MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-01-18

Tillväxtutskott

Plats och tid

Digitalt sammanträde kl. 13:00-14:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Malin Thydén-Kärrman (S) (1:e vice
ordförande), Lisa Mogren (V), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Tove Olsson (utveckling- och hållbarhetschef)
Sofia Nygren (tillväxtstrateg)
Lena Hagman Bogren (turismutvecklare) §§1-4
Christer Grähs (kultur- och folkhälsochef)
Camilla Johansson (näringslivsutvecklare)
Jennifer Erlandsson (journalist/filmfotograf) §3

Utses att justera

Anna Roos

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§1-6

Sekreterare

.................................................
Sofia Nygren

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Tillväxtutskott
2022-01-18

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
§1

Val av justerare 2022

§2

Godkännande av ärendelista 2022

§3

Information och rapporter 2022

§4

Information om Besöksnäringsstrategi med hållbar destinationsutveckling i fokus

§5

Budget tillväxtmedel 2022

§6

Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022 - 2033

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§1

Val av justerare 2022
(2022 KS0005)

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Godkännande av ärendelista 2022
(2022 KS0006)

Beslut
Tillväxtutskottet godkänner ärendelistan efter följande ändring: Ärende 3 - Information och
rapporter kompletteras med Ändrat upplägg av Roberts resa.

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Information och rapporter 2022
(2022 KS0007)

Beslut
Tillväxtutskottet beslutar att godkänna informationen.

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde lämnas information om:
 Beviljade medel angående Klimatklivet, Naturvårdsverket
 Fördjupad måluppföljning av Tillväxtstrategin för Hallands län 2014-2020
 Återkoppling gällande resursanställningar
 Visit Sweden - Bolmenkampanjen
 Ändrat upplägg av Roberts resa

Handlingar i ärendet


Föredragningslista kommunstyrelsens tillväxtutskott 18 januari 2022

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet beslutar att godkänna informationen.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Information om Besöksnäringsstrategi med hållbar
destinationsutveckling i fokus
(2022 KS0051)

Beslut
Tillväxtutskott beslutar att:
 anteckna till protokollet att utskottet har tagit del av informationen
 uppdra åt Kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med framtagande av
Besöksnäringsstrategin i enlighet med utkastets presenterade intentioner

Beskrivning av ärendet
Målet med att ta fram en Besöksnäringsstrategi är att staka ut en gemensam inriktning som
ska leda till ökad samverkan och samordning av resurser mot framtida gemensamma
riktpunkter. Den långsiktiga målsättningen är att besöksnäringen ska vara en del av det
långsiktiga arbetet med hållbar destinationsutveckling tillsammans med Hylte kommun.
Varför ska vi arbeta med hållbar destinationsutveckling?
Det primära syftet är att skapa en hållbar tillväxt samt att stärka den lokala stoltheten och
identiteten, vilket ger såväl trygghet som framtidstro. Hylte kommun gör det tillsammans med
lokala aktörer (företag/föreningar/ideella drivkrafter) vilket skapar delaktighet.
Det sekundära syftet är att initialt arbeta fram en metod för att skapa delaktighet i arbetet med
att lyfta fram/skapa minidestinationer. Metoden/modellen bidrar till att säkerställa en hållbar
och långsiktig utveckling av Hylte kommun som plats.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse – Information om besöksnäringsstrategi med hållbar
destinationsutveckling i fokus
Utkast - Besöksnäringsstrategi Hylte kommun 2030

Förslag till beslut
Tillväxtutskott beslutar att:
 anteckna till protokollet att utskottet har tagit del av informationen
 uppdra åt Kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med framtagande av
Besöksnäringsstrategin i enlighet med utkastets presenterade intentioner

Yrkanden
Ordförande Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Ronny Löfquist (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden prövar förslaget och finner att tillväxtutskottet
bifaller det.

