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Tillväxtutskott

Plats och tid

kl. 13:30-15:30

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Camilla Johansson (näringslivsansvarig)
Erik Wikström (nämndsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
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Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Halland – Bästa
livsplatsen 2035
(2020 KS0339)
Beslut

Tillväxtutskottet beslutar att skicka förslaget på regional utvecklingsstrategi Halland på
internremiss till kommunens nämnder och rådgivande organ.
Synpunkter på strategin ska lämnas in till kommunledningskontoret senast den 30 november.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett gemensamt yttrande för
Hylte kommun, baserat på kommunledningskontorets, nämndernas och rådens synpunkter.
Beskrivning av ärendet

I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beskriver Region Halland den övergripande
riktningen och vägledningen för Hallands samhällsutveckling. Regionala utvecklingsstrategin
får sitt genomförande och sin uppföljning av styrdokumenten Tillväxtstrategi för Halland,
Hälso- och sjukvårdsstrategi och Kulturstrategi med kulturplan. Dessa styrdokument är i sin
tur vägledande för andra strategier, planer och program som t.ex. Regional bredbandsstrategi
för Halland, Regional infrastrukturplan och Trafikförsörjningsprogram.
Region Halland har skickat en remissversion på den regionala utvecklingsstrategin till Hylte
kommun. Den regionala utvecklingsstrategin påverkar alla kommunala verksamheter.
Kommunledningskontoret föreslår därför att tillväxtutskottet beslutar att skicka
remissversionen av den regionala utvecklingsstrategin på internremiss till kommunens
nämnder och rådgivande organ.
Baserat på höstens sammanträdestider vill kommunledningskontoret redan nu signalera för att
nämndernas slutgiltiga beslut inte kommer finnas med i handlingarna till tillväxtutskottets
sammanträde den 24 november, endast arbetsutskottens beredningar. De rådgivande organens
synpunkter kommer inte vara med i handlingarna till tillväxtutskottets sammanträde.
Det slutgiltiga yttrandet antas i kommunstyrelsen den 15 december. Till det sammanträdet
kommer alla nämnders synpunkter vara med i underlaget.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Regional Utvecklingsstrategi Halland, Internremiss
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Missiv - välkommen att lämna inspel på Regional utvecklingsstrategi Halland - Bästa
livsplatsen 2035
Remissversion Regional utvecklingsstrategi Halland - Bästa livsplatsen 2035
Borttagen på grund av personuppgifter.
Sändlista

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala tillgänglighetsrådet
Brottsförebyggande rådet
Lokala folkhälsorådet
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