
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-01

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 2019-10-01
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-15:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Malin Thydén-Kärrman (S) (1:e vice 
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L)  
ersätter Lisa Mogren (V), Johnny Winther (SD)  ersätter Kerstin Alexén (SD)

Övriga närvarande Emma Gröndahl (informations- och kanslichef)
Anton Larsson (sekreterare)
David Svensson (planarkitekt) §§25-27
Stefan Wallner (konsult) §§25-27
Markus Svensson (Rättviks kommun) §23
Siv Modée (plan- och byggchef) §§25-27

Utses att justera Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§21-29
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Tillväxtutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§21 Val av justerare 2019

§22 Godkännande av ärendelista 2019

§23 Information och rapporter - Tillväxtutskott

§24 Omvärldsbevakning - Tillväxtutskottet

§25 Rapport informationsträff Parkstaden

§26 Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun

§27 Planprioriteringar 2019

§28 Begäran om medel - Geoteknisk undersökning parkstaden

§29 Remissvar aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16
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§21

Val av justerare 2019 
(2019 KS0008)

Beslut
Tillväxtutskottet beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med 
ordföranden Ronny Löfquist (S).
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§22

Godkännande av ärendelista 2019 
(2019 KS0009)

Beslut
Ärendet "Begäran om medel - Geoteknisk undersökning Parkstaden" utgår. I övrigt 
godkänner tillväxtutskottet ärendelistan.
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§23

Information och rapporter - Tillväxtutskott 
(2019 KS0293)

Beslut
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Rättviksmodellen
Markus Svensson, Rättviks kommun, informerar om Rättviksmodellen.

Handlingar i ärendet
 Föredragningslista TU 1 oktober 2019
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§24

Omvärldsbevakning - Tillväxtutskottet 
(2019 KS0324)

Beslut
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Riktlinje för minoritetspolitiskt arbete
Kommunledningskontoret informerar om en ny lag som säger att kommuner måste ta fram en 
riktlinje för sitt minoritetspolitiska arbete. Arbete pågår just nu med att ta fram ett förslag på 
riktlinje.
 
Arbetsförmedlingens omorganisation
Emma Gröndahl, informations- och kanslichef, informerar om Arbetsförmedlingens 
omorganisering, samt SKL:s ställningstagande till kommunens roll inom den nya 
organiseringen av arbetsmarknadspolitiken.
 
Ny programperiod för ansökningar om EU-medel
Emma Gröndahl, informations- och kanslichef, informerar om EU:s kommande 
programperiod 2020.
 
Dialogmöte Hallandstrafiken
Anton Larsson, utredare, informerar om vad som diskuterades på ett dialogmöte med 
Hallandstrafiken i september.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Omvärldsbevakning, tillväxtutskottet
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§25

Rapport informationsträff Parkstaden 
(2019 KS0293)

Beslut
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Den 5 september bjöd kommunen in exploatörer, förvaltare och byggherrar till en 
informationsträff om det planerade bostadsområdet med arbetsnamnet ”Parkstaden”. Stefan 
Wallner, konsult, informerar om hur dagen gick.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Rapport informationsträff Parkstaden
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§26

Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun 
(2016 KS0234)

Beslut
Tillväxtutskottet beslutar att skicka förslag på bostadsförsörjningsprogram på remiss till 
arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Hyltebostäder, Länsstyrelsen i Halland, Region Hallands 
Tillväxtutskott, samt privata fastighetsägare i kommunen som äger minst 50 lägenheter.

Remissvaren ska ha inkommit till kommunledningskontoret senast den 25 november.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen minst vart fjärde år 
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska innehålla följande uppgifter:

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Tillväxtutskottet beslutade den 20 augusti att återremittera bostadsförsörjningsprogrammet för 
komplettering. Kommunledningskontoret har nu reviderat förslaget på 
bostadsförsörjningsprogram. Kommunledningskontorets förslag är att tillväxtutskottet skickar 
bostadsförsörjningsprogrammet på remiss till kommunens nämnder, Hyltebostäder och 
Länsstyrelsen i Halland.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Bostadsförsörjningsprogram 2019-10-01
 Förslag bostadsförsörjningsprogram - 2019-10-01
 Remissbrev - Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun
 §15 TU Bostadsförsörjningsprogram

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar att skicka förslag på bostadsförsörjningsprogram på remiss till 
arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, Hyltebostäder och Länsstyrelsen i Halland.

Remissvaren ska ha inkommit till kommunledningskontoret senast den 25 november.
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Beslutet skickas till 
Arbets- och näringslivsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Hyltebostäder
Länsstyrelsen i Halland
Privata fastighetsägare
Region Hallands Tillväxtutskott
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§27

Planprioriteringar 2019 
(2019 KS0320)

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta markägaren av Kambo 1:12 för att 
undersöka förutsättningar för kommunen att köpa marken. Till tillväxtutskottets nästa 
sammanträde ska samhällsbyggnadskontoret ta fram ett förslag på huruvida kommunen 
ska utöka planbeskedet för Kambo 1:12, eller om planläggning ska fortsätta på befintligt 
område.
 
Unnaryd 1:137 m.fl. blir vilande.

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.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Planprioritering 2019-10-01
 Planprioriteringslista 2019-10-01

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet godkänner planprioriteringslistan.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar att: Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta 
markägaren av Kambo 1:12 för att undersöka förutsättningar för kommunen att köpa marken. 
Till tillväxtutskottets nästa sammanträde ska samhällsbyggnadskontoret ta fram ett förslag 
på huruvida kommunen ska utöka planbeskedet för Kambo 1:12, eller om planläggning ska 
fortsätta på befintligt område.
 
