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för ett möjligheternas 
Halmstad
Vi står för en politik som skapar jobb, främjar 
 företagande, värnar välfärden och satsar på miljön. 

Välfärd för oss betyder möjlighet att färdas väl 
genom livet. Vi vill att Halmstad ska vara en plats 
där människor vill tillbringa alla skeden av sitt liv. 
Halmstad ska vara en bra stad att växa upp i, för alla. 
Vi vill att alla invånare ska ha goda uppväxtvillkor och 
att folk hälsan, för så väl gammal som ung ska vara 
god oavsett var man bor i kommunen. 

Vi vill skapa jobb i allmänhet och jobb till unga i 
 synnerhet. en investering i de unga är en investering 
i framtiden. 

I dagens välfärdsland är rätten till utbildning lika 
viktig som rätten till arbete. Vi värnar det livslånga 
lärandet med en bra utbildning från förskola, till 
högskola och vuxenutbildning.

Vi vill ha en utbildning där högskolan står i tät 
 samverkan med kommunen och näringslivet. 
 Högskolan ska fungera som växthus för nya 
 verksamheter och främja nya företag. Vi vill också 
kunna erbjuda studenter en lokal arbetsmarknad som 
motsvarar deras högskoleutbildning. 

Vi har ett differentierat näringsliv som kan utvecklas 
ytterligare och bli än mer konkurrenskraftigt. 
 Framförallt vill vi skapa förutsättningar för 
 miljöinnovativa verksamheter som bidrar till en 
hållbar utveckling och där det finns en stor marknad 
för nyföretagande. 

Vi strävar också efter att göra kommunen till en mer 
attraktiv arbetsplats. detta kan vi skapa genom att 
erbjuda trygga anställningar, rätt till heltid och en god 
arbetsmiljö där jämlikhet råder. 

genom stadsutveckling vill vi också skapa en stad 
med öppna mötesplatser där invånare från alla delar 
av Halmstad får tillgång till stadens fördelar. Inom 
den närmsta framtiden vill vi framför allt utveckla 
området kring Nissan, Öster och stadskärnan.

På fritiden ska Halmstadborna ha tillgång till 
ett rikt och brett kultur - och föreningsliv. Vi vill 
skapa förutsättningar för föreningarnas fortlevnad 
och  kompetensutveckling och ett kulturliv där 
eget  skapande står i fokus. Halmstad ska vara 
en  upplevelsestad med puls året om som både 
 Halmstadbor och besökare kan njuta av. 

Vi vill ha en kommun med en utbyggd och kvalitativ 
välfärd där alla har möjlighet till heltidsjobb och där 
hållbar utveckling leder vägen mot framtiden. 

För att skapa ett Halmstad där alla har möjligheter att 
bo, arbeta, studera; leva och trivas behövs en politik 
med vilja och visioner. det har vi.
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förslag till beslut

kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

•	 fastställa skattesatsen till 20,68 procent, 

•	 fastställa föreliggande förslag till Planeringsdirektiv med budget 2013-2015, 

•	 anslaget för partistöd fastställs till 3 730 kkr, varav grundstödet utgör 380,7 kkr, 

•	 medge anslag till kommunstyrelsens förfogande till oförutsedda behov med 2 300 kkr, 

•	 medge kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslag som reserverats för 2013 års löneavtal  
och tilläggskontrakt för interna hyror, 

•	 medge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om resultatbalansering och  
ombudgetering mellan 2012 och 2013, 

•	 för enskilda investeringsprojekt, inom budgeterat anslag, till en total utgift på över 30 000 kkr   
skall ianspråkstagande godkännas av kommunstyrelsen, 

•	 för byggprojekt inom fastighets- och samhällsbyggnadskontorets anslagsområden medge   
avvikelser mellan anbud och budgetanslag med maximalt 500 kkr eller högst 3,0 procent   
av budgetanslaget för att projekt inte skall försenas, 

•	 planåren 2014 och 2015 skall styra den fortsatta ekonomi- och verksamhetsplaneringen, 

•	 det förhållande att ett investeringsprojekt upptagits år 2014 eller 2015 inte innebär att    
projektet är slutgiltigt sanktionerat om vare sig genomförande, tidpunkt eller belopp, 

•	 kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande  
belopp på de lån som förfaller till betalning, 

•	 kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens   
låneskuld under år 2013, med totalt 250 000 kkr, 

•	 såsom för egen skuld ingå borgen för Halmstads Rådhus Ab:s låneförpliktelser upp till ett  
totalt högsta lånebelopp om 1 100 000 kkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

•	 Halmstads Rådhus Ab har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande  
belopp på de lån som förfaller till betalning
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innehållsförteckning
omvärldsanalys – våra Politiska utgångsPunkter

Våra politiska utgångspunkter
Halmstads kommun påverkas, liksom alla kommuner av de trender som finns i omvärlden.  trenderna innebär 
både nya möjligheter och utmaningar som vi behöver förhålla oss till och hitta lösningar på. I kapitel 1 finner du 
de utgångspunkter och utmaningar som vi ser finns framför oss.

Jobb oCH företagande, välfärd oCH milJö

Våra fokusområden
Här presenterar vi våra tre fokusområden: jobb/företagande, välfärd och miljö. Jobb är vår främsta prioritet och 
att ge bättre förutsättningar för och stöd till företagande är ett sätt att skapa jobb åt fler. Jobb ger inte bara ett 
värde för samhället och skatteintäkter för att finansiera välfärden, det ger även frihet för individen att forma 
sitt eget liv. För oss är det centralt med en gemensamt finansierad välfärd med fokus på kvalitet. miljöfrågor 
ligger oss varmt om hjärtat och följer oss i beslutsfattandet oavsett om det gäller byggnation, infrastruktur, 
kollektivtrafik eller energianvändning i kommunen. 
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visionsstyrningsmodellen, målstyrd verksamHet

Att arbeta med mål
under kapitel 3 redogörs för hur kommunens så kallade visionsstyrningsmodell är uppbyggd. 
 Planeringsdirektiv med budget ingår som en del i visionsstyrningsmodellen. modellen syftar till att förenkla 
arbetet med att planera, genomföra och följa upp verksamheternas insatser för att nå visionen om Halm-
stad 2020 – Hemstaden, Kunskapsstaden och upplevelsestaden. Visionsstyrningsmodellen fastställdes av 
 kommunfullmäktige år 2007.
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övergriPande oCH konkretiserade mål

Vad vi vill uppnå

barn &  
utbildning
sId 20

I kapitel 4 beskriver vi de övergripande och konkretiserade mål vi vill ska styra kommunens nämnder och bolag 
när de planerar för sina verksamheter. målen delas in i nio olika målområden. Kopplat till varje målområde finns 
texter som förklarar de konkretiserade målen för att ge en djupare förståelse av vad vi vill att kommunen ska 
åstadkomma.K
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Hel- oCH delägda bolag

Finansiella mål/budget för de 
kommunala bolagen 
I kapitel 5 redogörs för de kommunala bolagens budget/plan alternativt strävan 
till avkastning för perioden 2013-2015.
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budget

Finansiella mål och 
 budgetsammanställning för 
 kommunens nämnder
I kapitel 6 redovisas dels kommunens finansiella mål, dels budgeten för 2013 och plan för 2014 och 2015.
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omvärldsanalys  
– våra politiska  
utgångspunkter

1.1 en attraktiv koMMun

Halmstad är en fantastisk kommun, med stora styrkor 
och än större möjligheter. läget på västkusten är 
fördelaktigt och ger en bra grund för människor och 
företagande att utvecklas. Infrastrukturen är god och 
högskolan gör Halmstad till en populär  studieort. 

Invånarna blir fler, skatteintäkterna ökar och 
näringslivets olika branscher växer. dessutom finns 

en levande turism- och upplevelsenäring som lockar 
människor från hela landet. Halland har blivit rankad 
som sveriges näst attraktivaste region och Halmstad 
ligger även högt upp på listan för det som kallas 
”årets sommarstad”. 

Allt det här gör Halmstad till en attraktiv och bra 
kommun att leva och verka i, men den kan bli bättre 
om vi höjer vår ambitionsnivå. Vi behöver bli mer 
aktiva för att utveckla Halmstads stora potential. 
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Halmstads kommun påverkas, liksom alla kommuner av de trender som finns i omvärlden. Trenderna innebär 
både nya möjligheter och utmaningar som vi behöver förhålla oss till och hitta lösningar på. Nedan finner du 

de utgångspunkter och utmaningar som vi ser finns framför oss. Hur vi tycker att de utmaningar vi ser ska 
bemötas hittar du under rubriken Övergripande och konkretiserade mål. 
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1.2 det ekonoMiska läget

de ekonomiska kriserna och regeringens politik 
har satt samhällsekonomin och välfärden på prov. 
Politiken  från en borgerlig majoritet, i riksdagen såväl 
som i Halmstad, kännetecknas av neddragningar 
och privatiseringar, med försämringar i välfärden 
som följd. Idag har vi en hög arbetslöshet, fler 
 utförsäkrade, fler bidragstagare och större 
ekonomiska  klyftor än vad vi hade vid valet 2006. 
många unga saknar chansen att få jobb och 
flera av dem tvingas att leva på försörjningsstöd. 
 ungdomsarbetslösheten i sverige är idag en av de 
högsta i europa.

1.3 en växande  
arbetslÖsHet

Vi har idag en stigande arbetslöshet. enligt 
 Arbetsförmedlingens prognos kommer arbetslösheten  
nationellt att stiga från redan höga 7,9 procent 
2012 till 8,5 procent 2013. ungdomsarbetslösheten 
ligger idag på skyhöga 25,5 procent enligt statistiska 
 centralbyråns nationella statistik.

Även i Halland och Halmstad stiger arbetslösheten 
och fram till fjärde kvartalet 2012 tror 
Arbetsförmedlingen på en ökning av de arbetslösa i 
 Hallands län med drygt 9 procent1. under det senaste 
året har Halmstads arbetslöshet ökat jämfört med 
tidigare år. 

I Halmstad saknar 17,5 procent av 18-24-åringarna 
i kommunen jobb. Av dem är 5,6 procent 
öppet arbets lösa. som öppet arbetslösa räknas 
alla  arbetssökande som står helt utan arbete, 
som aktivt söker jobb men som inte deltar i ett 
arbetsmarknads politiskt program. ungdomarna i 
Halmstad som saknar arbete men ingår i någon 
form av arbetsmarknadspolitiskt program uppgår 
till 11, 9 procent. därutöver finns ett mörkertal 
med ungdomar som fortsätter att studera ofrivilligt 
eftersom de inte hittar något jobb efter examen. 

en växande arbetslöshet är en fara för både 
den  drabbade individen och samhällsekonomin. 
 Arbetslöshet leder till såväl individuell  ofrihet 
som beroende, men också till kostnader för 
 samhället. Kostnader som bara blir högre ju längre 
arbetslösheten  fortsätter.

1 Arbetsförmedlingen. Prognos hösten 2011, Arbetsmarknadsutsikter  
Hallands län 2012 (7 dec 2011) 

allt fler med försörjningsstöd, allt färre  
med i a-kassan
Andelen arbetslösa ungdomar under 25 år som får 
försörjningsstöd och därmed bidrag ökar hela tiden. 
Även i gruppen 25-30 finns fortfarande en stor 
grupp som behöver ekonomiskt bistånd. samtidigt 
har andelen unga som ansluter sig till a-kassan 
minskat kraftigt de senaste fem åren. under 2006 
var 57  procent av de unga medlemmar i en a-kassa 
när de skrev in sig på Arbetsförmedlingen. I januari 
2007 höjde den borgerliga regeringen avgifterna till 
a-kassan rejält och en halv miljon svenskar gick ut ur 
a-kassan. 

Andelen av de i arbetskraften som inte är medlem i 
någon a-kassa har ökat med 73 procent sedan 2007. 
Inte minst bland unga minskade andelen medlemmar 
i a-kassan betydligt och låg under 2011 på endast 
29 procent av inskrivna unga på Arbetsförmedlingen 
(Arbetsförmedlingens siffror). I och med den 
borgerliga regeringens förändringar, som bland 
annat innebar att det så kallade studerandevillkoret 
togs bort, förlorade nästan 40 000 ungdomar sin 
ersättningsrätt. med dagens mycket höga ungdoms-
arbetslöshet är det antalet nu avsevärt större. 

medlemstappet beror sannolikt på att Alliansen gjort 
det dyrare att vara med i a-kassan och då speciellt  
för de som har störst risk för att bli arbetslösa. 
många som är medlemmar får fortfarande inte ut 
någon a-kassa när de blir arbetslösa på grund av de 
regelsystem som finns idag med tuffare krav för att 
få ersättning. Cirka var tredje arbetslös saknar helt 
ersättning från a-kassan och idag är det ungefär 
tio procent av de arbetslösa som verkligen får åttio 
procent av sin tidigare inkomst. 

Konsekvensen av en utförsäkring från a-kassan och 
sjukersättningen är att fler behöver försörjningsstöd, 
tidigare kallat socialbidrag. Arbetslöshetsförsäkringen 
där medlemmarna betalar in pengar till systemet har 
alltså minskat till förmån för bidrag. Och det är precis 
vad som händer i hela sverige, också i Halmstad. 
Försörjningsstödet betalas av kommunen vilket har 
gjort att Halmstads kommuns kostnader för bidrag 
växer. 

dålig matchning på arbetsmarknaden
Krav på kunskap, livslångt lärande och snabb 
omställning genomsyrar alla delar av samhället. På 
arbetsmarknaden ökar efterfrågan på välutbildad 
arbetskraft med specialistkompetens, både vad 
gäller yrkeskompetens och akademisk kompetens. 
Alla  sektorer såväl näringslivet som offentlig 
 förvaltning blir allt mer kunskapsintensivt. tillgång på 

kaPitel 1 OmVÄRldsANAlys – VåRA POlItIsKA utgåNgsPuNKteR
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 kompetent arbetskraft är en av nyckelfaktorerna för 
framgång och här har samverkan mellan näringsliv, 
kommun och högskola en viktig roll för att matcha 
 arbetssökande med efterfrågan på arbetsmarknaden. 
enligt rapporter från näringslivet har uppemot 
70 procent av företagen svårt att nyrekrytera och 
20  procent har fått tacka nej till inkommande 
 order på grund av rekryteringsproblem. Företagen  
 anger att det är svårt att rekrytera personer med 
rätt arbets livserfarenhet eller rätt utbildning. 
Arbetsförmedlingen  bedömer också att bristen på 
arbetskraft kommer att stiga inom allt fler närings-
grenar. det råder alltså en paradox mellan å ena sidan 
hög arbetslöshet, å andra sidan brist på kvalificerad 
arbetskraft inom vissa sektorer.

Halmstad sämre i näringslivsrankningar
Halmstad rankas allt sämre i näringslivsrankningar 
enligt sveriges kommuner och landstings mätningar, 
vilket är mycket bekymmersamt. ett starkt näringsliv 
är viktigt för fler jobb och därmed god samhälls-
ekonomi och välfärd. Företag berättar ofta att bland 
annat servicen och bemötandet från kommunen är 
bristfällig. Handläggningstiderna är för långa och 
tillståndsprövningen ineffektiv. många företag säger 
också att det är svårt att rekrytera arbetskraft med 
rätt kompetens vilket försämrar förutsättningarna 
för deras verksamheter. likaså påpekar företag i 
 kommunen att infrastrukturen i kommunen måste 
förbättras och att regeringens nya elprisområden 
medför stora kostnadsökningar. sammantaget är 
läget för Halmstads företagare sämre och det är en 
trend som måste vändas.

1.4 en ny generation i 
koMMunen
Inom kort kommer kommunen att behöva anställa 
ett stort antal unga då 40-talisterna går i pension. 
Allt färre unga söker sig idag till välfärdsjobben 
i kommunerna. Flera av de kommunala jobben 
erbjuder alltför låga löner och för dåliga arbetsvillkor 
för att attrahera unga. de som snart går i pension 
har också en enorm kompetens som kommer att 
vara viktig att föra vidare till nyanställda. störst 
pensionsavgångar kommer vi att se inom barn- och 
ungdomsförvaltningen,  utbildningsförvaltningen, 
hemvårdförvaltningen samt teknik- och 
fritidsförvaltningen.

1.5 Privatiserings vÅgen

trenden visar att allt fler välfärdsuppdrag sköts av 
privata aktörer. 2001 utfördes totalt 9,4 procent 
av kommunernas verksamhet i sverige av andra 
aktörer än kommunerna själva, 2008 var siffran 15,8 
procent och 2009 köpte kommunerna sammanlagt 
verksamhet för 80,3 miljarder kronor, en ökning med 
11,4 procent jämfört med föregående år. 
Även i Halmstad har privatiseringarna ökat. detta 
 innebär att ett större ansvar läggs på medborgarna 
att välja samtidigt som de kollektiva åtagandena 
minskar. Privatiseringarna har följts upp mycket dåligt 
och de få utvärderingar som ändå finns visar att 
 privatiseringarna gett en del negativa effekter. 

Vad gäller till exempel friskolor visar utvärderingarna 
att konkurrensen har gett betygsinflation och 
segregation. skillnaderna mellan skolorna har ökat 
genom att högpresterande elever från välbeställda 
familjer samlas i vissa skolor2. Klyftorna i samhället 
ökar och det är på skolområdet privatiseringstakten 
går snabbast. Även i Halmstad ökar antalet 
friskolor. skolverkets siffror visar dock att Halmstads 
kommunala skolor har högre betygssnitt, fler 
behöriga lärare och specialpedagoger och fler 
godkända elever i jämförelse med Halmstads 
fristående gymnasier3.  

Konsekvensen av den här utvecklingen är att 
det råder en överetablering av fristående skolor 
i  kommunen. effekten av överetableringen blir 
att kommunens kostnader ökar; förvaltningens 
kostnader  ökade med cirka tio miljoner kronor år 
2011 med anledning av detta. 

samtidigt som att man tar ut vinster i välfärden 
anställer de privata alternativen färre i kommunen. 
detta leder till en högre arbetslöshet och ytterligare 
minskade skatteintäkter än om verksamheterna 
hade bedrivits i helt offentlig regi. dessutom sägs 
personal upp när välfärdsuppdrag utkontrakteras 
till privata  utförare. I nästa led tvingas dessutom de 
verksamheter som drivs i offentlig regi att säga upp 
personal.  
den allmänna utvecklingen i produktionen av 
välfärdstjänster, framför allt inom äldreomsorgen, 
går mot allt fler och större vinstdrivande bolag. 
 Koncentrationen är tydligast inom äldreomsorgen 
där Attendo Care och Carema Care står för halva 

2.  Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? (sNs Förlag).
3.  skolverkets databas sIRIs, Kommunala gymnasier: behöriga till högskolan 
88,3%, lärartäthet per 100 elever 8,3 %, behöriga speciallärare 3,6%, behöriga 
lärare 80,6%. Fristående gymnasier: behöriga till högskolan 81,3%, lärartäthet 
per 100 elever, 6,9 %, behöriga speciallärare 0%,  behöriga lärare 54%.

kaPitel 1 OmVÄRldsANAlys – VåRA POlItIsKA utgåNgsPuNKteR



– 10 –Planeringsdirektiv med budget 2013-2015

den privata marknaden4 . både Carema och Attendo 
har verksamhet i Halmstad. Privata äldreboenden 
drivs med i genomsnitt tio procent färre anställda5   
och är ofta dåligt uppföljda. Vinsten i skolor 
och äldre omsorgen återinvesteras generellt inte 
i verksamheterna utan delas ut till aktieägarna i 
företagen och riskkapitalbolagen de drivs av. 

1.6 segregationen ocH  
Polariseringen Ökar

befolkningen i sverige blir allt mer uppdelad. de 
ekonomiska klyftorna mellan grupper med olika 
socioekonomisk situation, mellan äldre och  yngre, 
sammanboende och ensamstående föräldrar, 
 mellan de som har arbete och de som står utanför 
arbetsmarknaden ökar. skillnaderna ökar också 
i möjligheter  och villkor för dem som bor i olika 
bostadsområden. detta gäller även i Halmstad.

Klyftorna växer vad gäller framtidsmöjligheter 
för människor med olika bakgrunder. den ökade 
konkurrensutsättningen ställer större krav på att 
informera sig och göra ”rätt val”. Nätverk och 
social begåvning är allt viktigare för att få det man 
vill ha. de som kan utnyttja valfriheten blir de som 
har goda resurser och som har haft möjlighet att 
välja dyrare områden att bo i eller service och skolor 
som kostar mer eller kräver större egna insatser. 
Välfärdsmöjligheterna har krympt för stora grupper 
på grund av de besparingar som gjorts. För de som 
är i behov av samhällets eller kommunens hjälp, stöd 
och service blir det allt svårare att få den i tillräcklig 
omfattning och med god tillgänglighet. dessutom 
leder konkurrensutsättningarna till sämre kvalitet. 

uppdelning av möjligheter till boende och stöd 
leder till en polarisering som redan visar sig i 
undersökningar om trygghet där många upplever 
en ökad otrygghet i Halmstad. Rädsla och otrygghet 
ökar när grupper av människor blir åtskilda, 
myter sprids och möjligheterna till samarbete och 
gemenskap minskar. 
Vi behöver en mer aktiv planering av bostäder och 
satsningar på kommunal service som omfördelar 
så att den verkliga valfriheten ökar för fler 
kommuninvånare. en kvalitativ  valfrihet. delaktighet 
och möjlighet att påverka skapar en bättre trygghet.

