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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ordförandes sign

Justerares sign
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Ärendelista
§233
§234
§235
§236
§237
§238
§239
§240
§241
§242

Justering
Godkännande av föredragningslistan
FEIH 1 - Elvägens energisystem (Beslut enligt delegation)
FEIH 2 - Elvägens affärssystem (Beslut enligt delegation)
Remissvar Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige (Beslut enligt
delegation)
Hållbar utveckling av Hallands inland och landsbygd med fokus på
besöksnäring inom naturturism (Avstämning)
Leader i framtidens regionala utvecklingsarbete - delrapport (Information)
Information på tillväxtutskottet
Yttrande över regional strategi för formellt skydd av skog i Hallands län
(Beslut enligt delegation)
Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågs- och
Kustpilens trafiksystem (Beslut enligt delegation)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§233
Justering
RS190029
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


utse Per Stané Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


utse Per Stané Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§234
Godkännande av föredragningslistan
RS190030
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


godkänna den utsända föredragningslistan, inklusive nytt ärende 11,
Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågs- och
Kustpilens trafiksystem (Beslut enligt delegation).

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


godkänna den utsända föredragningslistan, inklusive nytt ärende 11,
Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågs- och
Kustpilens trafiksystem (Beslut enligt delegation).

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§235
FEIH 1 - Elvägens energisystem (Beslut enligt delegation)
RS190994
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att



bevilja Högskolan i Halmstad 362 400 kr för projektet ”FEIH 1 – Fossilfri elväg
i Halland”, under förutsättning att resterande medel finansieras från
Tillväxtverket
finansieringen tas från Region Hallands utvecklingsmedel.

Ärendet
Högskolan i Halmstad har inkommit med en ansökan om medfinansiering av ett
förstudieprojekt rörande energiförsörjning av elvägar med lokalt producerad
elektricitet via hybridsystem bestående av sol- och vindkraft.
Projektet syftar till fastställa elvägens energisystem, från elproduktion i elvägens
närhet till elens distribution till elvägen. Leveranserna består av beräkningsunderlag
och simuleringsmodeller för att fastställa energi- och effektbehov för en given elväg,
samt uppbyggnaden av elproduktionssystmet, med tillhörande distributionssystem.
Total budget för projektet är 604 000 kr, varav 40 % söks från Tillväxtverket och
resterande 60 % från Region Halland.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att



bevilja Högskolan i Halmstad 362 400 kr för projektet ”FEIH 1 – Fossilfri elväg
i Halland”, under förutsättning att resterande medel finansieras från
Tillväxtverket
finansieringen tas från Region Hallands utvecklingsmedel.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ansökan FEIH 1 - Elvägens energisystem
 Ansökan om stöd FEIH 1 - Fossilfri elväg i Halland - elvägens energisystem.
Expedieras till
Högskolan i Halmstad
Mike Danilovic, Box 823, 301 18 Halmstad, mike.danilovic@hh.se
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§236
FEIH 2 - Elvägens affärssystem (Beslut enligt delegation)
RS190995
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att



bevilja Högskolan i Halmstad 488 700 kr för projektet ”FEIH 2 – Fossilfri elväg
i Halland”, under förutsättning att resterande medel finansieras från
Tillväxtverket
finansieringen tas från Region Hallands utvecklingsmedel.

Ärendet
Högskolan i Halmstad har inkommit med en ansökan om medfinansiering av ett
förstudieprojekt rörande elvägars affärsmodeller då de energiförsörjs med lokalt
producerad elektricitet via hybridsystem bestående av sol- och vindkraft.
Projektet syftar ta fram affärsmodeller för de olika inblandade parterna från
markägare, elproducenter, elhandlare och elnätsbolag. Leveranserna består av
beräkningsunderlag och simuleringsmodeller för att fastställa de olika aktörernas
ekonomi när det kommer till elvägens energiförsörjning.
Total budget för projektet är 814 500 kr, varav 40 % söks från Tillväxtverket och
resterande 60 % från Region Halland.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att



