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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen  kl. 13:00-14:30 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Malin Thydén-Kärrman (S) (1:e vice 

ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Lisa Mogren (V), Stina 
Isaksson (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) 
Siv Modée (bygg- och miljöchef) §§13-19 
Emma Eriksson (planarkitekt) §§13-19 
Emilia Gustafsson (planarkitekt) §§13-19 
Ida Karlsson Lalander (kommunikatör) §11 
Sofia Nygren (tillväxt- & organisationsstrateg) 

  
Utses att justera Anna Roos 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§9-25 
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ÄRENDELISTA 
§9 Val av justerare 2022 

§10 Godkännande av ärendelista 2022 

§11 Information och rapporter 2022 

§12 Meddelande TU 2022 

§13 Återkoppling översynen av Kinnared 

§14 Begäran om Planbesked - HYLTE Västra Åkralt 1:6 m.fl. 

§15 Begäran om planbesked Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250) 

§16 Begäran om medel – Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250) 

§17 Begäran om medel – Unnaryd 4:57 

§18 Begäran om medel – Djäknebol 1:1 

§19 Planprioriteringar 2022-03-29 

§20 Yttrande granskning fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad 

§21 Yttrande samråd fördjupad översiktsplan Gislaved och Anderstorp 

§22 Förlängning av projektet förfallna fastigheter 

§23 Rapport avseende bredbandsutbyggnad i Hylte kommun 

§24 Återkoppling angående projekt Landeryds skola 

§25 Tågdagarna i Landeryd 2022 
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§9 

Val av justerare 2022  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet 
tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§10 

Godkännande av ärendelista 2022  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott beslutar att godkänna ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§11 

Information och rapporter 2022  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens stammansträde lämnas information om: 

 Stora Ensos presenterade försäljning av bruket i Hyltebruk 
 Medborgardialogen -  lanseras 30 mars och nås via den kommande Hylteapp:en. 

App:en är ett verktyg för att tillgängliggöra medborgardialogen samt i förlängningen 
en gemensam plattform för föreningsliv, företag och organisationer i kommunen. 

 Information om fastighetsförsäljningar 
 Aktiviteter – Årets kommun 2021      
 Kommunikation angående seniorkort 75+ 

  
  
  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens tillväxtutskott 29 mars 2022 

Paragrafen är justerad 
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§12 

Meddelande TU 2022  
(2022 KS0009) 

Beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott har tagit del av meddelandena.  

Beskrivning av ärendet 
Till dagens sammanträde har kommunledningskontoret skickat med de meddelanden som 
kommunstyrelsens tillväxtutskott bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet 
 Woods of Halland 2022 - Ansökan_slutgiltig 
 Uppsägning av avtal Bikepoint Smålads sjörike 20211118 
 Bostadsmarknadsenkäten_ Svarsjournal 2022-01-31_ slutgiltig version 

Paragrafen är justerad 
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§13 

Återkoppling översynen av Kinnared  
(2021 KS0329) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att översyn av Kinnareds detaljplaner är återrapporterat och ärendet 
avslutas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret har tillsammans sett över 
möjligheterna för framtagandet av nya detaljplaner i Kinnared, i syfte att städa upp och få 
aktuella detaljplaner som underlättar för bygglovshanteringen.  
  
Vid framtagandet av detaljplaner ska markens lämplighet prövas. Det bedöms dock finnas 
diverse svårigheter att skapa nya detaljplaner på vissa platser i Kinnared. Exempelvis har det 
framkommit att järnvägen genom samhället är en farligt godsled samt att det finns 
översvämningsrisker kring åarna. Det kommer kosta en hel del resurser för kommunen att 
försöka driva igenom de nya detaljplanerna som till viss del inte heller kommer göra någon 
större skillnad i praktiken. Samhällsbyggnadskontoret bedömer det därmed inte lämpligt för 
kommunen att arbeta fram nya detaljplaner på potentiell ej lämplig mark.  
  
I kommunens Plan- och byggtaxa, 2022 lyfts det fram att framtagandet av ny detaljplan ska 
bekostas av den som har nytta av planen. Skulle någon enskild näringsidkare eller 
privatperson ändå vilja pröva framtagandet utav en ny detaljplan på den eventuella ej lämpliga 
marken bör de komma in med en begäran om planbesked som då får prövas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Återkoppling översynen Kinnared 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att översyn av Kinnareds detaljplaner är återrapporterat 
 

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut med tillägget att ärendet avslutas. 
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om tillväxtutskottet kan besluta enligt kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutar 
enligt kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontorets förslag. 
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Ordförande frågar därefter om tillväxtutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquist (S) 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Ronny Löfquist (S) 
tilläggsyrkande. 
  
