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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden ställer sig bakom förslag till översiktsplan för Hylte
kommun.

Beskrivning av ärendet
Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar
kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar
samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med
att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun. Arbetet befinner sig nu
i utställningsskedet, som pågår 12 februari – 12 april 2019. Arbets- och näringslivskontoret
har deltagit i framtagandet av förslag till översiktsplan. Arbets- och näringslivsnämnden ska
yttra sig över utställningsförslag till översiktsplan för Hylte kommun.Med utgångspunkt från
övergripande mål och förutsättningar i kommunen och i omvärlden, har den övergripande
utmaningen för samhällsplaneringen formulerats: att utveckla Hyltes attraktivitet som boendeoch näringslivskommun. Översiktsplanen ska bidra till att förstärka attraktiviteten i både
tätorter och på landsbygden, underlätta för företagen att få tillgång till den arbetskraft de
behöver, göra det lättare för människor att bo i Hylte och samtidigt ha tillgång till en större
arbetsmarknad, öka den sociala sammanhållningen både mellan individer, grupper,
generationer och kommundelar samt främja en klimatneutral och robust samhällsutveckling.
För att nå en hållbar utveckling av kommunen och utveckla Hyltes attraktivitet som boendeoch näringslivskommun formuleras sju strategier för samhällsplaneringen som
översiktsplaneringen ska inrikta sig på:
- Starka stråk. Planera för kortade restider till större arbetsmarknadsregioner genom att bygga
starka stråk där kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseutveckling samordnas
och förstärker varandra.
- Bra bytespunkter. Satsa på utbyggnad av bra bytespunkter mellan olika trafikslag i
strategiska lägen i stråken från orter som inte har god kollektivtrafik idag, med anslutande
cykelvägar, säker parkering för bilar och cyklar, möjlighet att ladda elfordon med mera.
- Attraktiva tätorter. Utveckla attraktiviteten i tätorterna med vackra, blandade och trygga
boendemiljöer, utvecklande mötesplatser och bra infrastruktur för cykel och kollektivtrafik.
- Livskraftig landsbygd. Utveckla livsmiljön för boende och arbete i mindre samhällen och på
landsbygden, med attraktiva bostäder, bredband och bra länkar med bil till kollektivtrafik och
service i tätorterna.
- Minskade klimatrisker. Arbeta förebyggande med klimat- och riskfrågor genom att
identifiera riskområden och föreslå riskförebyggande åtgärder.
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- Aktiv markpolitik. För en aktiv markpolitik för att kunna styra bebyggelseutveckling och
lokalisering av verksamheter i kommunen.
- Planering i dialog. Genomför utvecklingsarbete i dialog med invånare, företag,
organisationer och andra intresserade och berörda.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - yttrande från ANN angående förslag till översiktsplan för Hylte
kommun
Kungörelse utställning ÖP 2019-02-08
Översiktsplan för Hylte kommun utställningsförslag

Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden ställer sig bakom förslag till översiktsplan för Hylte
kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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