Kallelse/föredragningslista
2021-05-27

Lokal nämnd Hylte
Tid: kl. 09:00-14:30
Plats: Digitalt via Teams

Ledamöter
Stina Isaksson (SD)
Camilla Gustafsson (S), vice ordförande
Kristina Johansson (S)
Ingegerd Torhall (L)
Desirée Hultberg (M)
Christer Johansson (M)
Ersättare
Övriga
Kerstin Delefelt, Strateg
Janet Harrysson, Nämndtjänsteman
Amina Boulaabi, Region Halland
Urszula Hansson, Länsstyrelsen

Anna Roos (C), ordförande

Yvonne Wijk, sekreterare
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1.

Justering 2021
LN HY210001
Förslag till beslut
Lokal nämnd Hylte beslutar att
 utse Christer Johansson (M), att jämte ordföranden justera protokollet

2.

Godkännande av föredragningslistan 2021
LN HY210002
Förslag till beslut
Lokal nämnd Hylte beslutar att
 godkänna föredragningslistan

3.

Information - orientering kring
Rättighetsintegrering, Amina Boulaabi,
Region Halland, Urszula Hansson,
Länsstyrelsen

Amina Boulaabi, Urszula
Hansson09:15

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan och budget 2021 - Lokal nämnd Hylte(2021-05-27)
 Verksamhetsplan -Aktiviteter-Lokal nämnd Hylte (2021-05-27)

4.

Information från presidium och
tjänstepersoner 2021
LN HY210008
Förslag till beslut
Lokal nämnd Hylte beslutar att
 anteckna att information är lämnad till nämnden
Sammanfattning
Information lämnas om:
 Återkoppling Länspresidiet 16 april och 7 maj - presidiet
 Återkoppling från dialogmöte med Kultur- och folkhälsonämnden och
Barn- och utbildningsnämnden 4 maj - presidiet
 Återkoppling från Folkhälsorådet 20 maj - presidiet
 Information om lokala nämnder webbsidor - Janet
 Planering och inspel inför Psyklyftet 2021 - Kerstin
 Information om lokala nämnders utvecklingsdag 3 september kl 08:30
- 12:00. Tema: medskapande metoder, såväl fysiska som digitala Janet
 Aktivitets och friskvårdsgrupper för barn i behov av utveckling av
fritidsaktiviteter - Kerstin
 Information om Demokratistuga i Halmstad 15-19 oktober - Janet

5.
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Kerstin och Janet
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2022
LN HY200017
Förslag till beslut
Lokal nämnd Hylte beslutar att
 anta ”Tillit till samhälle och myndigheter” som inriktning för den
medskapande processen om tillit under 2021
Sammanfattning
Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra
en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga
processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande
metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram.
Under 2021, vilket är processens andra år genomförs medskapande
processer som ger möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit.
Erfarenhet sedan tidigare gemensamma dialogprocesser visar att det är en
framgångsfaktor om de lokala nämnderna har en gemensam inriktning då det
ger ett enhetligt och sammanhållet resultat. Länspresidiet har efter
diskussion enats om att föreslå ”Tillit till samhälle och myndigheter” som
gemensam inriktning. Vid sammanträdet beslutar nämnden om inriktning
samt lämnar inspel avseende målgrupp och lokala perspektiv på den
medskapande processen.
Beslutsunderlag
 Beslutsförslag - Lokala nämnders kunskapsuppdrag kring tillit 20202022, beslut om inriktning för medskapande process
 Fastställd projektplan för lokala nämnders medskapande process om
tillit 2021
 Kunskapsunderlag tillit - Lokala nämnder
Expedieras till
Delges ej

6.

Remiss om ny tillväxtstrategi för Halland
2022-2028(2021-05-27)

Kerstin och Janet

LN HY210018
Förslag till beslut
Lokal nämnd Hylte beslutar att
 ge ordförande i uppdrag att tillsammans med vice ordförande och
förvaltningen arbeta fram ett yttrande utifrån nämndens diskussion för
ordförande att besluta om i enlighet med gällande delegationsordning
Sammanfattning
Under våren 2021 beslutade regionfullmäktige om den nya regionala
utvecklingsstrategin (RUS) ”Halland- bästa livsplatsen 2035”. RUS:en pekar
ut den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands långsiktiga
utveckling, och omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar
och tydliggör vilka förflyttningar som behöver göras. Dessa strategier är i sin
tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och strategier som
på olika sätt påverkar Hallands utveckling.
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En av dessa centrala strategier är Hallands strategi för hållbar tillväxt 20222028, vars remiss nu är utskickad för att berörda aktörer ska kunna yttra sig
om man så önskar. Vid sammanträdet förs en diskussion om
remissversionens innehåll som sedan ligger till grund för nämndens yttrande.
Frågeställningar/perspektiv som kan vara bra att ha med sig vid
genomläsning är: Utgå från ett invånarperspektiv och lokala nämnders
uppdrag. Vad är bra i planen och vad saknas? Hur ser ni på remissversionen
som helhet?
Beslutsunderlag
 Beslutsförslag, Remiss om ny tillväxtstrategi för Halland 20222028(2021-05-27)
 Missiv-hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028
 Remissversion-Hallands-strategi-för-hållbar-tillväxt
Expedieras till
Efter att beslut om yttrande är fattat ska yttrandet expedieras till:
regionen@regionhalland.se , referens: dnr RS200792.

7.

Uppföljningsrapport 1 2021 lokal nämnd
Hylte

Janet och Kerstin

LN HY210005
Förslag till beslut
Lokal nämnd Hylte beslutar att
 godkänna uppföljningsrapport 1, januari – april 2021
 lämna in uppföljningsrapporten till regionstyrelsen
Sammanfattning
Uppföljningsrapport 1 2021, ska enligt riktlinjer för Region Hallands
uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till
regionstyrelsen senast den 4 juni 2021.
Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Uppföljningsrapport 1 2021 lokal nämnd Hylte
 Uppföljningsrapport 1 januari - april lokal nämnd Hylte
 Hylte - Anmälningar till Seminarier m m lokal nämnd Hylte 2021
Expedieras till
Regionstyrelsen
RK Uppföljning
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8.

Konferenser
Sammanfattning
 MR- dagarna 19-24 april - Anna och Kerstin
 Digitalt informationsmöte gällande hedersrelaterat våld och förtryck 5
maj Länsstyrelsen - Anna och Stina

9.

Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m
m
Förslag till beslut
Lokal nämnd Hylte beslutar att
 lägga skrivelserna till protokollet
Anmälningar
 LN HY200032-1 Revisionsrapporten Grundläggande granskning
2020 - Lokala nämnder
 LN HY200029-7 Regional utvecklingsstrategi för Halland - Bästa
livsplatsen 2035
 LN HY200029-8 Delaktighetsprocess och yttrandehantering Regional utvecklingsstrategi för Halland
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