  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§14 

Begäran om Planbesked - HYLTE Västra Åkralt 1:6 m.fl.  
(2022 KS0168) 

Beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked för ny detaljplan av 
Västra Åkralt 1:6 m.fl. i Hyltebruk. Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra för 
industriverksamhet i Hyltebruk. 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan gällande planbesked för fastighet Västra Åkralt 1:6 m.fl. har inkommit den 2022-
03-21. Exploatören kommer bekosta detaljplanen som ska upprättas genom konsult. Avsikten 
med detaljplanen är att ombilda ett antal villatomter till industrimark och inkorporera detta 
område med fastighet Västra Hylte 1:219. Avsikten med detaljplanen är att bereda 
tillväxtmöjligheter för befintlig industriverksamhet i Hyltebruk. Delar av planområdet är i 
dagsläget planlagd med bostäder som ändamål, detta genom detaljplan HY501. Dessa delar av 
detaljplanen kommer upphävas vid antagande av ny detaljplan för området. 

Handlingar i ärendet 
 Begäran om planbesked TS 
 Planområde 
 Begäran om planbesked - Västra Åkralt - 2022-03-21 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked för ny detaljplan av 
Västra Åkralt 1:6 m.fl. i Hyltebruk. Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra för 
industriverksamhet i Hyltebruk. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§15 

Begäran om planbesked Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250)  
(2022 KS0148) 

Beslut 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen: 
- Beviljar positivt planbesked för Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250) 
- Primärt utgår ifrån detaljplanen genom standardförfarande 
- Planen planeras att antas under 2023 
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2–5§§. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger planbesked gällande detaljplan 
för planläggning av Vegas äng, etapp 2 på fastigheten Unnaryd 1:250. En sammanlagd yta om 
ca 0,8 ha.  
  
Gällande detaljplan på platsen är Un 502 - Södra Unnaryds samhälle, från 1953 och pekar ut 
området som allmän plats för park eller planering.  
  
Planen tas fram för att möjliggöra bostäder på platsen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Begäran om planbesked Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250) 
 Handling - Förslag planområde Vegas äng, etapp 2 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen: 
- Beviljar positivt planbesked för Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250) 
- Primärt utgår ifrån detaljplanen genom standardförfarande 
- Planen planeras att antas under 2023 
Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2–5§§. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§16 

Begäran om medel – Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250)  
(2022 KS0149) 

Beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta medel om 300 000 kr för diverse 
kostnader så som utredningar, som den nya detaljplanen Vegas äng, etapp 2, på Unnaryd 
1:250 preliminärt kan tänkas medföra. Medel tas från budgetram nya detaljplaner. 

Beskrivning av ärendet 
Under våren 2022 planeras att påbörja ett detaljplanarbete för ett nytt bostadsområde i södra 
Unnaryd. På platsen återfinns idag åkermark och intill finns befintligt bostadsområde. 
För att en ny detaljplan ska kunna tas fram och laga kraft krävs diverse utredningar. Enligt 
tidigare inkomna prisuppgifter beräknas en geoteknisk utredning kosta ca 130 000 kr, en 
dagvattenutredning uppskattas kosta ca 40 000 kr och en arkeologisk utredning som kan 
behövas förväntas ligga kring 100 000 kr. Eventuellt kommer inte alla pengar användas, det är 
dock lämpligt att det finns en buffert som kan användas vid eventuella kompletteringar eller 
ifall andra utredningar gällande detaljplanen skulle behövas längre fram. Kostnader för 
exploatering av området är inte medräknade. 
Tillväxtutskottet begär därmed att Kommunstyrelsen avsätter medel om 300 000 kronor för 
att samhällsbyggnadskontoret ska kunna genomföra detaljplanen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel - Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250) 
 Karta över preliminärt planområde 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta medel om 300 000 kr för diverse 
kostnader så som utredningar, som den nya detaljplanen Vegas äng, etapp 2, på Unnaryd 
1:250 preliminärt kan tänkas medföra. 
 

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S) yrkar följande tillägg: Medel tas från budgetram nya detaljplaner. 
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om tillväxtutskottet beslutar enligt samhällsbyggnadskontoret förslag 
till beslut, vilket ordförande finner att tillväxtutskottet gör. Ordförande frågar därefter 
om tillvästutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquist (S) tilläggsyrkande. Ordförande finner 
att tillväxtutskottet bifaller tilläggsyrkandet. 
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Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§17 

Begäran om medel – Unnaryd 4:57  
(2022 KS0152) 

Beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta medel om 450 000 kr för diverse 
kostnader så som utredningar, som den nya detaljplanen på Unnaryd 4:57 preliminärt kan 
tänkas medföra. Medel tas från budgetram nya detaljplaner. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-13 §83 att bevilja ett positivt planbesked för delar av 
fastigheten Unnaryd 4:57. Under våren 2022 planeras att påbörja ett detaljplanarbete för ett 
nytt industri- och verksamhetsområde i nordvästra Unnaryd utmed Hyltevägen. Intill området 
finns befintliga industrier och skogsmark. 
  
