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Tillväxtutskott

Sekreterare .................................................
Anton Larsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anna Roos (C)

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

Organ Tillväxtutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-21
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Malin Thydén-Kärrman (S) (1:e vice 
ordförande), Lisa Mogren (V), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Kerstin 
Alexén (SD) §§1-5

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Emma Gröndahl (informations- och kanslichef)
Anton Larsson (sekreterare)
Christer Grähs (arbets- och näringslivschef)
Siv Modée (plan- och byggchef)
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) §§1-4
Emelie Severinsen (ÅF) §4
Anne von Hirtum (ÅF) §4
Pernilla Jakobsson (översiktsplanerare) §9
Camilla Johansson (näringslivsutvecklare)

Utses att justera Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-10
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Godkännande av ärendelista

§2 Val av justerare

§3 Information och rapporter - Tillväxtutskott

§4 Omvärldsbevakning - Tillväxtutskottet

§5 Planprioriteringar 2019

§6 Energi- och klimatstrategi i Halland 2019

§7 Remissyttrande – Kollektivtrafikplan 2020 samt förslag på ny zonstruktur

§8 Uppdrag att undersöka förutsättningar för att införa Rättviksmodellen i Hylte kommun

§9 Regional cykelplan för Halland 2020-2029 - Prioriteringar

§10 Sammanträdestider för tillväxtutskottet 2019
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§1

Godkännande av ärendelista 
(2019 KS0009)

Beslut
Tillväxtutskottet godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad
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§2

Val av justerare 
(2019 KS0008)

Beslut
Tillväxtutskottet beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med 
ordföranden Ronny Löfquist (S).
Paragrafen är justerad
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§3

Information och rapporter - Tillväxtutskott 
(2019 KS0293)

Beslut
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Reglemente TU
Anton Larsson, utskottssekreterare, informerar om tillväxtutskottets reglemente.
 
Prospekt parkstaden
Representanter från ÅF informerar om prospekt parkstaden.
 
Medel från Tillväxtverket
Emma Gröndahl, informations- och kanslichef, informerar om medel från Tillväxtverket som 
kommunen blivit beviljad.
 

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista TU 21 maj 2019

Paragrafen är justerad
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§4

Omvärldsbevakning - Tillväxtutskottet 
(2019 KS0324)

Beslut
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen.
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheter till att söka finansiering för 
projekt inom möjliga EU-fonder och program.

Beskrivning av ärendet
Tillväxtutskottets sammanträden kommer ha ett omvärldsbevakande inslag. Tjänstepersoner 
eller ledamöter kan då informera om vad som är på gång inom de sakfrågor som 
tillväxtutskottet hanterar. Det kan exempelvis vara kommande utlysningar för projekt, 
förändringar i lagstiftning, o.s.v.
 
EU:s fonder och program
Emma Gröndahl, informations- och kanslichef, informerar om EU:s fonder och program samt 
pågående utlysningar från socialfonden.
 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Omvärldsbevakning, tillväxtutskottet

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen.

Yrkande
Ronny Löfquist yrkar om tillägg att: Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka 
möjligheter till att söka finansiering för projekt inom möjliga EU-fonder och program.
 

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

Paragrafen är justerad
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§5

Planprioriteringar 2019 
(2019 KS0320)

Beslut
Tillväxtutskottet godkänner planprioriteringslistan och beslutar följande:

 
- Samhällsbyggnadskontoret ska ta kontakt med Derome Timber AB för lägesrapport 
kring detaljplan Kinnared 4:1 samt flytt av vägen på marken.
- Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheter samt ta fram på förslag 
på alternativ för att utöka planen Kambo 1:12.
- Att avvakta med planen Glassbo 1:10
- Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att kontakta markägaren angående planen Unnaryd 
1:137 för en lägesrapport.
- Att avvakta med planen Västra Åkralt 1:89.
- Det finns ännu inget planbesked för Parkstaden men projektet har hög prioritet för 
Tillväxtutskottet.

Beskrivning av ärendet
Förslag till ny prioriteringslista för detaljplaneärenden och andra planrelaterade projekt har 
utarbetats av samhällsbyggnadskontoret. Prioriteringslistan ger en överblick över pågående 
projekt (planerade planärenden) samt avvaktande planärenden, och ger tillväxtutskott 
möjlighet att besluta om hur resurserna ska fördelas mellan olika projekt.

Föreslagna prioriteringar baseras på personella resurser utifrån kommunens behov av 
nybyggnation av bostäder i attraktiva lägen, samt på utvecklingen av befintliga verksamheter. 
Planarbetet bedrivs på plan- och byggenheten och planhandlingarna tas fram med hjälp av 
upphandlad konsult.

