
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-08    

Tillväxtutskott    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Sofia Nygren  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Ronny Löfquist (S) §§59-63 Malin Thydén Kärrman (S) §§ 56-58 

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Anna Roos (C)  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tillväxtutskott 
Sammanträdesdatum 2022-11-08   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 13:00-15:45 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande) §§59-63, Malin Thydén-Kärrman (S) (1:e vice 

ordförande), Lisa Mogren (V) §§59-63, Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), 
Stina Isaksson (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) 
Christer Grähs  (kultur- och folkhälsochef) 
Camilla Johansson (näringslivsutvecklare) 
Lena Hagman Bogren (turismutvecklare) 
Sofia Nygren (tillväxt- & organisationsstrateg) 
Siv Modée (bygg- och miljöchef) §§62-63 
Amanda Bengtsson Backman (planarkitekt) §§62-63 
Per-Yngve Bengtsson (ordförande Landeryds järnvägsmuseum) §58 
Joost Witte (kassör Landeryds järnvägsmuseum) §58 
Kristoffer Kabell  (Woods of Halland) §58 
Erik Ruth  (Woods of Halland) §58 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§56-63 
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ÄRENDELISTA 
§56 Val av justerare 2022 

§57 Godkännande av ärendelista 2022 

§58 Information och rapporter 2022 

§59 Hållbar destinationsutveckling Woods of Halland 2023-2025 

§60 Hållbar destinationsutveckling Tågdagarna i Landeryd 2023–2025 

§61 Deltagande i SKR:s nätverk 2022-2024 för att utveckla medborgarbudget för demokratisk 
och lokal utveckling 

§62 Avsiktsförklaring – Stora Enso -Hylte kommun Fastighetsförvärv 

§63 Planprioriteringar 2022-11-02 
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§56 

Val av justerare 2022  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
Paragrafen är justerad 
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§57 

Godkännande av ärendelista 2022  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Tillväxtutskottet godkänner ärendelistan efter följande ändringar: 
  
Ärende 3 - Information och rapporter kompletteras med: Näringslivsdagen 26 januari 2023 
och Medborgarbudget för att främja ortsutveckling. Informationen om energirådgivning utgår. 
  

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet godkänner ärendelistan. 
 

Paragrafen är justerad 
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§58 

Information och rapporter 2022  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att godkänna informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Woods of Halland 
Erik Ruth och Kristoffer Kabell från Woods of Halland informerar om Coastal Living och 
Hyltes profil, Hyltes styrkor och potential, hållbar målgrupp, internationellt perspektiv och 
destinationsutveckling med hjälp av evenemang. 
  
Tågdagarna 
Per-Yngve Bengtsson och Joost Witte från Landeryds Järnvägsmuseum informerar om 
evenemangsundersökning 2022 och föreningens planer inför Tågdagarna 2023 och framtiden.  
  
Svenskt Näringslivs ranking 
Camilla Johansson, näringslivsutvecklare, informerar om Svenskt Näringslivs ranking, vilket 
är en ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Hylte kommun 
placerade sig i år på plats 164, vilket är en liten försämring i jämförelse med föregående 
års placering (138). Svarsfrekvensen låg på 43%. Företagarna svarade att de önskar att 
kommunen prioriterar område minskad brottslighet och ökad trygghet högt.   
  
Laddstolpar 
Emma Gröndahl, kommunchef, informerar om att sex nya laddstolpar för elbilar är på gång 
vid Kommunhusets parkering. De blir offentliga för alla. Det kommer också att sättas upp en 
betallösning på den laddstolpe som står utan för Coop, Hyltebruk. 
  
Infrastruktursatsning   
Emma Gröndahl, kommunchef, informerar om att ett avtal med trafikverket håller på att tas 
fram.  
  
Näringslivsdagen 26 januari 2023 
Emma Gröndahl, kommunchef, informerar om näringslivsdagen 26 januari på Forum. 
Programmet håller på att sättas. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och en av 
landets främsta experter på städer och regional utveckling är bokad.  
  
