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Svar på promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service
Hylte kommun tackar för möjligheten att lämna remissvar. Hylte kommun ställer sig positiv
till en utbyggnad av antalet servicekontor och statlig service i landet och att fler myndigheter
knyts till servicesamverkan.
Hylte kommun är en av sex kommuner i Halland. Av kommunerna i Halland fanns två
kommuner, Hylte och Laholm, med på utredningens bruttolista som presenterades i
delredovisningen. I Hylte kommun bor ca 10 700 personer, varav cirka 4 200 bor i
centralorten Hyltebruk. Närmaste servicekontor finns i Halmstad, ca 50 km från Hyltebruk.
Hylte ingår i Halmstad FA-region som kommer på sjunde plats när det gäller flest invånare per
servicekontor. Arbetsförmedlingens kontor i Hylte kommun avvecklades under hösten 2019.
Invånarna i Hylte är de som har längst avstånd i Halland till närmaste servicekontor.
Hylte kommun uppfyller två av de fyra olika områdeskategorier som utredningen analyserat
lämpliga platser utifrån, då kommunen både är en landsbygdskommun och en ort som särskilt
drabbats av nedläggning av annan statlig verksamhet. I Halland är det endast Hylte kommun
som är en landsbygdskommun. Tillväxtverket har även pekat ut kommunen som en av 30
landsbygdskommuner som är i behov av extra stöd då de räknas som socioekonomiskt
eftersatta.
I utredningen nämns behovet att ”Lokal statlig service är särskilt viktigt för de som har
svårigheter med det svenska språket, har vissa typer av funktionsnedsättningar eller är
ekonomiskt utsatta”. Hylte kommun anser inte att särskild hänsyn har lagts till detta när
prioritering av orter har gjorts utifrån bruttolistan.
Hylte kommun är en av de kommuner som under flyktingvågen tagit emot flest nyanlända i
relation till sin befolkning. Hylte kommun är den kommun i Halland som har i särklass största
andelen utrikes födda. I Hylte är 25,8 procent av befolkningen utrikesfödda, snittet i Halland
är 14,4 procent.
Hylte är den kommun i Halland som har högst andel arbetslösa. I december 2020 var
arbetslösheten totalt 11,4 procent (jämfört med snittet i Halland på 7,2 procent). Bland
utrikesfödda var arbetslösheten 27,6 procent och bland unga var den 13,4 procent.
När det gäller ekonomiskt utsatta är Hylte den kommun i Halland som har högst andel
invånare som är ekonomiskt utsatta. Under 2019 erhöll 7,9 procent av befolkningen
ekonomiskt bistånd någon gång under året och av 32 procent av biståndsmottagarna har
långvarigt ekonomiskt bistånd.
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Hylte kommun är positiv till att fler myndigheter, så som CSN och Kronofogdemyndigheten,
knyts till servicesamverkan. Hylte kommun har flest anden skuldsatta i Halland, 5,5 procent
jämfört med 2,9 procent i Halland under 2020. 11,6 procent av barnen i Hylte levde under
2020 i familjer som är skuldsatta, det vill säga minst en förälder som har skulder hos
Kronofogden eller befinner sig i pågående skuldsanering.
Sammantaget, utifrån att kommunen uppfyller två av de fyra olika områdeskategorierna och
har en hög andel av befolkningen som är i extra behov att lokal statlig service, anser Hylte
kommun att ett servicekontor i Halland bör placeras i Hylte.
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