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Inledning 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi vill ha ett samhälle 

fritt från varje form av förtryck och som grundas på demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och ekologisk hållbarhet. Vi är övertygade om alla människors lika 

värde och förmåga att skapa, upprätthålla och förändra sina livsvillkor och 

forma sin framtid i samverkan med varandra. Vi vill bygga ett socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt hållbart Halmstad. 

Vår viktigaste uppgift är att bekämpa orättvisor och öka solidariteten mellan 

människor i Sverige och i Halmstad. Vi vill bryta en långvarig trend där 

skillnaderna i villkor mellan olika grupper har ökat. Sedan 2006 har alliansens 

majoritet i Halmstad och i Sverige medfört ökade klyftor och en ökad 

segregation. Dina förutsättningar att få den välfärd du har rätt till beror på om 

du har låga eller höga inkomster, om du är barn, ung eller vuxen, om du har 

arbete eller är utan, om du är sjuk eller frisk, om du är kvinna eller man. Det 

gäller också dina möjligheter att välja var du vill bo eller att överhuvudtaget få 

en bostad i Halmstad. 

Ett samhälle med stora klyftor och segregation skapar grogrund för otrygghet 

och rasism. Därför är Vänsterpartiets kamp mot orättvisor och för solidaritet 

också antirasistisk.  

Alla skall ha rätt till arbete eller utbildning, en bra bostad, meningsfull fritid och 

en god miljö. Dessa grundläggande rättigheter verkar Vänsterpartiet Halmstad 

för. För detta krävs en gemensam skattefinansiering där vi kan fördela låga 

taxor i kommunal service och kommunala beslut som motverkar att det bara blir 

marknaden och egna pengar som styr vem som får del av god vård, omsorg och 

skola. 

Vänsterpartiet Halmstad vill ha bort vinsterna i välfärden. Halmstad är inte till 

salu! Valfrihet skall finnas inom de kommunalt drivna verksamheterna. Det ska 

inte vara möjligt att ta ut vinster på våra gemensamma skattefinansierade 

verksamheter. Skola, vård och omsorg ska i Halmstad huvudsakligen ske i 

kommunal regi och garantera bra verksamheter för alla. Vi kan tänka oss andra 

utförare som komplement till de kommunala verksamheterna men de skall vara 

utan vinstintressen. Med hjälp av Lagen om Valfrihet (LOV) och utmanarrätt 

har ett antal verksamheter privatiserats i Halmstad. Vänsterpartiet vill avskaffa 

LOV och utmanarrätten. 

I Halmstads förskolor finns ca 5000 barn, varav 750 går i fristående förskolor, 

men de allra flesta drivs i ideell form och utan vinstintressen. 

I grundskolan som sammanlagt har ca 10000 elever i Halmstad drivs 11procent 

av verksamheten i friskolor, där Engelska skolan (i f d Örjansskolans lokaler) är 

den största med 430 elever. Wallbergsskolan och Eketånga Montessori är ideellt 

drivna. 

I Halmstad har gymnasieskolan varit utsatt för en överetablering av friskolor, 

helt enkelt för att det varit lönsamt att etablera sig här. Kommunen hade tidigare 

satsat rejält på våra gymnasieskolor. Det nedlagda JB gymnasiet visar hur lätt 
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det är för fristående verksamheter att strunta i ansvaret för eleverna. Av drygt 

3000 elever i gymnasiet går ca 15 procent (546) i fristående skolor. Störst är 

Praktiska i Halmstad och Ljud & Bildskolan Halmstad. 

I Halmstad har daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar 

privatiserats och ungefär hälften av brukarna går hos privata utförare. 

Inom socialtjänsten har ca 100 brukare av gruppbostäder sådan bostad i privat 

regi, som bytt ägare från Carema till Frösunda. Cirka 120 har gruppbostad i 

kommunal regi. Av totalt 163 brukare av personlig assistans har 120 privata 

utförare och 43 kommunal utförare av assistansen.   

Inom äldreomsorgen drivs idag ca 220 av 850 platser i särskilda boenden i 

privat regi. Av cirka 1700 personer som har hemtjänst har ungefär 10 procent 

valt privata utförare av hemtjänsten.  

Vinstintressena har inneburit sämre villkor för personal och lägre personaltäthet. 

I våra personalintensiva verksamheter är personaltätheten, personalens 

arbetsmiljö och arbetsvillkor de viktigaste faktorerna för god kvalitet. De egna 

kommunala verksamheterna har samtidigt varit utsatta för stora besparingar och 

även där har personal fått sämre villkor.  

Vänsterpartiet kommer att driva frågan om att återta så mycket verksamhet som 

möjligt i kommunal regi. Det handlar om vinstdrivande privat verksamhet inom 

skolan, vården och omsorgen. Det kommer att ske i samråd med barn, unga, 

föräldrar och vårdtagare så att inte skolgång eller vård försämras för dem. 

Vänsterpartiet vill göra Halmstads kommun till en framstående miljökommun. 

Vi vill med hjälp av Halmstad Energi och Miljö AB:s (HEM) verksamhet satsa 

mer på förnybar energi. Vi vill också satsa på kollektivtrafiken. De kommunala 

verksamheterna måste miljöanpassas bättre. Stora satsningar som gynnar 

biltrafiken och lastbilstrafiken säger vi därför nej till. Halmstads kommun skall 

inte importera sopor för att förbilliga fjärrvärmen. Vi ska satsa på andra 

alternativ för att nå bättre miljömål. 

Viktiga prioriteringar är barn och unga samt äldreomsorgen. Det handlar om 

tillräckligt med personal, om barngrupper som inte är för stora och om trygghet. 

Vi vill ha en kultur- och fritidspolitik som utgår från ungas behov och intressen 

och som är fri från kommersiella drivkrafter. Vi vill ha en äldreomsorg som 

tillgodoser behoven av vård, omsorg och ett tryggt boende i olika former i hela 

kommunen och där kultur och sociala mötesplatser finns. Det innebär att 

Halmstads kommun behöver satsa mer på och bygga fler bostäder i 

servicehusform i olika delar av kommunen. 

Ett solidariskt och rättvist Halmstad kräver större intäkter till kommunen. 

Vänsterpartiet har i riksdagens budgetmotioner visat att partiet också i riksdagen 

vill satsa på de kommunala verksamheterna. Vi vill höja statsbidragen till 

kommuner och landsting och har budgeterat för ett stort antal riktade satsningar 

på vård, skola och omsorg. Det gäller lärartäthet i grundskolan, förstärkningar 

till skolor med särskilt stora behov och personalförstärkningar inom 
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äldreomsorgen. Vi har också lagt en omfattande bostadspolitisk motion som 

innebär långsiktigt investeringsstöd till ett ökat bostadsbyggande. 

Halmstad är en rik kommun. Det finns möjligheter att använda sparade pengar 

för att utveckla välfärden. När nuvarande skattesats inte räcker till kommer 

Vänsterpartiet Halmstad att välja att höja kommunalskatten. I Alliansens 

Halmstad har besparingar och höjda taxor i flera år varit alternativet till 

skattehöjningar.  

 

 

 

 

 

 

Halmstad är som framgår av faktarutan en lågskattekommun. Vi menar att den 

låga skatten har gjort att förskolan, vården och omsorgen tvingats till 

besparingar som medfört sämre personaltäthet än vad som är bra för 

verksamheterna. 

Nedan följer en redovisning av hur vi ser på politiken inom olika områden i kommunen 

och de viktigaste frågor som vi kommer att driva under mandatperioden 2015-2018. 

Områdena följer de kommunala planeringsdirektiven med budget och kan jämföras med 

de frågor vi drivit i oppositionens (Vänsterpartiet och Socialdemokraternas) 

budgetalternativ för åren 2011-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelskattesatsen i Sverige 2014 är 31:86 kr per intjänad hundralapp. Då ingår 

sjukvård och regionala satsningar. 

Skattesatsen i Halmstad 2014: 30:85. Jämförbara kommuner; Kristianstad: 32:15, 

Kalmar: 33:18, Växjö: 31:87, Karlskrona 32:70  

 

 

Varje skattekrona tillför de kommunala verksamheterna drygt 150 miljoner kronor 

per år. 
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Barn och Utbildning 

Vision: I Halmstad är all utbildning likvärdig och fri från vinstintressen och 

besparingar. Eleverna i våra förskolor och skolor får möjlighet, att utifrån sina 

behov och intressen, utvecklas till självständigt tänkande individer. Varje 

förskola och skola i hela Halmstad tillgodoser elevernas behov av trygghet, 

utbildning och stöd. I våra förskolor och skolor möts barn från olika bakgrund 

och olikheter ses som styrkor.  

 Inga vinster i förskola och skola 

 Inga besparingar inom förskola och skola 

 Specialpedagogiskt stöd ska finnas lättillgängligt under hela skoltiden 

Att få en bra utbildning är en rättighet och inte en vara. Vi i Vänsterpartiet 

Halmstad arbetar därför för en sammanhållen skola, fri från vinstintressen och 

som inte utsätts för besparingar.  Vi arbetar för en förskola och skola som 

utbildar barn och elever till självständigt tänkande individer med likvärdiga 

möjligheter att växa och utvecklas. Vi kämpar för en skola som arbetar för 

integration och för likabehandling och där elever oavsett klass, kön, etnicitet, 

religion eller sexuell läggning känner sig välkomna och lika viktiga. Vi vill ha 

en skola där elever med olika bakgrund möts, en skola där olikheter ses som 

styrkor och där alla elevers olika bakgrund ses som en resurs. Oavsett var man 

bor i kommunen och oavsett vilka föräldrar man har ska förskola och skola 

tillgodose barns och elevers behov av utbildning, trygghet och stöd. Låga och 

progressiva taxor, integration och ett demokrati, rättvise- och genusperspektiv 

skall prägla alla verksamheter för barn och unga i vår kommun.  

Förskola 

 Alla barn ska ha rätt till minst 30 timmars förskola per vecka 

 Alla barn ska ha rätt till förskola inom sitt närområde inom 4 månader 

 Alla skolområden ska erbjuda förskola med flexibla öppettider 

 Återinför progressiv förskoletaxa med tre nivåer 

 Förskolegrupperna ska uppgå till max 15 barn per grupp för äldre barn 

och max 10 barn per grupp för de yngre barnen 

 Det ska finnas schemalagd planeringstid för personalen inom förskolan 

 Det ska finnas öppen förskola i kommunal regi i kommunens alla delar 

För oss i Vänsterpartiet är alla delar av skolan lika viktiga. Förskolan är till för 

barnen och inte för föräldrarna och ska därför inte avgöras av föräldrarnas 

situation på arbetsmarknaden. Alla barn i Halmstads kommun ska ha rätt till 

förskola i minst 30 timmar i veckan. Vårt mål är att alla barn ska erbjudas en 

kommunal förskoleplats i sitt närområde inom fyra månader. Vänsterpartiet vill 

öka tillgången till förskola på obekväm arbetstid, då alltfler arbetar både kvällar 

och helger. Varje skolområde ska därför erbjuda förskola med flexibla 

öppettider. Vi vill återinföra den tidigare progressiva förskoletaxan med tre 
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nivåer, där föräldrarnas inkomst och antalet timmar barnet vistas i förskolan 

avgör avgiftens storlek.  