Medborgarbudget för att främja ortsutveckling   
Sofia Nygren, Tillväxt- & organisationsstrateg informerar om informationsträffen gällande 
Medborgarbudget som ägde rum i Kinnared 7 november.  
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Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens tillväxtutskott 8 november 2022 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att godkänna informationen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§59 

Hållbar destinationsutveckling Woods of Halland 2023-2025  
(2022 KS0364) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att ställa sig bakom ansökan. År 2023 
finansieras genom tillväxtmedel och finansiering av år 2024 -2025 hänskjuts till 
budgetberedningen.  

  

Beskrivning av ärendet 
Förändringar gällande ansökan till Region Halland/Visithalland för Hållbar 
Destinationsutveckling. 
Från och med årets ansökningar söker vi för tre år i rad, 2023–2025. Hylte kommun har för 
avsikt att lämna in två ansökningar (förutsatt att Hylte kommun bifaller medfinansiering på 
halva beloppet per projekt), Tågdagarna i Landeryd och Woods of Halland. 
För att växla upp resultatet av projekten och öka delaktigheten kommer Hylte kommun 
(turism/näringsliv/kommunikation) tillsammans med representanter från Tågdagarna och 
Woods of Halland att arbeta som ett team under hela projektperioden. På så sätt kommer vi att 
arbeta gemensamt för en hållbar destinationsutveckling i Hylte, istället för med olika 
punktinsatser. Vidare sker implementering av projektresultatet löpande istället för via en 
separat process efter projektslut. 
En annan betydande förändring är att arbetet inom de olika projekten ska närma sig varandra. 
Helt kort kan det sammanfattas enligt följande; Woods of Halland som övergripande koncept 
kommer i första hand att fokusera på att implementera skogskulturen i befintliga strukturer 
och evenemang. När det gäller just Tågdagarna, kommer evenemanget till viss del få en 
”Woods of Halland kostym” samt att de kommer finnas på plats på Tågdagarna med 
lägerplats med information och aktiviteter. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Hållbar destinationsutveckling Woods of Halland 2023-2025 
 Ansökan - Woods of Halland 2023 - 2025 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet har tagit del av informationen. 
 

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S) yrkar: Tillväxtutskottet beslutar att ställa sig bakom ansökan. År 2023 
finansieras genom tillväxtmedel och finansiering av år 2024 -2025 hänskjuts till 
budgetberedningen.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar tillväxtutskottet om man kan besluta enligt Ronny Löfquist yrkande. 
Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§60 

Hållbar destinationsutveckling Tågdagarna i Landeryd 2023–2025  
(2022 KS0348) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att ställa sig bakom ansökan. År 2023 
finansieras genom tillväxtmedel och finansiering av år 2024 -2025 hänskjuts till 
budgetberedningen.  

Beskrivning av ärendet 
Förändringar gällande ansökan till Region Halland/Visithalland för Hållbar 
Destinationsutveckling.  
Från och med årets ansökningar söker vi för tre år i rad, 2023–2025. Hylte kommun har för 
avsikt att lämna in två ansökningar (förutsatt att Hylte kommun bifaller medfinansiering på 
halva beloppet per projekt), Tågdagarna i Landeryd och Woods of Halland. 
För att växla upp resultatet av projekten och öka delaktigheten kommer Hylte kommun 
(turism/näringsliv/kommunikation) tillsammans med representanter från Tågdagarna och 
Woods of Halland att arbeta som ett team under hela projektperioden. På så sätt kommer vi att 
arbeta gemensamt för en hållbar destinationsutveckling i Hylte, istället för med olika 
punktinsatser. Vidare sker implementering av projektresultatet löpande istället för via en 
separat process efter projektslut. 
En annan betydande förändring är att arbetet inom de olika projekten ska närma sig varandra. 
Helt kort kan det sammanfattas enligt följande; Woods of Halland som övergripande koncept 
kommer i första hand att fokusera på att implementera skogskulturen i befintliga strukturer 
och evenemang. När det gäller just Tågdagarna, kommer evenemanget till viss del få en 
”Woods of Halland kostym” samt att de kommer finnas på plats på Tågdagarna med 
lägerplats med information och aktiviteter. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Hållbar destinationsutveckling Tågdagarna i Landeryd 2023-2025 
 Ansökan Hållbar Destinationsutveckling 2023-2025 - Tågdagarna 2023 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet har tagit del av inforamtionen. 
 