Prioriteringslistan bör ses över en gång i halvåret för dess aktualitet och eventuella 
omprioriteringar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Förslag på planprioritering 2019-05-14
 Förslag till planprioriteringslista 2019-05-14

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet godkänner planprioriteringslistan.
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Yrkande
Ronny Löfquist yrkar att:
Tillväxtutskottet godkänner planprioriteringslistan och beslutar följande:

- Samhällsbyggnadskontoret ska ta kontakt med Derome Timber AB för lägesrapport 
kring detaljplan Kinnared 4:1 samt flytt av vägen på marken.
- Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheter samt ta fram på förslag 
på alternativ för att utöka planen Kambo 1:12.
- Att avvakta med planen Glassbo 1:10
- Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att kontakta markägaren angående planen 
Unnaryd 1:137 för en lägesrapport.
- Att avvakta med planen Västra Åkralt 1:89
- Det finns ännu inget planbesked för Parkstaden, men projektet har hög prioritet för 
Tillväxtutskottet.

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§6

Energi- och klimatstrategi i Halland 2019 
(2019 KS0247)

Beslut
Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på remissvar på 
Energi- och klimatstrategi för Halland 2019 till kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att leda och samordna arbetet med att ta fram en 
ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi. Arbetet ska göras i dialog med andra aktörer 
i länet och det primära syftet med energi- och klimatstrategin är att den ska bidra till att de av 
riksdagen fastställda energi och klimatpolitiska målen uppnås.

Länsstyrelsen i Hallands län har skickat energi- och klimatstrategin för Hallands län på remiss 
till de halländska kommunerna samt andra aktörer i länet. Länsstyrelsen vill ha synpunkter 
kring fyra frågor:

- Strategin identifierar fyra huvudutmaningar: fossilfria och effektiva transporter,
resurseffektiva och fossilfria energisystem, klimatsmarta livsmedel samt hållbar
konsumtion och produktion. Tycker ni att dessa utmaningar sammanfattar
problembilden på ett adekvat sätt?
- Kan de föreslagna målen fungera som en gemensam målbild för länets aktörer?
- Hur ser ni på de fyra strategiska ställningstagandena under respektive utmaning?
- Kan den föreslagna strategin fungera som en länsgemensam strategi? Om inte,
vill ni förslå förändringar?

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Energi- och klimatstrategi i Halland 2019
 Remiss energi- och klimatstrategi Halland 2019
 Remissversion energi- och klimatstrategi Halland 2019

Förslag till beslut
Tillväxutskottet lämnar följande synpunkter på Energi- och klimatstrategi för Halland 2019:

samt,

Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att, med tillväxtutskottets 
synpunkter som underlag, ta fram förslag på remissvar på Energi- och klimatstrategi för 
Halland 2019 till kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni.
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Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar om ändring att: Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i 
uppdrag att ta fram förslag på remissvar på Energi- och klimatstrategi för Halland 2019 till 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni.

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§7

Remissyttrande – Kollektivtrafikplan 2020 samt förslag på ny 
zonstruktur 
(2019 KS0264)

Beslut
Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 4 juni komplettera förslaget på yttrande. Kommunledningskontoret ska 
komplettera förslag på yttrande med följande:
 
- Skrivelse om att det måste finnas goda kollektivförbindelser österut, för att kommunens 
invånare ska ha god tillgång till arbetsmarknader i Småland, samt för att det ska gå att resa 
kollektivt mot Stockholm och andra städer österut. 
- Skrivelse om att bussar mellan Hyltebruk och Unnaryd behöver gå under helgerna, då 
många av industrierna även är aktiva under helgerna.
- Ta bort skrivelsen om ombud som säljer förladdade kort med reskassa, då det inte längre 
finns ombud i kommunen som gör det.

Beskrivning av ärendet
Hallandstrafiken tar årligen fram en kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplan 2020 med utblick 
2021-2022 har skickats ut på remiss till de halländska kommunerna. Kollektivtrafikplanen 
beskriver förslag på trafikförändringar för det kommande året med utblick mot 2021-2022. 
Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet. Vid framtagandet av förslag på yttrande har 
kommunledningskontoret utgått från att Hylte kommun ska ha god tillgång till västkustbanan, 
samt att Hallandstrafiken bör göra översyn av de delar där det finns möjlighet att utveckla 
kollektivtrafiken i kommunen.