Förskolan ska hålla hög kvalitet med tid både för lek och pedagogik. Förskolan, 

precis som skolan, ska uppmuntra barns kreativitet och utveckling. I förskolan 

ska alla barn mötas utifrån sina behov och känna sig sedda. Förskolan har ett 

särskilt ansvar för att utjämna skillnader utifrån föräldrarnas 

utbildningsbakgrund. För att lyckas med detta krävs mindre barngrupper och 

högre personaltäthet. Under mandatperioden 2015-2018 har vi målsättningen att 

barngrupperna i Halmstads förskolor ska uppgå till max 15 elever, för de yngre 

barnen till max 10 barn per grupp. För en hög kvalitet i förskolan krävs också 

att personalen får möjlighet till tid för planering och vikarieavlösning.  Vi vill 

även i fortsättningen satsa på en öppen förskola i kommunal regi i kommunens 

alla delar. 

Fritids 

 Alla barn upp till 12 år ska rätt till fritidsplats 

 Minska fritidsgrupperna till max 20 barn per grupp 

 Öka personaltätheten 

Fritids ska vara en verksamhet med pedagogiskt innehåll och möjlighet till lek. 

Verksamheten ska vara anpassad efter ålder och intresse. Detta kräver utbildad 

personal och grupper som är betydligt mindre än de är idag. Det kräver också 

lokaler som är bättre anpassade. Alla elever upp till 12 år ska ha rätt till plats på 

fritids, oavsett om deras föräldrar arbetar, är arbetslösa eller föräldralediga. Det 

ska finnas fritidsverksamhet med flexibla öppettider. 

Grundskola 

 Fördela resurserna inom grundskolan efter elevernas behov 

 Öka personaltätheten inom grundskolan  

 Utbildningen ska ske i skolan – inför läxläsning med utbildade 

pedagoger inom skolans ram 

 Inför ett maxtak om 500 elever per grundskola 

 Bevara småskolorna i kommunen 

 Profilklasser i grundskolan inom kultur och idrott ska ha hela 

kommunen som upptagningsområde  

 Ta tillbaka Örjansskolan i kommunal regi med kulturprofil 

 Inga smygavgifter i grundskolan får förekomma 

 Integrerat skolbibliotek i varje grundskola 

Alla elever har rätt till en utbildning utifrån sina behov. Barn är olika och alla 

skall ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag och ska ge alla barn, oavsett bakgrund, likvärdiga 

förutsättningar att utvecklas och studera vidare. Därför anser vi i Vänsterpariet 
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att Halmstad kommun behöver fördela resurserna inom grundskolan på ett sätt 

som i större utsträckning utgår från de olika skolornas behov.  

Alla elever lär sig inte på samma sätt, därför behövs olika pedagogiska 

alternativ inom den kommunala skolan. Detta kräver resurser och utbildad 

personal som får möjlighet och tid för planering och utvärdering av 

undervisning. Skolan måste få kosta och ska inte utsättas för besparingar. 

Personaltätheten inom grundskolan måste öka, det vill säga lärare, 

elevvårdspersonal och övrig personal.  

Satsningar på grundskolan är grundläggande för att kunna skapa förutsättning 

för ett bra, livslångt lärande och för framtida gymnasie-och yrkesval. Alla 

elever ska ges likvärdiga möjligheter att klara sin skolgång. Alla barn har rätt att 

nå skolans mål och har därför rätt till det stöd som behövs för att nå dessa. De 

elever som behöver specialpedagogiskt stöd ska erbjudas detta och stödet ska 

organiseras så att det i så stor utsträckning som möjligt sker inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Att sätta in stöd och hjälp till elever med behov av 

detta, så tidigt som möjligt i utbildningssystemet, är en förutsättning för alla 

elevers möjlighet att lyckas i både grund- och gymnasieskola. Elever som är 

inskrivna i särskolan ska i så stor grad som möjligt integreras i den vanliga 

grundskolan.   

Skolan som har ansvar för elevernas utbildning. Barn har rätt till fritid, precis 

som vuxna. Vi vill ge alla elever möjlighet till läxläsning inom skolans ram med 

hjälp av utbildad personal.  

Vid nybyggnation och renoveringar vill vi gå mot fler och mindre grundskolor. 

Det är elevernas trygghet och den pedagogiska verksamheten som ska stå i 

centrum.  Särskilt för de yngre eleverna är närhetsprincipen mycket viktig. Vi 

vill se ett maxtak på antal elever per grundskola på max 500 elever. Små skolor 

i kommunens mindre orter är viktiga för kommunens utveckling och för 

människors möjlighet att bo och leva såväl i stad som på landsbygd, därför 

motsätter vi oss nedläggning av skolor, om inte detta sker för att den 

pedagogiska kvaliteten inte kan säkras.  

De fristående skolorna har bidragit till ökad segregation inom skolan. Som en 

del i att bryta segregationen i Halmstad kommun och motverka vinstdrivande 

skolor vill vi att de kommunala skolor som erbjuder speciella profilklasser, till 

exempel kultur och idrott, har hela kommunen som upptagningsområde. Elever 

som söker sig dit erbjuds busskort. Vi vill ta tillbaka Örjanskolan som 

kommunal skola och där erbjuda kommunens elever en grundskola med 

kulturprofil. 

Kultur och idrott är viktiga delar i lärandet och ska prioriteras och integreras i 

undervisningen. Vardaglig fysisk aktivitet är viktig och idrottsskola efter 

lektionstid bör prövas på fler skolor. Ett integrerat skolbibliotek skall finnas i 

alla grundskolor och vara tillgängligt för eleverna varje dag.  

All skolverksamhet ska vara avgiftsfri och inga former av smygavgifter, som till 

exempel busspengar eller matsäck till utflykter, får förekomma. 
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Gymnasieskola 

 Alla elever i gymnasieskolan ska ha möjlighet att få högskolebehörighet 

 Gör för kommunen viktiga yrkesutbildningar attraktiva  

 Utöka det regionala samarbetet inom gymnasieskolan 

De senaste åren har den kommunala gymnasieskolan påverkats av 

överetableringen av friskolor i kommunen, nu senast av nedläggning av en 

friskola. Detta har skapat problem för den kommunala gymnasieskolan som 

utsatts för besparingar och svårighet att planera sin verksamhet. Dessutom krävs 

att man satsar stora resurser på marknadsföring. När detta sker är det på elevers 

och personals bekostnad. Vänsterpartiet vill ge den kommunala gymnasieskolan 

arbetsro och möjlighet att utveckla sin verksamhet till elevernas bästa. Detta 

kräver ett stopp för nedskärningarna. Kommunen ska säga nej till nya friskolor 

och successivt avveckla gymnasieskolor med vinstintressen. Det kan innebära 

att nuvarande friskolors verksamhet integreras delvis eller flyttas in i kommunal 

gymnasieskola. 

En kommunal gymnasieskola med plats för alla kommunens elever är ett mål 

för oss i Vänsterpartiet. Kunskap och bildning ska vara tillgänglig för alla. 

Oavsett om man går på praktiska eller teoretiska program måste utbildningen 

innebära många möjligheter och ge förutsättningar för en god yrkeskompetens 

och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Målet för den kommunala 

gymnasieskolan ska vara att alla elever ges möjlighet till behörighet att studera 

vidare på högskolan. För de elever som behöver stöd för att lyckas med sin 

utbildning ska denna finnas nära till hands av personal med specialpedagogisk 

utbildning. På alla gymnasieskolor ska det finnas ett skolbibliotek med utbildad 

personal. 

Vänsterpartiet vill göra särskilda satsningar på de program som utbildar till 

yrken som ingår i våra kommunala verksamheter och där det framöver kommer 

att behövas mycket personal, till exempel inom äldreomsorgen. Satsningarna 

skall göra det attraktivt för eleverna att välja dessa utbildningar och efter 

utbildningen ska eleverna erbjudas möjlighet till fasta tjänster inom kommunen 

under bra arbetsförhållanden. 

Vänsterpartiet vill förstatliga skolan för en jämlik skola över hela landet. Vi 

menar också att gymnasieskolan i större utsträckning ska vara en regional 

angelägenhet. Alla kommuner behöver inte erbjuda alla program och 

inriktningar. Med ett mer utökat samarbete inom regionen kan alla elever 

erbjudas den utbildning de vill ha och behöver inte hänvisas till friskolor. Detta 

underlättas av Hallands geografiska yta och goda kommunikationer. 
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Vuxenutbildning och SFI 

 Vuxenutbildning i kommunal regi efter elevernas behov 

 Utveckla möjligheterna till validering av yrkeskompetens 

 SFI i kommunal regi efter elevernas behov 

 För att det livslånga lärandet ska bli verklighet för alla behöver vi en 

välutvecklad vuxenutbildning i kommunal regi som inte utsätts för konkurrens 

på en marknad. Alla kommunens invånare har rätt att utvecklas och förkovra sig 

under hela sitt liv oavsett kön, ålder, klass eller etnicitet. Bra utbildning är ett 

sätt att minska klyftorna. Alla vuxna som saknar kunskaper från grund och 

gymnasieskolan har rätt till att få detta tillgodosett via vuxenutbildningen 

utifrån sina behov. Vuxenutbildningen ska anpassas efter människors 

förutsättningar och arbetslivets behov. Validering av tidigare utbildning och 

yrkeserfarenhet är en rättvisefråga. Kommunen ska satsa på validering av 

utbildningar från andra länder, som ett steg att få fler med utländsk bakgrund in 

på arbetsmarknaden men metoden lämpar sig lika väl för vidareutbildning av 

kommunens befintligt anställda.  

Svenska för invandrare (SFI) ska ge utrikesfödda förutsättningar att delta i 

arbets- och samhällsliv och ska, precis som övrig vuxenutbildning, ske i 

kommunal regi utifrån deltagarnas behov. Utbildningen ska präglas av ett stort 

elevinflytande och ska kombinera skolämnen med arbetsmarknadsaktiviteter. 

SFI-utbildningen ska både ge ett yrkesspråk och ha ett demokratiskt 

medborgarperspektiv. Se mer om våra satsningar under rubriken Näringsliv och 

Arbetsmarknad. 

