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Regionkontoret
Regional utveckling
Janet Harrysson
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag
Datum
2021-05-18

Diarienummer
LN HY210018

Lokal nämnd Hylte

Beslutsförslag, Remiss om ny tillväxtstrategi för
Halland 2022-2028(2021-05-27)
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.
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?
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Bakgrund
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. De centrala strategierna är Hallands
strategi för hållbar tillväxt, Kulturstrategi med kulturplan samt Hälso- och
sjukvårdsstrategin.
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. Yttrandena ska vara inskickade senast den 13 augusti 2021.
Remissversionens innehåll i korthet
Strategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom samverkan och
samhandling fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling. Målet
med strategin är att skapa en hållbar långsiktig tillväxt som är byggd på
konkurrenskraft, grön omställning, attraktivitet och inkludering. I
remissversionen pekas de strategiska områdena Attraktiva och hållbara
livsmiljöer, Utbildning, kompetens och jämlik hälsa och Förnyelseförmåga
och konkurrenskraft ut särskilt.

Övervägande
Eftersom yttrandena ska vara inskickade senast den 13 augusti föreslås
nämnden ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med presidiet utifrån
företagen diskussion arbeta fram ett förslag till yttrande, samt att nämndens
ordförande i enlighet med gällande delegationsordning beslutar om yttrandet.
Detta för att nämndens synpunkter ska hinna skickas in så de beaktas i det
fortsatta arbetet med Hallands strategi för hållbar tillväxt.
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Konsekvensbeskrivning
För att skapa en hållbar tillväxt i Halland är det viktigt att strategin som
arbetas fram beaktar samtliga målgrupper i samhället för att bidra till att skapa
jämställdhet och jämlikhet. Detta är ett komplext uppdrag, och för att
möjliggöra det så behöver många aktörer komma med inspel. De lokala
nämnderna har ett brett uppdrag där såväl invånarperspektivet som
hållbarhetsaspekter och folkhälsa är relevanta inslag, vilket gör att nämndens
uppdrag i hög grad relaterar till strategins intresseområden.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Janet Harrysson
Nämndtjänsteman

Bilaga:

Remissversion, Hallands strategi för hållbar tillväxt.
Styrelsens/nämndens beslut delges

Efter att beslut om yttrande är fattat ska yttrandet expedieras till:
regionen@regionhalland.se , referens: dnr RS200792.