bevilja Högskolan i Halmstad 488 700 kr för projektet ”FEIH 2 – Fossilfri elväg
i Halland”, under förutsättning att resterande medel finansieras från
Tillväxtverket
finansieringen tas från Region Hallands utvecklingsmedel.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - FEIH 2 - Elvägens affärssystem
 Ansökan om stöd FEIH 2 - Fossilfri elväg i Halland - elvägens affärssystem
Expedieras till
Högskolan i Halmstad
Mike Danilovic, Box 823, 301 18 Halmstad, mike.danilovic@hh.se
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§237
Remissvar Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige (Beslut
enligt delegation)
RS190798
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anta förslag till yttrande.

Ärendet
Utrikesdepartementet har tagit fram ett del- och slutbetänkande för Utredningen för
ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01).
Utländska investeringar har stor betydelse för Sverige då det bidrar till att skapa
tillväxt och arbetstillfällen. Region Halland välkomnar därför denna utredning samt
förslag för att möjliggöra ett bättre arbete för att attrahera utländska investerare i hela
Sverige.
Utredningen pekar på att många investeringar landa i Sveriges tre storstadsområden
och arbetet med investeringsfrämjande finns inte i alla delar av landet. Det är därför
viktigt att säkerställa att landets samtliga regioner och kommuner ges förutsättningar
att bidra till att locka och hantera utländska investeringar.
Synpunkter på förslaget kan lämnas in fram till den 30 september 2019.
Regionkontoret har upprättat förslag till svar enligt bilaga.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anta förslag till yttrande.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Remissvar Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige
 Yttrande - Remissvar Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige
(UD2019/ 07660)
 Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt
främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)
 Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige - Slutbetänkande av
Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar,
SOU 2019:21
Expedieras till
Utrikesdepartementet
ud.fh.remiss@gov.se
ud.registrator@regeringskansliet.se
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§238
Hållbar utveckling av Hallands inland och landsbygd med fokus på
besöksnäring inom naturturism (Avstämning)
RS191066
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Halland som en hållbar naturturismdestination är en framtida förutsättning för att nå
våra besöksnäringsmål:



Fördubbling av utländska gäster till 2030
Halland ska vara topp fem bland de mest besökta regionerna i Sverige.

Region Halland vill därför genomföra ett ERUF-projekt som syftar till att utveckla
hållbara naturturistiska produkter i det Halländska inlandet/landsbygden för att stärka
företagens konkurrenskraft. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med de
kommunala destinationsorganisationerna och landsbygdsutvecklare:
Två kommunala projektledare tillsätts under två år (Laholm/Hylte/Halmstad resp.
Falkenberg/Varberg/Kungsbacka). Projektledarna genomför genom uppsökande
verksamhet en övergripande inventering och individuell behovsanalys av företagens
utvecklingsbehov. Därefter samordnas kvalitetssäkrade utvecklingsinsatser som
utmynnar i nätverk, samarbeten, nya exportmogna hållbara
produkter och en stor digital närvaro i bokningsplattformar. Fokus är
boende/campingar, vandring (Hallandsleden), cykling (Hylteleden, Ätradalsleden),
kajak/kanot, fiske, viltguidning och naturnära måltidsupplevelser.
Det sista halvåret övergår ansvaret för slutförandet av projektet till Region Hallands
projektgrupp samt kommunernas destinationsorganisationer. Då överförs alltså
projektet till ordinarie verksamhet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Beslutsunderlag
 Hållbar utveckling av Hallands inland och landsbygd med fokus på
besöksnäring inom naturturism
 Bilaga - Ansökan Hållbar utveckling av Hallands inland och landsbygd
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§239
Leader i framtidens regionala utvecklingsarbete - delrapport
(Information)
RS180106
Beslut
Regionstyrelsen tillväxtutskottet beslutar att


notera informationen till protokollet.

