informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig,

 
 de lagar, regler och styrdokument som finns följs,

 
 möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och 

förhindras.

Samhällsbyggnadsnämnden fastställde den 24 mars 2020, § 21, internkontrollplan för 2020. 
2020 års kontrollplan innehåller sexton olika kontrollmoment. Uppföljning av den interna 
kontrollen ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Uppföljningen per 2020-12-31 visar att elva av de sexton kontrollmomenten fungerar. De fem 
momenten som inte fungerar tillfredsställande är:

 Upphandling - Fungerar men behöver utvecklas. Stickprov visar att inköp sker enligt avtal. 
Problem med att prislistor inte alltid uppdaterade i avtalsdatabasen och att 
indexuppräkningar regleras olika i avtalen och dokumentation kan saknas.

 
 GDPR - Registerförteckningar finns men troligtvis inte för alla personuppgiftshanteringar. 

Arbete ska påbörjas under ledning av kommunens informationssäkerhetsansvarige 
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tillsammans med nämndernas PUS. Pga covid-19 har uppgiften prioriterats ned från centralt 
håll.

 
 Felanmälan gata/park - Har brister och bör ses över. Svårighet med att hitta ”en-väg-in” för 

felanmälan och synpunkter men under året har e-tjänsten för felanmälan förbättrats och det 
pågår ett förbättringsarbete.

 
 Felanmälan gatubelysning - Fungerar delvis. Ej krav på nuvarande entreprenör att leverera 

statistik men detta ställs som krav i pågående upphandling. Stickprov visar att uppdraget i 
huvudsak utförs i enlighet med avtalet vad gäller tider för avhjälpande av fel m.m.
 

 ?Matsvinn – Fungerar men behöver utvecklas. Matsvinn har mätts vid två tillfällen under 
2020 vid tre enheter. Analys av resultatet visar att matsvinn beror delvis på vilka rätter som 
serveras, i första hand gäller det lunchserveringen i skolan. Någon djupare analys är inte 
genomförd.

Handlingar i ärendet
 §4 SBN AU Uppföljning internkontrollplan 2020
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontrollplan 2020
 210120 Uppföljning plan bokslut

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§6

Internkontrollplan 2021 
(2021 SBN0016)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar internkontrollplan 2021 enligt upprättat förslag.

Beskrivning av ärendet
Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina 
respektive ansvarsområden. Ansvaret innebär en helhetssyn som omfattar dels skydd av 
tillgångar och säkerställande av en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, dels uppdrag, 
styrning och uppföljning.

I detta ansvar ligger att säkerställa att styrande principer, rutiner och anvisningar följs samt att 
en internkontrollplan utarbetas och följs upp årligen. Allvarliga brister i internkontrollen ska 
snarast rapporteras till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
 §5 SBN AU Internkontrollplan 2021
 Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2021
 210127 Internkontrollplan 2021

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§7

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning 
2021 
(2021 SBN0019)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera nämndens delegeringsordning i enlighet med 
förslaget med ändring att punkt 2:7a stryks och delegation ska ligga hos kontorschef och inte 
hos arbetsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Syftet med att delegera beslutanderätten till samhällsbyggnadskontoret är att skapa en effektiv 
administration som snabbt kan serva medborgarna. Samhällsbyggnadsnämnden reviderade sin 
delegeringsordning i september 2020 och samhällsbyggnadskontoret föreslår nu att den 
revideras igen.

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 att delegaters beslut kan överklagas på samma sätt som 
nämndens

De största förändringarna i föreliggande förslag är anpassningar utifrån förändrad lagstiftning. 
Ytterligare förändringar är uppdatering av befattningar. Det har även skett en omorganisation 
på samhällsbyggnadskontoret där miljöenheten upphört för att tillsammans med plan- och 
byggenheten gå upp i en gemensam ny bygg- och miljöenhet. Detta som ett resultat av den 
pågående organisationsöversyn som inleddes hösten 2020. Från om med årsskiftet blev, 
dåvarande plan- och byggchef, bygg- och miljöchef. Samtidigt tillträdde, dåvarande 
miljöchef, som verksamhetsutvecklare på samhällsbyggnadskontoret.

Handlingar i ärendet
 §6 SBN AU Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning
 Tjänsteskrivelse - Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning
 Förslag - Revidering delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera nämndens delegeringsordning i enlighet med 
förslaget.
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Yrkande
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) yrkar att punkt 2:7a stryks då delegation ligger hos 
kontorschef och inte hos arbetsutskottet. 
 