Studie- och yrkesvägledning 

 Ge studie- och yrkesvägledarna större möjlighet att träffa eleverna 

tidigare under skoltiden 

Studie- och yrkesvägledarnas uppgift är att stödja eleverna att göra så bra 

studie- och yrkesval som möjligt. De ska ge eleverna information om alla de 

möjligheter som finns och aktivt arbeta för att bryta könsstereotypa 

gymnasieval. Ett särskilt ansvar har studie- och yrkesvägledarna för att stötta de 

elever som kommer från icke studievana hem. Eleverna ska så tidigt som 

möjligt i grundskolan få möta studie- och yrkesvägledaren för att deras 

gymnasieval ska bli så bra som möjligt. Under grundskoletiden ska eleverna ha 

möjlighet att prova på olika yrken och få kunskap om hur arbetsmarknaden ser 

ut och fungerar. Endast utbildade studie- och yrkesvägledare ska kunna få 

tillsvidareanställning. 

Feministiskt perspektiv 

 Utveckla genuspedagogernas arbete genom utökade resurser 

 Inför feministiskt självförsvar i högstadiet och gymnasieskolan  

Olika förväntningar och krav ställs på flickor och pojkar. Vem som tar och ges 

utrymme i klassrummet, skillnader i betyg och den psykiska hälsan ser olika ut 
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på grund av kön. I arbetet med att utplåna orättvisor är genuspedagogik viktigt. 

Här har genuspedagogerna en given roll för att ge utbildning och stöd till 

personalen i förskola och skola. Förskola och skola ska arbeta aktivt för att 

bryta med gamla normer och ge alla barn och elever rätt till en identitet som inte 

begränsas av kön. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan har god 

genuskunskap. Detta för att kunna bemöta alla elever, oavsett könstillhörighet 

och sexuell läggning, medvetet och med respekt. Det är också viktigt att 

eleverna under hela sin skoltid får möta personal av olika kön. 

Vänsterpartiet vill införa feministiskt självförsvar på högstadiet och i 

gymnasieskolan som ett led i att stärka flickors självförtroende och kunskap om 

sina rättigheter. Även pojkar behöver arbeta med normkritik och sin egen 

självbild.  

Modersmålsundervisning  

 Integrerad och lättillgänglig modersmålsundervisning i hela kommunen 

Alla elever har rätt till undervisning på lika villkor och därför vill Vänsterpartiet 

att alla elever ska få undervisningen på ett språk de förstår. Rätten till 

modersmål handlar om rätten till sin identitet. En bra språkförståelse på 

modersmålet är en förutsättning för lärande och gör det dessutom lättare att lära 

sig nya språk. Vi vill att undervisningen och studiehandledning på modersmålet 

i större utsträckning ska vara en integrerad del av den ordinarie 

skolverksamheten, från förskola till gymnasieskola. Alla kommunens elever, 

oavsett bostadsort, har lika rätt att få modersmålsundervisning i sin närmiljö 

under ordinarie skoltid eller i direkt anslutning till denna. Vi vill stärka 

modersmålsstödet redan från förskolan.  

Inflytande 

 Inför utbildning i elevinflytande i högstadiet och gymnasieskolan 

 Ge gymnasieelever möjlighet att närvara på Utbildning- och 

arbetsmarknadsnämndens sammanträden  

Elevinflytande och elevers egen organisering är viktigt för lärandet. Arbetet 

med en aktiv elevdemokrati behöver utvecklas både i klassrummen, och genom 

elevråd, för att bli mer levande och angeläget för eleverna. Vi vill därför att 

högstadie- och gymnasieelever ska få möjlighet att gå en utbildning för att lära 

sig mer om praktiskt elevinflytande. Denna ska vara återkommande och är 

kommunens ansvar att genomföra. I gymnasieskolan ska man inrätta forum där 

elever och personal kan diskutera undervisning och verksamhetens mål och 

upplägg. På detta sätt bereds gymnasieeleverna mer inflytande över sin 

utbildning. Gymnasieeleverna ska vidare ha möjlighet att närvara vid 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden.  

Skolan och dess ledning behöver ha en god dialog med föräldrar så att de 

känner sig delaktiga i och får information om skolans arbete. Möjligheten att 

införa föräldraråd eller lokala styrelser med föräldrarepresentation bör prövas 

mer. 
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Elevhälsa och skolmiljö 

 Utöka resurserna till elevhälsan 

 Ge alla föräldrar möjlighet till föräldrautbildning 

  Alla förskolor om minst tre avdelningar ska ha tillagningskök 

 Inför en vegetarisk dag per vecka i kommunens skolor 

 Inför gratis frukost i grundskolan och till självkostnadspris i 

gymnasieskolan 

Vänsterpartiet vill sätta elevhälsan och arbetsmiljön för elever och personal i 

centrum. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och därför vill 

Vänsterpartiet göra satsningar för att förbättra arbetsmiljön, både för elever och 

personal inom skolan. Alla elever har rätt att känna sig trygga oavsett kön, 

etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Skolan måste 

därför få resurser för att på ett så bra och effektivt sätt som möjligt se till 

diskrimineringslagstiftningen följs.  

Alla elever har rätt att i sin direkta närhet, och vid behov, ha tillgång till 

elevhälsopersonal som skolsköterska och kurator. Även läkare och psykolog ska 

vara lättillgängligt. Elevhälsoteamen ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande och ska bistå både elever och lärare med sin specialkunskap. 

Vänsterpartiet vill att det ska finnas möjlighet för alla föräldrar med barn i för- 

och grundskola att gå en föräldrautbildning. Detta för att ge föräldrarna redskap 

att känna sig trygga i sitt föräldraskap. 

Alla skolor och förskolor med minst tre avdelningar ska ha egna tillagningskök 

där man till så stor del som möjligt kan laga egen god, varierad och näringsrik 

kost av hög kvalitet. Varje dag ska det serveras ett fullgott vegetariskt alternativ. 

Vi vill också införa en vegetarisk dag per vecka i Halmstads skolor. För att ge 

alla elever en god start på dagen på lika villkor vill vi att eleverna på 

grundskolan ska ha möjlighet att kostnadsfritt kunna äta ett frukostmål och på 

gymnasieskolan ska detta finnas till självkostnadspris.  

Bygga och Bo 

Vision: I Halmstad finns det blandade bostadsformer i alla större 

bostadsområden. Gamla och nya områden är ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

hållbara och erbjuder fungerande livsmiljöer där det finns tillgång till goda 

kommunikationer, friluftsliv och en god kommersiell och kommunal service. 

Alla har rätt till en bostad och den kommunala bostadsförmedlingen fungerar 

väl så att man kan välja var man vill bo eller bo kvar efter ändrade 

livsförhållanden. Kostnaderna för bostäder hålls nere med en aktiv kommunal 

bostadspolitik och kommunen ser till att det finns tillräckligt med bostäder. 

Tillgängligheten är god i våra bostadsområden.  

Vänsterpartiet driver centralt frågan om en bostadspolitik som fördelar 

möjligheterna till ett bra boende på ett mer rättvist sätt. För att få ner 
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bostadskostnaderna krävs statliga insatser som påverkar bostadsbyggande och 

bostadskostnader. 

Vi vill motverka bostadssegregationen i Halmstad kommun. Idag lever vi i en 

kommun där människor lever i olika områden beroende på ekonomiska villkor, 

ålder eller familjeform. När människor med olika villkor möts i vardagen ökar 

förutsättningarna för gemenskap, trygghet och förståelse. Därför ska de 

kommunala besluten styras av tanken om integration i vid bemärkelse och ha ett 

perspektiv som fördelar välfärd och kommunal och kommersiell service rättvist 

mellan kommuninvånarna. 

Bostadssituationen är en viktig framtidsfråga för dem som bor och vill bo i 

Halmstad. Unga vuxna, barnfamiljer och äldre är grupper som särskilt behöver 

beaktas i planeringen. För de äldre krävs också fler möjligheter till 

servicebostäder i våra olika bostadsområden. För studenter på högskolan behövs 

ett större utbud av bostäder. 

Kommunal bostadsförmedling 

 Inrätta en kommunal bostadsförmedling  

Halmstads kommun behöver en kommunal bostadsförmedling som ansvarar för 

ett samlat grepp över bostadssituationen i kommunen med information till 

allmänheten, uthyrning och utredningsuppdrag i samarbete med Halmstads 

Fastighets AB (HFAB) och privata fastighetsägare. 

Alltför många unga människor är utan bostad idag, Äldre utan höga inkomster 

och kapital har svårt att välja var och hur de ska bo. Hos en kommunal 

samordnad bostadsförmedling kan man ha prioriteringar/sociala förturer i en 

tydlig ordning så att alla bostadssökande vet vilka som prioriteras och varför. 

En stad för alla 

 All samhällsplanering ska ha ett helhetstänkande där 

bostadssegregationen motverkas 

 Särskilda satsningar på trafik- och bostadsmiljö på Öster samt på fler 

hyresrätter på Väster ska göras 

 Våra bostadsmiljöer ska ha tillgänglig kommunal och kommersiell 

service  

 Bygg fler bostäder 

 Tomträtt ska erbjudas som huvudsaklig form av markupplåtelse vid 

bostadsbyggande 

 Gång- och cykelvägar ska ha hög prioritet i våra bostadsområden 

 Värna grönområden och biologisk mångfald i bostadsmiljöerna 

 Halmstad ska med utgångspunkt i Malmökommissionens rapport arbeta 

för att våra bostadsområden blir socialt hållbara  
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 Alla befintliga bostadsområden ska utredas och åtgärdas vad gäller 

tillgänglighet, segregation, ekologisk och social hållbarhet 

 Skapa nya former för delaktighet i bostadsplaneringsprocessen 

Kommunen måste aktivt agera mot en bostadsmarknad som för närvarande 

alltid gynnar den som har kapital och höga inkomster. Vänsterpartiet vill inte ha 

marknadshyror. I Halmstad har hyrorna höjts centralt och på t ex Nyhem och 

Frennarp i HFAB:s äldre fastigheter för att anpassas mer till marknaden. Det 

innebär begränsade möjligheter för många att bo mer centralt. Detta ökar 

segregationen istället för att motverka den.  

I staden Halmstad behövs olika satsningar i de östra och västra stadsdelarna. 

Öster behöver en betydligt bättre bostadsmiljö vad gäller trafik och miljö. Det 

behövs också och fler boendeformer än hyresrätt. På Väster behövs fler hyres- 

och bostadsrätter till rimliga priser. Den kommersiella servicen behöver tryggas 

i våra större bostadsområden i hela kommunen.  

Trafik, bostadsmiljö, energi och miljöfrågor ska vidare ha ett helhetstänkande 

där enskilda beslut och projekt passar in.  Det är mycket viktigt att värna 

grönområden och gröna stråk i våra bostadsområden. Vänsterpartiet vill också 

prioritera gång- och cykelvägar i våra bostadsområden.  

