MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-08-18

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 08:30-12:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson
(S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Johnny
Winther (SD), Malin Thydén-Kärrman (S), Fredrik Engberg (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Bo Wahlén (V)
Lennart Ohlsson (C) (deltar digitalt)
Ewa Gunnarsson (SD)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter
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Extra ärende: Regionalt trafikförsörjningsprogram 2020-2024 för
Region Halland - Delegering till tillväxtutskottet
(2020 KS0210)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till tillväxtutskottet att besluta om Hylte kommuns
remissvar på Regional Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2024.
Beskrivning av ärendet

Region Halland har skickat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram 2020 – 2024 på
remiss till Hylte kommun. Remissvar ska vara inlämnade senast den 7 september.
För att passa kommunens sammanträdestider fick kommunen dispens, och planen var att
ärendet skulle gå upp på kommunstyrelsens sammanträde den 22 september. På grund av en
förändrad budgetprocess behövde dock detta sammanträde ställas in.
Kommunstyrelsen ska därför ta ett ställningstagande om att delegera ansvaret för att besluta
om remissvar till tillväxtutskottet, som bereder frågor som rör principiella yttranden om
kollektivtrafik och infrastruktur.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Delegering av beslut om remissvar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till tillväxtutskottet att besluta om Hylte kommuns
remissvar på Regional Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2024.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
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