Beslutsgång
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) frågar om nämnden bifaller eller avslår 
ändringsyrkandet. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller ändringsyrkandet.
 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret
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§8

Skrivelse från revisionen om entreprenadinköp - komplettering 
(2020 SBN0206)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna denna tjänsteskrivelse med bilagor som svar på 
skrivelse om entreprenadinköp.

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer önskade i skrivelse den 27 augusti 2020 svar på frågor kopplade till 
kommunens avtal med en av entreprenörerna vilket samhällsbyggnadskontoret tolkade som 
att det gällde avtalen Allmänna kommunaltekniska anläggningsarbeten (markavtalet) och 
Vinterväghållning. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade frågor och svar till revisionen vid 
sammanträde den 22 september 2020, § 61. Revisionen inkom med kompletterande frågor i 
skrivelse den 16 oktober 2020 och nämnden svarade på dessa vid sammanträde den 15 
december 2020, § 91.

I mail till nämndens ordförande den 24 december 2020 önskar revisionen kopior av fakturor 
där det framgår att entreprenören använt sig av lastväxlare av högre kapacitet. Kontoret har 
tagit fram två fakturor där lastväxlare av högre kapacitet har varit nödvändig med tanke på 
uppdragens art.

Handlingar i ärendet
 §7 SBN AU Skrivelse från revisionen om entreprenadinköp - komplettering
 Tjänsteskrivelse - Svar på skrivelse om entreprenadinköp
 210127 Fakturanr 4968
 210127 Fakturanr 4916

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen
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§9

Hemleverans av alkohol i samband med catering 
(2020 SBN0265)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar nedanstående yttrande i mål om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen – angående tolkning av alkohollagen, mål nr 16743-20 samt översänder 
yttrandet till Förvaltningsrätten i Göteborg:

Inställning och yrkande
Kommunen bestrider bifall till överklagandena och yrkar med åberopande av nedanstående 
grunder att överklagandena ska avvisas alternativt avslås.

Grunder
Enligt 9 kap. 5 § alkohollagen (AL) ska kommunfullmäktige bestämma den eller de nämnder 
som ansvarar för kommunens skyldigheter enligt alkohollagen. Samhällsbyggnadsnämnden 
(nämnden) har i reglementet för nämnden ålagts detta ansvar. Kommunen ska enligt 8 kap 9 § 
AL tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande före-
skrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Syftet är att åstad-
komma likabehandling och förutsebarhet men det framgår av såväl förarbete som praxis att de 
inte ersätter den prövning som ska ske i det enskilda fallet.

Beslut av en nämnd får enligt 13 kap. 2 § 2 p. kommunallagen (KL) överklagas genom laglig-
hetsprövning, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art. I det 
överklagade beslutet har nämnden uttryckt kommunens tolkning av gällande rätt. Beslutet 
som sådant saknar självständiga rättsverkningar och ersätter inte kommunens beslutsfattande 
vid enskilda ansökningar och anmälningar jml alkohollagen eller vid fullgörande av 
kommunens tillsynsansvar enligt 9 kap. AL. Kommunens inställning är att det överklagade 
beslutet är av sådan rent förberedande art att det inte omfattas av möjligheten till 
laglighetsprövning. Överklagandena ska därför avvisas.

För det fall att domstolen kommer fram till att det överklagade beslutet kan överklagas genom 
laglighetsprövning ska överklagandena avslås.

Det är den klagande som har bevisbördan för att det överklagade beslutet ska upphävas enligt 
någon av grunderna i 13 kap. 8 § första stycket KL. Endast de omständigheter som klaganden 
har hänvisat till före överklagandetidens utgång kan beaktas (13 kap. 7 § KL). Vid 
laglighetsprövning har förvaltningsrätten att ta ställning till om det överklagade beslutet ska 
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upphävas på någon av grunderna i 13 kap. 8 § KL.

Enligt bestämmelsen ska ett beslut upphävas om
1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Kommunen åberopar som grund för sin talan att ingen av de i p. 1 – 4 angivna 
förutsättningarna föreligger.

Första punkten tar sikte på formaliabestämmelser för beslutets tillkomst, såsom krav på 
kungörelse. Prövningen görs exempelvis utifrån kommunallagens bestämmelser eller 
instruktioner som kommunfullmäktige fattat med stöd i lag. Det överklagade beslutet har 
tillkommit i laga ordning och ska således inte upphävas på denna grund.

