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RS220671

Regionstyrelsen

Beslutsförslag - Beslut om stärkt regional utveckling i
hela Halland
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
- till Hylte kommun anvisa 25 miljoner kronor i engångsbelopp att nyttja för
att stärka den lokala näringslivsutvecklingen och på så sätt stärka Hyltes och
därigenom hela Hallands utveckling
- åtgärden finansieras genom att belasta anslaget för regiongemensamma
kostnader.
Sammanfattning
Halland är en växande region med en stark och positiv utveckling. Det finns
dock i Halland stora inomregionala skillnader när det gäller utvecklingen.
Under senare år har diskussionerna om problematiken med inomregionala
skillnader ökat och den statliga regionala utvecklingspolitiken har satt frågan i
större fokus. I Halland är det främst Hylte kommun som skiljer ut sig när det
gäller den inomregionala utvecklingen. För att stärka Hyltes, och därigenom
hela Hallands, utveckling föreslås att Region Halland beviljar Hylte kommun
25 miljoner kronor att nyttja för att stärka den lokala näringslivsutvecklingen.
Bakgrund
Hylte kommun har annorlunda utvecklingsförutsättningar än övriga
hallandskommuner. Befolkningsunderlaget är mindre (10 600 personer) och
avstånden till större arbetsmarknader är större än i övriga kommuner i
regionen. Vidare är näringslivet starkt präglat av tillverkningsindustrin som
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sysselsätter mer än var tredje sysselsatt i kommunen, i riket och länet står
sektorn för ungefär 10 procent av sysselsättningarna.
Ovan förhållanden innebär att Hylte kommun har en hög sårbarhet.
Utvecklingen i kommunen är starkt beroende av några enskilda arbetsgivare
inom en ytterst konkurrensutsatt och konjunkturkänslig sektor. Över tid har
kommunen, likt andra kommuner i Sverige med liknande förutsättningar, haft
en svag befolknings- och sysselsättningsutveckling. Under 2000-talet har
invånarantalet i kommunen ökat med endast 1,3 procent (134 personer) och
antalet sysselsättningar i kommunen har minskat med -4,1 procent. Samma
period har Halland som helhet haft en mycket stark befolknings- och
sysselsättningstillväxt.
Utvecklingen i Hylte kommun är, ur ett nationellt perspektiv, inte unik utan
ett resultat av den strukturomvandling som har präglat den regionala
utvecklingen i Sverige de senaste decennierna. Omvandlingen har inneburit att
allt färre arbetar inom industrisektorn och allt fler inom service- och
tjänstesektorn, som primärt finns lokaliserad i mer urbana geografier. I korthet
finns det två strategier att använda för att möta utvecklingen: i) främja
omställningen av det lokala näringslivet, eller ii) öka utpendlingen till växande
arbetsmarknader.
Det är också viktigt att säkerställa att det näringsliv som finns inom
tillverkningsindustrin även fortsatt är globalt konkurrenskraftigt. Då
marknadsunderlaget är begränsat i befolkningsglesa geografier bör
omställningsåtgärder syfta till att ”låna” marknadsstorlek från andra
geografier, oaktat om dessa finns i Sverige eller utlandet. Detta kan ske genom
att främja framväxten av produktion eller tjänster som går att exportera till
andra marknader.
Konsekvensbeskrivning
Enligt beskrivning ovan.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär en kostnad på 25 miljoner för Region Halland som tas från
regionövergripande medel.
Regionkontoret
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Jörgen Preuss
Regiondirektör

Bo-Josef Eriksson
Regional utvecklingsdirektör
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Styrelsens/nämndens beslut delges

Hylte kommun

