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 2022-09-20    

Tillväxtutskott    
 

 

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

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Ronny Löfquist  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Johnny Winther  
    

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

Organ Tillväxtutskott 
Sammanträdesdatum 2022-09-20   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

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

ordförande), Lisa Mogren (V), Tommy Edenholm (KV)  ersätter Anna Roos (C) 
(2:e vice ordförande), Johnny Winther (SD)  ersätter Stina Isaksson (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Sofia Nygren (tillväxt- och organisationsstrateg) 
Siv Modée (bygg- och miljöchef) §52 
Amanda Bengtsson Backman (planarkitekt) §52 
Camilla Johansson (näringslivsutvecklare) (digital) §51 
Ida Karlsson Lalander (kommunikatör) §§49-51 
Lena Hagman Bogren (turismutvecklare) §§49-51 
Christer Grähs (kultur-och folkhälsochef) 
Jonas Olsson (strateg Visit Halland, Region Halland) §51 

  
Utses att justera Johnny Winther 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§49-55 
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ÄRENDELISTA 
§49 Val av justerare 2022 

§50 Godkännande av ärendelista 2022 

§51 Information och rapporter 2022 

§52 Planprioriteringar 2022-09-12 

§53 Fri kollektivtrafik för seniorer 2022 

§54 Motion – Ungdomspolitik – på remiss 

§55 Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 
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§49 

Val av justerare 2022  
(2022 KS0005) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att Johnny Winther (SD) ska justera protokollet tillsammans med 
ordföranden Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§50 

Godkännande av ärendelista 2022  
(2022 KS0006) 

Beslut 
Tillväxtutskottet godkänner ärendelistan efter följande ändring: 
information om energirådgivning i ärende 3 - Information och rapporter utgår. 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet godkänner ärendelistan. 
 

Paragrafen är justerad 
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§51 

Information och rapporter 2022  
(2022 KS0007) 

Beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att godkänna informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde lämnas information om: 

 Lederna  
 Statusuppdatering Medborgardialog— medborgare och företag  
 SmåföretagarIndex  
 Svenskt näringslivs enkätundersökning 
 Näringslivsdag 2022  

  

Handlingar i ärendet 
 Föredragningslista kommunstyrelsens tillväxtutskott 20 september 2022 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet beslutar att godkänna informationen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§52 

Planprioriteringar 2022-09-12  
(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 2022-09-12”. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Planprioriteringar 29/3 
 Planprioriteringslista_2022-09-12 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott godkänner planprioriteringslistan. 
 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§53 

Fri kollektivtrafik för seniorer 2022  
(2022 KS0307) 

Beslut 
Tillväxtutskottet har tagit del av uppföljningen avseende fri kollektivtrafik för seniorer. 

Beskrivning av ärendet 
I REP 2022–2025 steg 1 beslutade Kommunfullmäktige att anta Framtid Hyltes förslag om fri 
kollektivtrafik för seniorer. Enligt förslaget ska detta erbjudande införas på prov under 2022 
men med ambition att permanenteras. Förslagets erbjuds folkbokförda personer som är 75 år 
eller äldre. Uppskattad kostnad uppgick i förslaget till 250 tkr vilket baserades på att 25 
procent av kommunens 1 150 individer som uppfyller villkoren, använder erbjudandet med 20 
resor om året.  
 
Sedan april 2022 har kommunens seniorer haft möjlighet att resa gratis med Hallandstrafiken 
inom Hylte och Halmstads kommuner. Per 31 augusti har 300 kort hämtats ut. Kommunen har 
erhållit fakturor för resor utförda i maj, juni och juli till en total kostnad på ca 30 tkr vilket 
omfattar 555 resor. Fortsätter resandet i ungefär samma takt framöver kan vi räkna med en 
kostnad på 80 tkr för 2022. En ny uppföljning av kostnaden sker i samband med årsbokslutet. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Delrapportering - Fri kollektivtrafik för seniorer 2022 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottet har tagit del av uppföljningen avseende fri kollektivtrafik för seniorer. 
 

Paragrafen är justerad 
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§54 

Motion – Ungdomspolitik – på remiss  
(2022 KS0301) 

Beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott ger barn- och ungdomsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden samt kommunledningskontoret i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån sina ansvarsområden.  
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 24 mars 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Anna Roos (C) och Malin Svan (C) lämnade 31 augusti 2022 in en motion där de belyser 
vikten av att unga ska ha möjlighet att vara med och påverka sin fritid. Unga som får ta ansvar 
och genomför aktiviteter och projekt på sina villkor och efter sina önskemål växer och har 
roligt. Mot bakgrund av detta föreslår de: 
  

 att Hylte kommun inrättar ett ungdomsforum där dialog förs med unga och där unga 
får vara med och fatta beslut. 

 att ett ”minska skadegörelseprojekt” där unga får kännedom om kostnader och 
merarbete av skadegörelse och sabotage initieras. Projektet ska stimulera ungdomar att 
ta större ansvar för sin närmiljö och minska skadegörelse. 

 att kommunen i samarbete med näringslivet ska erbjuda högstadieelever betald 
feriepraktik. 

 att kommunen erbjuder ferie- och timanställningar till gymnasieelever på praktiska 
program efter genomförd APL-praktik. 

 att området runt Skateparken förses med en hot-spot för fri tillgång till wi-fi, att 
bänkar med laddfunktion för mobiltelefoner införskaffas, att dricksvatten och solskydd 
anordnas. 

 att de kommunala badplatserna upprustas med grillplatserna och bänkar. 
 att en Fritidsbank där alla ungdomar kan låna idrottsutrustning ska öppnas. 
 att kommunen aktivt verkar för ungdomsmottagning i Hylte. 

  
Kommunledningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden samt kommunledningskontoret får 
i uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån sina ansvarsområden. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion gällande ungdomspolitik - på remiss 
 Motion- Ungdomspolitik 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott ger barn- och ungdomsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden samt kommunledningskontoret i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån sina ansvarsområden.  
  
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 24 mars 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Barn- och ungdomsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och folkhälsonämnden 
 

Paragrafen är justerad 
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§55 

Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder  
(2022 KS0305) 

Beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att uppmana 
omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
folkhälsonämnden, kommunledningskontoret samt stiftelsen Hyltebostäder att genomföra och 
återrapportera energibesparingsåtgärder. 

Beskrivning av ärendet 
Priserna på el och gas stiger runt om i Europa. Elpriserna i Sverige bedöms under den 
kommande vintern att bli de högsta priserna på flera årtionden. Regeringen har uppdragit till 
de statliga myndigheterna att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder t o m 31 
mats 2023. Därtill har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att stötta kommuner och 
regioner för att även de ska spara på energi. Mot bakgrund av detta föreslår 
Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen att uppmana nämnderna och Stiftelsen 
Hyltebostäder att genomföra och återrapportera energibesparingsåtgärder.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 
 Regeringsbeslut - Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga 

förvaltningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att uppmana 
omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
folkhälsonämnden, kommunledningskontoret samt stiftelsen Hyltebostäder att genomföra och 
återrapportera energibesparingsåtgärder. 
 

Beslutet skickas till  
Stiftelsen Hyltebostäder,  
Kultur- och folkhälsonämnden,  
Barn-och ungdomsnämnden,  
Omsorgsnämnden,  
Samhällsbyggnadsnämnden  
 

Paragrafen är justerad 
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