4. dagens samhälle nr 30 2011.
5. enligt socialstyrelsen som undersökt personaltätheten  
på olika äldreboenden under 3 år.

1.7 FolkHälsan oJäMlik  
i koMMunen
segregationen skapar ohälsa och otrygghet. 
I  Halmstad finns idag stora skillnader i 
folkhälsan mellan olika områden i kommunen. 
boendesegregationen är tydlig och man kan 
se en väsentlig skillnad i antalet ohälsodagar, 
utbildningsnivå, tillgång till arbete och lönenivå 
mellan ekonomiskt starka och ekonomiskt svaga 
områden. social och ekonomisk  utsatthet har stor 
negativ påverkan på folkhälsan. I de områden 
i Halmstad som har sämst socio ekonomiska 
förhållanden har också färre unga  tillgång till 
 sommarjobb än i Halmstads mer väl bärgade 
områden.
 
Cirka 10 procent av barnen mellan 0 och 17 år i 
Halmstads kommun har sedan 2004 och framåt 
levt i hushåll med låg inkomststandard eller 
 ekonomiskt bistånd. mest drabbade är barnen med 
utländsk bakgrund där 22 procent år 2008 bodde 
i ekonomiskt utsatta hushåll. I hushåll med svensk 
bakgrund är motsvarande siffra tre procent. socialt 
och ekonomiskt är kustområdena starkast medan 
Andersberg, linehed, Vallås, getinge och Oskarström 
är mer utsatta.  

en studie från Folkhälsoinstitutet (år 9) och 
ungdomsstudien luPP (år 8 och åk 2 på gymnasiet), 
visar att Halmstads kommun utmärker sig på ett antal 
 områden i jämförelse med resten av landet. Jämfört 
med riket är de unga mer nöjda med sitt fritids-
utbud än riket i övrigt. majoriteten tycker att de på 
sin fritid kan göra väldigt mycket/ganska mycket av 
det de tycker är roligt och ungdomshuset Nolltrefem 
 uppfattas av flera som en bra mötesplats. dock ligger 
Halmstad sämre till vad gäller tillgång på sommarjobb 
för unga, mobbing och alkoholvanor. upplevelsen 
av stress och symptom relaterat till stress sticker ut 
negativt för flickor. Flickor är dessutom i alla miljöer 
otryggare än pojkar.

delaktighet, gemenskap och en känsla av 
 engagemang är faktorer som bidrar till en god 
folkhälsa och välbefinnande. Ökat cyklande inverkar 
även positivt på folkhälsan. delar som utbildnings-
nivå, arbete, inkomst, civilstånd och kön påverkar 
livsvillkoren och i sin tur tryggheten och folkhälsan. 
I mer ojämlika samhällen är livet kortare, den fysiska 
och mentala hälsan sämre, kriminaliteten större 
och våldet mer utbrett. det omvända gäller också, 
ju mer jämlikt ett samhälle är, desto mindre blir 
folkhälsoproblemen.

kaPitel 1 OmVÄRldsANAlys – VåRA POlItIsKA utgåNgsPuNKteR
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1.8 en äldre beFolkning

Idag lever vi allt längre och de äldre blir fler. den stora 
fyrtiotalistgenerationen håller nu på att gå i pension 
och en generationsväxling kommer att ske på 
arbetsmarknaden, inte minst i kommunen. Förutom 
äldre Halmstadbor finns äldre från omgivande 
län som vill flytta närmre kusten att bidra till att 
befolkningen över 55 år ökar. Framförallt kommer 
invånare som är över 70 år att öka rejält i Halmstads 
kommun de närmsta åren. 

de äldre är i huvudsak en frisk och aktiv grupp som 
är van att ställa krav på sin omgivning och förväntas 
vilja bo kvar i sitt hem eller åtminstone sin hemort 
eller hemområde så länge som möjligt. det krävs 
därför allt fler så kallade anpassade boenden och 
seniorboenden i kommunen såväl som en god och 
utvecklad äldreomsorg och service för äldre. 

1.9 boende, byggnation 
ocH livsMilJÖ

möjligheterna till arbete och boende är avgörande 
för att vilja leva och bosätta sig i Halmstad. livsmiljön 
blir allt viktigare för människor för att flytta till en ort 
eller att bo kvar. För att locka människor till en ort 
behövs ett brett och varierat utbud av boende och 
medborgarna ställer allt högre krav på kommunens 
service. 

med ett attraktivt läge, moderna anläggningar, 
en framgångsrik högskola och bra 
kommunikationsmöjligheter kan kommunen locka 
nya invånare och företag. Halmstads har goda 
förutsättningar. det finns stora möjligheter till 
ytterligare företagsetableringar i kommunen och med 
det också tillgång till nya arbetstillfällen. det behöver 
dock byggas fler små lägenheter. 

medan allt fler studenter, unga och ensamstående 
söker mindre, billiga lägenheter byggs allt färre 
små hyresrätter. under 2010 byggdes endast 125 
studentlägenheter i hela sverige. Även byggandet av 
andra typer av små lägenheter har minskat rejält. 

Nybyggnad av enrumslägenheter minskade 
med 15 procent jämfört med föregående år och 
var sammantaget på den lägsta nivån på 22 
år. under 2010 var 64 procent av av det totala 
antalet färdigställda hyreslägenheter en-och 
tvårumslägenheter. det kan jämföras med perioden 

1995–2002, då drygt fyra av fem nybyggda 
hyreslägenheter var en- eller tvårumslägenheter.

som tidigare konstaterats ökar även behovet av 
lägenheter för äldre på grund av en åldrande 
 befolkning. Här handlar det om exempelvis 
seniorboenden, anpassade och tillgängliga 
bodenden. I Halmstad byggs och planeras det redan 
ett flertal sådana boenden.

1.10 den ekologiska  
utManingen

Vi står idag inför en ekologisk utmaning. För att 
bromsa den globala uppvärmningen behöver vi 
minska den totala energianvändningen och använda 
förnyelsebara alternativ. 

drygt 90 procent av utsläppen av växthusgaser har 
en direkt koppling till energianvändningen. När 
den  senaste mätningen gjordes 2009 var koldioxid-
utsläppen per invånare i Halmstad 5,2 ton. de 
siffrorna räknar dock inte med koldioxidutsläpp 
från varor som har importerats från andra delar av 
världen.

sannolikt behöver vi gå ner till 1-2 ton per invånare i 
utsläpp för att det ska vara långsiktigt hållbart. detta 
är en verklig utmaning. Förutom att förbränning av 
fossila bränslen leder till en förstärkt växthus effekt 
bidrar det också till övergödning och försurning 
av sjöar – miljöproblem som fortfarande är högst 
 aktuella i Halland.

det hållbara samhället vilar på tre ben: det 
ekologiska, det sociala och det ekonomiska. Alla är 
lika viktiga, men det ekologiska benet är fortfarande 
det svagaste. det finns många åtgärder som kan göra 
kommunen mer klimat- och miljösmart. Flertalet är 
på sikt dessutom lönsamma.

kaPitel 1 OmVÄRldsANAlys – VåRA POlItIsKA utgåNgsPuNKteR
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Här presenterar vi våra tre fokusområden: jobb/företagande, välfärd och miljö. Jobb ger inte bara ett värde 
för samhället och skatteintäkter för att finansiera välfärden, det ger även frihet för individen att forma sitt 

eget liv. Jobb är därför vår främsta prioritet och att ge bättre förutsättningar för och stöd till företagande är 
ett sätt att skapa jobb åt fler. För oss är det även centralt med en gemensamt finansierad välfärd. Det är tack 

vare den svenska modellen som vi idag kan ge människor möjlighet att själva forma sin tillvaro och sin framtid. 
 Miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat och följer oss i beslutsfattandet oavsett om det gäller byggnation, 

 infrastruktur, kollektivtrafik eller energianvändning i kommunen.

kaPitel 2 JObb OCH FÖRetAgANde, VÄlFÄRd OCH mIlJÖ

2.1 Jobb ocH FÖretagande

Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen 
och för samhället. tillkomsten av fler jobb är vår 
högsta prioritet och vi strävar efter full sysselsättning 
i Halmstad, särskilt bland unga. med tanke på det 
 allvarliga läget som svensk ekonomi befinner sig i är 
det nödvändigt att Halmstads kommun tar ansvaret  
för att minska arbetslösheten. Kommunen kan 
 genom sin ekonomiska styrka ge sysselsättningen 
som många tjänar på. den arbetslöse får jobb, 
näringslivet får arbetskraft med rätt kompetens och 
kommunen tjänar på minskade bidrag och ökade 
skatteintäkter.

Halmstad ska också erbjuda sveriges bästa 
företagsklimat. Här ska företag startas, växa och 
välja att etablera sig. Företagande är viktigt för att 
det förverkligar människor samtidigt som det bidrar 
till Halmstads utveckling genom att jobb skapas. 
en mångfald av branscher ska vara representerade 
i Halmstad och vi ska framför allt bli ledande på att 
aktivt rekrytera nya företag till kommunen. satsningar 
ska göras så att ny kunskap i teknik- och miljöfrågor 
prioriteras. en god näringslivskommun är också 
en god välfärdskommun där människorna inom 
företagen ska uppleva att Halmstad är sveriges bästa 
livsplats som erbjuder en högklassig välfärd. en god 
levnadsstandard och viljan att etablera sitt företag i 
en viss kommun hänger ihop. 

Vi vill att kommunens upphandlingsförfarande ses 
över för att förbättra förutsättningarna för små- 

och medelstora företag i Halmstad. Kommunens 
köpkraft är här ett viktigt instrument för att gynna 
tillväxten av nya företag. Kommunens service och 
bemötande gentemot företag ska också vara effektiv 
bland annat genom att en så kallad ”en-port-in” 
skapas. det skulle förenkla för företagen då de 
endast skulle behöva vända sig till en kontakt för att 
kunna ordna med alla de tillstånd som behövs för 
en näringsverksamhet. Vi menar även att Halmstads 
kommuns gymnasieskola ska ses över tillsammans 
med arbetslivet, högskolan och arbetsförmedlingen 
för att skapa en gymnasieskola med utbud av 
kvalifikationer som matchar framtidens arbetsliv.  

2.2 välFärd

Vi tror på en solidarisk, välutbyggd och kvalitativ 
välfärd. Vi vill att välfärden ska vara gemensamt 
finansierad och säger nej till taxehöjningar. Vi vill 
ha en välfärd som tillgodoser alla Halmstadbors 
behov. taxehöjningarna slår mot dem som har lägst 
inkomster och är därför inte en bra väg att gå om 
man vill ha ett solidariskt samhälle. de som är behov 
av hjälp och stöd ska kunna få detta lättillgängligt, 
utan köer och i öppna former. Välfärden ska vara till 
för alla, inte bara de som har råd. 

Vi anser att allt överskott från verksamheterna ska 
återinvesteras i välfärden för att höja kvaliteten på 
servicen till invånarna. därför är vi emot vinster i 
välfärden. Vi har högre ambitioner än att låta våra 
kommuninvånare förvandlas från medborgare 
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i vår kommun till kunder på en vinstdriven 
marknad. de enda vinster vi vill ha i välfärden 
handlar om kvalitetsvinster, inte vinstutdelning till 
riskkapitalbolag.

I kampen mot barnfattigdomen är den generella 
välfärden i fokus. Allt fler har under de senaste åren 
behövt förlita sig på ekonomiskt bistånd, det som 
förut kallades socialbidrag, för att klara sin för-
sörjning. därmed har också barnfattigdomen vuxit, 
något som vi anser vara en stor samhälls orättvisa. 
 genom satsningar på jobb, sysselsättning och 
generell välfärd minskar vi klyftorna i samhället och 
förbättrar barns uppväxtvillkor. 

Faktum kvarstår dock att det finns stora 
inkomstklyftor i vår kommun. Klyftor som har skapats 
när den borgerliga majoriteten har skurit ned på 
den generella välfärden. därför har vi länge kämpat 
för en avgiftsfri skola och fritidsaktiviteter med låga 
avgifter. Kulturskolans avgifter ska hållas nere för att 
kulturen och möjligheten till det egna skapandet ska 
vara tillgänglig för alla. Vi vill också erbjuda möjlighet 
till frukost i grundskolan då alla barn inte får en bra 
frukost hemma. dessutom vill vi ha förskolor som 
har öppet även på obekväm arbetstid vilket ökar 
möjligheter för föräldrarna att jobba. mer rättvisa 
barnomsorgs avgifter som vi vill införa ger bättre 
förutsättningar för familjernas ekonomi. Vi vill även 
erbjuda en  maxavgift för hemtjänst på hundra kronor 
i timman. 

2.3 MilJÖ

Vi vill investera i hållbar infrastruktur, 
energieffektiviseringar, förnyelsebar energi och andra 
klimat åtgärder. På så sätt underlättar vi för människor 
och företag att göra klimatsmarta val samtidigt som 
fler jobb skapas.

Klimatförändringarna är en av de största 
utmaningarna som världen står inför. Vi behöver 
ställa om samhället till att bli mindre beroende av 
fossila bränslen som kol och olja. den som är snabb 
att ställa om ger vinster till miljön och får bättre 
konkurrenskraft mot omvärlden. Investeringar i ny 
teknik, i energisnålare bostäder och kollektivtrafik 
skapar även fler företag och nya jobb.

Att investera i grön omställning och växande 
framtidsbranscher är rätt väg att gå. Vi vill 
därför införa ett nytt system med stöd för 
klimatinvesteringar och uppmuntra utvecklingen mot 
en mer teknik- och miljödriven tillväxt. det ger nya 
affärsmöjligheter för sveriges näringsliv.

Vi vill bland annat satsa på kollektivtrafiken och 
gång-och cykeltrafiken genom lägre avgifter och 
 bättre gång-och cykelnät. 

kaPitel 1 OmVÄRldsANAlys – VåRA POlItIsKA utgåNgsPuNKteR

“MeD eTT ATTrAkTiVT läge, MoDerNA 
 ANläggNiNgAr, eN FrAMgåNgsrik HÖgskolA 
ocH brA koMMuNikATioNsMÖJligHeTer  
kAN koMMuNeN lockA NyA iNVåNAre  
ocH FÖreTAg. ”
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Visionsstyrningsmodellen syftar till att förenkla arbetet med att planera, genomföra och följa upp 
verksamheternas insatser för att nå visionen om Halmstad 2020 – Hemstaden, kunskapsstaden och 

 upplevelsestaden. Planeringsdirektiv med budget är en del i modellen. Visionsstyrningsmodellen fastställdes av 
kommunfullmäktige  år 2007 för att få nya former för planering och uppföljning av kommunens verksamheter.

HAlmstAd – uPPlevelsestaden
Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

kaPitel 3 VIsIONsstyRNINgsmOdelleN, målstyRd VeRKsAmHet

HAlmstAd – kunskaPsstaden 
Vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.

HAlmstAd – Hemstaden
Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek.
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kaPitel 2 VIsIONsstyRNINgsmOdelleN, målstyRd VeRKsAmHet

3.1 visionsstyrnings-
Modellen
Visionsstyrningsmodellen består av en fyra- och en 
ettårig process. den fyraåriga processen omfattar 
en djupare strategisk analys samt en översyn av 
kommunens övergripande mål. den årliga processen 
består av fyra moment och inleds varje höst.

Planeringsdirektiv med budget utgör den andra 
delen av den ettåriga processen som inleds 
med att planeringsförutsättningarna klargörs. 
Förutsättningarna kartläggs genom att nämnder och 
bolag bidrar med information om sin verksamhet. 
Informationen används sedan som underlag till den 
omvärldsanalys som utgör underlag till arbetet med 
planerings direktiv med budget samt till ägardirektiven 
för kommunens olika bolag.

Varje år tar den politiska majoriteten och 
oppositionen fram varsitt planeringsdirektiv 
med budget. När kommunfullmäktige har tagit 
beslut om vilket planeringsdirektiv med budget 
som ska gälla påbörjar nämnderna och bolagen 
sin verksamhetsplanering. den ska utgå ifrån 
planeringsdirektiv, ägardirektiv, men också utifrån de 
handlingsprogram som kommunfullmäktige också 
beslutar om och som rör särskilda områden inom 
kommunens verksamhet.

den sista delen i den årliga processen är analysen 
och uppföljningen. uppföljningen delrapporteras 
tre gånger per år, men mätningar kan göras vid 
fler tillfällen. Allt inkommet material analyseras 
och sammanställs innan det presenteras för 
kommunfullmäktige och eventuella åtgärder vidtas. 
det som mäts är de mätetal som är kopplade till 
de konkretiserade målen i planeringsdirektiv med 
budget. 

3.2 ÖvergriPande ocH 
konkretiserade MÅl

Kommunfullmäktige preciserar vision 2020 genom 
övergripande och konkretiserade mål. Övergripande 
mål antas av kommunfullmäktige och omprövas vart 
fjärde år. I visionsstyrningsmodellen har man delat 
upp styrningen i nio olika så kallade målområden. de 
övergripande målen kopplade till varje målområde 
formuleras på en övergripande nivå med ett 
tidsperspektiv på 10-20 år och beskriver de önskvärda 
framtida tillstånd som kommunfullmäktige vill se 
inom varje område. 

Konkretiserade mål antas av kommunfullmäktige 
och ses över årligen. målen formuleras på en mer 
detaljerad nivå med ett kortare tidsperspektiv. Vissa 
mål kan ha ett längre tidsperspektiv, men då anges 
delmål som ska nås på vägen.

3.3 Planeringsdirektivets 
roll i koMMunen
Planeringsdirektiv med budget är 
kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra 
kommunens verksamheter. Planeringsdirektivet 
är inte detaljerat och täcker inte alla kommunens 
verksamheter. det är medvetet. Planeringsdirektivet 
lyfter fram ett antal områden som politiken anser 
vara extra viktiga för kommun fullmäktige och 
nämnderna/bolagsstyrelserna att arbeta med inom 
kommande planperiod.

Visionsstyrningsmodellen bygger på att nämnder och 
bolagsstyrelser, inom ramen för planeringsdirektivet, 
har en stor frihet att utforma den verksamhet de 
har ansvar för. de verksamheter som inte är direkt 
berörda av de konkretiserade målen eller av de övriga 
prioriteringarna står för den skull inte utan väg-
ledning om vad som ska uppnås. Alla verksamheter 
kan gå tillbaka till den uppgift nämnden/bolaget har, 
genom reglementen och ägardirektiv, till kommun-
fullmäktiges vision, värdegrund och övergripande mål 
samt till handlingsprogrammen. Varje nämnd och 
bolag ska utifrån dem sätta sina verksamhets- och 
medarbetarmål.

3.4 Årets Process
I samband med att planeringsdirektiv med budget 
tas fram, omprövas de konkretiserade målen. I årets 
utgåva av planeringsdirektivet har vi valt att förklara 
de konkretiserade målen i text i samband med varje 
målområde i syfte att skapa en djupare förståelse för 
det som avses med de olika konkretiserade målen. 

det är inte bara målen som ska ses som styrande. 
Även texterna och de övergripande målen ska vara 
vägledande ute i verksamheterna. Allting kan inte 
 följas upp eller mätas, men är inte desto mindre 
viktigt, utan är saker som ska genomföras.
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övergripande och 
konkretiserade mål 

i följande avsnitt beskriver vi de övergripande och konkretiserade mål vi vill att kommunen ska  uppfylla. 
Målen delas in i nio olika målområden. kopplat till varje målområde finns texter som förklarar de 

 konkretiserade målen för att ge en djupare förståelse av vad vi vill att kommunen ska åstadkomma.  
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kaPitel 4 ÖVeRgRIPANde OCH KONKRetIseRAde mål
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barn &  
utbildning

ÖvergriPande MÅl

i möjligheternas Halmstad utvecklar alla barn och ungdomar sina förmågor oavsett bakgrund.  
Alla pedagogiska verksamheter för barn och unga bygger på kvalitet, kunskap och ömsesidig respekt.  
barns och ungdomars individuella förmågor och behov tillvaratas och utvecklas i en trygg miljö.  
gemensamma resurser går till verksamhet för barn och unga – inte till vinstuttag. skolan präglas av  
demokrati och delaktighet. 

en stimulerande skola
Vi vill ha en skola för alla. skolan i Halmstad ska ha 
hög kvalitet på alla nivåer. Kunskap och kreativitet 
ska vara ledstjärnorna. Pedagogiken och skolmiljön 
ska vara av god standard samtidigt som vinster som 
skolan genererar ska återinvesteras in i välfärden. 

skolan ska stimulera både de elever som letar efter 
nya utmaningar och de elever som är i behov av 
mer stöd och uppmuntran. Vi vill ha lärare som 
väcker elevernas intresse och kommunala skolor som 
använder olika pedagogiska inriktningar. Vi ser gärna 
grundskolor och klasser med olika profiler. 

tillgång till en god och jämlik elevhälsa
Vi vill att det ska erbjudas frukost i skolan. Våra 
tidigare erfarenheter från att servera eleverna 
frukost har visat på mycket goda effekter på barnens 
inlärning. Vi vill ha behovsbaserade resurser till 
elevhälsan där fördelningen syftar till god jämlikhet 
vad gäller hälsa. Vi vill även ha fler skolsköterskor 
och kuratorer i skolan för att kunna uppnå en god 
elevhälsa i hela kommunen. 