Yrkanden 
Ronny Löfquist (S) yrkar: Tillväxtutskottet beslutar att ställa sig bakom ansökan. År 2023 
finansieras genom tillväxtmedel och finansiering av år 2024 -2025 hänskjuts till 
budgetberedningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar tillväxtutskottet om man kan besluta enligt Ronny Löfquist yrkande. 
Ordförande finner att tillväxtutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. 
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Paragrafen är justerad 
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§61 

Deltagande i SKR:s nätverk 2022-2024 för att utveckla 
medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling  
(2022 KS0361) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att Hylte Kommun ska delta i SKR:s nätverk för att utveckla 
medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in kommuner och regioner till att delta i ett 
nätverk för att utveckla medborgarbudget enligt SKR:s modell för medborgarbudget för 
demokratisk och lokal utveckling. Nätverket sträcker sig över två års tid och vänder sig till de 
som om har ett pågående arbete med medborgarbudget eller planerar att starta upp ett arbete. 
Det är ett processinriktat nätverk där SKR:s demokratisektion ger stöd i processen genom 
nätverksträffar och tillför kunskap i form av omvärldsbevakning samt stöd från nationell och 
internationell expertis. De har till exempel knutit en forskar från Universitet i Coimbra, 
Portugal till projektet. Deltagande kommuner och regioner förväntas bidrar med sina 
erfarenheter vid nätverksmötena. Kommunstyrelsen tog den 23 augusti, §143 beslut om ett 
pilotprojekt angående medborgarbudget för att främja ortsutveckling. 
Kommunledningskontoret ser därför ett deltagande i nätverket, som en möjlighet för 
kommunen att på ett strukturerat sätt få tillgång till expertstöd samt erfarenhetsutbyte med 
andra kommuner och regioner.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Deltagande i SKR:s nätverk 2022-2024 för att utveckla 

medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling 
 SKR Inbjudan nätverk medborgarbudget 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att Hylte Kommun ska delta i SKR:s nätverk för att utveckla 
medborgarbudget för demokratisk och lokal utveckling. 
 

Beslutet skickas till  
SKR 
 

Paragrafen är justerad 
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§62 

Avsiktsförklaring – Stora Enso -Hylte kommun Fastighetsförvärv  
(2022 KS0168) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen. 

Beskrivning av ärendet 
Stora Enso Paper AB håller i detta nu på att arbeta fram en ny detaljplan i centrala Hyltebruk. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny industrimark i anslutning till befintlig 
verksamhet.  
  
Inom området för detaljplanen, Västra Åkralt 1:6 m.fl., äger Hylte kommun tre fastigheter; 
Västra Åkralt 1:43, skiftet Västra Åkralt 1:63>1 samt skiftet Västra Åkralt 1:89>3. För att 
detaljplanen ska kunna genomföras behöver kommunen överlåta dessa fastigheter till Stora 
Enso.  
  
En avsiktsförklaring har skapats som syftar till att gälla som utgångspunkt i förhandlingarna 
mellan Hylte kommun och Stora Enso som avser diskutera och överenskomma de villkor som 
ska gälla för överlåtelsen.  

Handlingar i ärendet 
 Avsiktsförklaring – Stora Enso-Hylte kommun Fastighetsförvärv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen.  
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§63 

Planprioriteringar 2022-11-02  
(2022 KS0165) 

Beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott godkänner planprioriteringslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till prioriteringslista för detaljplaneärenden och andra planrelaterade projekt har 
utarbetats av samhällsbyggnadskontoret. Prioriteringslistan ger en överblick över pågående 
projekt och vilande planärenden. Prioriteringslistan ger tillväxtutskottet möjlighet att besluta 
om hur resurserna ska fördelas mellan olika projekt. Planarbetet och processen bedrivs på 
Bygg- och miljöenheten och planhandlingarna i några av detaljplanerna tas fram med hjälp av 
upphandlad konsult. I planprioriteringslistan följer en lägesrapport över samtliga ärenden, 
”Planprioriteringslista 2022-10-02”. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Planprioritering 2022-11-02 
 Planprioriteringslista 2022-11-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott godkänner planprioriteringslistan. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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