För att en ny detaljplan ska kunna tas fram och laga kraft krävs diverse utredningar. Enligt 
inkomna prisuppgifter beräknas en geoteknisk utredning kosta ca 150 000 kr, en 
dagvattenutredning uppskattas kosta ca 40 000 kr och en miljökonsekvensbeskrivning som 
eventuellt behövs förväntas ligga kring 250 000 kr. Eventuellt kommer inte alla pengar 
användas, det är dock lämpligt att det finns en buffert som kan användas vid eventuella 
kompletteringar eller ifall andra utredningar gällande detaljplanen skulle behövas längre fram. 
Kostnader för exploatering av området är inte medräknade. 
  
Tillväxtutskottet begär därmed att kommunstyrelsen avsätter medel om 450 000 kronor för att 
samhällsbyggnadskontoret ska kunna genomföra detaljplanen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel Unnaryd 4:57 
 Karta över preliminärt planområde 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta medel om 450 000 kr för diverse 
kostnader så som utredningar, som den nya detaljplanen på Unnaryd 4:57 preliminärt kan 
tänkas medföra. 
 

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S) yrkar följande tillägg: Medel tas från budgetram nya detaljplaner. 
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om tillväxtutskottet beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag 
till beslut, vilket ordförande finner att tillväxtutskottet gör. Ordförande frågar därefter 
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om tillvästutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquist (S) tilläggsyrkande. Ordförande finner 
att tillväxtutskottet bifaller tilläggsyrkandet. 
  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§18 

Begäran om medel – Djäknebol 1:1  
(2022 KS0151) 

Beslut 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel om 200 000 kr för detaljplan 
Djäknebol Torup 1:1. Medel tas från budgetram nya detaljplaner.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunen beviljade planbesked för detaljplan Torup, Djäknebol 1:1 den 2021-02-16 § 16. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheter att etablera sig.  
  
Planarbetet omfattas av kostnader i form av utredningar utifrån behov, vilket vi nu begär 
medel för. En geoteknisk utredning är befogad att genomföra då delar av fastigheten består av 
Kärrtorv. Dagvattenutredning ska alltid genomföras inför planläggning. Utöver detta kan det i 
senare planskede uppstå behov av ytterligare markundersökning och exempelvis arkeologisk 
undersökning. Begärd summa ger utrymme för oförutsedda utredningar.  
  

 Geoteknisk utredning (förstudie) – 34 000 kr  
 Dagvattenutredning – Cirka 35 000 kr  

  
Begäran att avsätta medel om 200 000 kr.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Begäran om medel Djäknebol 1:1 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel om 200 000 kr för detaljplan 
Djäknebol Torup 1:1.  
 

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S) yrkar följande tillägg: Medel tas från budgetram nya detaljplaner. 
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar först om tillväxtutskottet beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag 
till beslut, vilket ordförande finner att tillväxtutskottet gör. Ordförande frågar därefter 
om tillvästutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquist (S) tilläggsyrkande. Ordförande finner 
att tillväxtutskottet bifaller tilläggsyrkandet. 
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Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret  
 

Paragrafen är justerad 

16 (26)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-29  
  

Tillväxtutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§19 

Planprioriteringar 2022-03-29  
(2022 KS0165) 

Beslut 
Tillväxtutskottet godkänner planprioriteringslistan med följande ändringar: Hylte Västra 
Åkralt 1:6 m.fl. och Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250) läggs till på första respektive sista 
plats på listan.  

Beskrivning av ärendet 
Förslag till prioriteringslista för detaljplaneärenden och andra planrelaterade projekt har 
utarbetats av samhällsbyggnadskontoret. Prioriteringslistan ger en överblick över pågående 
projekt och vilande planärenden. Prioriteringslistan ger tillväxtutskottet möjlighet att besluta 
om hur resurserna ska fördelas mellan olika projekt. Planarbetet och processen bedrivs på 
Bygg- och miljöenheten och planhandlingarna i några av detaljplanerna tas fram med hjälp av 
upphandlad konsult. I planprioriteringslistan följer en lägesrapport över samtliga ärenden, 
”Planprioriteringslista 2022-03-29”. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Planprioriteringar 29/3 
 Planprioriteringslista 2022-03-29 

Förslag till beslut 
Att tillväxtutskottet godkänner planprioriteringslistan 
 

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S) yrkar: Tillväxtutskottet godkänner planprioriteringslistan med följande 
ändringar: HYLTE Västra Åkralt 1:6 m.fl. och Vegas äng, etapp 2 (Unnaryd 1:250) läggs till 
på första respektive sista plats på listan. 
  