Förbättringar i förskolan
Förskolan är en mycket viktig del i varje barns 
liv. Här läggs grunden för det livslånga lärandet. 
Personal tätheten och kompetensen hos personalen 

både inom förskolan och inom skolbarnomsorgen 
är avgörande för att barnen ska känna sig 
uppmärksammade och trygga. Att få lära sig saker i 
förskolan är en självklarhet. 

Personalen ska ha en god pedagogisk kompetens; 
därför ska vi möjliggöra kompetensutveckling för 
barnskötare för att ta tillvara på deras kunskaper och 
erfarenhet. denna satsning är för oss viktigare än ett 
vårdnadsbidrag, som enligt oss är en kvinnofälla. 

Vår bedömning är att antalet barn per vuxen i 
förskolan är för många. Vi vill minska antalet barn i 
barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan.

För att möta behoven av moderna förskolelokaler 
vill vi att nya förskolor utöver de som finns i planen 
byggs under planperioden. dessa ska vara nya, 
moderna förskoleavdelningar som möter barnens och 
pedagogikens behov. Vi vill avvakta den lokalöversyn 
som barn - och ungdomsförvaltningen gör innan vi 
lägger fler investeringsmedel på förskoleavdelningar. 
Vi tror att lokaler kan användas mer effektivt 
och därmed spara in medel utan att ge avkall på 
kvaliteten i förskolan. 

en skolbarnomsorg med hög kvalitet
det pågår ett lärande under hela dagen. enligt vår 
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uppfattning krävs det att samtlig personal inom 
skolverksamheten samverkar. skolbarnomsorgen, 
som alla barn från sex till tolv år har rätt till är minst 
lika viktig som övrig undervisning. skolbarn omsorgen 
bedrivs oftast som fritidshem och berikar barns 
fritid och lärande utöver det de lär sig i den övriga 
skolverksamheten tidigare under dagen. skolbarn-
omsorgen är även viktigt för barnens föräldrar då det 
möjliggör att de kan jobba på eftermiddagen. 

För den skolbarnomsorg som är till för barnen 
mellan sex och nio år vill vi ha mindre barngrupper 
och fler fritidspedagoger/förskollärare per barn. 
När det gäller de äldre barnen, upp till tolv år, ser vi 
gärna samverkansmodeller med fritidsgårdarna eller 
föreningslivet. I danmark har man haft den modellen 
som de kallar ”fritidsklubbar” med mycket gott 
resultat. denna modell kräver dessutom inte mer 
lokaler eftersom de flesta föreningar har lokaler eller 
kan använda sig av befintliga fritidsgårdar. 

rättvis barnomsorgsavgift och mer  
flexibla öppettider
Vi vill återgå till en mer rättvis barnomsorgsavgift 
 uppdelad på tre nivåer, baserad på vistelsetid. under 
mandatperioden har den borgerliga majoriteten 
 ändrat barnomsorgsavgiften till endast två nivåer 
vilket lett till att många familjer har fått högre 
avgifter. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en 
bra och kvalitativ förskola till ett rimligt pris. Vi tycker 
också att det är självklart att avgiften för förskolan 
ska vara anpassad till hur lång tid barnen vistas där. 

Vi vill utveckla familjepolitiken och jobbpolitiken i 
Halmstad så att den bättre bemöter dagens familjers 
behov. så ska exempelvis förskolan passa föräldrarnas 
olika arbetstider. det finns en stor efterfrågan på mer 
flexibla öppettider och vi vill därför att tillgången till 
förskola på olika tider på dygnet utökas betydlig. 
dagens kapacitet när det gäller detta är minimal. 

en integrerad skola
skolan är viktig för alla barn och unga. Av den 
anledningen måste skolan organiseras på ett sådant 
sätt att den passar alla. I skolagen står att elever 
inskrivna i särskolan skall samverka med andra 
elever i den ”vanliga” grund- eller gymnasieskolan. 
skolan ska inkludera så många som möjligt och alla 
barn och unga ska helst undervisas tillsammans. 
samverkan är bra för alla elever och ökar den sociala 
samhörigheten. 

I vår kommun har vi så kallad samverkansklass 
- en mellanform där eleverna ibland undervisas 
tillsammans och ibland var för sig, allt efter elevernas 
egna behov. Vid samverkan ska ändå innehållet 

och arbetsformerna i skolan variera beroende på 
hur mycket stöd och hur mycket utmaning eleverna 
behöver. För att detta skall fungera behövs det 
välutbildade speciallärare som kan utmana samtliga 
elever i deras lärande. Här är det en självklarhet att 
även eleverna ska få vara med och bestämma om sin 
skola och sin utbildning. 

en meningsfull fritid för unga
det ska finnas fler platser där ungdomar kan mötas. 
ungdomshuset Nolltrefem och skateparken är två bra 
exempel på populära mötesplatser för unga, men det 
behövs fler. 
Vi kommer att ta initiativ till en kommuntäckande 
undersökning av ungdomarnas behov av fler 
möteplatser och hur man vill att dessa ska se ut. det 
kan handla om allt ifrån traditionella fritidsgårdar 
till mötesplatser för olika aktiviteter eller mer öppna 
platser där unga kan ”bara va”. I dagens genom-
organiserade tillvaro är vi helt övertygade om att 
den sistnämnda typen av lokaler eller caféer är väl så 
viktiga som organiserade aktiviteter. 

Fler behöriga till gymnasium  
och högskola/universitet
Vi vill att antalet ungdomar som är behöriga till 
 gymnasiet och högskolan ska öka. För att uppnå 
detta vill vi bland annat förbättra lärartätheten i 
skolan. Fler behöriga pedagoger är en förutsättning 
för att eleverna ska lyckas och att skolan ska hålla en 
god kvalitet.

gymnasieskolan behöver även i större utsträckning 
ta ett särskilt ansvar för varje elevs specifika behov. 
exempelvis vill vi att skolan ska erbjuda läxhjälp med 
behöriga lärare eller lärarstudenter. Vi tycker att det 
är viktigt att göra en särskild satsning på matematik, 
NO och svenska. enligt den europeiska jämförelse-
rapporten från organisationen PIsA har elevernas 
 kunskaper i dessa ämnen sjunkit vilket är en trend 
som vi vill vända. denna satsning är ett medel för att 
uppnå högre andel behörighet till gymnasium och 
högskola. 

en It-satsning ska också genomföras under plan-
perioden. målet är att It ska bli en integrerad del av 
den dagliga pedagogiken. Vår It-satsning innebär att 
fler elever ska ha tillgång till moderna datorer och att 
kunskapen kring It i skolan ska öka.

barn &  
utbildning
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konkretiserade MÅl

Mål 1

MÅl Mätetal MÅlvärde 2013

skolan stimulerar 
elevernas kunskap 
och kreativitet

•   Elevhälsobokslut Ökande andel som svarar alltid eller ofta 
på frågorna
1. Brukar du få beröm och uppmuntran av 
dina lärare?
2. Får du den hjälp du behöver av dina 
lärare?

•   Andel elever som tycker att de får 
 kunskaper som behövs för kommande 
studier/arbete

Genomförd utvärdering. 

•   Andel elever som har tillgång till olika 
pedagogiska inriktningar

elever ska ha 
tillgång till en god 
och jämlik hälsa

•   Andel elever som upplever att de får god 
mat i skolan

75 procent pojkar 
65 procent flickor

•  Antal elever per sjuksköterska samt 
kurator

Minskning

•  Antal grundskolor som erbjuder frukost Minst 5 skolor

•  Ökad elevhälsa enligt elevhälsobokslut Ökad andel som svarar bra eller mycket bra 
på frågan känner du dig frisk?
Ökad andel som svarar bra eller mycket bra 
på frågan hur mår du?

Högre kvalitet 
på förskole- 
verksamheten

•  Antal platser med dygnet-runt-öppet 1 förskola / samverkansområde

• Antalet inskrivna barn per årsarbetare 5,4

• Antal barnskötare med förskollärar-
utbildning

Ökning

• Antal barn per förskolegrupp 17,3

bättre kvalitet  
på skolbarn- 
omsorgen

• Andel barn per grupp Färre än 22 årsarbetare / barn.

• Antal inskrivna barn per årsarbetare som 
arbetar med skolbarnomsorg

Minskning

Meningsfull fritid 
för fler barn och 
unga

• Fler mötesplatser för ungdomar i alla 
delar av kommunen

Ökning

Ökad pedagogisk 
verksamhet i 
 särskolan

• Andel specialutbildade lärare i särskolan Grundsärskolan: 40
Gymnasiesärskolan: 40 

• Antal samverkansklass Ökning till 10 samverkansklasser

Högre andel 
ungdomar som 
är behöriga till 
gymnasiet

• Andel behöriga till gymnasiet 93 procent

Högre andel elever 
som är behöriga 
till högskola

• Andel elever med högskolebehörighet 92 procent

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Mål 6

barn &  
utbildning
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ÖvergriPande MÅl

i möjligheternas Halmstad har alla en god livsmiljö och en bra bostad. samhället präglas av trygghet och 
gemenskap. De östra stadsdelarna är utvecklade med rekreationsområden, gångstråk och närhet till havet. 
kommunen vänder sitt ansikte mot havet. i ett integrerat Halmstad finns olika boendeformer att välja i alla 
kommundelar. All byggnation präglas av ett hållbart tänkande - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det finns 
kommersiell och kommunal service i alla bostadsområden. 

Fler bostäder åt unga och äldre 
bostaden är en social rättighet. Alla ska ha möjlighet 
att leva bra till rimliga kostnader och i en trygg miljö. 
bostadspolitiken är en grundläggande del i den 
generella välfärdspolitiken och en central fråga för en 
långsiktig tillväxt och en hållbar utveckling. 

Halmstad är en attraktiv kommun att bo i och 
efterfrågan på lägenheter är stor. därför behöver vi 
bygga mer. Framförallt behövs det lägenheter för 
unga men även för den växande äldre befolkningen 
i kommunen. Ingen ska hindras till ett nytt arbete i 
 Halmstad eller behöva tacka nej till en utbildnings-
plats på grund av bostadsbrist. Äldre ska kunna 
flytta till ett boende anpassat för sina behov. Vi vill 
därför satsa på byggandet av nya äldreboenden, 
trygghetsboenden och andra former av tillgängliga 
bostäder för vår allt större äldre befolkning. 
dessutom vill vi bygga mindre och billigare lägenheter 
som efter frågas av många unga. 

ett levande centrum 
Vi vill att Halmstads centrum ska vara en attraktiv 
rekreations-och mötesplats för alla Halmstadbor. 
Vi avsätter därför 15 miljoner kronor under plan-
perioden till en upprustning av centrala Halmstad. 

storgatan och bastionen behöver rustas upp och 
göras tillgängliga för alla invånare och vi vill även 
att centrum ska sammanföras med de norra stads-
delarna. genom att möjliggöra en attraktiv etablering 
i kvarteret bärnstenen på skeppargatan, exempelvis 
en mataffär eller bostäder, gärna i kombination, vill vi 
skapa ett levande stråk längs brogatan. detta skulle 
göra att känslan av storleken på stadskärnan växer. 

För att ytterligare förstärka innerstadens gröna 
värden vill vi förbättra kommunikationen mellan 
innerstaden och Norre Katts park. Parken är en oas 
som idag ligger skymd bakom bastionen. genom 
att förändra bastionens karaktär blir Norre Kattspark 
till en mer öppen, inbjudande och tillgänglig oas för 
alla  Halmstadbor. med en satsning på kultur och 
nöjes utbud i Norre Katts park kommer även stadens 
centrum att utvidgas. Vi vill skapa ett centralt beläget 
område som en arena för kultur och nöjen. det 
behövs fler öppna mötesplatser i kommunen och 
parken ska vara inbjudande för gamla och unga som 
vill roa sig och umgås, på såväl vardagar som helger. 

Skapa levande torg
en förutsättning för en levande innerstad är att 
vi har levande torg. Vi måste utveckla våra torg 
i stads kärnan så att de fungerar i många olika 
sammanhang. Våra torghandlare ska givetvis ha 
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en naturlig plats samtidigt som vi vill använda 
torgen till olika arrangemang, till exempel till 
gatuteaterfestivalen, beachvolley och andra 
typer av kulturaktiviteter. Vi vill också genom våra 
investeringar på storgatan knyta ihop våra mindre 
torg - Norre torg och lilla torg med stora torg så att 
vi kan ha en sammanhängande stadsbild.

Kultur i Biblioteksparken
Området vid biblioteksparken ska fortsätta att 
utvecklas till att bli en fin och öppen mötesplats 
för både spontana och planerade kulturaktiviteter. 
teatern ska rustas upp och vi ser även möjligheter för 
etablering av ett konferenscentrum i området.  

utnyttja Östers potential 
Halmstads östra stadsdelar har stor potential. 
Närheten  till havet, centrum och högskolan är 
 möjligheter som kan göra Öster till ett av Halmstads 
mest attraktiva områden. 

Andersberg ska vara en öppen, grön och levande 
stadsdel. I framtiden vill vi att uttrycket ”Äntligen, 
fick jag en bostad på Andersberg” ska vara 
vedertaget, dock utan att hyrorna skjuter i höjden. 
Vi vill både bygga nytt och renovera de bostäder 
som finns i området. dessutom vill vi att det finnas 
såväl god kommunal service i området som affärer 
och mat butiker. Vi behöver också utveckla det lokala 
närings livet så att det finns ännu fler skäl att både 
leva och arbeta i området. 

Halmstads östra stadsdelar har ett unikt läge och 
stor utvecklingspotential. Fysiska satsningar som 
görs tillsammans med sociala insatser kan hjälpa till 
att  utveckla boendet och människors välfärd. Från 
Andersberg nås havet på några minuter. För att 
 ytterligare förstärka det strandnära måste vi satsa på 
infrastrukturen på Öster. Vi vill vända Öster mot havet 
genom att bygga gröna gång- och cykelboulevarder 
som sträcker sig från bostadsområdena ner till 
vattnet. de gröna stråken kommer att vara estetiskt 
tilltalande samtidigt som de kommer att förenkla 
framkomligheten till havet. På laholmsvägen 
ska cykel-och kollektivtrafik prioriteras och 
kommunikationen till hamnen ska förbättras. genom 
att det nya resecentrumet placeras vid laholmsvägen 
ökar dessutom pulsen mellan stadskärnan och Öster 
vilket ger mer liv och centrumkänsla. 

Vi vill också att industri- och verksamhetsområdet 
mellan Öster och havet ska ersättas med 
bostadsbebyggelse med blandade upplåtelseformer. 

det är viktigt att såväl hyresrätter som bostads-
rätter byggs  eftersom vi vill möjliggöra en bostads-
karriär i om rådet. blandade former av boende ger 
 dessutom ökad social sammanhållning. I områden 
som  söndrum, Frösakull och gullbrandstorp krävs 
fler hyres- och bostadsrätter med rimliga hyror så att 
människors valmöjligheter ökar. 

Förnyelse och förtätning
Vi vill dessutom verka för en förnyelse och förtätning 
av den befintliga bebyggelsen i de östra stads-
delarna. en sådan utveckling förfinar dels utseendet 
på  områdena, dels främjar det Halmstads växande 
behov av bostäder. Vi bejakar likaså privata aktörers 
initiativ till att etablera sig eller bygga nya fastigheter 
i  området. Förvandlingen av Öster kommer  dessutom 
att innebära skapande av en attraktiv port till 
 Halmstad. 

ett levande område kring nissan
söder håller på att utvecklas till ett av stadens 
vackraste bostadsområden. bostadsföretagen 
i Halmstad har på ett förtjänstfullt sätt byggt 
lägenheter som både är vackra och passar bra in i 
den marina miljön som finns på söder. en miljö som 
vi vill förstärka genom att göra infarten från Nissan in 
till Halmstad snygg och prydlig. 

Ta vara på Österskans
Österskans är en del av hjärtat i Halmstad. Idag är 
det också en av Halmstads mest besökta platser. När 
Halmstads resecentrum står klart och kollektivtrafiken 
har flyttat dit frigörs Österskans. då gäller det att ta 
tillvara på platsen genom att göra den till en levande 
del av centrum och framsidan av Halmstad som vuxit 
fram längs Nissan. Platsen kan till exempel i framtiden 
bebyggas med en restaurang som skulle möjliggöra 
för Halmstadborna att njuta av Nissan året runt.

Ett maritimt centrum på Söder
Halmstad är en fantastisk kuststad. den profilen vill 
vi förstärka genom en ordentlig gästhamn med en 
väl fungerande och inbjudande infart ifrån havet och 
lättillgänglig marin service. 
med Prins bertils stig slingrande genom området 
kan söder bli ännu mer attraktiv och ytterligare ett 
rekreationsområde för Halmstadborna såväl som en 
inbjudande miljö för ankommande turister. 

Planen ska också innefatta de gamla stugorna på 
springbacken som ska placeras på ett för området 
bra ställe. Vi vill också förstärka den tradition vi 
har inom fiskerinäringen genom att ge möjligheter 
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för yrkesfiskarna att utöva sitt yrke. genom att 
samla marina intressen får vi många sidovinster. 
en positiv effekt är att vi tar tillvara de marina och 
nautiska  kunskaper som finns i Halmstads många 
marina föreningar. För att förverkliga vår vision om 
ett  maritimt centrum på söder föreslår vi att en 
 utredning snarast startas för att undersöka vilka 
 möjligheter som finns.

Trygghet och tillgänglighet i trafiken
Vi vill att så många som möjligt väljer resursnåla och 
mindre miljöpåverkande transportslag än vad som 
många gånger används idag. en förutsättning för att 
allt fler ska välja resurssnåla alternativ så som gång, 
cykel och kollektivtrafik är att resenärerna känner 
sig trygga när de använder mindre miljöpåverkande 
transportsätt och att det finns god tillgänglighet till 
dessa. 

både tryggheten och tillgängligheten ska öka för 
resurssnåla transporter. det pågående arbetet för 
samtliga gruppers tillgång till transportsystemet ska 
intensifieras och utsatta grupper ska särskilt beaktas. 
Även arbetet med trafiksäkerhet ska intensifieras. 
trafikens hastighet och omfattning ska anpassas så 
att oskyddade trafikanter som exempelvis cyklister är 
trygga och säkra i trafikmiljön.

En upprustad Folkpark för alla 
För Halmstadborna är Folkparken en välbehövlig 
oas. därför är det viktigt att vi rustar upp grönytor, 
 promenadstigar och skogspartier i området. 
 dessutom vill vi komplettera med olika former av 
kulturell verksamhet och folkbildning. I Folkparken 
ska många aktiviteter få plats såsom lekplats, 
boulebanor, minigolf och cykelbanor. det ska 
även vara möjligt att uppföra ett mindre antal små 
bostadshus utan att förta parkkänslan. 

genom goda förbindelser och gröna stråk på vägen 
till Folkparken vill vi bidra till att parken upplevs mer 
som en del av centrum och området kring Nissan. 

blandat boende för en levande stad
Halmstad ska vara en stad för alla. Att hela 
kommunen ska leva är för oss en självklarhet. Vi vill 
satsa både på ytterområden och på innerstaden. 
exempel på satsningar i ytterområden är ett nytt 
äldreboende i Oskarström som ersätter det befintliga 
Olsgården som tjänat ut. ett annat exempel är ny 
idrottshall i Oskarström. 

de västra stadsdelarna såväl som de östra ska 
erbjuda en fin miljö med utvecklande mötesplatser, 

ett blandat boende och en god livsmiljö. Vi tror att 
bostäder med blandade upplåtelseformer ger mer 
levande bostadsområden och vi vill därför bygga en 
blandning av fler hyresrätter, bostadsrätter och egna 
hem. genom såväl fysiska som sociala insatser, med 
hållbart byggande i blandade upplåtelseformer vill vi 
göra hela Halmstad attraktivt att bo och vistas i. Vi vill 
bland annat att alla kommuninvånare ska ha tillgång 
till ett grön-eller rekreationsområde inom femhundra 
meter från sin bostad.

ett miljösmart byggande
Nytt byggande ska ha hållbara lösningar för energi 
och uppvärmning, trafik och materialval, VA och 
sophantering. Vi vill satsa på lågenergihus/ passivhus 
och lösningar med förnybara energikällor. Vi vill till 
exempel pröva möjligheten till solenergi vid ny- och 
ombyggnation.

en kommunal bostadsförmedling
det ska vara enkelt för den enskilde att skapa 
sig en helhetsbild av bostadsutbudet i Halmstad. 
Information om bostäder, tomter, byggnadsprojekt 
och möjligheter till byggnation ska finnas samlat och 
lättillgängligt.  detta är en service som ska erbjudas 
genom en kommunal bostadsförmedling.
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konkretiserade MÅl

Mål 1

MÅl Mätetal MÅlvärde 2013

Fler bostäder ska 
byggas, speciellt 
för äldre och unga

• Antal bostäder för äldre
• äldreboende
• trygghetsboende
• tillgängliga bostäder
• serviceboenden

1000

30 procent

400

• Antal bostäder för unga
• lägenheter med lägre prisklass
• mindre lägenheter 

Ökning

Halmstads centrum 
ska upplevas 
som en attraktiv 
rekreations-och 
 mötesplats

• Andel invånare som upplever centrum 
som attraktivt (Halmstads citys under-
sökning)

Ökning

• Bastionen
• Storgatan
• Norre Katts park

Förbättringar genomförda

Öster ska utvecklas  
till en  centrum 
- och stadsnära 
stadsdel

• Laholmsvägen
• Resecentrum
• Grönstråk
• Bostäder
• Service

Förbättringar genomförda

området kring 
nissan ska vara 
levande för Halm-
stadbor, besökare 
och näringsliv

• Österskans
• Maritimt centrum

Utredningar genomförda.