Kommunen beslutar om tillstånd avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdrycks-
liknande preparat i 8 kap. AL, och har tillsammans med Polismyndigheten tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker och alkohol-
drycksliknande preparat. Som redogjorts för ovan ska Samhällsbyggnadsnämnden ansvara för 
kommunens åtaganden enligt alkohollagen. Det överklagade beslutet rör således en 
kommunal angelägenhet och har fattats av rätt nämnd. Beslutet ska därför inte heller 
upphävas på grunderna i 13 kap. 8 § 2 och 3 p. KL.

Av förarbete framgår att 13 kap. 8 § 4 p. KL ska tillämpas när beslutet bryter mot en 
uttrycklig författningsregel. Kommunen tillbakavisar att så skulle vara fallet. Beslutet ska 
därför inte upphävas på denna grund.

Med hänvisning till ovanstående anser kommunen att överklagandena ska avvisas alternativt 
avslås.

Samhällsbyggnadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos: 2020- 909

Ärende
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Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2020 § 86 beslutat att uppdra åt 
samhällsbyggnadskontoret att anse serveringstiden avslutad vid genomförd servering samt att 
tillämpa undantaget från brandskyddskravet i alkohollagen vid catering till slutna sällskap i 
lokaler som ej är avsedda för allmänheten. Laglighetsprövning av beslutet har begärts och 
kommunen har av förvaltningsrätten förelagts att yttra sig över överklagandena.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 15 december 2020 ärendet 
angående tolkning av alkohollagen och beslutade att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att 
anse serveringstiden avslutad vid genomförd servering samt att tillämpa undantaget från 
brandskyddskravet i alkohollagen vid catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda 
för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut ovan, § 86/20 i justerat protokoll, har överklagats genom 
begäran om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Förvaltningsrätten i Göteborg 
har förelagt kommunen att yttra sig över överklagandena.

Samhällsbyggnadskontoret, Jenny Hagesjö Kanslichef, Alice Risenfors kommunjurist och 
Stefan Andersson verksamhetsutvecklare har upprättat förslag till yttrande med underlag från 
Malmö kommuns ställningstagande.

Handlingar i ärendet
 §8 SBN AU Hemleverans av alkohol i samband med catering
 Tjänsteskrivelse -Yttrande till Förvaltningsrätten Göteborg i mål om 

laglighetsprövning enligt kommunallagen angående tolkning av alkohollagen 
hemleverans av alkohol i samband med catering

 §86 SBN Hemleverans av alkohol i samband med catering
 Göteborg_FR_16743-20_Aktbil_14 Begäran yttrande överklagan 11 jan 2021
 Förlängd svarstid Förv rätten Göteborg_FR_16743-20_Aktbil_16
 Malmö Tjskrivelse  Yttrande i mål om servering catering jan 21
 Ärendeutdrag överklagan catering dec 20

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg
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§10

Remiss - Nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Nedre Ätran 
(2021 SBN0044)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
 
Det föreslagna skyddsområdet omfattar en areal på över 80 000 ha. Bara Vätterns VSO har 
idag ett större område. I riskanalysen ges inget motiv till varför ett så stort område behöver 
inrättas. Enligt HaVs vägledning ska avgränsningen av ett skyddsområde grundas på en 
riskanalys, inte som i detta fallet på statiska rinntidsberäkningar. De nu föreslagna 
föreskrifterna för den sekundära skyddszonen har ingen koppling till riskanalysen och det gör 
det därför svårt att se vad som motiverar ett så stort skyddsområde.

Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap §25 MB ska hänsyn tas även till 
enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas 
på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med 
skyddet ska tillgodoses.

Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att den sekundära skyddszonen ska tas bort 
alternativt att förslaget arbetas om enligt den nu gällande vägledningen från Havs- och 
Vattenmyndigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden vill därutöver lämna följande synpunkter på skyddsföreskrifterna:
 
- §2 Lagring av avfall. 
Det uppstår hela tiden farligt avfall i en verksamhet, tex lysrör. Det är inte rimligt att detta 
avfall ska transporteras bort varje vecka. Lagring av farligt avfall måste vara möjligt på 
hårdgjorda ytor.
 
- § 6 Bekämpningsmedel
Förbudsperioden bör starta den 1 nov. Ett förbud från och med 1oktober kommer sannolikt 
leda till minskat anläggande av fånggrödor vilket kan leda till större näringsförluster.