Vi vill möta bostadsbristen för olika grupper av människor genom att bygga fler 

bostäder, främst hyresrätter. Vi vill också göra det möjligt att skaffa bostadsrätt 

och villor för fler. Upplåtelse av mark med tomträtt är ett sätt att hålla nere 

kostnader och lånebehoven. Kommunen har planmonopol på all mark. 

Planering och avstyckning av tomter för bostäder kräver kommunala beslut. 

Kommunen äger fortfarande stora markområden där bostäder kan byggas och 

man har möjlighet att föra en dialog med privata markägare och exploatörer om 

boendeformer, miljökrav och villkor för bostadsbyggandet. Denna möjlighet 

kräver oftast att kommunen själv äger marken. Vi vill att Halmstads kommun i 

största möjliga utsträckning upplåter mark för bostäder med tomträtt, vilket ger 

större möjligheter att styra kostnader samt när, vad och hur det ska byggas. 

I Malmö arbetar man aktivt med boendefrågor, bostadsmiljö och jämlikhet i 

relation till hälsa/ohälsa med särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor. I 

Malmökommissionens slutrapport ges särskilda uppdrag om handlingsprogram 

för att påverka uppväxtvillkor och förhållanden för barn och unga. Vi vill att 

Halmstads kommun med utgångspunkt från detta arbete undersöker och 

åtgärdar våra olika bostadsområden. En sådan satsning kräver bland annat 

medverkan från samtliga kommunala verksamheter. Alla bostadsområden i 

Halmstads kommun behöver utredas och åtgärdas vad gäller segregation, 

tillgänglighet, samt ekkologisk och social hållbarhet. För varje område ska 

förslag läggas till förbättringar i dessa avseenden. Bostadsplaneringen kan också 

satsa mer på delaktighet från kommuninvånare i planeringsprocessen. 

Framförallt ska grupper som vanligtvis inte är delaktiga i planeringsarbetet 

prioriteras. Grupper av boende och skolbarn i aktuella områden kan till exempel 

få en mer aktiv roll.  
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HFAB 

 Ställ krav på HFAB och privata exploatörer vad gäller boendeformer, 

priser och hyror vid upplåtelse av mark 

 HFAB ska prioritera låg hyra före vinst  

 Vid hyressättning ska segregation motverkas 

 HFAB ska ha tydligare ägardirektiv om olika typer av byggande  

 HFAB ska upprätta en egen byggsektion  

HFAB ska vara en viktig del av kommunens strävan att göra det möjligt att hitta 

rätt bostad i rätt område till en rimlig kostnad. Kommunen måste tydligare styra 

tillgången och kostnaderna för bostäder genom direktiv till HFAB om att bygga 

fler bostäder i olika områden, att hålla nere hyrorna och motverka segregation i 

kommunens olika delar. HFAB ska också pröva fler former av bostäder som 

kooperativ bostadsrätt och kollektivboende. Även boende för äldre som 

trygghetsboenden och servicehus ska byggas. Det råder idag brist på små och 

stora lägenheter, exempelvis för yngre, äldre och barnfamiljer. 

Idag är byggkostnaderna så höga att hyrorna blir alltför höga. Bostadsbyggandet 

skjuts upp av de privata byggbolagen i väntan på allt högre lönsamhet. HFAB 

kan arbeta för att få ner bygg- och renoveringskostnader genom att ha en egen 

byggsektion, där nybyggnation, reparationer och underhåll i egen regi 

motverkar höga hyror Det skapar konkurrens gentemot de stora byggbolagen. 

Man kan sänka kostnaderna genom att inte ha underentreprenörer. Om HFAB 

bygger i egen regi försvinner byggmomskostnaderna. Detta kan också 

genomföras i kommunens eget fastighetsbestånd med en byggavdelning inom 

fastighetskontoret som medverkar till lägre fastighetskostnader.  

Demokrati och Dialog 

Vision: I Halmstad har invånarna stort inflytande över kommunens politik även 

mellan valen. I Halmstad finns väl fungerande kanaler mellan politiker och 

medborgare. I hela kommunen finns utbyggd samhällsservice och möjlighet till 

påverkan. Människor i alla åldrar, oavsett klass, kön, etnicitet, sexuell läggning 

eller funktionshinder har möjlighet att påverka såväl sin vardag som 

kommunens verksamhet. Tillgänglighet och ickediskriminering präglar 

Halmstad kommun.  

Demokrati kräver inflytande och öppenhet. Alla Halmstadbor ska känna att de 

har möjlighet att påverka kommunala beslut och verksamheter. För att detta ska 

vara möjligt behöver kommunen i ännu större grad komma närmre invånarna. 

De politiskt valda ska vara nära de invånare de företräder och det ska vara lätt 

att nå kommunala politiker och tjänstemän.  

Vänsterpartiet menar att de senaste årens nedskärningar och privatiseringar har 

minskat invånarnas möjligheter att påverka. Vi menar istället att satsningar på 

de kommunala verksamheterna behöver göras och att kommunen ska återta de 

verksamheter som idag drivs av vinstdrivande företag. 
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För att förstå vad demokrati innebär måste man uppleva det. För att det ska 

kännas meningsfullt att gå och rösta måste man uppleva att det gör skillnad vad 

man röstar på. För att öka valdeltagandet, speciellt bland unga och utrikesfödda, 

samt öka det demokratiska inflytandet för kommunens invånare har vi i 

Vänsterpartiet flera förslag. 

Samhällsservice 

 Inrätta medborgarservice på Vallås, i Getinge och Oskarström 

 Utveckla det demokratiska uppdraget på alla bibliotek 

 Återöppna biblioteken i Trönninge, Åled och Gullbrandstorp 

 Sätt upp fria affischeringstavlor på centrala plaster i kommunen 

Medborgarservice Andersberg är en mötesplats som erbjuder stadsdelens 

invånare kommunal service, samhällsinformation och olika aktiviteter. 

Medborgarservice ger invånarna större möjlighet till delaktighet och insyn i 

kommunens verksamhet och utvecklar på detta sätt demokratin. Vi i 

Vänsterpartiet menar att fler medborgarservicekontor behöver inrättas i 

kommunen. Precis som på Andersberg är vårt förslag att servicekontoren 

samordnas med kommundelsbiblioteken. I ett första steg föreslår vi att 

kommunen inrättar medborgarservice på Vallås, i Getinge och Oskarström.  

Biblioteken har ett demokratiskt uppdrag.  Framförallt På stadsbiblioteket sker 

mycket verksamhet utifrån detta uppdrag. Vänsterpartiet menar att det 

demokratiska uppdraget behöver utvecklas så att alla kommunens bibliotek i 

större utsträckning arbetar med dessa frågor. För att hela Halmstad ska få 

tillgång till den samhällsservice som ett bibliotek ger, menar vi i Vänsterpartiet 

att de kommundelsbibliotek som lagts ned under alliansens tid vid makten åter 

ska öppna. 

För att föreningar och privatpersoner ska ha möjlighet att sprida information om 

olika aktiviteter och möten ska kommunen sätta upp fria affischeringstavlor på 

centrala platser runt om i kommunen. 

Föreningslivet 

 Utveckla uppdraget till samhällsföreningarna 

 Utöka stödet till studieförbunden 

 Inför självkostnadspris för föreningslivet att hyra möteslokaler på 

Halmstads Teater (f.d. Folkets hus) 

Föreningslivet spelar en viktig roll för demokratin i kommunen. Människor 

möts, organiserar och genomför verksamhet tillsammans. För att få ekonomiskt 

bidrag från kommunen måste de samhällsföreningar som finns arbeta utifrån 

demokratiska riktlinjer. Detta tycker Vänsterpartiet är bra. Vi menar dock att 

uppdraget bör utvecklas till att gälla även frågor som rör integration för att 

utöka människors delaktighet och möjligheter i lokalsamhället.  
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Studieförbunden spelar en viktig roll som folkbildare och demokratirörelse och 

deras verksamhet ska i större utsträckning stödjas av kommunen. 

Kommunens lokaler ska vara billiga att hyra och tillgängliga för det ideella 

föreningslivet. Detta gäller såväl idrottshallar, skolor, som möteslokaler på 

Halmstads teater (f.d. Folkets hus), vilka ska gå att hyra till självkostnadspris.  

Möjlighet att bo i hela kommunen  

 Utöka de boendes inflytande över bostadsplanering 

 Kommunen ska vid planering skapa möjlighet för kommersiell service i 

bostadsområdena istället för i stora köpcentra 

 Öka takten för utbyggnaden av fibernät 

 Erbjud subventionerat fibernät till privatbostäder 

Invånarnas inflytande och delaktighet måste öka. Därför ska de boende i större 

utsträckning ha inflytande över bostadsplanering.  

Att ha tillgång till olika former av service i hela kommunen är en demokratisk 

fråga. Kommunen ska vid planering av bostadsområden beakta detta. Det 

innebär en begränsning av större köpcentra.  

Bredbandsutbyggnaden i kommunen går för sakta och kommer därför inte alla 

invånare till del. Dessutom har inte alla har av ekonomiska skäl råd att dra in det 

fibernät som kommunen erbjuder. Därför ska kommunen erbjuda detta 

subventionerat för privata bostäder i de områden där utbyggnad av nätet sker. 

Inflytande  

 Inför elevinflytandeutbildning i högstadiet och gymnasiet 

 Låt gymnasieskolornas elevrådsrepresentanter ha närvarorätt på 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens möten 

 Inför ungdomsfullmäktige i Halmstads kommun 

 Inför en demokratipeng för unga 

 Öka demokratin på arbetsplatserna 

 Gör försök med personalintraprenader 

 Öka inflytandet för brukare 

Vi vill öka elevinflytandet i kommunens skolor. För att kunna utöva 

elevinflytande måste det kännas relevant för eleverna och för detta krävs det 

kunskap. Därför vill vi att alla elever i högstadiet och gymnasiet ska få 

möjlighet att gå en utbildning i praktiskt elevinflytande. Utbildningen ska också 

ta upp vilka lagar och regler som gäller för skolan och vilka rättigheter man har 

som elev. Utbildningen ska i första hand vara till för skolornas elevråd, men ska 

erbjudas alla elever.  

Vänsterpartiet vill att elevrådsrepresentanter från kommunens gymnasier ska ha 

rätt att delta i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens möten. Eleverna ska 
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ha rätt att yttra sig och göra anteckningar till protokollet i för dem viktiga 

frågor. 

Vi vill också pröva att under mandatperioden införa ett ungdomsfullmäktige i 

kommunen enligt Göteborgs modell. Detta är ett forum för unga att prova på att 

vara politiker och sätta sig in i och påverka kommunfullmäktiges ärenden.  

Ett annat sätt att öka ungdomars engagemang kan vara att införa en 

demokratipeng, likt den idépeng som finns idag. Demokratipengen ska unga på 

högstadiet och gymnasiet kunna söka för olika demokratiprojekt, exempelvis i 

skolan, på fritidsgården eller i lokalsamhället. 