• 4 T (trygghet, tillgänglighet, trafik,  
turism)
• Bastionen

Förbättringar genomförda.

Halmstads 
 kommun ska 
erbjuda goda 
förutsättningar 
för olika former 
av boende i alla 
bostadsområden

• God samhällsbyggnads-beredskap som 
möjliggör byggnation

Beredskap i enlighet med  
bostadsförsörjnings programmet

• Antal bostäder som kan byggas med stöd 
av gällande detaljplaner

Fler än 800.

• Antal genomförda samråd Ökning

• Fler byggda hyresrätter, bostadsrätter och 
egna hem

Ökning

• Andel kommuninvånare som har tillgång 
till ett grön-eller rekreationsområde inom 
500 meter

Ökning

• Kartläggning av alla bostadsområden ur 
integrationssynpunkt

Kartläggning genomförd.

information om 
möjligheterna att 
bygga och bo ska 
vara lättillgänglig

• Betyg SKL:s undersökning Information 
för alla

85 avseende Bygga och bo

• Bostadsförmedling Införd

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

bygga
& bo
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deMokrati
& dialog

ÖvergriPande MÅl

i möjligheternas Halmstad lever alla i ett öppet, demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle där ömsesidig 
 respekt råder. iT-utvecklingen och dess tillgänglighet i hela kommunen gör alla invånare välinformerade. 
Det finns ett spontant engagemang i kulturlivet. Tillgången till föreningsliv och folkbildning gör människor 
 initiativrika. Möjligheterna att inhämta nya kunskaper ger alla goda chanser till ett aktivt deltagande  
i samhällslivet. Många engagerar sig i samhällsfrågor. 

Ökat valdeltagande, starkare demokrati
år 2014 är det både allmänt val och val till 
europaparlamentet. I samtliga val som hålls 
vill vi att valdeltagandet ska öka, särskilt bland 
förstagångsväljare. en representativ demokrati 
förutsätter att folket väljer representanter och ju fler 
som röstar i ett öppet och fritt val desto mer ökar 
legitimiteten för de folkvalda och den representativa 
demokratin stärks. 

ett ökat valdeltagande kommer förstås inte bara 
av önskan. det får vi genom att vi politiker skapar 
förtroende och visar engagemang i alla de frågor 
som berör Halmstadbornas vardag. Vi värnar om 
medborgardialogen och är ute i såväl kommunens 
verksamheter som på olika företag för att möta de 
som står närmast effekten av de beslut som tas i 
kommunen. 

en annan otroligt viktig förutsättning för ökat 
valdeltagande och för att upprätthålla en stark 
demokrati är att ge goda möjligheter till insyn, 
inflytande och delaktighet i kommunen. 

en öppen kommun med insyn, inflytande 
och delaktighet 
Vi vill att Halmstad ska vara en öppen kommun där 
Halmstadborna är nöjda med insynen i kommunens 

verksamhet. Vi vill att så hög andel som möjligt av 
våra verksamheter drivs i offentlig regi där insynen är 
bättre än i verksamheter som bedrivs i privat regi. 

det ska vara lätt för Halmstads invånare att hitta 
offentliga handlingar och veta hur man kan påverka 
i kommunen. det är viktigt att det finns flera sätt att 
få tag på information om kommunen som anpassar 
sig till hur olika Halmstadbor tar till sig information. 
Information ska finnas lättillgängligt på allt från 
våra bibliotek till Halmstads webbsida halmstad.se. 
genom ett aktivt deltagande i nya sociala medier 
kan vi också möta fler unga. så kan invånarna i vår 
kommun inhämta ny information och aktivt öka sitt 
engagemang i samhällsprocessen. 

en god förutsättning för dialog och inflytande 
är platser att mötas på. Vi är stolta över att vårt 
tidigare förslag om ett ungdomens hus förverkligats 
till Nolltrefem-huset. detta hus och Andersbergs 
medborgarservice är exempel på platser där möten 
mellan medborgare och politiker kan ske. 

Varje år genomför vi minifullmäktige där 
gymnasieungdomar skriver motioner, debatterar och 
röstar. genom rollspelet lär sig ungdomarna om den 
demokratiska processen och hur beslutsfattande 
går till i kommunen. det tycker vi är enormt viktigt. 
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deMokrati
& dialog

detta arbete bör fortsätta. Vi vill också ta fram ett 
ungdoms politiskt handlingsprogram för att förbättra 
elevinflytandet på skolorna.

en god och utvecklad folkbildning
Folkbildningen ger människor möjlighet att växa och 
förändra sin livssituation. den skapar engagemang 

och delaktighet i samhällslivet. Vuxenutbildningen 
och folkbildningen är också centrala för 
möjligheterna till omställning och livslångt lärande. 
Vuxen utbildningen ska ge kunskaper som efterfrågas 
av arbetsmarknaden och så förbättra enskildas  
anställningsbarhet. 
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konkretiserade MÅl

Mål 1

MÅl Mätetal MÅlvärde 2013 MÅlvärde 2014

Ökat valdeltagan-
de bland kommun-
invånarna. särskilt 
bland förstagångs-
väljare

• Valdeltagande allmänna val Över 90 procent

• Valdeltagande EU-val Ökning

Halmstadborna ska 
vara nöjda med 
insynen i kommu-
nens verksamhet

• Nöjd-Inflytande-Index (kommuninvånar-
nas nöjdhet med kommunens information)

60

Halmstadborna 
ska vara mer 
nöjda med sina 
möjligheter att 
påverka kommu-
nens verksamhet

• Nöjd-Inflytande-Index
(kommuninvånarnas nöjdhet med 
möjligheten att påverka kommunens 
verksamheter)

50

ungdomar ska ha 
goda möjligheter 
till delaktighet och 
inflytande

• Minifullmäktige

• Nöjd-Inflytande-Index (ungdomarnas 
nöjdhet med möjligheten att påverka 
 kommunala beslut och kommunala 
verksamheter (18-24 år)

45

• Barns och ungas inflytande i kommunal 
planering

Redovisning genom-
förda insatser

• LUPP och elevundersökning Andelen elever i 
år 8 och åk 2 som 
vill vara med och 
påverka ska öka.

en god och utveck-
lad folkbildning

• Antal nystartade föreningar Ökning

• Antal medlemmar i föreningarna Ökning

• Antal deltagare Ökning

Mål 2
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ÖvergriPande MÅl

i möjligheternas Halmstad lever människor i en ren och miljövänlig omgivning. Allas tillgång till 
kustremsor är en självklarhet tack vare allemansrätten.  klimatomställningen skapar möjligheter 
där forskning och näringsliv bidrar inom energi- och miljöområdet. Halmstad är ekologiskt 
 hållbart, tar ett globalt ansvar och är en energineutral kommun som producerar lika  
mycket energi som vi gör av med.

ett grönt Halmstad 
den ekologiska hållbarheten är oerhört betydelsefull 
idag och för vårt framtida samhälle. För att skapa 
ett hållbart samhälle krävs att vi både minskar vår 
energianvändning och att vi använder hållbara 
energikällor för våra behov. Kommunen bör 
här vara en föregångare och en motor i dessa 
förändringsprocesser. 

Vi vill att kommunens verksamheter ska vara 
miljövänliga och långsiktigt hållbara. Vi ska kunna 
tillfredsställa våra behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter. utmaningarna består i 
att både minska den totala energianvändningen och 
att använda förnybara alternativ. den stora boven är 
utsläppen av fossila bränslen, främst från transporter 
men också vid uppvärmning av lokaler och bostäder 
samt vid tillverkning av olika produkter. 

det finns många åtgärder som kan göra kommunen 
mer klimat- och miljösmart. Flertalet är på sikt 
dessutom lönsamma. Vi behöver skapa livsmiljöer 
som är ekologiskt hållbara - en kommun med 
energieffektiva bostäder där resande, konsumtion 
och boende är ekologiskt hållbart. Vi vill förbättra 
kollektivtrafiken och cykelvägarna i Halmstad och 

satsa på ett hållbart byggande där lösningar med 
förnybara energikällor ingår. Kommunala fastigheter 
ska värmas upp med hjälp av förnybara bränslen och 
målet är även att fördubbla andelen förnybar och 
lokalt producerad el i Halmstads kommun till 2014 
jämfört med hur det såg ut 2009. bland annat vill vi 
se över möjligheten att använda biogas och så kallad 
geotermisk energi som till exempel bergvärme. Vi vill 
även öka takten i energiomställningen med hjälp av 
solvärme.

ekologisk odling för ett hållbart jordbruk
som vi nämnt tidigare vill vi minska användningen av 
fossila bränslen. Handelsgödsel är en av de produkter 
som kräver stora mängder fossila bränslen vid 
tillverkningen. Användningen av handelsgödsel bidrar 
också till övergödning av vatten samt försurning av 
mark och vatten och andra miljöproblem som följer 
av kemikalieanvändningen. ett hållbart jordbruk, 
så väl som ett hållbart samhälle i stort, förutsätter 
därför att mängden handelsgödsel minskar. För 
att värna miljön och människors hälsa vill vi därför 
gynna ekologisk odling. I ekologisk odling används 
bara gödsel från djur och det är förbjudet med 
konstgjorda bekämpningsmedel och genmodifierade 
organismer. 

MilJÖ 
& energi

kaPitel 4 ÖVeRgRIPANde OCH KONKRetIseRAde mål



– 34 –Planeringsdirektiv med budget 2013-2015

MilJÖ 
& energi

kaPitel 4 ÖVeRgRIPANde OCH KONKRetIseRAde mål

ett sätt att gynna ekologisk odling är att kommunens 
egna verksamheter efterfrågar ekologiska livsmedel.

en miljö för alla
Halmstad har en fantastisk kustremsa och dess kust 
och stränder ska vara öppna och tillgängliga för allas 
behov av friluftsliv och rekreation. Vi vill därför att det 
sker färre avvikelser från strandskyddet än vad som 
nu är fallet. 

samordning för effektivitet
För att effektivisera den tekniska driften i  kommunen 
vill vi samordna denna mellan teknik- och fritids-
förvaltningen, Fastighetskontoret, HFAb och 
 förvaltningarnas egen driftspersonal. Vi vill helt 
enkelt titta över organisationerna och se om det görs 
 dubbelarbete och om detta kan effektiviseras på 
något sätt.
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konkretiserade MÅl

Mål 1

MÅl Mätetal
MÅlvärde 
2013

MÅlvärde 
2014

MÅlvärde 
2020

andel för-
nybar och lokalt 
producerad el är 
fördubblad till år 
2014

• Andel förnybar och lokalt producerad el 
av total energianvändning  

Ökning med 
50 procent 
i jämförelse 
med 2009

verksamheten   
som bedrivs i 
 kommunens regi 
ska vara fossil-
bränslefri år 2020

• Andel av verksamheten i kommunen som 
är fossilbränslefri

100 procent

• Uppföljning:
    - Tillgång på biogas
    - Fossilbränslefria tjänsteresor
    - Kollektivtrafik
    - Geometrisk energi och biogas

---
---
---
---

uppvärmingen 
av kommunala 
 fastigheter sker 
med förnybara 
bränslen

• Andel kommunala fastigheter som värms 
upp med förnybara bränslen

Ökning

livsmedlen i 
 kommunens 
verksamheter 
är ekologiskt 
 producerade

• Andel ekologiskt producerade  
varor som köps in.

15 procent

Halmstads kust 
och stränder 
är öppna och 
 tillgängliga för 
allas behov av 
friluftsliv och 
rekreation

• Färre avvikelser från strandskyddet Minskning

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5
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ÖvergriPande MÅl

i möjligheternas Halmstad finns jobb åt alla. Halmstads kommun är en attraktiv arbetsplats där många väljer 
att söka jobb. kunskapsbaserade företag står i centrum i vårt näringsliv. i Halmstad finns en bred arbets-
marknad med stora möjligheter att välja ett arbete. småföretagares verksamheter växer tack vare ett bra 
näringslivsklimat. Högskolan bidrar i samverkan med kommunen i näringslivets utveckling. 

näringsliv 
& arbetsMarknad

Jobb åt unga
Vi vill på olika sätt jobba för att garantera våra 
ungdomar meningsfull sysselsättning. Kommunen 
behöver ta ett krafttag mot ungdomsarbetslösheten. 
ungdomarna under 25 år ska få jobb, utbildning, 
praktik eller lärlingsplats inom 30 dagar efter att de 
har blivit arbetslösa. För att kunna erbjuda dessa 
platser vill vi att kommunen vid upphandling av 
leverantörerna bör ställa krav på att de tar emot 
praktikanter, trainees eller andra former av lärlingar. 
Vi tycker att det är viktigt att krav i offentlig 
upphandling här används som ett medel för att råda 
bot på arbetslösheten bland våra ungdomar. Vi satsar 
också särskilt på unga 25-30 som ännu inte kommit 
in på arbetsmarknaden eller i studier.

Vi vill se kreativa arbetsmarknadsprojekt med dubbel 
vinst. det finns mycket som behöver göras i Halmstad 
och här finns många ungdomar som vill arbeta och 
lära sig olika yrkesroller. dessutom är det nu många 
unga som tvingas leva på ekonomiskt bistånd. en 
investering på jobb skulle lyfta unga som får ett 
jobb och samtidigt minska kommunens kostnader 
för bidrag. sysselsättningen blir också ett steg in 
på arbetsmarknaden och ger kvalifikationer som 
ökar möjligheten att få nästa anställning, inom hela 
arbetsmarknaden.

 
åt alla gymnasieelever vill vi att kommunen erbjuder 
sommarjobb under två veckor med avtalsenlig lön. 
Högstadieelever bör få praktik under skoltiden.
 
ett grönskande kunskapscentrum
Vi vill att högskolan och omgivningen därtill ska bli 
ett kunskapscentrum där akademi samlas tillsammans 
med kunskapsbaserade företag. miljön ska präglas av 
grönska och modern arkitektur och atmosfären ska 
uppmuntra till kreativitet, innovation och utveckling 
där närheten mellan utbildning och näringsliv ger 
tillväxt och jobb. 

kommunen- en attraktiv arbetsplats
Vi vill att Halmstads kommun ska vara en attraktiv 
arbetsplats där arbetsgivare och anställda verkar 
tillsammans för en bättre arbetsmiljö. Kommunen står 
inför en enorm generationsväxling där en stor del av 
personalen snart går i pension. Kommunen har därför 
ytterligare en anledning att arbeta för att kommunen 
ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats. 

en gemensam värdegrund, möjlighet till påverkan 
och bra chefer är viktiga grundstenar för att skapa 
en attraktiv arbetsplats. Viktiga delar i arbetet är 
det lokala lönearbetet, arbetsmiljön och hälsan, 
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näringsliv 
& arbetsMarknad

anställningsformer, arbetstider, kompetensutveckling 
samt ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Vi vill att kommunen ska erbjuda goda 
anställningsvillkor och att kommunens medarbetare
upplever att de har balans i sina liv. Vi vill skapa 
trygga anställningsförhållanden och ta tillvara på 
personalens kunskap och erfarenhet i organisationen. 
Vi vill även att de mångfalds – och jämställdhetplaner 
som finns följs. det utvecklar kommunens 
verksamheter samtidigt som vi får arbetsplatser där 
människor trivs. 

För att ta tillvara på den stora kompetens som finns 
bland dem som snart går i pension förespråkar vi ett 
så kallat generationsväxlingsprogram där äldre lär 
upp nyanställda.  

För att vi ska lyckas att rekrytera alla de nya 
medarbetare som behövs till vår kommun är 
det viktigt att vi inte bara kan presentera bra 
anställningsvillkor utan även kompetensutveckling 
och kärriärsvägar som är stimulerande och 
utmanande. det är alltså av största vikt att vi lyckas 
skapa en arbetsorganisation som lever upp till de 
förväntningar och krav som finns på kommunen som 
arbetsgivare. 

Rätt till heltid - möjlighet till deltid
det senaste året har vi kunnat konstatera en trend 
i kommunen som går i motsatt riktning mot det vi 
strävar efter. de tillfälliga arbetstillfällena är alltför 
många i kommunen. de samlade kostnaderna för 
vikariat överstiger vad fasta anställningar skulle 
kosta. det är också ett ineffektivt sätt att ta tillvara 
medarbetarnas kompetens, det ökar otryggheten och 
det bidrar inte till ett långsiktigt ansvarstagande för 
verksamheten från varje enskild medarbetares sida. 

Inom de större verksamhetsområdena bedömer vi det 
som fullt möjligt att öka antalet tillsvidareanställda 
och därmed minska behovet av tillfällig personal, det 
skulle alla tjäna på.  

”Rätt till heltid – möjlighet till deltid” ska gälla 
som personalpolitiskt mål i Halmstads kommun. 
Heltidstjänster ger en möjlighet till egen försörjning 
och skapar trygghet. Vi vill ha riktiga heltidstjänster 
med sammanhållna timmar i schemat. Heltid 
handlar inte bara om hur många timmar per 
vecka arbetsgivaren erbjuder. det blir allt vanligare 
att heltidstjänster innehåller så kallade delade 
arbetspass. I sverige jobbar cirka 150 000 personer 
delade arbetspass och av dem är över 40 000 
personer missnöjda med sin situation. Inom 
äldreomsorgen och kollektivtrafiken är delade 
arbetspass ett vanligt inslag. det innebär till exempel 
att man som vårdpersonal kan hjälpa de äldre med 
morgonbestyr, vara ledig under de lugnare timmarna 
mitt på dagen för att sedan avsluta arbetsdagen 
när arbetsbelastningen blir större framåt kvällen. 
med flera timmars obetalda upphåll mitt under 
arbetspassen blir det svårt att få ihop detta med 
familjeliv och fritid. I vården handlar det dessutom 
om att de äldre får träffa väldigt många olika 
personer under en dag och servicen till de äldre blir 
sämre. För att kommunen ska ses som en attraktiv 
arbetsgivare som tar hand om sin personal och håller 
en hög kvalitet på sina verksamheter krävs därför 
riktiga heltider. 

Frisk personal och god välfärd
en frisk personal som trivs på jobbet skapar god 
välfärd. tyvärr kan vi konstatera att sjukfrånvaron 
ökar. detta är inte acceptabelt. I grunden är det 
ett problem där vi som arbetsgivare måste skapa 
tjänster med ett kvalitativt bättre innehåll och bättre 
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“Vi Vill ATT HAlMsTADs koMMuN skA VArA  
eN ATTrAkTiV ArbeTsPlATs Där ArbeTsgiVAre 
ocH ANsTällDA VerkAr TillsAMMANs FÖr  
eN bäTTre ArbeTsMilJÖ. ”
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förutsättningar så att vår personal orkar med. en 
annan viktig sak är möjlighet till friskvård i någon 
form. Vi anser att denna form av personalvård inte 
behöver se likadan ut på respektive förvaltning eller 
bolag men att vi behöver satsa mer resurser på detta 
är vi helt övertygade om. genom att vår personal 
blir friskare höjs även kvaliteten på servicen till våra 
kommuninvånare.

en matchad arbetsmarknad
Vi föreslår ett kallat jobbpaket för unga för att 
lösa matchningsproblemet på arbetsmarknaden. 
Jobbpaketet går ut på att ge unga arbetslösa det 
första steget in på arbetsmarknaden, det vill säga 
arbetslivserfarenheten som gör dem anställningsbara. 
Vi finansierar i vårt budgetalternativ jobb, trainee- 
och praktikplatser samt branschutbildning för 
alla arbetslösa under 25 år. Vi är villiga att ge 
dem jobb såväl inom praktiskt orienterade som 
tjänstemannaorienterade yrken. I Halmstad finns 
det exempelvis ett stort behov av att renovera 
anläggningar, bygga om vägar och  vandringsleder 
samt att påbörja en generationsväxling inom flera av 
kommunens förvaltningar. Här kan många unga få 
jobb. särskilt bra blir det om vi gör det tillsammans 
med företagen för då tillgodoses också deras behov.

socialdemokraterna centralt har också i den alldeles 
färska vårmotionen presenterat fyra konkreta 
förslag för att öka ungas anställningsbarhet. Alla 
kommuner ska ges statliga pengar för sommarjobb, 
ett jobb- och utbildningskontrakt ska införas som 
kombinerar plugg och praktik, utbildningsvikariat 
ska möjliggöras som ger långtidsarbetslösa jobb 
när de tillfälligt ersätter en redan anställd som 
får kompetensutveckling och slutligen föreslår 
socialdemokraterna i riksdagen en skattereduktion 
för personer som går från försörjningsstöd till jobb. 
det här är fyra konkreta förslag som syftar till att öka 
anställningsbarheten och  sysselsättningen.
Vinsten blir således tredubbel; unga får jobb, 
kommunen får arbeten utförda och näringslivets 
behov tillgodoses i slutändan.

en levande arbetsmarknad och ett levande 
näringsliv 
en av de absolut viktigaste frågorna idag handlar om 
hur fler människor ska få jobb. Fler jobb i Halmstad 
kan bland annat skapas genom att fler företag 
etablerar sig och håller sig livskraftiga i kommunen. 
Vi strävar därför efter ett förbättrat företagsklimat 
och vi har en mängd förslag på hur det kan uppnås. 

till att börja med vill vi stärka infrastrukturen i 
 Halmstad. det befintliga vägnätet ska ges bra 

 standard och kommunikationen in till kommunen 
såväl söder- som norrifrån ska säkras. ytan av 
etableringsklar mark ska också öka för att snabbt 
tillmötesgå näringslivets behov. ett näringslivsområde 
med  kunskapsbaserade företag och huvudkontor 
ska skapas runt Halmstads högskola. dagens 
företagsinkubator science park (som ägs av 
kommunen, högskolan och näringslivet) ska breddas 
till att omfatta även gymnasiestudenter som 
driver företag och likaså alla näringslivsbranscher. 
Vi ser gärna en blandning av olika typer av 
företag, allt ifrån gröna och sociala företag till 
kunskapsintensiva företag och företag inom turism-
och upplevelsenäring. 

