Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Den 19/1 2017 postade jag ett brev till Kommunchef Per Borg och
kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist i Hylte. Jag bifogar det i det här i inlägget.
Hyltebruk är bland de kommuner som under de senaste åren tagit emot flest nyanlända av alla i
proportion till sin befolkning. Många väljer att flytta till kommunen trots växande köer till
barnomsorg och svenska för invandrare och en allt mer ansträngd bostadsmarknad. Vi har i Hylte
kommun nästan dubbelt så hög arbetslöshet som övriga kommuner i Halland sammanslaget!
Bland utrikesfödda i kommunen var arbetslösheten i oktober 38,2 procent, den högsta noteringen
på över åtta år! I hela Hallands län var arbetslösheten bland utlandsfödda 23,5 procent, alltså
nästan 15 procent lägre än i Hylte kommun. Det finns en smärtgräns och jag är så rädd för att
även våra kommuninvånare vänder sig emot att vi är alltför välkomnande.
Hylte kommun överlever tack vare bidrag från staten, det räcker att vi blir av med den delen av
statsbidraget som inte är en del av nollsummespelet nämligen inkomstutjämningen, så hade
kommunen gått minus med mer än 120 miljoner kronor 2016. Vad finns det som säger att staten
kommer att kunna fortsätta att tillskjuta kommunen pengar? Fler och fler kommuner går sämre
och sämre. Vad händer vid nästkommande lågkonjuktur? Nu ska vi bygga på flera platser i
kommunen, men vem ska flytta hit? Vi kan inte fortsätta att öka befolkningen med mestadels
bidragstagare. Initialt kan det verka som att de asylsökande ger en vinst för samhället, då
kommunen får bidrag från migrationsverket, men så fort personen fått asyl så förs den kostnaden
över på kommunen. Dessutom hade vi i höstas en fodran på 45,5 miljoner kronor som vi inte
erhållit från migrationsverket. Utöver det så blir det en ökad en belastning för hela den offentliga
sektorn. Förskolor och skolor som inte räcker till, Örnaskolans kök räcker inte längre till, så om
man inte väljer att anlägga ett mottagningskök på Elias Fries skola så måste det byggas ut. Vi bör
agera nu medan det fortfarande finns tid! Med anledning av ovanstående och att situationen i
framtiden kommer att bli ohållbar i kommunen så borde Hylte kommun göra som Hultsfreds
kommun har gjort, ta ett beslut om att inte ge de nyanlända som flyttar till kommunen hjälp från
socialtjänsten, det betyder att de inte kan få försörjningsstöd. En slags nödbroms för att kunna
stoppa inflyttningen eftersom situationen blivit ohållbar och vår lilla kommun fått dra ett orimligt
tungt lass i förhållande till andra. Hultsfreds kommun har gått i täten, vilket visar framförhållning
och ansvar för dess kommuninvånare, nu följer även Kalmar i deras fotspår. Att inte betala ut
försörjningsstöd bryter mot lagen, men det gör vi redan som det är nu, exempelvis mot

arbetsmiljölagen! Situationen har inte blivit bättre sedan det här brevet utfärdades. Trots hot om
vite på 1 miljon kronor, så lär Hultsfreds kommun ändå gå med vinst gentemot vad det kostar
kommunen att betala ut försörjningsstöd.
Med anledning av ovanstående.

-

Hylte kommun borde göra som Hultsfreds kommun och inte ge de nyanlända som
kommer hjälp från Socialtjänsten, helt enkelt för att bromsa inflyttningen till
kommunen. Vad anser kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist om detta?
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