Vi vill öka inflytandet på kommunens arbetsplatser genom att t ex utveckla 

arbetsplatsträffarna. De anställda också ska ha större möjlighet att påverka 

verksamhetens innehåll och arbetssätt, som exempelvis schemaläggning. 

Istället för privatiseringar, som leder till mindre demokrati, vill vi öka 

personalens inflytande genom att exempelvis ge intresserad personal möjlighet 

att bedriva verksamhet som intraprenader. 

En brukare, oavsett om det är en person som har personlig assistans, en äldre 

med hemtjänst eller en person som bor i en gruppbostad ska ha makt och 

inflytande över den hjälp och det stöd man får. För att öka inflytandet för 

brukarna krävs mer tid för personalen och utökade resurser. 

Insyn i kommunens verksamhet 

 Inför öppna nämndsmöten 

 Ge ersättare i kommunala nämnder och styrelser rätt att föra 

anteckningar till protokollet 

 Utöka antalet förtroendevalda 

För att öka kommuninvånarnas möjlighet till insyn i kommunens verksamhet, 

och framförallt i de politiska besluten, vill Vänsterpartiet införa öppna 

nämndsmöten. Kommuninvånarna ska ha möjlighet att lyssna till diskussioner 

och att ställa frågor.   

För att öka invånarnas insyn i kommunala beslut menar vi att även ersättare i 

kommunala nämnder och styrelser ska få rätt att föra anteckningar till 

protokollet. Detta skulle göra det möjligt för journalister och enskilda 

medborgare att få information om hur alla politiska partier ställer sig i olika 

sakfrågor.  

Vi vill öka demokratin genom att ge fler kommuninvånare möjlighet till att ha 

ett politiskt uppdrag. Därför vill vi öka antalet förtroendevalda.  
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Miljö och Energi 

Vision: Halmstad är en av Sveriges mest miljövänliga kommuner att bo och 

verka i. Här finns gott om förnyelsebar energi. Kommun och näringsliv är 

framstående i forskning och utveckling inom miljöområdet. Enbart 

förnyelsebara bränslen används i kommunens verksamheter och bolag. 

Kommunen går i främsta ledet för att skynda på en grön omställning av hela 

samhället och ställer krav på industri, handel och andra verksamheter som har 

en negativ miljöpåverkan. Ekologiskt och närproducerat dominerar i kommunal 

verksamhet. All mark och kommunal verksamhet är sanerad och fri från gifter. 

Energi- och miljöteknik 

 Halmstad ska vara en energineutral kommun som producerar minst lika 

mycket energi som vi förbrukar i de kommunala verksamheterna och 

bolagen 

 Nybyggda bostäder ska använda byggteknik som minimerar 

uppvärmningsbehoven 

 Befintliga kommunala bostäder och verksamheter ska 

energieffektiviseras.  

 Privatägda flerbostadshus och villor ska energieffektiviseras  på 

kommunens initiativ 

 Energiåtgång är en faktor som ska granskas innan utfärdande av 

bygglov  

 Satsa på mer miljö- och energirådgivning för allmänheten  

 Halmstad ska finansiera en professur i miljö- och energiteknik på 

Högskolan 

Det finns mycket som vi kan göra för att Halmstads kommun ska bli 

miljömässigt hållbart. Målet ska vara att Halmstad blir en energineutral 

kommun som producerar minst lika mycket energi som vi använder. 

Uppvärmning av bostäder, trafiklösningar och sophanteringen är exempel på 

saker som måste förändras. Nya bostäder ska använda byggteknik som 

minimerar uppvärmningsbehoven och de befintliga bostäder och verksamheter 

ska energieffektiviseras. Här ska Halmstads kommun vara föregångare. När 

kommunen beviljar bygglov ska energiåtgång vara en faktor som granskas.  

Vi vill också att Halmstads kommun satsar på en mer offensiv energi- och 

miljörådgivning för allmänheten. Vi vill att Halmstads kommun satsar på ett 

näringsliv som präglas av innovativ miljöteknik. Detta kan ske i samarbete med 

Högskolan. Vi vill satsa på en kommunalt finansierad professur i miljö- och 

energiteknik.  
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Trafik- och bostadsplanering  

 Kommunen ska vid planering skapa möjlighet för kommersiell service i 

bostadsområdena, istället för att satsa på stora köpcentra 

 Planera så att det går att bo och arbeta i samma område 

 Omlastningsplatser mellan lastbilsgods och järnvägsgods på flera 

ställen vid E6 

 Satsningar på kollektivtrafik som ger resultat, mindre satsningar på 

bilismen än idag 

Halmstad expanderar och i både nya och gamla områden har kommunen 

möjlighet att planera och förändra trafik och bostadsområden på ett sätt som är 

långsiktigt hållbart. Privatbilismen måste minska. Det ska gå att både bo och 

arbeta i samma område. Istället för att satsa på köpcentra utanför stadskärnan, 

dit man framförallt tar sig med bil, ska kommunen skapa möjligheter för 

kommersiell service i bostadsområdena.  

Vi behöver främja godstransport på järnväg istället för med lastbil genom 

omlastningsmöjligheter mellan godståg och andra trafikslag i anslutning till 

E6:an. Resandet måste ändras radikalt i kommunen. Vi kan konstatera att 

Halmstads kommun, trots miljömål om ökat kollektivtrafikresande, har höjt 

taxor och fortsatt satsa på trafiksystem som gynnar bilismen. Se mer om våra 

satsningar under rubriken Resor och Trafik. 

Åkerjord och strandskydd 

 Bästa åkerjorden ska skyddas från exploatering 

 Värna strandskyddet och tillgängligheten till kusten 

Halmstad och Halland har mycket god åkerjord. Vi behöver värna den bästa för 

jordbruk och välja exploatering av mark för bostadsändamål där vi tar minst 

åkerjord i anspråk. Enda avsteget från denna prioritering kan vara vid ny 

bebyggelse i de fem stråken (med mycket god kollektivtrafikservice) i 

översiktsplanen. Vi behöver också värna strandskyddet mot exploatering som 

hindrar allmänhetens tillträde till sjöar och vattendrag. 

Vindkraft 

 Revidera vindkraftsplanen för fler möjliga placeringar av mindre 

vindkraftverk  

Vindkraften har nu utvecklats så att intresserade exploatörer satsar på stora verk 

och omfattande områden för att få maximal lönsamhet. Vi menar, att vi mycket 

väl kan ha mindre verk och områden som inte är så stora i en reviderad 

vindkraftsplan. Då kan fler mindre exploatörer och Hem satsa på mindre 

grupper i fler områden i Halmstads kommun. Vi menar i Vänsterpartiet att det 

behövs ett antal olika förnyelsebara energikällor och kommunen kan visa vägen 

i större utsträckning än idag. 
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Upphandling 

 Upphandling ska ställa höga krav på ekologiska eller närproducerade 

varor vid inköp 

Halmstad ska sträva efter att all upphandling av varor avser ekologiska och/eller 

närproducerat.  

En giftfri kommun 

 Mark som förgiftats måste saneras 

  Kommunala verksamheter ska vara giftfria 

I kommunen har vi också ett antal markområden där det finns föroreningar och 

gifter från gamla industrier och verksamheter. Dessa måste saneras. Vi måste 

också se till att våra olika kommunala verksamheter är fria från giftiga ämnen, 

detta med särskild prioritering för barn och unga. 

HEM 

 HEM ska satsa på fler olika förnyelsebara energikällor  

 HEM ska vara drivande för att Halmstad ska vara en energineutral 

kommun  

 Sopor ska inte importeras för förbränning  

 Fortsatta satsningar på fjärrvärme ska inte bygga enbart på 

sopförbränning 

 Satsa på fler mindre sopsorteringsstationer i våra olika bostadsområden 

 HEM ska ha som uppgift att producera biogas, själva och/eller i 

samarbete med närliggande kommuner 

 Sänk HEM:s avkastningskrav till max 4 procent 

Vänsterpartiet vill att HEM:s ägardirektiv förändras så att bolaget får en 

drivande roll i omställningen av Halmstads energi- och miljöpolitik. Bolaget ska 

vara offensivt i att följa forskning och framsteg inom miljöområdet och satsa på 

flera olika förnybara energikällor. Olika förnybara energikällor ska vara 

grunden för framtidens fjärrvärmesystem i Halmstad.  

Sopförbränningen ska minska. Vi vill minska mängden sopor genom bättre och 

effektivare återvinning och sopsortering redan hos hushållen. Fler mindre 

sopsorteringsstationer behövs i fler av våra bostadsområden.  

Beslut som redan tagits om del av hushållens avfall ger möjlighet att producera 

biogas i HEM:s regi. Bolaget kan producera biogas själva och verka för att 

invånare och besökare ska kunna tanka biogas på flera ställen i Halmstads 

kommun. Om biogas blir lättillgängligt i Halmstad kommer fler att använda 

biogasdrivna fordon. Kommunens egen omställning till biogasdrivna fordon 

underlättas också.  
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HEM ska inte ha höga avkastningskrav som driver taxorna på fjärrvärme i 

höjden. HEM:s kunder ska inte finansiera andra kommunala verksamheter. 

Näringsliv och Arbetsmarknad 

Vision: I Halmstad har alla rätt till arbete med en lön som går att leva på och 

rimliga arbetsvillkor. Det finns ett livslångt lärande som innebär goda 

möjligheter att välja utbildning och/eller praktik för att kunna förändra sin 

arbetssituation och försörjning. För dem som av olika skäl inte kan arbeta finns 

kommunal verksamhet med daglig sysselsättning. Högskola och kommun 

samarbetar med ett näringsliv som har ekologiskt hållbar utveckling som en av 

drivkrafterna. Lokal produktion gynnas vid kommunal upphandling och 

matproduktion är en viktig del av Halmstads näringsliv. I kommunen finns ett 

rikt kulturliv som lockar utövare och besökare till staden. 

Vänsterpartiet har en företags- och näringslivspolitik som vill underlätta för 

småföretagare och gynna ett ökande företagande. Vi vill slopa sjuklöneansvaret 

för företag med tio eller färre anställda, vilket kommer att skapa möjlighet för 

många mindre företag att växa och att anställa fler. Vi vill också införa 

företagsvikariat där den som får tjänstledigt för att starta ett företag kan få stöd 

för start av näringsverksamhet förutsatt att arbetsgivaren anställer en arbetslös 

vikarie. Det sociala skyddsnätet måste också stärkas för småföretagare så att de 

får rätt till samma skyddsnät som anställda. 

