MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-19

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum kl. 18:30-20:00

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande),
Ronny Löfquist (S), Ingemar Steneteg (C), Johan Fahlen (S), Finn Dahl (-),
Maria Hedin (S), Tommy Edenholm (KV), Maria Johansson Arnström (S),
Bengt-Åke Torhall (L), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson (C), Gunilla
Magnusson (KV), Gunnel Johansson (S), Monika Albrecht (S), Johan Edenholm
(KV), Birgitta Årzen (S), Elisabeth Falkhaven (MP), Bo Larsson (M), John
Sundling (S), Håkan Bengtsson (C), Lisa Mogren (V), Katrin Karlsson (S), Lars
Sundberg (S), Tord Wahlström (KV), Lennart Ohlsson (C), Birgit Gabrielsson
(S), Katja Larsson (-), Jan Liwenius (S), Malin Svan (C) ersätter Anna Roos (C),
Bruno Granat (C) ersätter Karl-Anders Thorsson (C), Lennart Erlandsson (C)
ersätter Karin Åkesson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) ersätter Rebecca Bäckman
(M), Alexander Engman (L) ersätter Åsa Engberg (L), Malin Thydén-Kärrman
(S) ersätter Krister Mattsson (S) (1:e vice ordförande), Ingemar Andersson (S)
ersätter Marie-Louice Lindström (S), Anders Bertilsson (SPI) ersätter Wiveca
Noren (SPI)

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Åkesson (C)
Roger Andersson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Abdiasiis Dahir (S)
Rune Gunnarsson (S)
Susanne Ehde-Larsson (S)
Roland Thörner (MP)
Gunnel Lindgren (KV)

Övriga närvarande

Susanne Mared (tf kommunchef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Micael Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Lars Sundberg (S)

……………………………………….
Lennart Ohlsson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunfullmäktige
Utses att justera

Lars Sundberg (S)
Lennart Ohlsson (C)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2018-06-21

Protokollet omfattar

§73
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Kommunfullmäktige

§73

Organisation för tillväxtfrågor
(2016 KS0190)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att;
inrättar ett direktberedande tillväxtutskott under kommunstyrelsen som har ansvar för
strategiska markförvarv, övergripande strategiska infrastrukturfrågor och strategiska
planfrågor. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar fortsatt för de operativa frågorna och
handläggning. Plangruppen upphör och frågorna flyttas till utskottet.
Utskottets ledamöter väljs av kommunstyrelsen, utskottet representeras av 5 ledamöter och 5
ersättare. Val och representation i utskottet ska vara beskrivet i kommunstyrelsens
reglemente. Ersättarnas kallas vid ordinarie ledamöters frånvaro.
Utskottet har i uppdrag att vid varje ny mandatperiod bereda revidering av
näringslivsprogrammet. Arbets- och näringslivsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig.
Utskottet har i uppdrag att bevaka och initiera frågor om gemensamma tillväxtprojekt, i syfte
att öka samverkan över kontorsgränserna och stärka det strategiska arbetet.
Utskottet har ansvar för internationella frågor och internationell samordnare rapporterar till
tillväxtutskottet. Beslut om kommunstyrelsens vice ordförandes ansvar för att leda arbetet
med de internationella frågorna rivs upp (Kommunstyrelsen arbetsutskott 2007-02-27 § 28).
Utskottet prioriterar tillväxtfrågor utifrån översiktsplan, regional tillväxtstrategi och regional
utvecklingsstrategi och bereder en revidering av definitionen av tillväxt varje ny
mandatperiod. Utskottet bereder prioriteringar och definition och skickar på remiss till
nämnderna. Kommunstyrelsen tar sedan beslut om prioriteringar och definition för
tillväxtutskottet.
Finansiering hänskjuts till budgetberedning.
Ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över styrelsen och berörda nämnders
reglementen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3 (6)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-19

sid 4

Kommunfullmäktige
Till tillväxtutskottet anställs en samordnare/strateg/processledare på informations- och
kanslienheten under kommunledningskontoret som utreder, administrerar och leder
tillväxtarbetet tillsammans med kommunchefen.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 6 februari 2018 kommunledningskontoret i uppdrag
att utreda frågan om organisation för tillväxtfrågor.
Utredningens syfte är att lämna förslag på hur samordning och samarbete kring frågor som rör
strategiska infrastrukturfrågor och ökad service mot näringslivet kan tydliggöras och stärkas.
Utredningen baserar sina antaganden och ställningstaganden på insamlat material från
intervjuer med politiker och tjänstepersoner i Hylte kommuns organisation.
Utredningen definierar tillväxt, beskriver hur organisationen arbetar med tillväxtfrågor i
dagsläget och hur organisationen skulle vilja arbeta med tillväxtfrågor, samt föreslår en ny
organisation för tillväxtfrågor.
Utredningen kommer fram till att ett tillväxtutskott bör upprättas under kommunstyrelsen som
ansvarar för bland annat strategiska markförvarv, övergripande strategiska infrastrukturfrågor
och strategiska planfrågor.
Handlingar i ärendet







§106 KS Organisation för tillväxtfrågor
§156 KSAU Organisation för tillväxtfrågor
Tjänsteskrivelse - Utredning organisation för tillväxtfrågor
Utredning - Organisation för tillväxtfrågor
§265 KSAU Utredningsdirektiv Organisation för tillväxtfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;
inrättar ett direktberedande tillväxtutskott under kommunstyrelsen som har ansvar för
strategiska markförvarv, övergripande strategiska infrastrukturfrågor och strategiska
planfrågor. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar fortsatt för de operativa frågorna och
handläggning. Plangruppen upphör och frågorna flyttas till utskottet.
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Utskottets ledamöter väljs av kommunstyrelsen, utskottet representeras av 5 ledamöter och 5
ersättare. Val och representation i utskottet ska vara beskrivet i kommunstyrelsens
reglemente. Ersättarnas kallas vid ordinarie ledamöters frånvaro.
Utskottet har i uppdrag att vid varje ny mandatperiod bereda revidering av
näringslivsprogrammet. Arbets- och näringslivsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig.
Utskottet har i uppdrag att bevaka och initiera frågor om gemensamma tillväxtprojekt, i syfte
att öka samverkan över kontorsgränserna och stärka det strategiska arbetet.
Utskottet har ansvar för internationella frågor och internationell samordnare rapporterar till
tillväxtutskottet. Beslut om kommunstyrelsens vice ordförandes ansvar för att leda arbetet
med de internationella frågorna rivs upp (Kommunstyrelsen arbetsutskott 2007-02-27 § 28).
Utskottet prioriterar tillväxtfrågor utifrån översiktsplan, regional tillväxtstrategi och regional
utvecklingsstrategi och bereder en revidering av definitionen av tillväxt varje ny
mandatperiod. Utskottet bereder prioriteringar och definition och skickar på remiss till
nämnderna. Kommunstyrelsen tar sedan beslut om prioriteringar och definition för
tillväxtutskottet.
Finansiering hänskjuts till budgetberedning.
Ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över styrelsen och berörda nämnders
reglementen.
Till tillväxtutskottet anställs en samordnare/strateg/processledare på informations- och
kanslienheten under kommunledningskontoret som utreder, administrerar och leder
tillväxtarbetet tillsammans med kommunchefen.

Yrkande
Ronny Löfquist (S) och Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
6 (6)

sid 6