Beskrivning av ärendet
Dnr Ecos 2019-751 Fastighetsbeteckningar: Drängsereds-Ryssbol 1:7, Gässelia 1:7, Gässelia 
1:14, Gässelia 2:4 m.fl.
Remiss har kommit in 2020-12-15 och Hylte kommun har lämnats möjlighet att yttra sig. 
Anstånd om att få lämna yttrande senast 2021-02-25 har begärts vilket har beviljats.

Handlingar i ärendet
 §9 SBN AU Yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Halland angående nytt 

vattenskyddsområde Nedre Ätran
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 Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss angående nytt vattenskyddsområde Nedre 
Ätran

 1. Bemötande av inkomna yttranden 2020-04-17
 1.1 Bilaga 1 Vattenskyddsföreskrifter 2020-12-11
 1.3 Bilaga 3 Konsekvensbeskrivning 2020-04-17
 2.1 Översiktskartor 2020-12-11

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun finner inget att yttra sig om.

Yrkande 

Martina Philip Carlsson (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämndens lämnar följande yttrande:

"Det föreslagna skyddsområdet omfattar en areal på över 80 000 ha. Bara Vätterns VSO har 
idag ett större område. I riskanalysen ges inget motiv till varför ett så stort område behöver 
inrättas. Enligt HaVs vägledning ska avgränsningen av ett skyddsområde grundas på en 
riskanalys, inte som i detta fallet på statiska rinntidsberäkningar. De nu föreslagna 
föreskrifterna för den sekundära skyddszonen har ingen koppling till riskanalysen och det gör 
det därför svårt att se vad som motiverar ett så stort skyddsområde.

Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap §25 MB ska hänsyn tas även till 
enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas 
på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med 
skyddet ska tillgodoses.

Samhällsbyggnadsnämnden anser därför att den sekundära skyddszonen ska tas bort 
alternativt att förslaget arbetas om enligt den nu gällande vägledningen från Havs- och 
Vattenmyndigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden vill därutöver lämna följande synpunkter på skyddsföreskrifterna:
 
- §2 Lagring av avfall. 
Det uppstår hela tiden farligt avfall i en verksamhet, tex lysrör. Det är inte rimligt att detta 
avfall ska transporteras bort varje vecka. Lagring av farligt avfall måste vara möjligt på 
hårdgjorda ytor.
 
- § 6 Bekämpningsmedel
Förbudsperioden bör starta den 1 nov. Ett förbud från och med 1oktober kommer sannolikt 
leda till minskat anläggande av fånggrödor vilket kan leda till större näringsförluster".
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Bengt-Åke Torhall (L), Carl Larsson (M), Ray Alexén (SD), Lirim Mazreku (KV), Malin 
Thydén-Kärrman (S) och Roger Andersson (S) yrkar bifall till Martina Philip Carlssons (C) 
yttrande.

Beslutsgång
 
Ordförande Malin Thydén-Kärrman (S) ställer Martina Philip Carlsson förslag till yttrande 
mot kontorets förslag till beslut. Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Martina Philip Carlssons (C) yttrande.

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län, diarienummer 513-6678-2019, Vattenskyddsområde Nedre 
Ätran
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§11

Information i kommande ärenden 
(2021 SBN0008)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
 
Miljöenheten
- Strategi för invasiva främmande växter för Hallands län
- Utökad information om vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer

Byggenheten
- Granskning – Översiktsplan för Ljungby kommun 2035
- Detaljplan Parkstaden – samrådsredogörelse
- Detaljplan Tollsbo 1:19
- Detaljplan Givagård 1:16 mfl. - samråd

Gata- och parkenheten
- Belysningspolicy

VA-enheten
- Information om införandet av bruna kärl
 

Handlingar i ärendet
 §10 SBN AU Information i kommande ärenden
 Tjänsteskrivelse - Information i kommande ärenden
 Förslag - Gatubelysningspolicy Hylte kommun
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§12

Övriga frågor och meddelanden 
(2021 SBN0009)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av meddelanden.

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

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden
 §149 KF Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
 BUDGETFÖRSLAG 2021 FRAMTID HYLTE 2.0
 REP 2021-2024 - investeringar Framtid Hylte 2.0
 REP 2021-2024 - räkenskaper Framtid Hylte 2.0
 §155 KF Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2020
 Slutrapport 2020 för Energi Hylte
 §7 KF Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 §15 KF Avsägelser - samtliga uppdrag
 §18 KF Fyllnadsval - ledamot och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
 Skrivning om höjda arvoden
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