Arbete eller utbildning för alla 

 Alla har rätt till ett arbete 

 Alla unga under 30 år ska garanteras arbete, praktik eller utbildning 

inom 30 dagar  

 Vuxenutbildningen ska möta de behov människor har på 

arbetsmarknaden i samspel med kommun och näringsliv   

 Kommunen ska ha en aktiv utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som 

präglas av livslångt lärande 

 En utbyggd kommunal välfärd ska skapa fler jobb 

 Företag med lokal produktion och en ekologisk hållbar drift ska gynnas 

vid offentlig upphandling 

 Halmstads kommun ska medverka till att funktionshindrade får 

möjlighet till arbete 

 Daglig sysselsättning ska drivas i kommunal regi och erbjuda 

meningsfulla aktiviteter  

 Halmstads kommun ska i samarbete med högskolan finansiera en 

professur i miljö- och energiteknik 

 Halmstads kommun ska satsa på arbete och bostäder åt högskolans 

studenter 
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 Kommunen ska satsa på forskning och utveckling av skola, vård och 

omsorg 

Full sysselsättning i Halmstads kommun är ett viktigt politiskt mål för 

Vänsterpartiet. Alla har rätt till ett arbete. Idag är arbetslösheten ett stort 

problem i Halmstad, särskilt för gruppen unga vuxna. Arbetslösheten är ett 

slöseri med mänskliga resurser och skapar stora klyftor i samhället. Har man 

varit länge utanför arbetsmarknaden blir det allt svårare att få jobb.  

För att minska arbetslösheten behöver det göras stora kommunala satsningar 

som skapar arbete och som förbereder fler för att komma in på 

arbetsmarknaden. Genom möjlighet till fortbildning och/eller utbildning och 

genom fler kommunala praktikplatser och vikariat skapas större möjlighet för 

fler att komma in på arbetsmarknaden. Unga under 30 ska inom trettio dagar 

erbjudas utbildning, praktik eller arbete. Vuxenutbildningen ska möta 

människors behov och ske i samspel mellan kommun och näringsliv. Det ska 

finnas möjlighet för ett livslångt lärande. Se mer om våra satsningar inom 

vuxenutbildning och SFI under rubriken Barn och Utbildning. 

Med en vänsterpolitik kommer antalet arbetstillfällen inom den gemensamma 

välfärdssektorn att öka. Halmstads kommun behöver exempelvis anställa fler 

inom skola och äldreomsorg. Genom att prova 6-timmarsarbetsdag inom vissa 

kommunala verksamheter kan vi skapa fler arbetstillfällen.  

Vi vill ha en aktiv kommunal arbetsmarknadsenhet som har en större målgrupp 

än bara de som står längst bort från arbetsmarknaden. Den kommunala 

arbetsmarknadsenheten ska ge möjlighet till praktik inom ett flertal olika 

områden och ska bidra till både kommunal verksamhet och olika upprustnings- 

och renoveringsprojekt i kommunen.  

För att stötta lokala företag och ekologisk produktion ska dessa gynnas genom 

kommunal upphandling.  

Kommunen har ett särskilt ansvar för att skapa möjligheter för 

funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden. För de som inte kan ta ett 

arbete ska den kommunala dagliga sysselsättningen erbjuda meningsfulla 

aktiviteter. 

I Halmstads kommun har vi historiskt haft en mångsidig arbetsmarknad. Det är 

bra för en stabil ekonomi men gör också, tillsammans med goda boendemiljöer, 

kommunen attraktiv. Idag saknar vi en tillräckligt bra arbetsmarknad för de som 

väljer att läsa vid högskolan. I Halmstad ökar utpendlingen mer än 

inpendlingen. Det fattas arbetstillfällen för akademiker. Kommunen bör skapa 

möjligheter för en lokal arbetsmarknad för akademiker, så att studenter efter 

högskoleutbildning kan bo och arbeta i Halmstad.  

Vänsterpartiet vill inte att Halmstad blir en logistikstad utan ser hellre 

satsningar på miljöteknik, matproduktion och kultur. Forskning och utveckling 

inom kommunens egna verksamheter, som skola, vård och omsorg, kan skapa 

fler arbeten till akademiker. Detta är områden som kan locka fler företagare, 

besökare och akademiker till Halmstad. Inom miljöteknik vill vi att kommunen 
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finansierar en professur i samarbete med Högskolan i Halmstad. Detta skulle 

gynna en företagsmiljö och forskning som engagerar sig i miljöfrågor. 

Halmstads kommun måste bli bättre på att använda högskolan som en drivkraft 

för näringslivsutvecklingen. 

Kommunen som arbetsgivare  

 Halmstad kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare 

 Kommunen ska använda sig av vita jobb-modellen vid all upphandling  

 Bemanningsföretag ska inte anlitas för kommunal verksamhet 

 Kommunanställda ska ha rätt till heltid utan delade pass och flytande tid 

 Antalet timanställda och visstidsanställa ska minska rejält 

 Halmstads kommun ska pröva 6-timmarsdag  

 Lika lön ska införas för likvärdigt arbete  

 Alla anställda ska erbjudas subventionerad friskvård  

 Arbetsvillkoren inom kommunens verksamheter ska vara så goda att 

personal kan arbeta heltid fram till pensionsåldern 

 Utöka Arbetsmarknadsenheten så att fler får möjlighet att prova olika 

yrkesområden 

  Alla anställda ska garanteras kompetensutveckling utifrån 

verksamheten och egna behov 

 Lönerna för kvinnodominerade yrken ska höjas med hjälp av en 

jämställdhetspott 

 Inför lägstalön i intervallet 20–22000 kr per månad under 

mandatperioden 

 Kommunen ska aktivt arbeta med jämställdhetsarbete inom 

arbetsmarknadsområdet 

 Flerspråkighet och kulturkompetens ska vara meriter vid rekrytering 

Halmstads kommun är en av de största arbetsgivarna i Halmstad och ska föregå 

med gott exempel och vara en god arbetsgivare. De flesta kommunala 

verksamheterna är personalintensiva. Välmående personal har stor betydelse för 

att våra välfärdsverksamheter ska fungera för barn, föräldrar, elever, brukare 

och vårdtagare, det vill säga våra kommuninvånare.  

Genom att använda sig av vita jobb-modellen vid upphandling säger kommunen 

nej till svartarbete och ja till rimliga arbetsförhållanden för anställda i alla led. 

Vänsterpartiet menar också att Halmstads kommun ska vara förebild på den 

lokala arbetsmarknaden genom att inte använda sig av bemanningsföretag.  

Inom kommunala verksamheter ska heltidsanställning vara norm och deltid en 

möjlighet. För att detta ska bli verklighet för fler anställda krävs att 

arbetsförhållandena förbättras.  
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Vänsterpartiet vill kraftigt minska antalet tim- och visstidsanställda inom 

kommunens verksamheter. Dessa anställningar skapar otrygga 

arbetsförhållanden. 

Personalens hälsoläge framförallt inom kvinnodominerade yrkesområden är en 

tydlig signal om att arbetsvillkoren är för dåliga. Vänsterpartiet vill därför 

genomföra prov med 6 timmars arbetsdag i kommunen med prioritering av 

grupper som idag har höga sjuktal. Detta skapar också fler arbetstillfällen. Vi 

vill att övertidsuttag ska hållas låga, att hälsosatsningar görs och att personal ska 

ha rätt till heltid utan scheman med delade pass och flytande tid. 

Subventionerad friskvård ska erbjudas de anställda. Dessa förändringar behöver 

göras för att personalen ska kunna ha möjlighet att arbeta heltid fram till 

pensionsåldern. Om man vill prova på att arbeta inom andra yrkesområden inom 

kommunens verksamhet ska man ha möjlighet till det. 

Personalinflytande över verksamheten och arbetssituationen är viktigt för att få 

välmående personal. All personal måste ha möjlighet att delta i planering av 

verksamhet och schemaläggning. Personalen ska ges möjlighet till 

kompetensutveckling både utifrån egna behov och verksamhetens.  

Lönerna inom offentlig sektor är låga för stora grupper av anställda. En särskild 

jämställdhetspott behövs för att minska skillnaderna mellan kvinno- och 

mansdominerade yrken. För alla lågavlönade måste särskilda satsningar göras 

för att höja lönenivån. För Vänsterpartiet är lika lön för likvärdigt arbete 

ledstjärnan. Vi säger nej till individuell lönesättning som den ser ut idag.  

Vänsterpartiet menar att kommunen behöver ett aktiv jämställdhetsarbete för att 

jämna ut skillnaderna mellan de kvinno- och mansdominerade yrkesgrupperna. 

Kommunen ska aktivt arbeta med att rekrytera personal av det 

underrepresenterade könet.  Kommunen behöver också aktiva stimulansåtgärder 

för att få fler kvinnor att söka sig till ledande befattningar i kommunen. 

Flerspråkighet och kulturkompetens ska ses som meriter vid rekrytering av ny 

personal. 
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Omsorg och Stöd 

Vision: I Halmstad har alla rätt till goda levnadsförhållanden oavsett vilka 

behov av omsorg och stöd man har. Hjälp och stöd till personer med fysiska, 

psykiska eller sociala problem är lättillgänglig och har god kvalitet. Kommunal 

verksamhet är fri från vinstintressen. Tillräckligt med personal, bra 

verksamheter och lokaler gör att de som behöver stöd och omsorg eller vård 

och behandling är nöjda. Vårdtagare och brukare känner sig trygga med den 

hjälp som ges av kommunen. Vård och stöd finns nära, är lätt att söka och man 

får bra hjälp när ansökandet är krångligt. Förebyggande tänkande och 

öppenhet präglar verksamheterna. 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

 Stöd och service till människor med funktionsnedsättning ska drivas 

utan vinstintressen 

 Människor med funktionsnedsättning ska samma möjligheter att delta i 

samhället som övriga befolkningen 

 Halmstads kommun ska göra en ny översyn av tillgängligheten för 

funktionshindrade 

 Ökade resurser till personaltäthet och kompetensutveckling i 

gruppbostäderna 

 Färdtjänst ska ha samma taxeregler som kollektivtrafiken  

 Föräldrar med funktionsnedsättning ska få hjälp i sådana situationer 

som är svåra att klara av  

 Utbudet av platser på korttidshem och läger ska vara tillräckligt för att 

svara mot behovet av avlastning för anhöriga  

 Ersättning till kontaktpersoner och stödfamiljer ska följa 

rekommendationerna från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

Kommunen har ansvar för att realisera den lagstiftning som garanterar rätten till 

delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning. Det gäller 

framför allt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

socialtjänstlagen (SoL). Verksamheten måste bemannas för att klara 

lagstiftningens krav. 

Besparingar och brist på satsningar har gjort att möjligheten att delta i 

samhällslivet för funktionshindrade på samma villkor som andra inte kan 

jämställas. Det behövs satsningar för att nå upp till detta mål. Tillgängligheten 

ska vara god. Detta gäller såväl miljö och byggnader som till information och 

tjänster. Här finns det idag brister som måste åtgärdas. Vänsterpartiet vill att 

kommunen gör en ny översyn av tillgängligheten inom kommunen. 

