
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-01-28

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 2020-01-28
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 14:00-16:10

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)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Emma Gröndahl (informations- och kanslichef)
Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef)
Anton Larsson (sekreterare)
Lena Hagman Bogren (turismansvarig) §3
Camilla Johansson (näringslivsansvarig)
Ida Karlsson Lalander (projektledare) §4
Siv Modé (plan- och byggchef) §5

Utses att justera Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-8
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare

§2 Godkännande av ärendelista

§3 Omvärldsbevakning

§4 Information och rapporter

§5 Planprioriteringar 2020

§6 Grundläggande teknisk utbildning

§7 Remiss - Regional Cykelplan 2020-2029

§8 Implementering av översiktsplan för Hylte kommun
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Tillväxtutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av justerare 
(2020 KS0008)

Beslut
Tillväxtutskottet beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med 
ordföranden Ronny Löfquist (S). 

Paragrafen är justerad
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Tillväxtutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Godkännande av ärendelista 
(2020 KS0009)

Beslut
Tillväxtutskottet godkänner ärendelistan.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2020-01-28

Tillväxtutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Omvärldsbevakning 
(2020 KS0025)

Beslut
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Tillväxtutskottets sammanträden har 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.

Lena Hagman-Bogren, turismansvarig, informerar under dagens sammanträde om vad som är 
på gång inom turistområdet under 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Omvärldsbevakning januari 2020

Paragrafen är justerad
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Tillväxtutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Information och rapporter 
(2020 KS0026)

Beslut
Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta kontakt med tidigare deltagare 
i Broa Över för att utvärdera vad projektet betytt för deltagarna och deras 
företag/organisationer och undersöka intresset för en fortsättning. Kommunledningskontoret 
får även i uppdrag att utreda finansieringsmöjligheter för en fortsättning på ett Broa Över-
projekt.

Beskrivning av ärendet
Lev din dröm
Ida Karlsson Lalander, projektledare, informerar om projektet Lev din dröm.
 
Uppföljning näringslivsråd
Tillväxtutskottet gav den 10 december arbets- och näringslivskontoret i uppdrag att ta fram 
förslag på hur ett näringslivsråd kan se ut i Hylte kommun. Camilla Johansson, 
näringslivsansvarig, informerar om hur arbetat går.
 

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista TU 28 januari

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att:
 
Tillväxtutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta kontakt med tidigare deltagare 
i Broa Över för att utvärdera vad projektet betytt för deltagarna och deras 
företag/organisationer och undersöka intresset för en fortsättning. Kommunledningskontoret 
får även i uppdrag att utreda finansieringsmöjligheter för en fortsättning på ett Broa Över-
projekt.?
 

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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Tillväxtutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Planprioriteringar 2020 
(2020 KS0027)

Beslut
Tillväxtutskottet godkänner planprioriteringslistan.

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), vilande planärenden samt inkomna begäran om planbesked. 
Prioriteringslistan ger tillväxtutskottet möjlighet att besluta om hur resurserna ska fördelas 
mellan olika projekt. Planarbetet och processen bedrivs på plan- och byggenheten och 
planhandlingarna tas fram med hjälp av upphandlad konsult. I Planprioriteringslistan följer en 
lägesrapport över samtliga ärenden.

Det finns inga förändringar i förslag till prioriteringslista sedan tillväxtutskottet sammanträde 
i december.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Planprioritering 2020-01-21
 Planprioriteringslista - 2020-01-21

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet godkänner planprioriteringslistan.

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad
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§6

Grundläggande teknisk utbildning 
(2019 KS0398)

Beslut
Kultur- och folkhälsokontoret får i uppdrag att börja planera för en start av teknisk utbildning 
inom vuxenutbildningen med start höstterminen 2020, alternativt vårterminen 2021.
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheter för extern finansiering för 
utbildningen.

Beskrivning av ärendet
Tillväxtutskottet gav 2019-08-20 Arbets- och näringslivskontoret i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att möjliggöra en yrkesutbildning mot industri inom vuxenutbildningen i 
Hylte kommun.

Kontorets utredning föredrogs för utskottet 2019-12-10. Utredningen visar att kostnaden för 
att bedriva en lärlingsbaserad utbildning mot kommunens industriföretag är mer 
kostnadseffektivt och gynnar den lokala sysselsättningen i större utsträckning än att köpa 
utbildningsplatser från andra kommuner.

Tillväxtutskottet föreslår därför Kommunstyrelsen att tillskjuta 1 mkr till Vuxenutbildningen 
för att utveckla en yrkesutbildning mot industri

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Yrkesutbildning inom vuxenutbildningen
 Ärendebeskrivning - Införande av yrkesutbildning mot industri inom 

vuxenutbildningen

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar enligt förslag gällande införande av yrkesutbildning mot industri 
inom Vuxenutbildningen.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att:
 
Kultur- och folkhälsokontoret får i uppdrag att börja planera för en start av teknisk 
utbildning inom vuxenutbildningen med start höstterminen 2020, alternativt vårterminen 
2021.
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheter för extern finansiering för 
utbildningen.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om tillväxtutskottet bifaller eller avslår yrkandet. Ordförande finner att 
tillväxtutskottet bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 
Kultur- och Folkhälsonämnden
Gymnasiechef
Näringslivsutvecklare
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad

9 / 11



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-01-28

Tillväxtutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Remiss - Regional Cykelplan 2020-2029 
(2020 KS0028)

Beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på remissyttrande som sitt eget och skickar det till Region 
Halland.

Beskrivning av ärendet
Med Regional Cykelplan 2020-2029 vill Region Halland tydliggöra vägval, mål och
prioriteringar för hur framtida cykelsatsningar kan användas som ett medel
för att nå regionala utvecklingsmål. Cykelplanens fokus ligger på att utveckla cyklingen i 
Halland. I planen föreslås således allt ifrån beteende och attitydpåverkansinsatser till 
infrastrukturåtgärder.

Ambitionen är att Regional Cykelplan 2020-2029 ska utgöra grunden för ett gemensamt 
halländskt cykelutvecklingsarbete. Ett arbete som handlar om att prioritera cykel som 
trafikslag på såväl regional som kommunal nivå för att öka cyklingen i hela Halland.

Kommunledningskontoret har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett 
förslag på remissyttrande. För att passa kommunstyrelsens sammanträdestider har kommunen 
fått förlängd svarstid. Remissyttrandet ska skickas in senast den 19 februari.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Regional Cykelplan 2020-2029, remisssvar
 Ärendebeskrivning - Remissyttrande, regional cykelplan 2020-2029
 Missiv - Remiss, Regional Cykelplan 2020-2029
 Regional Cykelplan 2020-2029

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på remissyttrande som sitt eget och skickar det till Region 
Halland.

Paragrafen är justerad
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§8

Implementering av översiktsplan för Hylte kommun 
(2020 KS0047)

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på modell för implementering 
av översiktsplanen, exempelvis i form av fördjupande översiktsplaner.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret informerar om hur processen ser ut framöver gällande det 
överklagande som kom in på översiktsplanen för Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Implementering av översiktsplan för Hylte kommun

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen.

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att:
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på modell för implementering 
av översiktsplanen, exempelvis i form av fördjupande översiktsplaner.
 
Anna Roos (C) yrkar bifall till Ronny Löfquists (S) yrkande.
 

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

Paragrafen är justerad
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