Kommunen ska aktivt rekrytera företagsetableringar 
till Halmstad och för det ska Halmstads 
näringslivsbolag HNAb stärkas. Vi vill att rekryteringen 
ska inriktas mot såväl befintliga företag och lärosäten 
som forskningscentret ess i lund. Vill vi också att 
Halmstads näringslivs Ab anställer en rekryterare som 
på heltid jobbar med den här frågan. 

Vi tror också att så kallade sociala företag är 
 viktiga för att ge fler unga och långtidsarbetslösa 
jobb.  sociala företag agerar på den privata 
arbetsmarknaden och ger så att säga riktiga jobb 
med avtalsenlig lön. Företagen identifierar själva 
vilka jobb på arbetsmarknaden som behöver göras, 
exempelvis kan det handla om att bedriva handel 
eller utföra praktiska skötselarbeten. bland annat 
samarbetar socialdemokratiska göteborg med sociala 
företag och sysselsättningen har ökat tack vare denna 
företagsform. Vi menar att Halmstads kommun bör 
uppmuntra sociala företag på ett motsvarande sätt.

Förstärkning av vuxenutbildningen
I dagens sverige är rätten till utbildning lika viktig 
som rätten till arbete. utbildning avgör individens 
frihet, trygghet och chanser till jobb men också 
samhällets förmåga till omställning, utveckling 
och tillväxt. När jobb och branscher försvinner ska 
människor få nya kunskaper och kvalifikationer för att 
bli anställningsbara. därför vill vi se en förstärkning 
av vuxenutbildningen i Halmstad. Antalet platser 
ska öka samtidigt som kommunens inflytande över 
verksamheten ska stärkas för att säkra kvaliteten. 

Vägledningscentrum med studie-och yrkesvägledare 
bör även det utvecklas så att den bästa matchningen 
uppstår mellan de utbildningar vi kan erbjuda och de 
kvalifikationer arbetslivet har behov av.

näringsliv 
& arbetsMarknad
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konkretiserade MÅl

Mål 1

MÅl Mätetal MÅlvärde 2013

ungdomar ska 
 erbjudas arbete, 
praktik eller 
studier  inom 30 
dagar från att de 
har blivit arbets-
lösa

• Andel ungdomar som erbjuds arbete, 
praktik eller studier inom 30 dagar från att 
de blivit arbetslösa

100 procent

• Antal hushåll som upphåller ekonomiskt 
bistånd (upp till 30 år)

Minskning

alla högstadie- och 
gymnasieelever 
ska erbjudas ar-
betslivserfarenhet 
under skoltiden

• Andel elever med praktik under skoltiden 
(högstadiet)

• Antal elever som erbjuds sommarjobb 
(gymnasiet)

1700

Halmstads 
 kommun ska 
vara en attraktiv 
 arbetsplats

• Andel heltid (avser tillsvidareanställda) 95 procent

• Andel deltid 5 procent

• Andel visstidsanställda 3 procent

• Antal insatser kring friskvård/ 
kompetensutveckling

• Generationsskiftesprogram Program påbörjat

arbetsgivarnas  
behov av 
att  rekrytera 
 kompetent 
personal ska bli 
tillgodosett

• Andel lokala arbetsgivare som upplever 
att de har tillräckligt med sökande med rätt 
kompetens

Genomförd kartläggning

anställnings-
barheten ska öka 
hos kommun-
invånarna

• Antalet platser på komvux Ökning

kommunen ska ha 
en levande arbets-
marknad och ett 
levande näringsliv

• Nettotillskott företag Över 115

• Överlevnad företag Ökning

• Andel företag som etablerat huvudkontor 
i Halmstad

Ökning

• Andel lyckade företag startade av  
personer under 30 år

Ökning

• Andel kunskapsintensiva företag Ökning

• Andel sociala företag Ökning

• Andel gröna företag Ökning

• Andel företag inom turism - och  
upplevelsenäring

Ökning

• Andel lokala företag som upphandlas Ökning

• Andel upphandlade företag som  
respekterar fackliga rättigheter

100 procent

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Mål 5

näringsliv 
& arbetsMarknad
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oMsorg 
& stÖd

ÖvergriPande MÅl

i möjligheternas Halmstad har alla god livskvalitet. Den som är i behov av omsorg och stöd får sina behov till-
godosedda. gemensamma resurser går till välfärd – inte till vinstuttag. kraven på kvalitet, insyn och utvärder-
ing är höga i alla välfärdsverksamheter vilket ger trygghet.

bostäder med god tillgänglighet och service 
I alla delar av kommunen ska det finnas ett varierat 
utbud av bostäder med god tillgänglighet och service. 
Vår bedömning är att det kommunala boende-
utbudet för äldre behöver moderniseras. Vi vill att 
det ska byggas ett nytt särskilt boende i Oskarström, 
därefter på sofieberg.

Vi uppmuntrar till att driva verksamheten på så kallad 
intraprenad. det innebär att personalen på boendena 
själva tar hand om till exempel köket. detta skapar 
en känsla av delaktighet bland personalen och kan 
 dessutom minska verksamhetens kostnader. 

en god tillgång på anpassade boenden minskar 
behovet av platser inom det särskilda boendet. Vi 
anser att fler trygghetsboenden ska erbjudas för 
Halmstads äldre. Här ska tryggheten vara hög med 
trygghetslarm och gemensamhetslokaler där de 
boende kan äta och umgås. med lämpliga tomter 
och kontakter med passande aktörer kan vi skapa ett 
bra och tryggt boende.

ett ökat psykiskt välmående bland unga
Allt för många ungdomar mår dåligt idag.  social-
förvaltningens möjlighet till förebyggande 
öppenvårdsinsatser måste öka. Inom vissa 
bostadsområden finns ett samarbete mellan 

skola, fritidsgårdar,  socialförvaltning och polis. Vi 
vill utveckla detta till att omfatta alla områden i 
kommunen. Vi vill även arbeta för en bättre elevhälsa 
med fler kuratorer och skolsköterskor per elev i 
skolorna. 

nå människor i behov av stöd tidigare
För såväl unga som äldre behöver det finnas ett bra 
och effektivt förebyggande arbete för personer i 
behov av stöd. Vi vill att socialtjänsten ska nå fler 
med tidiga öppenvårdsinsatser och förebyggande 
arbete. genom uppsökande verksamhet och tidiga 
insatser kan vi minska på de, både för individen och 
samhället kostsamma placeringarna på olika boenden 
och institutioner. 

en värdig ålderdom med tillgång till kultur
Pensionärer är en stor grupp med varierande behov. 
Äldre ska mötas med respekt och tilltro. somliga 
behöver vård dygnet runt, medan andra mest är i 
stort behov av socialt umgänge och mötesplatser. 
Kommunens omsorg ska inkludera alla.

många äldre vill inget hellre än att få fortsätta arbeta 
och bidra med sin kompetens och sitt engagemang. 
Hos Halmstads äldre pensionärer finns en bank av 
kunskaper och erfarenheter som alla kan ha nytta 
av. många äldre gör stora insatser i föreningslivet, 
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oMsorg 
& stÖd

men också i yrkeslivet. Vi stödjer de aktiviteter som 
idag finns för pensionärer runt om i kommunen. 
många föreningar arbetar med aktiviteter för äldre 
och de ska uppmuntras i sin insats genom ett höjt 
stöd till föreningslivet. Vi vill ha mer kultur och sociala 
mötesplatser för äldre. 

bättre vård med mer personal 
till gagn för både personalen och de som får vård 
och omsorg ska kompetensen hos de anställda i 
vårdsektorn höjas. Vi vill även öka personaltätheten 
för att tillmötesgå det växande antalet äldre 
människor i Halmstad. 

Att uppmuntra och stödja anhörigvårdare är en 
självklar uppgift för kommunens verksamhet. 

Vi är positiva till att det nu sker en återgång till en 
icke uppdelad hemtjänst där vi inte skiljer på service 
och omsorg. det ska inte vara för många olika 

 människor som kommer hem till den äldre i hemmet, 
det måste finnas kontinuitet för att säkra kvaliteten 
på omsorgen. 

kvalitetssystem för en bättre vård
I hemvårdsförvaltningens arbete ska det finnas 
ett genomarbetat kvalitetssystem. detta för att 
förbättra vården av de äldre. Principen att var och en 
själv bestämmer över sin vardag ska vara styrande 
i all  äldreomsorg. Äldre ska till exempel få större 
 möjlighet att bestämma över hur hemtjänsttimmarna 
används.

Fixarnissar
Hemvårdsnämnden får i uppdrag att planera för ett 
inrättande av så kallade ”fixarnissar”, det vill säga 
personer som finns till hands för att göra enklare 
hantverk i hemmet hos de äldre.
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” i AllA DelAr AV koMMuNeN skA DeT 
FiNNAs eTT VArierAT uTbuD AV bosTäDer 
MeD goD TillgäNgligHeT ocH serVice.”
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konkretiserade MÅl

Mål 1

MÅl Mätetal MÅlvärde 2013

bostäder för äldre 
är moderna och 
ändamålsenliga

• Hemvårdsnämndens plan för investeringar Följsamhet av plan

det psykiska 
välmåendet bland 
unga ska öka

• Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
(LUPP)– psykisk ohälsa

Förbättrad andel unga som upplever ett 
ökat psykiskt välmående

nå fler människor 
i behov av social 
hjälp tidigare

• Socialtjänsten ska nå fler med tidiga 
 öppenvårdsinsatser och förebyggande 
arbete

Ökning

kultur och  sociala 
mötesplatser i 
vardagen för äldre 
ska öka

• Antal sociala mötesplatser Över 24

• Kulturinsatser för äldre Ökning

Mål 2

Mål 3

Mål 4
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ÖvergriPande MÅl

i möjligheternas Halmstad åker alla inom kommunen avgiftsfritt med kollektivtrafik och färdtjänst. 
 kollektivtrafiken är klimatsmart och det går snabbt och enkelt att ta sig fram överallt. Vi har ett välutvecklat  
nät av gång- och cykelvägar som används av många. Halmstad har goda förbindelser och anknytnings-
möjligheter till övriga sverige och kontinenten. Vi är en naturlig knutpunkt mellan oslo och Hamburg  
tack vare vår goda infrastruktur. 

Förbättrad och billigare kollektivtrafik
trafiken står för ungefär hälften av koldioxid-
utsläppen. därför är det ytterst angeläget att 
förändra våra resemönster. För att skapa ett hållbart 
resande behöver många ersätta bil med kollektivtrafik 
eller gång och cykel. För att uppmuntra till bilåkarnas 
 omställning och de som redan idag åker kollektivt 
vill vi sänka taxorna på bussresor och erbjuda ett så 
 kallat tusenkronorskort för Halmstads kollektivtrafik. 
För tusen kronor ska man kunna utnyttja kollektiv-
trafiken i Halmstad under ett helt år. dessutom 
vill vi utreda förbättringsmöjligheterna vad gäller 
turtätheten och linjedragningen. 

Gratis kollektivtrafik och färdtjänst för 75+
Pensionärer ska enkelt och billigt kunna förflytta sig 
i kommunen. därför ingår även färdtjänsten i det 
1000-kronorskort vi vill införa för kollektivtrafiken. Är 
man 75 år och äldre åker man fortfarande gratis med 
kollektivtrafiken under vissa tider på dygnet och då 
räknas även färdtjänsten in. 

god trafiksäkerhet i våra bostadsområden
Vid byggandet av nya bostadsområden bör man 
alltid beakta trafiksäkerheten och känslan av 
 trygghet. säkra cykelvägar ska anläggas och tunnlar 
och liknande byggnation som kan upplevas skapa 
 otrygghet bör undvikas. 

en klimatsmart kommun
Andelen av kommunens fordon som drivs med 
för nybart bränsle, till exempel biogas ska öka. Vi 
behöver gå över till fler hållbara transportalternativ 
och här bör kommunen vara en föregångare. Vi har 
därför satt som mål att energianvändningen från 
kommunens tjänsteresor ska minska och att andelen 
av kommunens fordon som drivs med förnybart 
bränsle ska öka. 

transportplanen leder till hållbart resande
2012-03-27 antog kommunfullmäktige ett 
handlings program för hållbara transporter. 
Handlingsprogrammet som sträcker sig fram till 
2030, visar den inriktning som Halmstad vill ge sitt 
arbete med trafikfrågor och hur prioriteringar mellan 
de olika trafikslagen ska göras. Handlingsprogrammet 
har tagits fram med grundvärderingen att trafiken 
ska vara en del i ett hållbart samhälle, ur ekonomisk, 
social och ekologisk synvinkel samt att väl fungerande 
transporter för medborgare och näringsliv är en 
förutsättning för ett fungerande samhälle.

I första hand ska åtgärderna som genomförs inom 
ramen för transportplanen gynna persontransporter 
med gång-, cykel- och kollektivtrafik samt gods-
transporter med järnväg och sjöfart. åtgärderna ska 
framförallt inriktas på att påverka transportbehov och 
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val av transportsätt samt ett effektivare utnyttjande 
av befintlig infrastruktur.

Cykel- och kollektivtrafik för miljön skull
Cykeln och kollektivtrafiken måste kunna kon kurrera 
med bilen om att vara de primära sätten att ta sig 
fram. satsningarna på att bygga ut kommunens 
cykelvägnät fortsätter därför. Vi anslår tio miljoner 
kronor om året 2013 och 2014 och 15 miljoner 
 kronor 2015 till genomförande av cykelplanen. 
Pengarna ska dels gå till att komplettera resterande 
delar av superstråken för cyklar så att de är färdiga 
2014, dels till att påbörja kompletteringen av 
huvudstråken i Halmstad. tanken är också att 
successivt trafiksäkra allt fler passager med bilvägar 
längs superstråken och huvudstråken. Vi anslår 
dessutom sju miljoner kronor till utbyggnad av en del 
av Kattegattleden.

sedan årsskiftet 2011/2012 är det Region Halland 
som har ansvar för kollektivtrafiken, men kommunen 
kan genom samverkan påverka inriktningen 
på kollektivtrafikens utveckling. Kommunen 
fortsätter också att planera staden för att stödja 
kollektivtrafiken. 

Planeringen av den andra etappen av Halmstads 
 resecentrum pågår för fullt. Vi avsätter 46 miljoner 
kronor under 2014 och 2015 för att den ska kunna 
bli färdig 2015. etappen innebär att det byggs 
 hållplatser för stadsbussarna på laholmsvägen i 
anslutning till Regionbussterminalen. det blir då 
lättare att byta mellan regionbuss och stadsbuss. 
tillsammans med den stationsbro mellan region-
bussterminalen och järnvägsstationen som byggs 

redan 2012 blir det också lättare att resa med buss till 
järnvägsstationen från de östra delarna av Halmstad. 
Andra etappen innebär också en liten uppvärmd 
 väntsal i anslutning till regionbussar och stadsbussar.

Halmstads resecentrum är också en viktig del i arbetet 
med att på ett miljövänligt sätt ta hänsyn till den 
regionförstoring som äger rum. När regionerna växer 
och människor i större utsträckning väljer bostadsort 
utifrån attraktivitet blir goda pendlingsmöjligheter en 
förutsättning för fortsatt utveckling av Halmstad och 
en konkurrensfördel för oss gentemot kommuner i 
vår omnejd. det är nödvändigt att kollektivtrafiken 
blir ett attraktivt alternativ till bilen även vid längre 
pendlingsresor.

Nya resvanor
transportstrategins viktigaste ambition är att skapa 
förutsättningar för att använda ”rätt transportslag 
till rätt resa”. För att göra det möjligt att välja mer 
hållbara transportslag görs satsningarna på gång-, 
cykel- och kollektivtrafik som tidigare nämnts.

Halmstads hamn – en regional tillväxtmotor
Halmstads hamn är en regional tillväxtmotor 
som kan utvecklas ytterligare för ett livskraftigt 
närings liv. genom satsningar på infrastruktur kan 
vi göra  Halmstads hamn ännu mer attraktivt och 
samtidigt mer ekologiskt hållbart. Vi vill, i linje med 
transportplanen, bygga ut järnvägsspår, inrätta 
omlastnings terminaler och utöka båttrafiken. 

resor 
& traFik

“cykelN ocH kollekTiVTrAFikeN MåsTe  
 kuNNA koNkurrerA MeD bileN oM ATT  
VArA De PriMärA säTTeN ATT TA sig FrAM.”
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konkretiserade MÅl

Mål 1

MÅl Mätetal MÅlvärde 2013 MÅlvärde 2014

till år 2020 ska 
andelen resor med 
kollektivtrafik 
samt gång- och 
cykeltrafik öka.

• Antal resor med buss Ökning 15 procent

• Antal resor med tåg Ökning

• Antal personer som går eller cyklar Ökning

trafikmiljön och 
säkerheten i våra 
bostadsområden 
ska vara god

• Trafiksäkerhet på gång-och cykelvägar 6,2 i SCB:s medbor-
garundersökning

•  Trafiksäkerheten på gator och vägar 6,4 i SCB:s medbor-
garundersökning

andelen av 
 kommunens 
 fordon som drivs 
med förnybart 
bränsle, till 
exempel  biogas 
ska öka.

• Andel fordon som drivs med förnybart 
bränsle

30 procent

energianvänd-
ningen från 
kommunens 
tjänsteresor ska 
minska

• Energianvändning i totalt använda MWh 10 procent

Halmstads hamn 
ska vara en 
regional  tillväxt-
motor

• Utbyggnad av järnvägsspår
• Inrättande av omlastningsterminaler
• Utökad båttrafik

Ökning

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5
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ÖvergriPande MÅl

i möjligheternas Halmstad mår människor bra i hela kommunen. livsvillkoren är goda tack vare möjlighet 
till arbete, trygga bostadsområden, en god välfärd och tillgång till rekreation. Denna utveckling har gjort att 
 fattigdom inte existerar i kommunen. Människor känner tillit till varandra. i vår kommun växer det samhälleliga 
intresset, engagemangen och egenkraften vilket stärker den gemensamma välfärden. 

trygghet i staden
I takt med att vi förtätar vår stad med bostäder 
ökar också behovet av att förbättra våra utemiljöer. 
 Känslan av trygghet är avgörande för vårt väl-
befinnande. Vi behöver mer och bättre förebyggande 
arbete i kommunens centrum och i kommunens 
ytterområden. 

trygga stråk ska genomkorsa vår kommun. 
 Promenadstråk, slingor och gröna mötesplatser ska 
underhållas och vara upplysta. gatlamporna ska vara 
tända och cykelvägarna ska underhållas. 

Vi stödjer även så kallade trygghetsvandringar 
där invånare kan vara med och påverka för att 
skapa trivsammare och tryggare stadsdelar. under 
vandringarna tittar man bland annat på skötseln av 
utemiljö, underhåll, buskar och belysning och tar upp 
vad som behöver åtgärdas.

För att skapa trygghet i staden behövs insatser från 
flera olika håll. Halmstads kommunala bostadsbolag 
HFAb har redan idag ett socialt engagemang, ett 
 engagemang som vi gärna ser utvecklas ytterligare. 
Fler privata aktörer kan även samverka med 
 kommunen i arbetet för ökad trygghet. dessutom 
kan föreningslivet medverka i olika evenemang 
genom så kallat samhällskontrakt där föreningar får 

bidrag till deras verksamhet mot att de hjälper till 
med nattvandringar och liknande när det händer 
saker i stan. 

trygghet hemma
trygghet måste också finnas i hemmet. Våld i nära 
 relationer kan inte tolereras. Vår bedömning är 
att det arbete som görs av Kriscentrum i Halmstad 
är mycket värdefullt. Alla som utsätts för våld i 
nära  relationer ska kunna få stöd här. Även för 
den som utsätter en partner för våld och som är 
beredd att ändra sitt beteende finns det hjälp. 
Verksamheten måste få fortsatt möjlighet till 
utveckling. besparingarna som gjorts av Femklövern 
ska återställas. ett gott stöd från Kriscentrum kan 
förhindra framtida sociala och ekonomiska kostnader 
i familjen samt för kommunen. 