Utbildningsnivån är låg inom verksamheter som ger stöd och omsorg till 

människor med funktionsnedsättningar och har inom vissa områden snarare 

minskat än ökat. Omsorgsbehovet hos personer som bor i gruppbostad har ökat 
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samtidigt som personaltätheten minskat.  Resurser behövs för att öka kompetens 

och personaltäthet.  (Se även avsnitt Näringsliv & Arbetsmarknad, Kommunen 

som arbetsgivare).  

Människor med funktionsnedsättningar ska ha samma möjlighet som andra i 

samma ålder till ett bra boende, innehållsrik fritid och arbete eller 

sysselsättning.  För Vänsterpartiet är det självklart att färdtjänst ska ha samma 

taxeregler som kollektivtrafiken. Detta för att personer med 

funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att delta i samhället.  

Människor med funktionsnedsättningar ska också ha möjlighet till ett 

fungerande familjeliv och möjlighet att fungera som föräldrar. Alla ska 

garanteras ett gott bemötande med hänsyn tagen till funktionsnedsättningen.  

För familjer med barn med funktionsnedsättning behöver utbudet av platser på 

korttidshem och läger vara tillräckligt för att svara mot behovet av avlastning 

för de anhöriga.  Ersättning till kontaktpersoner och stödfamiljer ska följa 

rekommendationerna från SKL. 

Individ- och familjeomsorg 

 Socialtjänsten ska bemannas för att klara lagstiftningens krav 

 Förbättra personalens förutsättningar så fler stannar kvar 

 Familjerådgivningen ska erbjuda en hjälplinje på telefon 

 Praktisk hjälp till personer som utsätts för våld ska ges  

 Hjälpsökande ska inte behöva stå i kö till öppenvården 

 Familjebehandling och missbruksvård ska täcka även långvariga behov 

 Socialtjänsten ska nå fler  

 Återställ och förstärk Kriscentrum  

 Akut/tryggt boende ska finnas för alla personer som behöver det  

 Alla människor ska ha möjlighet att sova inomhus på natten 

Inom hela socialtjänsten har olika verksamheter drabbats av besparingar 

och reducerade uppgifter/uppdrag under de senaste mandatperioderna. 

Återkommande redovisningar av nyckeltal i jämförelse med andra 

kommuner har visat att Halmstads kommun satsat för lite per invånare 

för att tillräckligt kunna tillgodose behov av vård, hjälp och stöd. Inom 

socialtjänstens myndighetsutövning är personalomsättningen mycket 

stor, framför allt inom barn- och ungdomsområdet. Personalsituationen 

måste utformas så att rättssäkerheten garanteras och så att personal orkar 

stanna på sina tjänster. Arbetsmiljö, löner, stöd och handledning ska utformas 

så att personalen stannar kvar 

I Halmstads kommun 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 haft 
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öppenvårdsinsatser för missbruk och har även satsat på öppenvård för familjer 

där det förekommit våld i nära relationer. Invånarantalet ökar och med detta 

tyvärr även antalet personer som behöver hjälp och stöd. Vänsterpartiet menar 

att de satsningarna som gjorts på lättillgänglig öppenvård utan biståndsbeslut 

och med ett förebyggande perspektiv inte längre är tillräckliga. Alliansens 

besparingar har i stor utsträckning drabbat dessa verksamheter. Vi vill satsa på 

förstärkningar och ett återställande av dessa verksamheter. Socialtjänsten ska ha 

en inriktning där man når fler tidigt och ska aktivt delta i ett förebyggande 

tänkande i samarbete med andra kommunala verksamheter.  

Människor som behöver hjälp med missbruk, ekonomiska problem, 

familjeproblem eller andra svårigheter ska kunna få bra hjälp lättillgängligt, 

nära och utan kötider.  Det ska också finnas möjlighet till stöd under lång tid. 

Alla föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll ska ha rätt att få detta under 

hela barnens uppväxttid. Här kan socialtjänst i samarbete med förskola och 

skola ha regelbunden verksamhet som riktar sig till alla föräldrar.  

Besparingar har drabbat hjälpen till familjer där våld förekommer. 

Vänsterpartiet vill återställa det så kallade Kriscentrum mer fler tjänster och 

uppdrag att arbeta mera öppet och förebyggande. Särskilt bör personer som är 

dubbelt drabbade, exempelvis personer med funktionsnedsättningar, 

uppmärksammas som målgrupp för denna verksamhet.   

För personer som behöver ett akut trygghetsboende måste det finnas alternativ 

som fungerar för olika behov, t ex för personer med barn och för personer med 

fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Detta innebär att det behöver 

finnas flera olika typer av boenden, gärna i samverkan inom regionen.  

Halmstads kommun har ett huvudansvar för alla människors rätt till en bostad. 

Vänsterpartiet anser att ideella insatser bara ska vara ett komplement till 

kommunala insatser.  Alla människor ska ha möjlighet att sova inomhus på 

nattetid. I Halmstad har det nyligen öppnats ett boende med sängplatser för 

hemlösa i samarbete med ideella krafter. Framtiden får visa om detta är 

tillräckligt. 

Äldreomsorg 

 Äldreomsorgen ska bedrivas fri från vinstintressen 

 Bygg fler bostäder i servicehus i kommunens alla delar  

 Känslan av trygghet ska vara en avgörande faktor vid 

biståndsbedömning  

 Anhöriga ska stödjas med handledning, service och avlastning 

 Återinför hemvårdsbidraget 

 Städning av den privata bostaden (även servicelägenhet) för 

hemtjänstberättigade ska öka till en gång per vecka 

 Bäddpaket inom hemtjänst och på äldreboende ska öka till en gång 

varannan vecka.  
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 Vid hemtjänst och på äldreboende ska erbjudande om dusch utökas till 

tre gånger per vecka 

 Hemtjänsten ska kosta maximalt 100 kr per timme 

 Öka kvaliteten i äldreomsorgen med mer tid vid varje besök 

 Vid nybyggnad och större ombyggnad av service- och äldreboende ska 

det utredas om det är möjligt att bygga tillagningskök 

 Skapa större möjligheter för de äldre att styra över tider och rutiner  

 Öka personaltätheten inom äldreomsorgen 

 Eftersträva flerspråkighet hos personalen  

Vi går mot en ökad andel äldre i befolkningen vilket innebär ett samhälle med 

mycket kompetens, erfarenhet och mognad. Äldres behov ska beaktas så att de 

kan delta aktivt i samhällslivet gemensamt med andra grupper.  

Behoven av ett tryggt boende för äldre är idag mycket större än tillgången. 

Kommunen behöver erbjuda olika former av boende, från kvarboende i sin 

bostad med en trygg hemtjänst till servicehus och äldreboende. Antalet 

servicebostäder (med möjlighet till nära hemtjänstinsatser och gemensamma 

servicefunktioner som måltider) måste ökas rejält i Halmstad och tillgodoses i 

fler områden. Tillgången på mellanvårdsplatser t.ex. korttidsboende och 

växelboende måste också vara god. Den enskildes behov, inte privat ekonomi, 

ska styra över boendeformen. Hänsyn ska också tas till den enskildes önskemål. 

Känslan av trygghet ska avgöra vid biståndsbedömning.  

Anhöriga ska stödjas med handledning, service och avlastning. Vänsterpartiet 

vill återställa hemvårdsbidraget så att anhöriga till exempel kan få möjlighet att 

arbeta mindre utan inkomstbortfall om man vill vårda en äldre anhörig. 

Den som inte längre kan städa, tvätta, bädda rent och duscha själv måste kunna 

få hjälp med detta med rimliga intervaller. Så är det inte idag. 

Hemtjänstinsatserna har minimerats så att en rimlig levnadsnivå kan 

ifrågasättas. Man ska inte behöva ta till hjälp från anhöriga och självfinansierad 

städhjälp med RUT-avdrag. Hjälp ska finnas för alla som har behov av det 

genom kommunens verksamhet. Den som tar emot hjälp och stöd av kommunen 

ska ha större möjlighete än idag att styra tider och rutiner. 

Goda och näringsriktiga måltider är viktigt för livskvalitén, därför skall maten 

till våra äldre prioriteras. Vi vill att mat i så stor utsträckning som möjligt skall 

tillagas nära de boende.  

Ett förebyggande tänkande ska också finnas i äldreomsorgen. Med aktiviteter, 

musik och delaktighet blir livet mer aktivt och man mår väl. Det underlättar för 

såväl de äldre som för personalen. 

Personalen är verksamhetens främsta resurs. Vi anser att det krävs stora 

satsningar. Vi vill anställa fler, ta bort otrygga anställningar och öka 

personalinflytandet. Flerspråkighet hos personalen ska ses som en merit vid 
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nyanställning. (Se vidare under rubriken Näringsliv & Arbetsmarknad, 

Kommunen som arbetsgivare). 

Resor och trafik 

Vision: Alla har tillgång till en utvecklad och samordnad kollektivtrafik som är 

avgiftsfi. Att åka kollektivt är alltid enklare än att åka bil. Kollektivtrafiken är 

fri från fossila bränslen. Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät främjar tryggt 

och miljövänligt resande i hela kommunen. Biltrafiken har minskat radikalt 

liksom lastbilstrafiken genom centrum av staden.  

 Prioritera järnvägen före motorvägen 

 Lägg ned flygplatsen – satsa på miljövänliga trafikslag  

 Inga satsningar på stora vägprojekt – minska bilköerna med hjälp av 

kollektivtrafik 

Trenden med ökande trafik på vägarna måste vända. Utsläpp, buller, olyckor, 

vägunderhåll och utbyggnad av vägnätet utgör stora kostnader för samhället och 

naturen. Kostnaderna hamnar på många olika ställen och är svåra mäta. Man 

kan konstatera att transporter med lastbil, personbil och flyg är ineffektiva 

jämfört med de alternativ som finns. Genom att satsa mindre på bilvägar kan 

kommunen på sikt ha mer resurser över för kollektivtrafiksatsningar. Bilvägar 

och parkeringsplatser upptar värdefull mark och hindrar människor från att röra 

sig fritt till fots eller på cykel i stadsmiljö. Mark för parkeringsplatser gör också 

större samhällsnytta som mark för exempelvis bostäder. 

Busstrafik 

 I första hand: Gör bussarna avgiftsfria och avskaffa biljettsystemet 

 I andra hand: Sänk biljettpriserna, avskaffa zonindelningen och inför ett 

Tusenkort som innebär ett högkostnadsskydd på 1000 kr per år 

 Inför fler linjer och tätare turer  

 Inför en ringlinje som går mellan tätorterna utanför stadskärnan 

 Inga vinster i kollektivtrafiken – låt Hallandstrafiken köra bussarna, 

utan privata mellanhänder 

 Kör bussarna på biogas eller andra förnyelsebara bränslen 

Halmstad har grunden till ett bra bussnät, men för att bussen på allvar ska 

konkurrera ut bilen som färdmedel, krävs det att det blir billigare och går 

snabbare att ta sig till sitt mål med buss än det gör idag. Biljettköp ombord är en 

faktor som förlänger restiden.  