Anna Roos (C) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Ronny Löfquists (S) yrkande.  
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquist (S) yrkande. 
Ordförande finner att tillväxtutskottet bifaller yrkandet. 
  
  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
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Paragrafen är justerad 
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§20 

Yttrande granskning fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad  
(2021 KS0255) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att lämna remissvar i enlighet med 
denna tjänsteskrivelse. 

Beskrivning av ärendet 
Falkenbergs kommun har skickat förslag till fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad på 
granskning till ett antal remissinstanser. Kommunstyrelsen i Hylte kommun lämnade i beslut 
den 31 augusti 2021, § 147, yttrande i samrådsskedet av planen och hade inget att erinra mot 
förslaget. Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts och bemötts i en 
samrådsredogörelse och man har beslutat om vilka förändringar som ska genomföras. Det 
reviderade förslaget är nu ute på granskning under tiden 3 mars - 3 maj 2022. 
 
Det övergripande syftet med förslaget till fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad är att 
vara en del i att uppfylla kommunens vision om att växa för en hållbar framtid samt 
kommunens tre övergripande mål. 
 
Hylte kommun har tagit del av granskningshandlingarna och har inget att erinra mot förslaget.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss granskning fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad 
 Granskningsremiss - fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att lämna remissvar i enlighet med 
denna tjänsteskrivelse. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§21 

Yttrande samråd fördjupad översiktsplan Gislaved och Anderstorp  
(2022 KS0143) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att lämna yttrande i enlighet med denna 
tjänsteskrivelse. 

Beskrivning av ärendet 
Gislaveds kommun har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan för Gislaved och 
Anderstorp. Förslaget är ute på samråd under perioden 7 mars – 7 maj 2022 och Hylte 
kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  
 
Syftet med fördjupning av översiktsplanen är att peka ut en långsiktigt hållbar utveckling av 
Gislaved och Anderstorp och för att möjliggöra samplanering av orterna. Anledningen med att 
samplanera orterna är att de ligger nära varandra och börja växa samman genom 
verksamhetsområden som finns mellan och i anslutning till orterna. Servicenäringarna i 
Gislaved och Anderstorp kompletterar varandra vilket gör dem starka i förhållande till andra 
orter. Orterna har gemensamt arbets- och bostadsmarknad samt teknisk försörjning. Dessutom 
pekar förslaget ut en långsiktig hållbar utveckling av Gislaved och Anderstorp. 
 
Hylte kommun har tagit del av handlingarna till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved 
och Anderstorp och har inget att erinra. Planområdet gränsar inte till Hylte kommun, och 
bedöms inte heller på annat sätt påverka kommunen genom exempelvis serviceutbyte med 
mera. Under mellankommunala intressen nämns att det sker kollektivtrafik över länsgränsen 
till Hyltebruk. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Yttrande fördjupad översiktsplan för Gislaved och Anderstorp 
 Samråd - Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp. 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att lämna yttrande i enlighet med denna 
tjänsteskrivelse. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§22 

Förlängning av projektet förfallna fastigheter  
(2020 KS0113) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anslå 150 tkr till 
samhällsbyggnadsnämnden för att fortsätta projektet förfallna fastigheter året ut. Medel till 
detta tas från kommunstyrelsens reserv. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett tvåårigt projekt gällande förfallna fastigheter som avslutas 
vid halvårsskiftet 2022. För närvarande har nämnden totalt 102 pågående tillsynsärenden där 
ungefär en fjärdedel handlar om förfallna fastigheter (byggnader och/eller tomter). Dessa 
befinner sig i olika skeden i processen som är både lång och tidsödande. 
Samhällsbyggnadskontoret ser det som olyckligt att inte kunna fortsätta med arbetet i samma 
takt efter den 30 juni och önskar att projektet förlängs året ut.  
I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. De 
ingripanden som kan bli aktuella när byggnadsnämnden utövar tillsyn över ovårdade och 
förfallna byggnadsverk är i första hand åtgärdsföreläggande samt vid allvarligare brister 
förbud mot användning och rivningsföreläggande. Vid behov kan ingripandena i varierande 
utsträckning förenas med vite och beslut om att en åtgärd ska genomföras på den försumliges 
bekostnad, det vill säga av den som fått ett föreläggande. Byggnadsnämnden får också ansöka 
om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten. 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anslå 150 tkr till 
samhällsbyggnadsnämnden för att fortsätta projektet förfallna fastigheter året ut. 
 