Även kvinnojourens och brottsofferjourens arbete 
bör uppmärksammas. Jourernas arbete kan vara ett 
komplement till den kommunala verksamheten. 

insatser mot missbruk och våld i nära  
relationer
I Halmstad lever alltför många med omfattande 
missbruk av alkohol/narkotika, ofta i kombination 
med andra fysiska eller psykiska problem. så kallad 
samsjuklighet är vanlig. Halmstad har sedan länge 

tryggHet, säkerHet  
& FolkHälsa
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haft öppenvårdsinsatser för missbruk och har även 
satsat på öppenvård för familjer där det förekommit 
våld i nära relationer.  Halmstad växer och tyvärr 
även antalet personer som behöver hjälp och stöd 
för dessa problem. de satsningarna som gjorts på 
lättillgänglig öppenvård utan biståndsbeslut och med 
ett förebyggande perspektiv är inte längre tillräckliga. 
Alliansens besparingar har i stor utsträckning 
även drabbat dessa verksamheter. Vi satsar på 
förstärkningar av dessa verksamheter med uppgift att 
nå fler med tidiga insatser.

samverkan för bättre folkhälsa
Folkhälsoarbete handlar om planerade och 
systematiska insatser för att främja hälsa och 
förebygga sjukdom. genom att samverka med 
aktörer inom friskvård kan vi skapa förutsättningar 
för en bättre folkhälsa i de östra stadsdelarna och 
därmed verka för en god och jämlik folkhälsa i hela 
kommunen. givetvis är detta ett parallellt arbete med 
att skapa jobb och en större ekonomisk trygghet 
vilket även det påverkar folkhälsan stort. 

Halmstad ska vara den bästa kommunen i sverige 
för barn och unga att växa upp i. För att vi ska nå 
detta högt ställda mål krävs det ordentliga satsningar 
i den kommunala verksamheten. det är fullständigt 
oacceptabelt att det skiljer så mycket i hur våra barn 
och ungdomar växer upp. Alla barn har rätt till en 
trygg och god uppväxt.

ekonomisk trygghet
år 2010 levde över 2500 personer i Halmstad på 
ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag. 
695 av dessa personer var barn under 18 år1. Att 
behöva vara beroende av ekonomiskt bistånd skapar 
en enorm ekonomisk otrygghet samtidigt som det 
är en kostnad för kommunen. Andelen arbetslösa 
ungdomar under 25 år som får försörjningsstöd och 
därmed bidrag ökar hela tiden. samtidigt har andelen 
såväl unga som vuxna som är anslutna till en a-kassa 
minskat enormt sedan den borgerliga regeringen 
höjde avgifterna till a-kassan och försvårade villkoren 
för att få ut ersättning. Arbetslöshetsförsäkringen 
där medlemmarna betalar in pengar till systemet har 
alltså minskat till förmån för bidrag.

Vi vill öka den ekonomiska tryggheten och minska 
beroendet av försörjningsstöd/ekomiskt bistånd. 
detta ska vi göra genom en utbyggd generell välfärd 
och flertalet insatser för att skapa jobb.

1 enligt sveriges senaste officiella statistik från socialstyrelsen

ett Halmstad tillgängligt för alla 
sverige har ratificerat FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
konventionen gäller i sverige från och med 
2009-01-14. det betyder att sverige är juridiskt 
bunden av konventionens innehåll. Konventionens 
syfte är att undanröja hinder för personer med 
funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga 
rättigheter. Konventionen utgår ifrån grundläggande 
principer som jämlikhet och icke-diskriminering.

den 15 november 2010 antog eu-kommissionen 
”eu:s handikappstrategi 2010-2020” som fastställer 
att personer med funktionshinder har rätt att delta 
fullt ut och på lika villkor i samhället och ekonomin.

sveriges regering beslutade under våren 2011 
om en strategi för genomförandet av nationens 
funktionshinderspolitik under 2011-2016 och att de 
nationella målen ska ligga fast vilket innebär: ”en 
samhällsgemenskap som grund, ett samhälle som 
utformas så att människor med funktionsnedsättning 
i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och 
jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, 
män och kvinnor med funktionsnedsättning samt 
att förebygga och bekämpa diskriminering och 
att skapa förutsättningar för självständighet och 
självbestämmande”.

Kommunala Handikapprådets referensgrupp med 
samtliga lokala funktionshinderorganisationer 
representerade arbetar utifrån tankar som följer idén 
om full tillgänglighet och deltagande i samhället, 
inflytande/dialog och självbestämmande över sin 
person.

Arbetet med att bygga ett samhälle för alla ska ta 
ny kraft och alla nämnder och bolag ska engagera 
sig i arbetet utifrån sina uppdrag och förutsättningar 
och sträva mot ett ännu bättre och mer användbart 
samhälle för alla. I syfte att nå det, ska alla nämnder 
och bolag:

inom sitt område bevaka och driva 
tillgänglighetsarbetet framåt, samt i sin 
verksamhetsberättelse rapportera en samlad bild av 
verksamhetens tillgänglighetsfrågor till den egna 
organisationen och till kommunstyrelsen.
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konkretiserade MÅl

Mål 1

MÅl Mätetal MÅlvärde 2013

känslan av 
 trygghet hos 
Halmstadborna 
ska öka

• Nöjd-medborgar-index – trygghet 65

• Antal misshandelsanmälningar ----

kommunen ska 
arbeta för att 
förebygga och 
motverka våld i 
nära relationer

• Uppföljning av kriscentrums arbete Genomförd

en bra folkhälsa 
ska råda i hela 
kommunen

• Ohälsotal 24

• Andelen som upplever hälsobesvär Minskning lokal uppföljning av 
 ungdomspolitiken (LUPP) -hälsobesvär

• Medlemsantal i det lokala föreningslivet Ökning

Fler hushåll i 
 Halmstad har 
 ekonomisk 
 trygghet

• Antal hushåll med försörjningsstöd Färre än 1400

• Varav: barnfamiljer personer under 30 år Minskning

Halmstad ska vara 
tillgängligt för alla 

• Andel kommunala lokaler som är tillgäng-
liga (enligt tillgänglighetslagen)

100 procent

• Antal platser där Halmstadbor känner sig 
trygga

Ökning enligt polisens trygghetsmätning

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 4
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ÖvergriPande MÅl

i möjligheternas Halmstad är utbudet av upplevelser mångsidigt för invånare och besökare. Turismen är en 
viktig näringslivsgren året runt som lockar många besökare. Halmstadbor i alla åldrar har god tillgång till 
 arrangemang och aktiviteter inom kultur och idrott. Det finns också mötesplatser över generationsgränserna. 
Det finns ett icke-kommersiellt utbud för alla.

Föreningspaketet – en satsning på våra 
föreningar
Vi vill ha ett levande Halmstad med ett brett 
föreningsliv. det är viktigt att vi satsar på 
breddidrotten och då främst på våra barn och 
ungdomar, i hela kommunen. Föreningslivet skapar 
sammanhang och en meningsfull fritid för många 
unga. Allas möjlighet till idrottsaktiviteter bygger på 
ett starkt föreningsliv, välanpassade lokaler, goda 
förbindelser samt ett stort frivilligt engagemang.

en satsning på föreningslivet ger inte bara ett 
levande föreningsliv utan också positiva effekter 
på folkhälsan. undersökningar visar att vår stad är 
oerhört segregerad med ett enormt mycket sämre 
folkhälsotal på Öster än i Väster. Vi vill ha en god och 
jämlik folkhälsa i hela kommunen. därför föreslår vi 
att det görs en satsning på föreningslivet i våra Östra 
stadsdelar. 

För att alla våra goda ambitioner ska fungera krävs 
det att vi ökar på det kontantstöd som vi idag betalar 
ut till föreningarna. ett kontantstöd som ständigt 
ifrågasätts och diskuteras inom Femklövern. För oss 
är det självklart att öka på exempelvis det lokala 
aktivitetsstödet så att föreningarna får en någorlunda 
rimlig situation att bedriva sin verksamhet.

Idag vet vi att över trettio föreningar driver sin 
egen anläggning. detta tycker vi de ska fortsätta 
med och gärna att det blir fler föreningar som 
provar på denna driftsmodell. däremot måste dessa 
föreningar ges  ordentliga förutsättningar för att sköta 
sin anläggning. dels vill vi ge bättre ekonomiska 
förutsättningar med bidrag både till skötseln och 
via det investeringsstöd som vi så länge haft med i 
budgetar, dels genom att hitta samordningsfördelar 
med övriga kommunala förvaltningar och bolag.

ett exempel på det sista kan vara ett utökat 
samarbete med Halmstads energi och miljö (Hem) 
vad det gäller energilösningar. ett annat exempel 
är den satsning vi gör på arbetsmarknadsprojekt 
för unga där stora pengar finns avsatta för att 
till exempel rusta upp idrottsplatser runt om i vår 
kommun.

stödet till föreningslivet handlar dock inte 
enbart om det ekonomiska utan också om att 
stödja nyrekrytering och kompetensutveckling 
av ledare. därför föreslår vi att det skapas en 
ledarskapsakademi, där högskolan, idrottens 
organisationer och kommunen gör gemensam sak för 
att utveckla ledarskapet i föreningslivet.
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lyft idrotten 
ett exempel på satsningar är vår idrottssatsning i 
Oskarström. Ny idrottshall med lokaler, även för 
brottningen som så väl behöver detta. en annan 
idrottssatsning är idrottshallen i snöstorp som 
äntligen blir byggd. barnen och ungdomarna i 
snöstorp har väntat länge på att få funktionsdugliga 
lokaler för sin verksamhet. 

Att bygga idrottshallar vet vi ger en god effekt inte 
minst för föreningslivet i Halmstad, men vi tycker 
samtidigt att det viktigt att skapa mötesplatser 
av spontan karaktär. ett sådant exempel är 
spontanidrottsplatsen på Vallås. Vi har mycket goda 
erfarenheter från den på Andersberg, så nu går vi 
vidare med nästa bostadsområde.

Rusta upp Örjansvall
För att få en ännu bättre upplevelsestad vill vi också 
rusta upp Örjansvall. genom att etappvis förändra 
Örjansvall skapar vi en modern fotbollsarena med 
karaktär och patina. 

Örjans vall uppfyller inte de krav svenska Fotboll-
förbundets ställer för spel i Allsvenskan från och med 
år 2014.

Kommunfullmäktige uttalade redan 2007 att det är 
viktigt att Halmstad har en modern fotbollsarena. 
Fullmäktige konstaterade samtidigt att det ”för 
närvarande inte är möjligt att inom en nära 
framtid med kommunala medel uppföra en ny 
fotbollsarena. Kommunfullmäktige är dock beredd 
att beakta förslag som innebär att en väsentlig del av 
kostnaderna bärs av utomstående intressenter.”

efter det beslutet har ingen anmält intresse av att 
delfinansiera projektet i en sådan omfattning att det 
varit möjligt att gemensamt uppföra en ny arena.

därmed saknas det förutsättningar för en ny arena. Vi 
väljer därför att bygga om Örjans vall och avsätter för 
ändamålet 75 miljoner kronor under planperioden. 
Arenan ska stå klar till vårsäsongen 2015.

en kommun med ett brett kulturutbud 
Halmstad ska vara en kommun med ett brett 
kulturutbud med något för alla Halmstadbor. Vi 
vill att det ska finnas allt ifrån teaterföreställningar 
till konstutställningar att gå på men vi vill även 
uppmuntra kommuninvånarnas eget skapande. Vi 
vill erbjuda intressanta och spännande mötesplatser 
där invånarnas egen kreativitet tas tillvara. exempel 
på detta är Kulturhuset, Halmstads teater och 
ungdomshuset Nolltrefem. 

Vi vet idag att varje krona satsad på folkbildning ger 
fem kronor i mervärde. Olika former av folkbildning 
och eget skapande ger goda effekter på folkhälsan 
och skapar en känsla av samhörighet mellan 
invånarna.

en levande turism och upplevelsenäring
Att Halmstad ska utvecklas som besöksort är vi 
nog alla överens om. Vi pratar ständigt om att vår 
kommun lever upp på sommaren med sköna bad 
och stränder i världsklass. Vi i socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet pratar också om hur 
upplevelsenäringen kan få bättre förutsättningar året 
runt. ett rikt kulturliv med både kommuninvånare 
och besökare som aktiva deltagare i de olika 
arrangemangen skapar social samhörighet samtidigt 
som det utvecklar besöksnäringen. 

Halmstad som en internationell konststad
Halmstad ska göra sig känt som en internationell 
konststad. Vi har förutsättningarna med mjellby 
konstmuseum, stadsgalleriet och mindre 
privata gallerier. Konsten ger inte bara glädje åt 
Halmstadborna utan är även ett bra sätt att stärka 
Halmstad som en attraktiv upplevelsestad och 
förbättra turistnäringen i kommunen. 

“Vi Vill erbJuDA iNTressANTA ocH  sPäNNANDe 
MÖTesPlATser Där iNVåNArNAs egeN 
 kreATiViTeT TAs TillVArA. ”
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konkretiserade MÅl

Mål 1

MÅl Mätetal MÅlvärde 2013

kommunen ska  
ha en levande 
breddidrott 

• Andel utnyttjande av hallar och lokaler 
för breddidrotten

80 procent bokningsgrad på stora 
 idrottshallar inomhus

• Föreningsbidragens fördelning Jämställd mellan pojkar och flickor

Halmstad ska ha 
ett brett kultur-
utbud som är 
tillgängligt för alla

• Nöjdhet med kulturutbudet enligt  
kulturundersökningen

Över 55 procent ska ge betyget 4 eller 5

• Antal arrangemang som kommunen 
genomför

Ökning

• Antal elever i kulturskolan Ökning

• Antal medlemmar i kulturföreningar Ökning

• Antalet medlemmar i idrottsföreningar Ökning

• Antal aktiviteter i folkbildnings-
verksamheten

Ökning enligt Hallands bildningsförbunds 
mätning

eget kultur-
skapande ska 
uppmuntras

• Antal kulturföreningar Ökning

• Nöjdhet med kulturutbudet enligt  
kulturundersökningen

Över 55 procent ska ge betyget 4 eller 5

turism-och 
upplevelse-
näringen ska öka

• Besöksnäringsintäkt Ökning

• Antal gästnätter Över 350 000

• Antal genomförda arrangemang Ökning

Halmstad ska vara 
en känd konststad 
med nationell och 
internationellt 
utbud

• Besök på Mjellby konstmuseum, 
 Stadsgalleriet och Hallands Konstmuseum

Ökning

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5
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i föreliggande kapitel redogörs för de kommunala bolagens budget/plan alternativt strävan  
till avkastning för perioden 2013-2015.

5.1 Helägda bolag

koncernen Halmstads rådhus ab 
de kommunala bolagen är en del av kommunens 
samlade verksamhet. I syfte att ge bolagen tydliga 

förutsättningar för att planera verksamheten tar detta 
planeringsdirektiv ställning till bolagens budget/plan, 
alternativt strävan till avkastning, för perioden  
2013-2015.

kaPitel 5 Hel- OCH delÄgdA bOlAg

resultatbudget
Mkr

Bokslut
2011

Prognos*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015 Not.

Halmstads Rådhus AB -39,3 -28,0 -28,0 -26,0 -26,0

Halmstads Näringslivs AB -10,3 -11,0 -11,3 -11,5 -11,6

Halmstads Flygplats AB -10,1 -15,1 -14,7 -16,5 -18,0

Halmstad & Co AB -32,4 -27,2 -30,7 -28,3 -28,8 1.

Summa resultat efter finansnetto -92,1 -81,3 -84,7 -82,3 -84,4

avkastning  
% enl ägardirektiv

Bokslut
2011

Budget
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015 Not.

HFAB-koncernen 4,8 4,0 4,0 4,0 4,0

HEM-koncernen 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Halmstads stadsnät AB 16,7 7,0 4,0 4,0 4,0 2.

Halmstad Hamn AB 1,9 4,0 4,0 4,0 6,5 3.

AB Industristaden-koncernen 2,8 4,5 4,5 4,5 4,5

investeringsbudget (netto)
Mkr

Bokslut
2011

Prognos*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015 Not.

Halmstads Rådhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Halmstads Näringslivs AB 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Halmstads Flygplats AB 1,9 14,9 31,3 10,3 6,4

Halmstad & Co AB 14,8 11,7 0,8 0,5 0,5

Delsumma 16,7 26,6 32,2 10,9 7,0

HFAB-koncernen 110,2 300,0 300,0 330,0 250,0

HEM-koncernen 183,9 222,9 375,0 142,0 137,0

Halmstads stadsnät AB 16,8 31,4 24,2 29,4 29,4

Halmstad Hamn AB 9,8 12,0 33,5 3,0 0,0

AB Industristaden-koncernen 1,1 14,7 1,0 1,0 1,0

Delsumma 321,8 581,0 733,7 505,4 417,4

Summa 338,5 607,6 765,9 516,3 424,4

*avser helårsprognos per 31 mars 2012
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Förutsättningar
utdelning från HFAb skall lämnas till moderbolaget 
Halmstads Rådhus Ab med belopp enligt 
begränsningsregeln.  

1. Halmstad & Co Ab:s budget för 2013 har ökats 
med 2,5 mkr för dam-em i fotboll samt 0,5 mkr för 
utveckling av sommararrangemang i Norre Katts park 
som ett återkommande evenemang.

2. Halmstads stadsnät Ab skall under perioden 
2013-2015 skapa förutsättningar för 90 procent 
av hushållen i samtliga tätorter inom Halmstads 
kommun att ha möjlighet att vara uppkopplade 
med minst 100 mb/s senast 2020. bolaget skall 
under utbyggnadsfasen sträva efter en genomsnittlig 
avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 
4,0 procent. bolaget skall långsiktigt sträva efter 
en genomsnittlig avkastning på totalt kapital 
motsvarande lägst 7,0 procent.

3. Halmstad Hamn Ab skall i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut i december 2011 under 
perioden 2012-2014 sträva efter en genomsnittlig 
avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,0 
procent, med målsättning att därefter återgå till lägst 
6,5 procent.

Övrigt
Huvudprincipen är att bolagen skall bära samtliga 
kostnader som är hänförliga till verksamheten.

Reglerna gällande resultatbalansering och 
ombudgetering för kommunens förvaltningar är 
även tillämpliga på kommunens helägda bolag. 
bedömning av detta sker årligen i samband med 
Halmstads Rådhus Ab:s första styrelsemöte. Avseende 
bolag med angivna procentuella avkastningskrav 
gäller annan princip angivet i respektive ägardirektiv. 

5.2 delägda bolag
budgetmässig hantering av samtliga delägda bolag 
sker enligt avtal.

Hallwan ab 
bolaget är ett samägt bolag med Hylte, Kungsbacka 
och laholms kommun. Halmstads kommuns ägda 
andel uppgår till 25 %.

ab Hallands konstmuseum, Halmstad 
bolaget är bildat under 2010 och samägt med Region 
Halland. Halmstads kommuns ägda andel uppgår till 
49 %.



– 60 –Planeringsdirektiv med budget 2013-2015

5.3 sPeciFikation  av Helägda bolags  
investeringar

bolag 
Mkr

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Inventarier mm, 5 år 0,1 0,1 0,1

Summa Halmstads Näringslivs AB 0,1 0,1 0,1

Inventarier, utrustning, material mm, 10/5 år 0,5 0,5 3,8

Räddningsbil, 10 år 5,0 5,5

Snöslunga, 10 år 3,0

Friktionsmätningsbil, 15 år 0,8

Anläggningar, material mm, 20 år 2,1

Omtoppning bana, 20 år 17,0

Banbreddning, 30 år 8,3

Flyg- och miljösäkerhet, 10 år 0,5 0,5 0,5

Summa Halmstads Flygplats AB 31,3 10,3 6,4

Halmstad Teater, 10 år 0,3 0,3 0,3

Inventarier mm, 5 år 0,5 0,2 0,2

Summa Halmstad & Co AB 0,8 0,5 0,5

Värdehöjande renovering, 50 år 1,0 1,0 1,0

Summa AB Industristaden-koncernen 1,0 1,0 1,0

Summa HFAB-koncernen 300,0 330,0 250,0

Summa HEM-koncernen 375,0 142,0 137,0

Summa Halmstads stadsnät AB 24,2 29,4 29,4

Summa Halmstad Hamn AB 33,5 3,0 0,0

SUMMA investeringar (netto) 765,9 516,3 424,4
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Här redovisas dels kommunens finansiella mål, dels budgeten för  
2013 och plan för 2014 och 2015.

kaPitel 6 budget

6.1 Finansiella MÅl

I kommunallagens 8 kapitel stadgas bland annat att:

”För ekonomin skall anges de finansiella mål som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning”.

Kommunens viktigaste finansiella mål är följande:

• Resultatet skall vara positivt i en sådan 
nivå att det egna kapitalet över tiden är realt 
värdeskyddat

Att det egna kapitalet skall vara realt värdeskyddat 
innebär att nivån på kommunens resultat måste 
vara så hög att det minst motsvarar inflationens 
urholkande effekt på förmögenhetsmassan, för att på 
så vis garantera att förmögenheten inte realt minskar 
över tiden och för kommande generationer.

med ett inflationsantagande om 1,1 procent för år 
2013 borde resultatnivån behöva uppgå till ungefär 
30 mkr för budgetåret för att nå det finansiella målet.

de senaste åren har kommunen emellertid erhållit 
mycket goda resultat, närmare 300 mkr i snitt den 
gångna femårsperioden, och det finansiella målet är 
uttryckt så att det är över tid som målet skall nås.

detta har beaktats när den resultatmässiga 
målsättningen för år 2013 sätts till 21 mkr.

För att bevara en hållbar och god finansiell ställning 
i Halmstads kommun, som beaktar kommande 

generationers behov av kommunal service och krav 
på kvalitet, behöver resultatmålet kompletteras med 
andra finansiella målsättningar.