Hallandstrafiken har även skickat ut en remiss gällande förslag på ny zonstruktur i Halland. 
Den nya strukturen innebär att de tidigare 27 zonerna i Halland istället blir 8. Hylte kommun 
består idag av 5 zoner, men ska enligt förslaget istället bestå av en zon. Konsekvenserna av 
detta blir att de som tidigare rest inom en zon med enkelbiljett kommer få en dyrare biljett. De 
som reser längre sträckor, samt de som reser med periodkort, kommer generellt sett få en 
billigare resa. Nedan finns sammanfattat några exempel på hur priserna förändras med den 
nya zonstrukturen:

• Hyltebruk bussterminal – Halmstad RC -17 % enkelbiljett och -15% periodbiljett
• Hyltebruk bussterm – Falkenberg stn. -22 % enkelbiljett och -20% periodbiljett
• Hyltebruk bussterminal - Torup +4% enkelbiljett och -3% periodbiljett

11 / 18



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 12
2019-05-21

Tillväxtutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Hylte – Göteborg C -8 % enkelbiljett och +10 % periodbiljett
• Hylte – Malmö C -11 % enkelbiljett och -12 % periodbiljett

Kommunledningskontoret är i huvudsak positiv till den nya zonstrukturen, med 
utgångspunkten att man bör främja arbets- och studiependlingen. I förslaget på yttrande 
önskar man dock få en tydligare konsekvensbeskrivning och kostnadsberäkning av vad den 
nya zonstrukturen innebär för färdtjänsten samt skolskjutstrafiken.
Tillväxtutskottet diskuterar förslaget på yttrande och kommer gemensamt fram till några 
kompletteringar till yttrandet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Kollektivtrafikplan 2020 samt ny zonstruktur
 Ärendebeskrivning - Yttrande på kollektivtrafikplan 2020 samt förslag på ny 

zonindelning, innan TU
 Remiss Kollektivtrafikplan 2020 med utblick  2021-2022 och  förslag till ny 

Zonstruktur

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande som sitt eget.

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§8

Uppdrag att undersöka förutsättningar för att införa 
Rättviksmodellen i Hylte kommun 
(2019 KS0123)

Beslut
Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en definition av vad 
Rättviksmodellen kan innebära i Hylte kommun, samt ta fram tidplan och undersöka 
förutsättningar för att införa Rättviksmodellen i Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet och Moderaterna har lämnat in en motion. Motionen föreslog 
kommunfullmäktige besluta att kommunen undersöker förutsättningar för att införa 
”Rättviksmodellen Tillväxt & Tillsyn” i kommunen. Den 2 maj 2019 beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Rättviksmodellen är en modell för dialog mellan näringslivet och kommunen i bland annat 
tillsynsärenden. Modellen syftar i huvudsak till att kommunen via dialog ska kunna hjälpa 
företag att göra rätt utifrån gällande regelverk, samt främja tillväxt och hållbarhet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag att undersöka förutsättningar för att införa 

Rättviksmodellen i Hylte kommun
 §69 KF Svar på motion Rättviksmodellen

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningar för att 
införa Rättviksmodellen Tillväxt & Tillsyn i Hylte kommun.

Yrkande
Ronny Löfquist yrkar att: Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 
en definition av vad Rättviksmodellen kan innebära i Hylte kommun, samt ta fram tidplan och 
undersöka förutsättningar för att införa Rättviksmodellen i Hylte kommun.
 

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 
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§9

Regional cykelplan för Halland 2020-2029 - Prioriteringar 
(2019 KS0323)

Beslut
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen om prioritering av cykelobjekt till den 
regionala cykelplanen.

Beskrivning av ärendet
Arbete med att ta fram en ny regional cykelplan för 2020-2029 pågår, (med planerat 
genomförande 2022 och framåt). Totalt finns inom ramen för den regionala cykelplanen ca 
130 mkr vilket ger en budget på ca 260 mkr för hela Halland inklusive 50 procents 
medfinansiering. Detta motsvarar totalt ca 4,5 mil cykelväg grovt räknat. Utöver detta kan 
medel i förekommande fall finnas i den regionala infrastrukturplanen (till åtgärder i 
kommunalt vägnät, smärre objekt, cykel kopplat till kollektivtrafik och större projekt.) 
Rimligt att anta är att de kommande cykelsträckorna kan byggas från 2022 och framåt, då 
budgeterade medel behöver vara tillgängliga.

En cykelpotentialstudie har tagits fram av regionen som ett underlag för kommunal och 
regional cykelplanering. Den visar hur stor potential olika befintliga vägsträckor (vägbanor, 
cykelbanor max 100 km/h) har för arbetspendling med cykel inom 30 min, skolresor inom 2-4 
km (åk F-3 2 km, åk 4-6 3 km, åk 7-9 4 km), eller gymnasie-/folkhögskolependling inom 30 
min. Ett intressant resultat från studien är att så mycket som 33 procent av Hylteborna kan 
cykla till arbetet inom 30 minuter, eller 41 procent med elcykel. Andelen skolbarn inom 
grundskolan som kan cykla är 63-70 procent i Hylte kommun. Vidare kan en knapp fjärdedel 
av Hylteborna gå till sitt arbete inom 30 minuter. Observera att cykel i kombination med 
kollektivtrafik inte ingår i studien ännu, vilket innebär att cykelvägar i anslutning till 
bytespunkter har högre potential än vad som framgår av underlaget.

