Kommunfullmäktige 2021-05-06
Svar på interpellation från Stina Isaksson (SD) angående den
negativa befolkningsutvecklingen.
I ett inlägg på sociala medier 10/3–2020 skriver Stina Isaksson och
Sverigedemokraterna att ”Hylte är fullt”. Detta återupprepas ett år senare,
den 10/3 2021, dvs sex dagar efter att denna interpellation lämnades till
kommunfullmäktige. Jag ser därför Interpellationen som helt oseriös
alternativt ska den tolkas som ett dåligt skämt. Sverigedemokraterna vill
uppenbart att Hylte kommun ska krympa och därmed tappa stora
skatteintäkter. Stina Isaksson och Sverigedemokraterna bör rimligen vara
nöjda med utvecklingen.
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Till övriga delar av kommunfullmäktige som tar frågan på alvar vill jag ge
följande bild av utvecklingen:
I september 2013 bottnade befolkningsmängden för Hylte kommun efter
många års minskning på 9993 personer. Därefter ökande det för att fram
till april 2018 med 1 067 personer till 11 060 personer. Därefter har
befolkningsmängden återigen minskat.
Denna minskning är väntad och de prognoser som kommunledningen
jobbar efter kommer siffran bottna runt 2030 på ca 10 400 invånare.
För att bromsa den förväntade minskningen och vända kurvan sker ett
omfattande utvecklingsarbete. Det handlar om få till fler
företagsetableringar för nya arbetstillfällen, möjligheter till nya bostäder
och moderna och ändamålsenliga skolor. Just nu pågår arbetet med tre
nya detaljplaner för industri och handel. De första detaljplanerna som
initierades 2017 för nya bostäder börjar nu ge frukt då Marknadsplatsen i
Torup är klar för inflyttning och Vegas Äng i Unnaryd är på god väg att bli
byggklar.
Samtidigt har Region Halland ett stort ansvar i kommunens utveckling då
de ansvarar för infrastruktur och kollektivtrafiksatsningar. Ett gemensamt
arbete pågår med Region Halland och Halmstad kommun för att utreda
förutsättningarna återstarta persontrafiken på järnväg mellan Hyltebruk
och Halmstad. Målet är att korta restiden från dagens 67 minuter till 40
minuter.
För att aktivt jobba med befolkningsutvecklingen måste Hylte kommun
fortsätta prioritera utvecklingsfrågorna framöver. Tillväxtutskottet samt
den nya tillväxt – och hållbarhetsenheten inom kommunstyrelsen är en
förutsättning att hålla ihop det arbetet.

Ronny Löfquist (S)
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