Kommunen vill därför också kunna leva 
upp till finansiella målsättningar för såväl 
investeringsvolymerna som den långsiktiga 
betalningsstyrkan.

Kommunen vill kunna leva upp till följande finansiella 
mål för investeringsvolymen:

• Nettoinvesteringarna, exklusive investeringar 
som görs inom affärsdrivande verksamhet, 
skall över tiden inte överstiga summan av årets 
resultat och årets avskrivningar

målformuleringen skapar en sund ekonomisk 
begränsning av investeringsvolymen vilken dels tillåter 
investeringar som genomförs inom affärsmässig 
verksamhet, dels medger en på lång sikt stabil 
och gradvis ökning av investeringsvolymerna. 
Om målet uppfylls innebär det dessutom att 
eventuellt lånebehov för den kommunala driften 
endast bör uppstå för de investeringar som görs 
inom affärsdrivande verksamhet, vilket kan anses 
vara förenligt med intentionerna i begreppet 
god ekonomisk hushållning. I praktiken innebär 
målsättningen att Halmstads kommun under 
normalår genomsnittligen kan investera för mellan ca 
300 till ca 350 mkr.

I föreliggande planeringsdirektiv med budget är 
de budgeterade investeringsmedlen för höga i 
genomsnitt för att målsättningen skall kunna anses 



– 62 –Planeringsdirektiv med budget 2013-2015

kaPitel 6 budget

vara uppnådd. den höga investeringsnivån innebär 
att kommunen behöver öka sin upplåning.
Kommunen vill kunna leva upp till följande finansiella 
mål för den långsiktiga betalningsstyrkan:

•	soliditeten, inklusive total pensionsskuld men 
exklusive koncernintern nyupplåning, skall inte 
försämras

soliditet, det vill säga eget kapital i förhållande 
till totala tillgångar, är ett vedertaget mått för att 
beskriva långsiktig betalningsstyrka. Ju högre soliditet 
en kommun har desto större är det finansiella 
handlingsutrymmet.

då Halmstads kommun har en betydande utlåning 
till de bolag som ingår i koncernbolaget Halmstads 
Rådhus Ab, och då kommunens andel av dessa 
bolags upptagna lån kan komma att ökas, exkluderas 
nyupplåningen i måttet på grund av att det i annat 
fall skulle försämras utan att kommunens långsiktiga 
betalningsstyrka i egentlig mening försvagas. I 
Halmstads kommun benämns detta soliditetsmått 
justerad soliditet.

I föreliggande planeringsdirektiv med budget 
beräknas den justerade soliditeten förbättras något år 
2013 jämfört med prognosen för 2012, vilket innebär 
att målsättningen förväntas uppnås.

6.2 skattesats

I föreliggande förslag på planeringsdirektiv med 
budget är skattesatsen ökad med 0,25 procent, till 
20,68 procent.

6.3 uPPräkningsFaktorer
I planeringsdirektivet med budget har samtliga medel 
för beräknad, avtalsmässig, lönekostnadsutveckling 
och lönepolitiska satsningar reserverats centralt i 
likhet med tidigare år.

den budgetmässiga inflationskompensationen är satt 
till 1,0 procent för år 2013.

uppräkningsfaktorn för kommunens internhyror är 
satt till -2,9 procent för år 2013, vilket innebär att de 
interna hyrorna kommer att sänkas. 

Internpriset för el är för år 2013 satt till 84 öre 
per kWh, inklusive elskatt och övriga avgifter men 
exklusive moms och elnätsavgift, innebärande en 
sänkning jämfört med föregående år.
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resultatbudget
Löpande priser i kkr

Bokslut
2011

Prognos
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015 Not.

Resultat före avskrivningar -3 540 110 -3 669 551 -3 839 383 -3 939 989 -4 080 004 1.

Avskrivningar -237 700 -249 418 -254 076 -273 565 -289 126 2.

Pensionskostnader -245 390 -254 306 -259 299 -266 644 -277 820

Verksamhetens nettokostnad -4 023 200 -4 173 276 -4 352 758 -4 480 198 -4 646 950 3.

Skatteintäkter och utjämning 4 063 246 4 100 199 4 283 781 4 417 949 4 577 411 4.

Andra skatter och ersättningar 47 113 4 950 5 000 5 050 5 075 5.

Finansiella kostnader -8 600 -12 445 -12 318 -17 040 -26 527 6.

Finansiella intäkter 153 441 106 736 97 732 87 672 91 155 7.

Resultat efter finansnetto 232 000 26 164 21 437 13 434 163

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Förändring eget kapital 232 000 26 164 21 437 13 434 163

Justering enligt balanskrav: -45 900 0 0 0 0

     därav extraordinärt fastighetsunderhåll 0 0 0 0 0

     därav realisationsresultat fastigheter -27 200 0 0 0 0

     därav realisationsresultat värdepapper -18 700 0 0 0 0

Resultat enligt balanskrav 186 100 26 164 21 437 13 434 163

Nyckeltal

Verksamhetens nettokostnad

i % av skatteintäkter 97,9 101,7 101,5 101,3 101,4

Verksamhetens nettokostnad inkl

finansnetto i % av skatter 94,4 99,4 99,5 99,7 100,0

Finansnettots andel i % av

verksamhetens kostnader 3,6 2,3 2,0 1,6 1,4

6.4 budgetsaMManställning

kaPitel 6 budget
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balansbudget Bokslut
2011

Prognos
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015 Not.

Tillgångar

Anläggningstillgångar 7 869 800 8 073 710 8 297 494 8 496 062 8 643 651

     därav pensionsmedel 756 004

Omsättningstillgångar 713 200 718 284 724 097 749 244 765 064

     därav likvida medel 78 500 70 890 63 755 75 631 77 847

S:a tillgångar 8 583 000 8 791 994 9 021 591 9 245 306 9 408 715

Skulder och egeT kapiTal

Kortfristiga skulder 1 189 500 1 373 290 1 582 556 1 793 428 1 955 923

     därav kortfristig upplåning 198 400 348 400 523 400 698 400 823 400

Låneskuld kommunen 23 500 22 500 21 500 20 500 19 500

S:a skulder 1 213 000 1 395 790 1 604 056 1 813 928 1 975 423

Avsatt till pensioner 69 800 69 840 69 734 70 143 71 894 8.

Eget kapital 7 068 200 7 300 200 7 326 364 7 347 801 7 361 235

Årets resultat 232 000 26 164 21 437 13 434 163

S:a eget kapital 7 300 200 7 326 364 7 347 801 7 361 235 7 361 398

S:a skulder och eget kapital 8 583 000 8 791 994 9 021 591 9 245 306 9 408 715

Ansvarsförbindelser

Pensionsskuld 1 645 356 1 655 618 1 641 845 1 615 490 1 621 562 9.

Pensionsskuld inkl skatt 2 044 519 2 057 271 2 040 157 2 007 408 2 014 953 9.

Borgensförbindelser 1 133 300 1 133 300 1 133 300 1 133 300 1 133 300

nyckeltal

Soliditet 85,1 83,3 81,4 79,6 78,2

Soliditet inkl pensionsskuld o skatt 61,2 59,9 58,8 57,9 56,8

Justerad Soliditet * 59,6 58,2 58,3 57,9 56,8

Skuldsättningsgrad i % 14,1 15,9 17,8 19,6 21,0

Genomsnittlig räntekostnad i % 0,7 0,9 0,8 0,9 1,3

* Se beskrivning under rubriken  
Finansiella mål

kaPitel 6 budget
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finansieringsbudget Bokslut
2011

Prognos
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015 Not.

Driftredovisning

Årets resultat 232 000 26 164 21 437 13 434 163

Avskrivningar 237 700 249 418 254 076 273 565 289 126

Avsättning pension, inkl skatt/ränta 5 356 40 -106 409 1 751 9.

Övr ej likviditetspåverkande poster -27 200 0 0 0 0

S:a medel från verksamheten 447 856 275 622 275 407 287 408 291 041

Förändringar fordringar -129 600 -12 694 -12 948 -13 272 -13 603

Förändringar skulder 82 100 33 790 34 266 35 872 37 494

S:a fordringar och skulder -47 500 21 096 21 318 22 601 23 891

Förändring likvida medel drift 400 356 296 718 296 724 310 009 314 932

Investering och finansiering

Investeringsnetto, inkl värdepapper -594 950 -553 328 -552 860 -472 133 -436 715

Upplåning 0 150 000 175 000 175 000 125 000 10.

Amortering lån -500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Utlämnade lån 0 -173 731 -92 348 -143 138 -114 361

Amortering utlämnade lån 263 450 273 731 167 348 143 138 114 361

S:a investering och finansiering -332 000 -304 328 -303 860 -298 133 -312 715

Förändring likvida medel inv & fin -332 000 -304 328 -303 860 -298 133 -312 715

Total förändring likvida medel 68 356 -7 610 -7 136 11 876 2 217

Nyckeltal

Intern finansiering av

nettoinvesteringar i % 75,3 49,8 49,8 60,9 66,6

kaPitel 6 budget
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6.5 noter 

1. resultat före avskrivningar, eller netto-
kostnadernas fördelning på nämnder och 
 verksamhetsområden, framgår under rubriken 
 ”specifikation av verksamheter - ekonomiska ramar”

2. avskrivningar. Avskrivningar av anläggnings-
tillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod. Vägledning har erhållits 

av sveriges Kommuner och landstings förslag till 
avskrivningstider.

3. verksamhetens nettokostnad är framräknad 
enligt följande:

a. driftredovisningens nettokostnad utgörs 
av verksamheternas nettokostnader, inklusive 
oförutsedda poster och reserver för löneavtalsutfall.

b. Internräntan beräknas som en annuitet för 
femåriga lån för de verksamheter som inte tillämpar 
sluten redovisning. För verksamheter med sluten 
redovisning ingår internränta för kommuninternt 
upptagna lån.

c. För att erhålla en rättvisande bild av kommunens 
kostnader för framtida pensionsåtaganden belastas 
de olika verksamheterna med ett internt pålägg 
om 6,83 procent på utgående pensionsberättigad 
lön. Pålägget avser att fastställa den genomsnittliga 
kostnaden för alla inom pensionsavtalets ram och 
skall spegla kostnaden för ett års nyintjänande av 
pensionsförmåner för de anställda. dessa interna 
kostnader uppsamlas här som en kommunintern 
intäkt.

d. Avsättningen till pensionsskuld är beräknad utifrån 
den så kallade blandmodellen och avser kostnader, 
inklusive finansiella kostnader och löneskatter, 
för årets nyintjänande minskat med beräknade 
utgående pensioner för den del som inte omfattas av 
individuella delar eller av försäkringslösningar.

e. Pensionsutbetalningar och pensioner, individuell 
del avser dels löpande utbetalningar för redan 
pensionerade, dels kostnader för den premiebaserade 
delen i pensionsavtalet.

verksamHetens  
nettokostnad

Bokslut
2011

Prognos
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Driftredovisningens nettokostnad (a) -4 082 180 -4 222 045 -4 389 305 -4 532 925 -4 701 708

Kalkylerad internränta (b) 159 981 156 385 144 978 163 706 171 587

Internt pålägg pensioner (c) 144 389 146 690 150 868 155 666 160 990

Avsättning pensionsskuld, inkl ränta (d) -5 356 -40 106 -409 -1 751

Pensionsutbetalningar (e) -117 027 -125 087 -126 191 -128 456 -133 006

Pensioner, individuell del (e) -123 007 -129 179 -133 214 -137 779 -143 063

Summa: -4 023 200 -4 173 276 -4 352 758 -4 480 198 -4 646 950

kaPitel 6 budget
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4. skatteintäkter och utjämning. Intäkterna består 
till största del av kommunens eget skatteunderlag, 
det vill säga kommuninnevånarnas erlagda 
kommunalskatt, samt bidrag och avgifter inom 
kostnads-, inkomst- och lss-utjämningssystemen. I 
beloppen ingår också prognostiserade intäkter för 
fastighetsavgiftsmedel.

5. andra skatter och ersättningar. Intäkterna 
består i huvudsak av särskild momsåterbäring för 
framförallt blockförhyrda äldreboenden. enligt särskilt 
avtal med landstinget Halland erhålls även ett årligt 
bidrag om ca 1,3 mkr avseende sjukvårdsartiklar.

6. Finansiella kostnader består i huvudsak av räntor 
på prognostiserad upplåning.

7. Finansiella intäkter består av avkastning på 
räntebärande placeringar, räntebidrag och räntor på 
utlånade medel till de kommunala bolagen samt av 
budgeterad ränteavkastning från Halmstads Rådhus 
Ab på den revers som finansierade övertagandet av 
de i koncernen ingående bolagen i samband med 
koncernbildandet.

8. avsatt till pensioner. enligt kommunal 
redovisningslag skall pensionsskuld som avser 
intjänandeperiod före 19980101 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. upptaget belopp, som inkluderar 
särskild löneskatt, avser intjänande av pensionsrätt 
efter denna tidpunkt och som ej omfattas av 
individuella avgifter eller försäkringslösningar, det vill 
säga särskilda och kompletterande ålderspensioner 
samt garantipensioner.

9. ansvarsförbindelse – Pensionsskuld. enligt 
kommunal redovisningslag skall pensionsskuld 
som avser intjänandeperiod före 19980101 endast 
redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en 
skuld.

10. upplåning. under planperioden behöver 
kommunen nyupplåna för att behålla en rimlig 
likviditetsnivå. Vid utgången av planperioden 
beräknas kommunens skuld uppgå till 823 mkr.

kaPitel 6 budget
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6.6 sPeciFikation av anslag - ekonoMiska raMar

kommunfullmäktige
Anslag 010 Kommunfullmäktige

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 12 459 11 309 11 947 11 947 11 947

   Därav avskrivningar 126 126 0 0 0

   Därav internränta 19 20 0 0 0

Intäkter 0 210 212 212 212

Nettokostnad/Anslag 12 459 11 099 11 735 11 735 11 735

SUMMA KOMMUNFULLMÄKTIGE 12 459 11 099 11 735 11 735 11 735

kommunstyrelse
Anslag 011 Kommunstyrelse

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 12 599 31 942 24 048 24 048 24 048

   Därav avskrivningar 0 0 0 0 0

   Därav internränta 0 0 0 0 0

Intäkter 660 0 0 0 0

Nettokostnad/Anslag 11 939 31 942 24 048 24 048 24 048

Anslag 031 Stadskontor
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 113 983 122 798 119 736 117 472 116 552

   Därav avskrivningar 5 026 8 410 6 009 3 931 3 236

   Därav internränta 798 1 317 1 201 746 520

Intäkter 43 202 40 255 37 239 36 459 35 143

Nettokostnad/Anslag 70 781 82 543 82 497 81 013 81 409

Anslag 090 Övrig gemensam verksamhet
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 39 925 0 0 0 0

   Därav avskrivningar 4 006 0 0 0 0

   Därav internränta 635 0 0 0 0

Intäkter 20 230 0 0 0 0

Nettokostnad/Anslag 19 695 0 0 0 0

Anslag 291 Skogsförvaltning
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 1 431 1 137 1 132 1 132 1 132

   Därav avskrivningar 3 3 3 3 3

   Därav internränta 75 74 68 68 68

Intäkter 23 191 848 848 848 848

Nettokostnad/Anslag -21 760 289 284 284 284
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Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 86 589 96 353 93 173 99 073 115 087

   Därav avskrivningar 11 282 11 811 13 500 18 234 28 549

   Därav internränta 13 834 13 822 14 475 17 441 23 140

Intäkter 87 471 83 021 86 887 93 875 107 650

Nettokostnad/Anslag -882 13 332 6 286 5 198 7 437

Anslag 370 Kollektivtrafik
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 59 602 6 179 15 429 22 429 24 429

   Därav avskrivningar 0 0 0 0 0

   Därav internränta 0 0 0 0 0

Intäkter 0 0 0 0 0

Nettokostnad/Anslag 59 602 6 179 15 429 22 429 24 429

Anslag 371 Färdtjänst
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 24 655 28 614 26 114 26 114 28 114

   Därav avskrivningar 0 0 0 0 0

   Därav internränta 0 0 0 0 0

Intäkter 0 0 0 0 0

Nettokostnad/Anslag 24 655 28 614 26 114 26 114 28 114

SUMMA KOMMUNSTYRELSE 164 030 162 899 154 658 159 086 165 721

byggnadsnämnd
Anslag 071 Byggnadskontor

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 29 312 29 874 29 479 29 465 29 424

   Därav avskrivningar 402 303 299 282 246

   Därav internränta 87 63 58 61 56

Intäkter 22 565 22 214 22 436 22 436 22 436

Nettokostnad/Anslag 6 747 7 660 7 043 7 029 6 988

SUMMA BYGGNADSNÄMND 6 747 7 660 7 043 7 029 6 988

serviCenämnd
Anslag 200 Servicekontor

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 15 763 15 389 15 456 18 453 15 452

   Därav avskrivningar 37 17 4 1 1

   Därav internränta 3 2 1 1 1

Intäkter 12 452 12 239 12 361 12 361 12 361

Nettokostnad/Anslag 3 311 3 150 3 095 6 092 3 091

Anslag 201 Kontorsservice
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 28 036 31 935 32 078 32 079 31 963

   Därav avskrivningar 245 250 394 394 290

   Därav internränta 39 38 50 51 39

Intäkter 28 633 32 535 32 678 32 679 32 563

Nettokostnad/Anslag -597 -600 -600 -600 -600
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Anslag 202 Städ- och måltidsservice
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 215 508 209 341 216 007 220 825 226 025

   Därav avskrivningar 1 257 1 357 1 256 1 295 1 216

   Därav internränta 240 267 240 240 240

Intäkter 216 119 209 341 216 007 220 825 226 025

Nettokostnad/Anslag -611 0 0 0 0

Anslag 203 IT-service
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 89 091 92 446 89 556 91 060 95 324

   Därav avskrivningar 15 065 28 240 24 263 26 232 28 686

   Därav internränta 753 1 725 1 504 1 280 1 344

Intäkter 88 857 92 446 89 556 91 060 95 324

Nettokostnad/Anslag 234 0 0 0 0

Anslag 204 Kommuntransport
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 22 740 24 019 27 380 28 088 28 674

   Därav avskrivningar 4 503 4 727 4 876 5 067 5 055

   Därav internränta 287 388 250 278 284

Intäkter 23 893 24 019 27 380 28 088 28 674

Nettokostnad/Anslag -1 153 0 0 0 0

SUMMA SERVICENÄMND 1 185 2 550 2 495 5 492 2 491

fastigHetsnämnd
Anslag 205 Fastighetskontor

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 62 138 70 693 70 885 70 831 70 778

   Därav avskrivningar 293 248 251 207 190

   Därav internränta 49 38 40 31 26

Intäkter 49 447 55 206 55 398 55 344 55 291

Nettokostnad/Anslag 12 691 15 487 15 487 15 487 15 487

Anslag 209 Förvaltningsfastigheter
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 628 482 601 965 597 788 623 738 623 159

   Därav avskrivningar 104 366 111 253 113 383 125 921 125 913

   Därav internränta 92 007 89 549 83 242 96 655 96 083

Intäkter 619 162 597 993 593 759 619 708 619 130

Nettokostnad/Anslag 9 320 3 972 4 029 4 030 4 029

SUMMA FASTIGHETSNÄMND 22 011 19 459 19 516 19 517 19 516

teknik- oCH fritidsnämnd
Anslag 320 Gator, parker och idrott

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 408 342 402 039 394 193 393 581 398 198

   Därav avskrivningar 25 609 29 035 29 054 29 335 32 250

   Därav internränta 21 732 20 735 18 662 20 623 22 543

Intäkter 136 300 137 440 142 233 144 275 146 317

Nettokostnad/Anslag 272 042 264 599 251 960 249 306 251 881

SUMMA TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND 272 042 264 599 251 960 249 306 251 881
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nämnden för  
laHolmsbuktens va
Anslag 540 VA-verksamhet

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 167 205 191 033 191 442 195 627 200 194

   Därav avskrivningar 25 918 27 851 29 024 30 381 31 420

   Därav internränta 16 177 19 796 17 400 18 487 19 749

Intäkter 170 184 184 865 186 865 188 115 190 640

Nettokostnad/Anslag -2 979 6 168 4 577 7 512 9 554

SUMMA NÄMND. FÖR LAHOLMSB. VA -2 979 6 168 4 577 7 512 9 554

kulturnämnd
Anslag 460 Kulturförvaltning

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 126 048 126 925 126 321 126 299 126 180

   Därav avskrivningar 3 272 3 243 2 881 3 050 2 970

   Därav internränta 842 784 693 694 677

Intäkter 12 590 10 980 11 090 11 090 11 090

Nettokostnad/Anslag 113 458 115 945 115 231 115 209 115 090

SUMMA KULTURNÄMND 113 458 115 945 115 231 115 209 115 090

barn- & ungdomsnämnd
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 1 482 099 1 505 967 1 537 164 1 553 492 1 565 218

   Därav avskrivningar 8 636 7 824 7 653 8 276 8 121

   Därav internränta 2 055 1 897 1 833 1 965 1 925

Intäkter 140 679 127 156 127 883 127 883 127 883

Nettokostnad/Anslag ** 1 341 420 1 378 811 1 409 281 1 425 609 1 437 335

Vht 649 Kulturskola
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 21 035 21 825 21 864 21 897 21 923