Till den regionala cykelplanen kan kommunen spela in tre objekt som är inbördes 
prioriterade. De föreslagna sträckorna ska ligga på statligt vägnät. Utgångspunkter för 
prioritering är:
1) Strategiska prioriteringar i gällande cykelplan såsom andel trafiksäkra vägar, ökad andel 
tillgänglighet tillprioriterade målpunkter och ökad folkhälsa genom ökad andel cykling
2) Viktiga underlag och bedömningar såsom cykelpotentialstudien, kommunala planer, 
Kågessonmodellen att binda samman större samhällen, och sammantagen bedömning av 
samhällsnyttan
3) Perspektiv att väga in såsom miljö- och klimatpåverkan, allmänhetens behov och 
önskemål, barn och ungas cykling, social hållbarhet, fritidsresor och rekreation etc.
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En lista över objekt med cykelpotential har tagits fram som underlag för den fortsatta 
cykelplaneringen, se bilaga. Här har kostnaderna översiktligt beräknats med utgångspunkt 
från en schablon om 5500 kr per löpmeter (Trafikverket). Objekten har delats in i fyra 
grupper, varav tre kan bli aktuella att spela in i den regionala cykelplanen då de ligger på 
statligt vägnät. De objekt som har högst potential i de övriga tre grupperna föreslås för den 
regionala cykelplanen för möjlig gemensam finansiering. Dessa är utan inbördes prioritering:

1a) Väg 723 Torup-Brännögård mellan befintlig cykelbana vid Torup/Jesperslundsvägen och 
Brännögård Sjöslingan. Sträckan har en mycket hög belastning av godstrafik och därmed låg 
trafiksäkerhet för cykel. Samtidigt har den högst cykelpotential i kommunen utanför tätort och 
ingår som huvudcykelled mellan Torup och Kinnared i översiktsplanen. Potential 66-88 
användare per dag. Kostnad enligt schablon 20 350 tkr. Relativt låg kostnad per potentiell 
användare.

2) Väg 871 Hyltebruk Järnvägsgatan mellan Bruksgatan och Forumrondellen. Sträckan ökar 
tillgängligheten till den prioriterade målpunkten vid hållplats för regionbuss. Den har hög 
potential och ingår i huvudcykelled Rydöbruk-Hyltebruk i översiktsplanen. Den stödjer också 
ett ökat kollektivtrafikåkande och binder samman befintliga cykelstråk. Kostnad enligt 
schablon 2 750 tkr. Låg kostnad per potentiell användare.

3) Väg 870-877 Unnaryd-Vallsnäs mellan befintlig cykelbana vid Unnaryd/Östra skog och 
avtagsväg mot Vallsnäs. Sträckan är framför allt en viktig rekreationscykelled med hög 
trafikbelastning och mycket låg trafiksäkerhet, särskilt under sommartid. Samtidigt har större 
delen av sträckan potential för arbetspendling med cykel, 13-28 användare per dag, och ingår 
som rekreationscykelled i översiktsplanen. Kostnad enligt schablon 550 tkr. Låg kostnad per 
potentiell användare.

Då det första objektet har en förhållandevis hög schablonkostnad pga sin längd, kan det vara 
aktuellt att i dagsläget avvakta med detta och istället föreslå:

1b) Väg 686 Torup-Rydöbruk mellan befintliga cykelbanor vid Rejmes respektive Rydö 
Folkets hus.
Sträckan förbinder två tätorter med nära relationer med varandra och binder samman 
befintliga cykelstråk. Avståndet mellan orterna är endast ca 3 km vilket även tillgängliggör 
resecentrum i Torup för cykelpendling från Rydöbruk. Sträckan ingår i huvudcykelled Torup-
Rydöbruk i översiktsplanen. Potential 33-60 användare per dag.

Kommunstyrelsen föreslås prioritera mellan objekt 1-3 ovan och spela in dessa till den 
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regionala cykelplanen. Medel för medfinansiering av ett eller flera av dessa objekt behöver 
budgeteras från år 2022.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Prioritering av cykelobjekt till regionala cykelplanen
 Cykelobjekt - underlag cykelplanering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att spela in tre föreslagna cykelobjekt enligt vald prioritering till 
den regionala cykelplanen.

Beslutet skickas till 
Översiktsplanerare

Paragrafen är justerad
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§10

Sammanträdestider för tillväxtutskottet 2019 
(2019 KS0321)

Beslut
Tillväxtutskottet beslutar om följande sammanträdestider för 2019.

20 augusti, kl. 08.00
1 oktober, kl. 13.00
10 december, kl. 13.00

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för tillväxtutskottet 
2019.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för tillväxtutskottet 2019

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar om följande sammanträdestider för 2019. Sammanträdena börjar kl. 
08:00.

20 augusti
1 oktober
10 december

Paragrafen är justerad
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