Unnaryd 1:137 m.fl. blir vilande.
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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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§28

Begäran om medel - Geoteknisk undersökning parkstaden 
(2018 KS0378)

 
Ärendet utgår då kommunstyrelsen den 10 september beslutat att finansiering av geoteknisk 
undersökning sker med projektmedel från Tillväxtverket.
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§29

Remissvar aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns 
översiktsplan ÖP16 
(2019 KS0397)

Beslut
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen skickar protokollsutdraget som yttrande till Gislaveds kommun.

Beskrivning av ärendet
Gislaveds kommun håller på med aktualitetsprövning av sin översiktsplan ÖP16 som antogs i 
december 2016, dvs under förra mandatperioden. Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst 
en gång varje mandatperiod. Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens 
översiktsplan är aktuell med hänsyn till exempelvis vara nya förutsättningar, nya kunskaper, 
lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att översiktsplanen behöver 
revideras. Vid en aktualitetsprövning ska alla delar av översiktsplanen prövas. En 
aktualitetsprövning kan resultera i att kommunfullmäktige beslutar om att gällande plan med 
eventuella ändringar är aktuell i sin helhet, att en ny översiktsplan ska tas fram, eller att 
gällande plan är aktuell i vissa delar och att revidering behövs för att översiktsplanen i sin 
helhet ska vara aktuell.

Gislaveds översiktsplan består av en textdel och tre kartor. Till översiktsplanen hör också åtta 
fördjupningar (FÖP:ar) och 15 underlagshäften vilka också ingår i aktualitetsprövningen. Som 
en del av prövningen har en remiss skickats ut till berörda myndigheter, regioner och 
grannkommuner. Frågan som ställs är: ”Anser ni att översiktsplanen fortfarande är aktuell 
eller behöver den göras om? Motivera ert svar.”

Förslag till remissvar:

Hylte kommun har tagit del av remissen och tackar för möjligheten att lämna synpunkter. 
Generellt sett har de mellankommunala frågorna hanterats på ett bra sätt i gällande 
översiktsplan, till exempel NHJ-banans betydelse för ökad pendling över regiongränser och 
för näringslivets godshantering och de gemensamma intressena kring framför allt natur-, 
friluftsliv och besöksnäring i Bolmenområdet.

Med utgångspunkt från de mellankommunala frågor som berör kommunerna, ser vi inte att 
det finns någon fråga leder till slutsatsen att översiktsplanen inte skulle vara aktuell.

Några frågor kan dock vara av intresse att lyfta. Av översiktsplanens utvecklingsområden är 
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det framför allt följande som berör mellankommunala intressen och som vi gärna spelar in i 
ert fortsatta arbete:
Social hållbarhet/Kollektivtrafik och Mark/Infrastruktur: I Hylte kommuns nya översiktsplan 
har kollektivtrafiken en framskjuten strategisk roll för att för att åstadkomma en 
arbetsmarknadsförstoring och underlätta för boende och verksamhetsutveckling i kommunen. 
Möjligheten att arbets- och skolpendla längre sträckor med kollektivtrafik behöver förbättras, 
inte minst över länsgräns. Till exempel fångar linje 432 mellan Hyltebruk och Gislaved endast 
upp ca en procent av den relativt omfattande pendling som sker över kommungränsen. Här ser 
vi en potential att öka marknadsandelen med ökad samordning av tidtabeller och betalsystem 
för pendlare, ökat turutbud och kampanjer för ökat kollektivresande. Att ge kollektivtrafik- 
och infrastrukturfrågorna en större tyngd i framtida uppdateringar av översiktsplanen skulle 
kunna stärka utvecklingen av en större gemensam arbetsmarknadsregion.

Social hållbarhet/Utbildning och Samhällstjänster/Offentlig service: Idag går knappt fem 
procent (ca 20 elever) av våra gymnasieungdomar på Gislaveds gymnasium, en andel som vi 
bedömer skulle kunna öka med en bättre kollektivtrafik. Hylte kommun ser gärna ett fortsatt 
gränsöverskridande samarbete kring offentlig service och andra frågor som stödjer 
landsbygdsutveckling i gränsområdena.

Geografiska utvecklingsområden/Nissandalen: Vid en framtida uppdatering av 
översiktsplanen vill vi särskilt uppmärksamma de naturgrustäkter (Bränne och Östra Kallset 
1:8, 1:11) som ligger nordost om Skeppshult i område med ”Grundvattentillgångar känsliga 
för föroreningar”, dvs i grundvattenförekomsten Skeppshult-Långaryd där Hylte nedströms 
hämtar en betydande del av sitt vatten vid Björnaryd.

Geografiska utvecklingsområden/Fegenområdet: Det finns också torvtäkter sydost om 
Broaryd vid kommungränsen, vilka kan behöva redovisas i det fortsatta arbetet.

Hylte kommun önskar lycka till i det fortsatta arbetet med aktualitetsprövningen, och ser fram 
emot fortsatt samverkan kring vår respektive översiktsplanering. För information bedömer vi 
att vår nya översiktsplan kommer att kunna antas av kommunfullmäktige den 28 november 
2019.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Remissvar aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktplan 

ÖP16
 Remiss - Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 med 

tillhörande fördjupningar
 Remiss - Bilaga Aktualitetsprövning av Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 med 

tillhörande fördjupningar
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen skickar protokollsutdraget som yttrande till Gislaveds kommun.
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