   Därav avskrivningar 178 195 202 229 255

   Därav internränta 45 48 47 53 53

Intäkter 3 292 3 100 3 131 3 131 3 131

Nettokostnad/Anslag 17 743 18 725 18 733 18 766 18 792

SUMMA BARN- & UNGDOMSNÄMND 1 359 163 1 397 536 1 428 014 1 444 375 1 456 127

utb- & arbetsmarknads-
nämnd
Anslag 130 Arbetsmarknadsåtgärder

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 174 777 158 389 204 244 193 340 190 878

   Därav avskrivningar 273 323 379 480 528

   Därav internränta 114 87 68 88 101

Intäkter 61 890 42 078 42 264 42 264 42 264

Nettokostnad/Anslag 112 887 116 311 161 980 151 076 148 614
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Anslag 131 Ekonomiskt bistånd
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 66 388 59 604 58 104 56 604 56 604

   Därav avskrivningar 0 0 0 0 0

   Därav internränta 0 0 0 0 0

Intäkter 1 788 1 500 1 500 1 500 1 500

Nettokostnad/Anslag 64 600 58 104 56 604 55 104 55 104

Anslag 651 Gymnasieskola
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 581 195 452 836 446 045 430 006 424 769

   Därav avskrivningar 10 307 9 244 7 777 6 794 6 320

   Därav internränta 2 520 2 379 2 013 1 674 1 514

Intäkter 193 941 75 124 75 875 75 875 75 875

Nettokostnad/Anslag 387 254 377 712 370 170 354 131 348 894

Anslag 661 Vuxenutbildning
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 67 308 56 184 55 710 55 705 55 735

   Därav avskrivningar 909 571 431 446 472

   Därav internränta 213 131 100 105 109

Intäkter 17 538 5 677 5 734 5 734 5 734

Nettokostnad/Anslag 49 770 50 507 49 976 49 971 50 001

Anslag 669 Uppdragsutbildning
Bokslut

2011
Budget*

2012
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 6 208 840 840 840 840

   Därav avskrivningar 483 0 0 0 0

   Därav internränta 141 0 0 0 0

Intäkter 5 199 1 440 840 840 840

Nettokostnad/Anslag 1 009 -600 0 0 0

SUMMA UTB/ARBETSM.NÄMND 615 520 602 034 638 730 610 282 602 613

soCialnämnd
Anslag 750 Social omsorg

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 664 077 669 324 680 971 682 548 686 462

   Därav avskrivningar 2 007 1 838 1 613 1 611 1 553

   Därav internränta 469 425 365 373 356

Intäkter 118 639 107 635 108 711 108 711 108 711

Nettokostnad/Anslag 545 438 561 689 572 260 573 837 577 751

SUMMA SOCIALNÄMND 545 438 561 689 572 260 573 837 577 751
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Hemvårdsnämnd
Anslag 770 Äldreomsorg

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 1 058 116 1 034 341 1 062 109 1 086 645 1 095 734

   Därav avskrivningar 6 145 5 758 5 876 6 015 6 404

   Därav internränta 1 640 1 384 1 348 1 345 1 345

Intäkter 124 052 113 255 112 201 112 201 112 201

Nettokostnad/Anslag 934 064 921 086 949 908 974 444 983 533

SUMMA HEMVÅRDSNÄMND 934 064 921 086 949 908 974 444 983 533

milJö- oCH Hälsoskydds-
nämnd
Anslag 800 Miljö- & hälsoskyddskontor

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 18 034 23 128 22 623 22 619 22 615

   Därav avskrivningar 134 168 149 137 134

   Därav internränta 39 42 26 34 33

Intäkter 10 102 12 673 12 800 12 800 12 800

Nettokostnad/Anslag 7 932 10 455 9 823 9 819 9 815

SUMMA MILJÖ/HÄLSOSKYDDSNÄMND 7 932 10 455 9 823 9 819 9 815

räddningsnämnd
Anslag 880 Räddningstjänst

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader 75 362 77 809 78 055 78 619 78 659

   Därav avskrivningar 3 906 4 623 4 798 5 244 5 314

   Därav internränta 1 524 1 374 1 295 1 414 1 383

Intäkter 11 189 10 391 10 495 10 495 10 495

Nettokostnad/Anslag 64 173 67 418 67 560 68 124 68 164

SUMMA RÄDDNINGSNÄMND 64 173 67 418 67 560 68 124 68 164

övrigt
Resultatbalanser, löneavtal, oförutsett etc

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Kostnader/intäkter -33 063 77 659 155 795 277 158 420 729

Resultatbalans - -566 - - -

Nettokostnad/Anslag -33 063 77 093 155 795 277 158 420 729

SUMMA ÖVRIGT -33 063 77 093 155 795 277 158 420 729

Prognos
Prognostiserade budgetavvikelser

Bokslut
2011

Budget*
2012

budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Prognosticerad budgetavvikelse, nämnder - -7 645 - - -

Prognosticerad budgetavvikelse, övrigt - 2 000 - - -

Nettokostnad/Anslag 0 -5 645 0 0 0

SUMMA PROGNOS 0 -5 645 0 0 0

SUMMA NÄMNDSREDOVISNING 4 082 180 4 222 045 4 389 305 4 532 925 4 701 708

SUMMA ExKL ÖVRIGT & PROGNOS 4 115 243 4 150 597 4 233 510 4 255 767 4 280 979

*   Avser reviderad budget
- I ovanstående nämndsramar ingår inte löneavtalsutfall för år 2012 och framåt. Dessa ligger under posten övrigt.
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6.7 sPeciFikation av  investeringar

kommunstyrelse 
Anslag 031 Stadskontor

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Ärende-och diariesystem, 5 år 3 000 1 000 500

Summa Stadskontor 3 000 1 000 500

Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor
totalt budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Förändringsarbeten, kommersiella fastigheter 1 000 1 000 1 000

Äldreboende, Oskarstöm, 60 pl 110 000 10 000 50 000 50 000

Äldreboende 40 000

Särskilt boende 5-7 pl NPF diagnos 15 000 15 000

Ny idrottshall 2012, Eldsberga 0 -21 000

Ny idrottshall 2013, Snöstorp 23 000 23 000

Ny idrottshall 2013, Oskarström 23 000 23 000

Fotbollsarena, upprustning 75 000 5 000 45 000 25 000

Förskoleutbyggnad (Totalt 6 avd 2013, 31,8 mkr) 22 800

Förskoleutbyggnad, ersättning dåliga lokaler 45 000 5 000 20 000 20 000

Steninge, 4 förskoleavdelningar 20 000

Kattegattgymnasiet (med Byggskolan, Nissaskolan) 188 000 17 000 62 000 29 000

Södra infarten etapp I 5 000 25 000 12 000

Centrumförnyelse, stadsmiljöprogrammet 6 000 6 000 5 000

Resecentrum 22 000 23 000

Resecentrum, planeringsarbete 1 000 1 000

Närhet Halmstad, hållplatser 2 000 2 000 3 000

Transportplan, utredningar 500 500 500

Trafiksäkra korsningar och passager 5 000 5 000 5 000

Wrangelsgatan 300 10 000 10 000

Oskarström, centrumutveckling 3 000

Muddring, sjökortsdjup 30 000

Kaj 700 7 000 7 000

Oljekaj 10 000

Förberedelse exploateringskostnad 100 100 100

Fastighetsförvärv 30 000 20 000 20 000

Fastighetsförsäljning -25 000 -25 000 -25 000

Markberedning, expl.omr bostäder 19 700 9 700 4 900

Gator och belysning, expl.omr bostäder 22 850 24 900 7 200

Parkanläggningar, expl.omr bostäder 12 350 1 950 150

Försäljningsintäkter, expl.omr bostäder -86 460 -79 800 -40 800

Markberedning, expl.omr industri 4 600 3 150 950

Gator och belysning, expl.omr indust 22 150 12 750 6 250

Parkanläggningar, expl.omr industri 5 550 3 950 650

Försäljningsintäkter, expl.omr industri -20 350 -15 150 -15 300

Markberedning, expl.omr övrigt 11 800 7 300 5 600

Gator och belysning, expl.omr övrigt 18 675 4 775 775

Parkanläggningar, expl.omr övrigt 1 750 2 750 750

Försäljningsintäkter, expl.omr övrigt -3 500 -3 750

Summa Samhällsbyggnadskontor 181 815 224 125 212 725

SUMMA KOMMUNSTYRELSE 184 815 225 125 213 225

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext
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serviCenämnd 
Anslag 200 Servicekontor

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Oförutsedda investeringsbehov (vid vht med sluten redovisning) 2 500 2 500 2 500

Summa Servicekontor 2 500 2 500 2 500

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext

Anslag 202 Städ- och måltidsservice
totalt budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Maskiner och utrustning, 5 år 1 200 1 200 1 200

Summa Städ- och måltidsservice 1 200 1 200 1 200

Anslag 203 IT-service
totalt budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Förvaltningsservrar, 3 år 450

MFP skrivare, 4 år 650

Datorutrustning, 3 år 12 530 35 400 34 700

IT- och verksamhetsutveckling, 5 år 900

Ekonomi- och lönesystem, 5 år 270

Servrar, reinvestering, 5 år 800

IT-infrastruktur, kommunikationsutrustning, 5 år 1 800

Summa IT-service 17 400 35 400 34 700

Anslag 204 Kommuntransport
totalt budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Tunga transportmedel 8 000 5 000 5 000

Summa Kommuntransport 8 000 5 000 5 000

SUMMA SERVICENÄMND 29 100 44 100 43 400
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fastigHetsnämnd 
Anslag 205 Fastighetskontor

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Arbetsmaskiner, 5 år 100 100 100

Summa Fastighetskontor 100 100 100

Anslag 209 Förvaltningsfastigheter
totalt budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Ventilationsåtgärder, årligt anslag 2 000 2 000 2 000

Energisparåtgärder, mindre åtgärder 500 500 500

Förskolor, pellets 1 400 1 400 1 400

Förvaltningsfastigheter, förändringsarbeten, årligt anslag 2 000 2 000 2 000

Solvärmelösningar, kommunala lokaler 2 000 2 000 2 000

Arbetsmiljöåtgärder/hälsorisker 500

Larm, inbrott/brand 500 500 500

Brandlarmsanläggningar gruppbostäder 700

Nytt Äldreboende, Sofieberg, 60 pl utökning 107 000 77 000

Gruppbostad/boendeenhet 7 pl, II B-10 (Sofieberg) 15 000 1 000 14 000

Moduler för boende, 2 pl (vid socialförvaltningen) 2 500

Utomhusmiljö/skolgårdar, BUF 1 500 1 500 1 500

Upprustning/reinvestering lekplatser, skolor och förskolor 3 000 3 000 3 000

Förskoleutbyggnad (6 avd 2013, 31,8 Mkr ) 9 000

Ytterligare provisorium Hallägra, försenad byggstart 1 800

Enslövsskolan, inkl provisorium, 75 mkr 75 000 39 000 6 618

Utrustning storkök, SM 1 000 1 000

Avloppsanläggning, krav Miljö och Hälsa 500 500 500

Fettavskiljare, krav TK/VA 500 500 500

Energisparåtgärder för att nå måluppfyllelse 500 500

Gården Ön, vattenförsörjning 1 200

Lantbruket Åled, ombyggnad 3 000 3 000

Akustikåtgärder 250 250 250

Skötbord 500 500 500

Kök, BUF, förändringsarbete 500 500 500

Mötesplats för unga i Oskarström 1 000

Summa Förvaltningsfastigheter 150 650 37 268 17 850

SUMMA FASTIGHETSNÄMND 150 750 37 368 17 950

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext
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teknisk nämnd 
Anslag 320 Gator, parker och idrott

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Instrument/utrustning, 5 år 250 250 250

Gemensamma maskiner, 7 år 1 750 1 750 1 750

Gator och Parker - Ramanslag, 33 år 4 500 4 500 4 500

Bulleråtgärder 1 000 1 000 1 000

4T Stråk 500 500 500

Offentlig belysning 1 500 1 500 1 500

Förnyelse av belysningsstolpar 3 000

Armaturer förnyelse, energikostnadsbesparing 1 000 1 000 1 000

Trädplanteringar 2 000 2 000 2 000

Lekplatsförnyelse 3 000 3 000 3 000

Motionsspår 480 480 480

Förnyelse idrottsanläggningar 2 000 2 000 2 000

Inventarier, ny idrottshall år 2013 (Oskarström), 10 år 300

Bad, Halmstad Arena, teknisk förnyelse 1 000 2 000

Småbåtshamn, vågbrytare/pontoner 600

Cykelplan 2010 (transportplan), genomförande 9 000 12 000 6 000

Kattegattleden 5 000 2 000

Oskarström, Brogatan 2 000

Skydd av vattentäkters tillrinningsområden, kommunala gator 2 000 2 000 2 000

Trafiknätsanalys, trafiksäkerhetsåtg enl KF 1 000 1 000 1 000

Parkeringsverksamhetsinvesteringar (intäktsfinansierat) 500 500 500

Konstgräsplan, Halmstad Arena, utbyte 3 000

Linehedsparken, amfiteater (lärlingsprojekt) 1 000 1 000 1 000

Trygghet, säkerhet, folkhälsa - genomförande 500 500 500

Spontanidrottsplats, Vallås 1 000

Summa Gator, parker och idrott 43 880 37 980 33 980

SUMMA TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND 43 880 37 980 33 980

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext

nämnden för laHolmsbuktens va 
Anslag 540 VA-verksamhet

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

VA-anslag, 33 år 57 000 57 000 57 000

Summa VA-verksamhet 57 000 57 000 57 000

SUMMA NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 57 000 57 000 57 000

kulturnämnd 
Anslag 460 Kulturförvaltning

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Inköp av konst, hela kommunen 260 260 260

Inventarier till ny fritidsgård i Oskarström, 10 år 150

Inventarier, 10 år 700 900 700

Återlämningsrobot, stadsbiblioteket 2 900

Summa Kulturförvaltning 4 010 1 160 960

SUMMA KULTURNÄMND 4 010 1 160 960
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Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext

barn- oCH ungdomsnämnd 
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Årligt anslag inventarier, 10 år 4 000 4 000 4 000

Inventarier nya fsk, 175 kkr/avd, 6 avd 2013, 10 år 1 050

Enslövsskolan, nya inventarier, 10 år 4 000

Snöstorp, inventarier, 10 år 150

Inventarier fsk, dåliga lokaler (ca 1 avd 2013, 4 avd 14, 4 avd 15) 175 700 700

Summa Grundskola och barnomsorg 9 375 4 700 4 700

Anslag 649 Kulturskola
totalt budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Inventarieanslag, 10 år 300 300 300

Summa Kulturskola 300 300 300

SUMMA BARN- OCH UNGDOMSNÄMND 9 675 5 000 5 000

utbildnings- oCH arbetsmarknads-
nämnd 
Anslag 130 Arbetsmarknadsåtgärder

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Inventarier, 10 år 550 550 550

Inventarier till nya enheter, Daglig verksamhet, 10 år 200 200

Inventarier renovering Älvdalen, 10 år 380

Summa Arbetsmarknadsåtgärder 1 130 750 550

Anslag 651 Gymnasieskola
totalt budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Inventarier, 10 år 3 000 3 000 3 000

Möbler och inventarier, Kattegattgymnasiet, 10 år 6 000

Summa Gymnasieskola 9 000 3 000 3 000

Anslag 661 Vuxenutbildning
totalt budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

Inventarier, 10 år 400 400 400

Summa Vuxenutbildning 400 400 400

SUMMA UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND 10 530 4 150 3 950
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soCialnämnd 
Anslag 750 Social omsorg

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Inventarier, 10 år 1 000 1 000 1 000

Inventarier, Särskilt boende NPF, 10 år 250

Summa Social omsorg 1 250 1 000 1 000

SUMMA SOCIALNÄMND 1 250 1 000 1 000

Hemvårdsnämnd 
Anslag 770 Äldreomsorg

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Inventarier verksamhet, 10 år 1 500 1 500 1 500

Larm-/trygghetstelefoner (Larmcentralen), 5 år 250 250 250

Inventarier, nytt äldreboende Sofieberg, 10 år 4 300

Trygghetslarm, nytt äldreboende Sofieberg, 5 år 950

Inventarier till ny/ombyggnation 3 000

Inventarier till ny/ombyggnation, äldreboende Oskarström 4 000

Summa Äldreomsorg 7 000 4 750 5 750

SUMMA HEMVÅRDSNÄMND 7 000 4 750 5 750

räddningsnämnd 
Anslag 880 Räddningstjänst

totalt budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Fordon, enligt fordonsplan, 10 år 2 450 2 500 2 500

Inventarier, utrustning, material mm, 10 år 2 000 2 000 2 000

Beslut & Ledningsstöd, 10 år 100

Övningshus, reinvestering, 20 år 300

Summa Räddningstjänst 4 850 4 500 4 500

SUMMA RÄDDNINGSNÄMND 4 850 4 500 4 500

SuMMa inveSTeringar exkluSive ÖvrigT 502 860 422 133 386 715

BRUTTOREDOVISNING exklusive Övrigt

Investeringsinkomster -135 310 -123 700 -81 100

Investeringsutgifter 638 170 545 833 467 815

ÖVRIGT

Ombudgetering och övrigt

Bedömd ombudgetering, eventuell prisjustering och övrigt 50 000 50 000 50 000

Summa Övrigt 50 000 50 000 50 000

TOTALA INVESTERINGAR 552 860 472 133 436 715

TOTAL BRUTTOREDOVISNING

Investeringsinkomster -135 310 -123 700 -81 100

Investeringsutgifter 688 170 595 833 517 815

För varje investeringsprojekt överstigande en total budgeterad utgift på över 30 000 kkr skall 
ianspråkstagande godkännas av kommunstyrelsen.
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6.8 sPeciFikation av vissa driFtanslags-
FÖrändringar

Nämnd/Anslagsområde/ Investeringsklartext
budget

2013
Plan
2014

Plan
2015

kommunfullmäktige
Anslag 010 Kommunfullmäktige

Gruppledararvoden 750 750 750

kommunstyrelse
Anslag 011 Kommunstyrelse

Omprioritering av satsning Ökade livschanser för unga -8 000 -8 000 -8 000

kommunstyrelse
Anslag 031 Stadskontor

Effektivisering vid stadskontor (ej HR eller ekonomi) -1 000 -1 000 -1 000

Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor

Upphörande av rådgivning för hållbart resande -1 500 -1 500 -1 500

Utredning Maritimt centrum 100

Inrättande av kommunal bostadsförmedling 1 000 1 000 1 000

Anslag 370 Kollektivtrafik

1000-kort, inklusive färdtjänst och ökad turtäthet 9 250 16 250 18 250

serviCenämnd
Anslag 200 Servicekontor

Valförättning 3 000

teknik- oCH fritidsnämnd
Anslag 320 Gator, parker och idrott

Gatubeläggning, särskild satsning 2013 5 000

Samordning av teknisk drift -3 000 -5 000 -7 000

barn- oCH ungdomsnämnd
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg

IT, hyra av fler datorer 6 000 6 000 6 000

Minskade barngrupper i förskola/satsning på barn i behov av stöd 5 000 10 000 10 000

Ökad personaltäthet i grundskola (Sv, Ma och No), 3-årsprojekt 5 000 2 500

Kompetensutveckling nya skollagen, 2-årsprojekt 2 000

Volymförändring, förskola 1 600 3 800 8 300

Volymförändring, övrigt 7 200 14 200 23 900

Ökad satsning på skolbarnomsorg 5 000 5 000 5 000

Ökad satsning på skolhälsovård 2 000 2 000 2 000

Lokaleffektivisering -2 400 -4 200 -6 000
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utbildnings- oCH  
arbetsmarknadsnämnd
Anslag 130 Arbetsmarknadsåtgärder

Volymförändring, daglig verksamhet 1 800 4 300 6 800

Jobbpaket - insatser mot ungdomsarbetslöshet 40 000 25 000 20 000

Jobbinsatser för ungdomar i åldern 25-29 år 3 500 5 000 5 000

Anslag 131 Ekonomiskt bistånd

Reduktion av anslag för ekonomiskt bistånd pga jobbsatsningar -1 500 -3 000 -3 000

Anslag 651 Gymnasieskola

Volymförändring, gymnasieskola -5 600 -14 100 -14 500

Ramreduktion gymnasieskola 0 -5 000 -8 000

Lokaleffektivisering -1 600 -2 800 -4 000

soCialnämnd
Anslag 750 Social omsorg

Volymförändring 700 2 100 6 100

Kriscentrumsatsning 2 000 2 000 2 000

Hemvårdsnämnd
Anslag 770 Äldreomsorg

Volymförändring 7 100 11 000 12 700

Äldreboende Sofieberg, utökning av platser 20 500 27 500

Personalkläder, ökat anslag 4 500 4 500 4 500

Sänkning av hemvårdstaxa 1 800 1 800 1 800

Ökad städning inom äldreomsorgen 3 300 3 300 3 300

Återinförande av hemvårdsbidrag 3 200 3 200 3 200

Ökad satsning på demensvård 5 000 5 000 5 000

räddningsnämnd
Anslag 880 Räddningstjänst

Brandförman i Oskarström 400 400 400



– 82 –Planeringsdirektiv med budget 2013-2015

FO
TO

: J
es

pe
r 

Pe
te

rs
so

n 
&

 K
at

ar
in

a 
N

ils
so

n