Ärendet
Tillväxtutskottet beslutade 2019-06-11 att uppdra till regional samhällsplanering att ta
fram ett kunskapsunderlag rörande Leaders roll i framtidens regionala
utvecklingsarbete. Uppdraget ska redovisas i november.
En delredovisning lämnas den 24 september. Denna redovisning koncentrerar sig på
hur Leader och Lokalt Ledd Utveckling Halland fungerar under innevarande
programperiod 2014-2020.
Redovisningen tjänar också som bakgrund och förberedelse inför ett eventuellt beslut
om ytterligare finansiering av LLUH innevarande programperiod. Ett sådant beslut
behöver förmodligen fattas under oktober månad.
Avslutningsvis redovisas kort vad det fortsatta arbetet kommer att resultera i.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillväxtutskottet beslutar att


notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag
 Leader i framtidens regionala utvecklingsarbete - delrapport
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§240
Information på tillväxtutskottet
RS190031
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Följande punkter tas upp:




Avstämning - Kunskapsdag om skog och klimat den 21 november
Avstämning av program studiebesök den 2 oktober
Återkoppling från konferens den 23 september, En välfungerande och
inkluderande arbetsmarknad.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§241
Yttrande över regional strategi för formellt skydd av skog i Hallands
län (Beslut enligt delegation)
RS190938
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anta förslag till yttrande.

Ärendet
Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett förslag till tillägg till
den nationella strategin för formellt skydd av skog. Förslaget innebär en översyn av
de så kallade värdetrakterna och en beskrivning av de nationellt prioriterade
skogstyperna som är relevanta för länet.
I förslaget till yttrande framgår bland annat att






Vikten av samarbete och samverkan för att nå målet, genom avtal,
naturreservatsbildning, frivillig avsättning
Viktigt att komplettera med skogens betydelse för klimatutmaningen.
Hallandsåsen – bildmaterialet överenstämmer inte med Metrias – behöver
beskrivas.
Överväga värdetrakter för tall – pga av viss kontinuitet i Halland
Värdetrakten Mellersta Halland bör tittas vidare på pga kontinuiteten i delar av
området.

Möjligheter finns att lämna synpunkter på förslaget fram tills den 30 september 2019.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


anta förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse yttrande över regional strategi
 Yttrande över strategi för formellt skydd av skog i Hallands län
 Remiss, Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Skogsstyrelsen Hallands distrikt, ingvar.paulsson@skogsstyrelsen.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§242
Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågsoch Kustpilens trafiksystem (Beslut enligt delegation)
RS191162
Beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt för
länsöverskridande trafik till Jönköpings län.

Ärendet
Region Halland är regional kollektivtrafikmyndighet (”RKTM”) enligt lag om
kollektivtrafik (2010:1065). RKTM har som ett av sina huvuduppdrag enligt
kollektivtrafiklagen att med utgångspunkt i det regionala trafikförsörjningsprogrammet
fatta beslut om allmän trafikplikt för sådan kollektivtrafik som samhället avser att ta
ansvar för och teckna avtal om. För Hallands del innebär överenskommelsen
sträckan Jönköping/Nässjö-Värnamo-Halmstad.
Enligt kollektivtrafiklagen får en regional kollektivtrafikmyndighet, efter
överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, fatta beslut om
allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område. Varje part fattar beslut
om trafikplikt för trafik i sitt eget område samt till närmaste station i angränsade län.
Överenskommelsen utgör således en grund för att Halland ska kunna ta beslut om
allmän trafikplikt för de sträckningar som berörs i den egna regionen.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att


godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt för
länsöverskridande trafik till Jönköpings län.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för
Krösatågs- och Kustpilens trafiksystem
 Överenskommelse upphandling Krösatåg 2021 inför samverkansgruppen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Region Jönköping, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Kalmar, Region
Blekinge
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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