Beslutet skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Budget tillväxtmedel 2022
(2019 KS0344)

Beslut
Tillväxtutskottet antar budget rörande projektet ”Strategi för tillväxt och utveckling, Hylte
kommun” för 2022

Beskrivning av ärendet
Sveriges regering utlyste under 2018 statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner i
syfte att stärka ekonomisk och social utveckling. Det var trettio kommuner som blev
identifierade och som hade möjlighet att söka stöd, varav Hylte kommun erhöll 2408 tkr
årligen under 2018, 2019 samt 2020. Kommunen har också medfinansierat med 10 %, 240
800 årligen. Denna medfinansiering har varit kostnader som kommunen redan har haft i sin
reguljära verksamhet.
Huvuddragen i ansökan består av att kommun ska ta fram en strategisk plan för utveckling
och tillväxt med fokus på attraktivitet, inkludering, landsbygdsutveckling, tillväxt, unga,
demokrati, kultur, mötesplatser och folkhälsa. Strategin ska arbetas fram i samråd med
näringsliv, civilsamhälle och andra berörda aktörer och ligga i fas med kommunens vision,
styrdokument, den regionala utvecklingsstrategin samt tillväxtstrategin för Halland. Planen
ska ligga till grund och koppla samman de insatser som kommunen gör för att stärka
ekonomisk och social utveckling.
Redan vid utlysningstillfället poängterades det att satsningen planeras att vara långsiktig och
ingå i Tillväxtverkets arbete med landsbygdsutveckling. Med bakgrund av det fattades det
beslut om ytterligare två år, 2021 och 2022, där Hylte kommun erhållit 2344 tkr för 2021 och
samma summa för 2022. Hylte kommun ska även fortsatt medfinansiera med 10 %. För 2021
nyttjades inte hela bidraget till följd av pandemin, därför kan kommunen överföra ca 350 tkr
till budget för 2022. Ytterligare beslut om framtida medel inom ramen för denna utlysning vet
kommunen inte i dagsläget.
Budget 2022
Rest från 2021
Bidrag 2022
Summa bidrag

347 515,48 kr
2 344 000,00 kr
2 691 515,48 kr

Tågdagarna
Lev din dröm
Into the Woods

130 000,00 kr
571 493,00 kr
200 000,00 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TUS:en
E-böcker (Biblioteket, utökad digital media)
Seniorkort
Industriutbildning
Ungdoms- och demokratisamordnare med fokus på val
Uppkomna satsningar inom ramen för hållbar utv.
Summa bidragsfinansierade kostnader

250 000,00 kr
70 000,00 kr
250 000,00 kr
500 000,00 kr
550 000,00 kr
170 022,48 kr
2 691 515,48 kr

Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse - Budget tillväxtmedel 2022

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet antar budget rörande projektet ”Strategi för tillväxt och utveckling, Hylte
kommun” för 2022

Yrkanden
Ordförande Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.
Anna Roos (C) yrkar avslag på budgetpost Seniorkort och att dessa medel istället flyttas till
budgetpost Uppkomna satsningar.

Beslutsgång
Ordförande Ronny Löfquist (S) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunledningskontorets och Anna Roos (C) ändringsyrkande. Ordförande prövar
båda förslagen och finner att tillväxtutskottet beslutat enligt kommunledningskontorets
förslag.

Reservationer
Anna Roos (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022 - 2033
(2021 KS0421)

Beslut
Tillväxtutskottet beslutar att inte ta ställning, i avvaktan på att remissen ska behandlas på
Kommun- och regionledningsforum 2022-01-19, utan hänvisar ärendet till kommunstyrelsen
för beslut.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har utarbetat ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 2033. De prioriteringar som har gjorts i förslaget bygger på de transportpolitiska målen,
regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige samt
tillhörande direktiv.
Förslaget har utformats utifrån Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i
transportsystemet. Förslaget har skickats ut på remiss och Hylte kommun har fått möjlighet att
lämna sina synpunkter.
Hylte kommun har i sitt remissvar utgått från identifierade förutsättningar, faktorer för
framtida utveckling samt de effekter förslaget väntas få för Hylte kommuns hållbara
utveckling

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Remiss - Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 20222033
Rapport - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Förslag till beslut
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande och överlämna det
till Regeringskansliet.

Yrkanden
Ordförande Ronny Löfquist (S) yrkar: Tillväxtutskottet beslutar att inte ta ställning, i
avvaktan på att remissen ska behandlas på Kommun- och regionledningsforum 2022-0119, utan hänvisar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Ronny Löfquist (S) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunledningskontorets och ordförandes yrkande. Ordförande prövar båda förslagen och
finner att tillväxtutskottet beslutat enligt ordförandes förslag.

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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