Yrkanden 
Malin Thydén-Kärrman (S) och Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontoret 
och samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
  
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut med tillägget att medel till detta tas från kommunstyrelsens reserv. 
  
Anna Roos (C) ) yrkar bifall till kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut och Ronny Löfquist (S) yrkande. 
  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists (S) yrkande. 
Ordförande finner att tillväxtutskottet bifaller yrkandet. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§23 

Rapport avseende bredbandsutbyggnad i Hylte kommun  
(2022 KS0161) 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten 

Beskrivning av ärendet 
2014 beslutade kommunfullmäktige att anta bredbandsstrategi för Hylte kommun. I mars 
2015 beslutade kommunstyrelsen att teckna ett koncessions- och samverkansavtal med IP-
Only Networks AB. Enligt avtalet skulle IP-Only inom en femårsperiod erbjuda bredband 
med minst 100 Mbit till 95% av alla företag och hushåll i Hylte kommun. 
Utbyggnaden har i stort utförts enligt ursprungliga planen. Vissa beräknade datum har inte 
kunnat hållas vilket medfört förseningar i leverans för olika kunder. 
IP-Only har arbetat med utbyggnaden i hela Hylte kommun sånär som i ett par område 
där lokala fiberföreningar har byggt eget nät. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Rapport avseende bredbandsutbyggnaden i Hylte kommun 
 Rapport - IP-O bredbandsutbyggnad 2015-2021 _ver 2.0 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten 
 

Paragrafen är justerad 
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§24 

Återkoppling angående projekt Landeryds skola  
(2021 KS0163) 

Beslut 
Tillväxtutskottet antecknar till protokollet att utskottet har fått information 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxtutskottet är i dialog med berörda nämnders presidier styrgrupp för projektet. 
Styrgruppens uppdrag är att följa processen och göra kontinuerliga avstämningar längst 
projektets framfart. Vid dagens sammanträde lämnar strategisk arbetsgrupp information om 
status gällande olika delar i processen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Återkoppling angående projekt Landeryds skola 
 Lokalprogram Landeryds förskola 2022 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet antecknar till protokollet att utskottet har fått information 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§25 

Tågdagarna i Landeryd 2022  
(2022 KS0088) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

 tilldela Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum ytterligare 70 000 kr 
 finansiera tilldelningen via kommunstyrelsens reserv. 
 ingå avtal om 115 000 kr avseende förlusttäckningsgaranti 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum arrangerar Tågdagarna första helgen i september. 
Tågdagrna är ett väl inarbetat koncept som i år planeras att genomföras för 10: e gången. 
Evenemangsdagarna kommer därför att ges en jubileumsprofil. Tågdagarna har varit mycket 
ett uppskattat evenemang med stor uppslutning av medborgare från Hylte kommun och andra 
kommuner.  
 
Föreningen Landeryds Järmvägsmuseum har ansökt om 300 000 kr (50 % Region Halland, 50 
% Hylte kommun). Den 18 januari 2022 fattade tillväxtutskotte beslut om att tilldela 
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum 130 000 kr. Den 8 mars 2022 beslutade 
Regionstyrelsens tillväxtutskott att bevilja deras ansökan med 100 000 kr. Således föreslår 
kommunledningskontoret att tillväxtutskottet beslutar att tillskjuta medel om 70 000 kr till 
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum för att möjliggöra att tågdagarna arrangeras enligt 
deras ansökan.  
 
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum har historisk sett aldrig behövs använda den 
kommunala förlustteckningsgarantin. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Tågdagarna i Landeryd 2022 
 Ansökan - Tågdagarna i Landeryd 2022 
 Förlusttäckningsgaranti för Tågdagarna i Landeryd 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
- tilldela Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum ytterligare 70 000 kr 
- finansiera tilldelningen via tillväxtmedel 
- ingå avtal om 115 000 kr avseende förlusttäckningsgaranti 
 

Yrkanden 
Stina Isaksson (SD) och Anna Roos (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 
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Ronny Löfquist (S) yrkar att andra att-satsen ändras till: finansiera tilldelningen via 
kommunstyrelsens reserv. 
  

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut och Ronny Löfquists 
(S) ändringsyrkande mot varandra. Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutar 
enligt Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande. 
  
  
 

Beslutet skickas till  
Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum 
 

Paragrafen är justerad 
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