Många bussar på landsbygden utnyttjas dåligt, vilket gör att de samhälleliga och 

miljömässiga fördelarna jämfört med personbilar inte är så stora som de hade 

kunnat vara. En ringlinje mellan tätorterna och ytterområdena i kommunen 

skulle öka resmöjligheterna för flera. Busstrafiken i Halmstad kommun är för 

närvarande ungefär till hälften subventionerad och den andra hälften finansieras 
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av kort- och biljettköp. Vi tror att den bästa lösningen är att göra bussarna 

avgiftsfria. Att ta bort avgifterna skulle innebära: 

 Snabbare turer och färre förseningar  

 Bättre utnyttjande av landsbygdsbussarna  

 Ökad efterfrågan som ger skäl för fler linjer och tätare turer 

 Minskad biltrafik, det vill säga mindre utsläpp, mindre buller, 

mindre vägslitage, färre olyckor, mindre behov av utbyggt vägnät 

och parkeringsplatser 

 Större rörelsefrihet för alla som är för unga eller för gamla för att 

köra bil, för rörelsehindrade och för alla som inte har råd att köpa, 

eller vill ha, en bil 

 Att kostnaderna för teknisk utrustning och administration av 

själva biljettsystemet försvinner  

Avgiftsfri busstrafik skulle innebära ökade kostnader, framför allt i form av 

behov av fler bussar och turer. Vi är dock övertygade om att de sammanlagda 

ekonomiska fördelarna kommer att bli större än de ökade kostnaderna på några 

års sikt. Vi avser att söka statsbidrag som försökskommun för att finansiera en 

avgiftsfri kommunal busstrafik. 

Nästa generation bussar måste drivas helt med förnyelsebara bränslen. Idag är 

en stor andel importerad gas. I framtiden bör bussarna drivas antingen helt med 

biogas eller andra förnybara alternativ. 

Tågtrafik 

 Fler avgångar med Öresundstågen 

 Utveckla Markarydsbanan med persontrafik 

 Bygg ett spår för förbipasserande godstrafik öster om Halmstad 

 Utöka möjligheterna för omlastning mellan godståg och lastbil 

Det är bra att Öresundstågen har utökat sin tidtabell, men det behövs fortfarande 

avgångar tidigare på morgnarna och senare på kvällarna för att färre ska behöva 

pendla med bil. Istället för konkurrens mellan SJ och Öresundstågen vore det 

bättre om Öresundstågen satte in ännu fler turer. Biljettpriserna måste sänkas för 

att hålla nere personbilstrafiken på E6. Vänsterpartiet vill utveckla 

Markarydsbanan så att där också kan gå persontrafik.  

För att effektivisera godstrafiken och minska trafikeringen av spåret genom 

Halmstad centrum, vill vi att Trafikverket så snart som möjligt sätter igång med 

att bygga ett spår öster om staden för godståg som ska passera utan att stanna i 

Halmstad.  

För mer information om hur Vänsterpartiet vill förbättra tågtrafiken hänvisar vi 

till vårt regionpolitiska program och till satsningar i vårt förslag till budget i 

riksdagen. 
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Gång- och cykeltrafik 

 Fortsatta satsningar på fler gång- och cykelleder i hela kommunen 

 Undvik planskilda korsningar  

Vänsterpartiet vill göra fortsatta satsningar på gång- och cykelleder i Halmstads 

kommun. Gång- och cykelvägar måste ha god sikt och vara belysta på ett 

genomtänkt sätt så att alla trafikanter ser varandra. Övergångsställen måste 

också vara belysta på ett sätt som gör passerande fotgängare och cyklister väl 

synliga för bilister. Cykelvägar måste hålla en hög kvalitet. När gator anläggs 

måste stor hänsyn tas till framkomligheten för gående, cyklister och 

rörelsehindrade med hjälpmedel. Cykelstråk och korsningar ska vara trygga ur 

ett jämnställdhetsperspektiv och vi menar därför att planskilda korsningar ska 

undvikas i möjligaste mån. Trafikregler ska vara tydliga för alla, inte bara för 

bilister.  

Trygghet Säkerhet och Folkhälsa 

Vision: Halmstad är en kommun med låga sjuktal där människor mår väl. Vid 

sjukdom eller problem av olika slag får man snabbt hjälp och känner sig trygg 

med vår gemensamma välfärd. Alla har samma rätt och hjälp ges utifrån behov 

– pengar och makt är inte avgörande för att få bra hjälp. Med ett förebyggande 

socialt tänkande nås alla av information. Vi har levande centra och 

bostadsområden där vem som helst vågar gå ut och promenera eller aktivera 

sig utan rädsla. Vi har en levande innerstad där brottsligheten är minimal. 

Polis, kommun, myndigheter, ett aktivt föreningsliv och allmänhet har ett gott 

samarbete. När olyckor eller brott inträffar får man snabbt hjälp och stöd. 

Trygghet och säkerhet 

 Halmstads kommuns olika verksamheter ska ha handlingsplaner för 

hur man hanterar våld i nära relationer 

 Öka kunskaperna om våld i nära relationer och gör det möjligt att 

söka hjälp utan föregående utredning  

 Öka trygghet och säkerhet i våra stadsdelscentra 

 Bygg till bostäder i våra större bostadsområdens centra så att där 

blir befolkat 

 Gör en översyn av busshållplatserna samt den vanligaste vägen 

mellan bostäderna och hållplatsen ur ett trygghetsperspektiv  

 Inför feministiskt självförsvar på högstadiet och gymnasiet  

 Ett aktivt brottsförebyggande arbete skall bedrivas i Halmstad med 

särskilt fokus på unga  

 Kommunen ska ha ett systematiskt arbete med alkohol-, drog- och 

brottsförebyggande verksamhet.  
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Att känna sig trygg och må bra handlar om att ha kontroll över sin vardag. En 

av de viktigaste faktorerna i vårt hälsotillstånd är att vi känner oss trygga. Fler 

kvinnor än män är otrygga därför är trygghetsfrågan också en genusfråga. Att 

bygga upp tilliten mellan människor och till samhället är det viktigaste för att 

skapa trygghet. Här har kommunen ett stort ansvar, välfärdssystemen ska 

fungera och vara generösa. Att känna sig trygg i sitt eget hem och inte riskera 

att utsättas för våld där är grundläggande, här måste kommunen ha bra 

handlingsplaner och resurser för att hjälpa till.  För att människor ska känna sig 

trygga och delaktiga i utformandet av offentliga miljöer ska kommunen använda 

sig av medborgardialoger i tidiga skeden vid ombyggnation eller förändringar i 

bostadsområden. Framförallt ska kommunen prioritera att nå ut de grupper som 

vanligen inte deltar i planeringsmöten. 

Behoven av trygga centra i våra bostadsområden är akuta. Nedlagda affärer och 

verksamheter gör att de flesta centra står tomma mesta delen av dygnet. Om 

man bygger till bostäder får man liv i dessa centra och intresset för 

affärsverksamheter kan återuppstå. En översyn av busshållplatserna samt den 

vanligaste vägen mellan bostäderna och hållplatsen ur ett trygghetsperspektiv 

skulle öka känslan av trygghet på många platser. Detta är i stor utsträckning en 

jämställdhetsfråga då mest kvinnor åker buss och känner sig otrygga i det 

offentliga rummet.  

Feministiskt självförsvar som obligatoriskt i skolan skulle kunna öka unga 

kvinnors och flickors trygghet. Beredskapen för att hjälpa människor som råkat 

ut för våld i nära relationer behöver förbättras. Det kan göras genom 

handlingsplaner i kommunens verksamheter och genom att kommunen som 

arbetsgivare är uppmärksam på personal som råkar ut för detta. 

Den brottsförebyggande verksamheten behöver stärkas och bli mer aktiv. 

Satsningar på alkohol- och drogförebyggande information bör göras genom att 

den blir generell, så att alla föräldrar och unga nås med professionell 

information.  

Folkhälsa 

 Kommunen ska erbjuda gratis simskola på fritiden för alla sexåringar 

 Öka kommuninvånarnas inflytande över sin bostadsnära miljö genom 

medborgardialoger   

 Fri entré för barn på Halmstad Arena Bad 

 Satsa på gratis ”gym” genom att HFAB erbjuder sina hyresgäster gym i 

lediga lokaler samt utegym i kommunens parker i fler områden än idag 

Vänsterpartiets politik syftar till minskade klass- och könskillnader av flera 

skäl. Skillnader i folkhälsa mellan olika samhällsgrupper är stor. De som har 

god ekonomi har i allmänhet bäst hälsa. Det är inte bara den individuella 

livsstilen som har betydelse utan även faktorer som bostadsmiljö och 

arbetsmiljö samt hur stort inflytande man har över sin egen situation. Att 

minska skillnaderna mellan olika grupper genom en aktiv kommunal 

fördelningspolitik är mycket viktigt för att förbättra folkhälsan. Halmstads 
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kommun ska arbeta för ett ökat medborgarinflytande samt att friskvård och 

kultur görs tillgänglig för alla, med särskilt fokus på barn och unga. 

Vänsterpartiet vill att kommunen satsar på ett arbete där samhällsplaneringen 

görs enligt den så kallade Malmökommissionen, där tidiga satsningar på barns 

villkor prioriteras. Här vill vi särskilt uppmärksamma simkunnigheten och göra 

det ekonomiskt möjligt för alla familjer att låta barnen få vattenvana och lära sig 

simma i trygga former med föräldrarna närvarande. 

För att förbättra folkhälsan kan verksamheter som Halmstad Arena Bad göras 

mer tillgänglig för barn och unga genom att införa fritt inträde. Det gäller också 

för kulturverksamheter som bör prioriteras för barn och unga. I HFAB:s 

områden kan folkhälsan stärkas genom fler små ”utegym” för hyresgästerna. 

Utegymen" bör placeras i kommunens parker och därmed komma alla 

kommunens medborgare till del.  

Uppleva och Göra 

Vision: I Halmstad har alla, oavsett ålder, kön, funktionshinder och bakgrund 

möjlighet till ett rikt liv och en meningsfull fritid. Det finns möjlighet till eget 

skapande, liksom att uppleva idrott och kultur. Föreningslivet är välutvecklat 

och engagerar många kommuninvånare. Vår natur, från stränder till 

bokskogar, lockar många besökare och aktiva både från kommunen och utifrån. 

Halmstad kännetecknas också av ett näringsliv där matproduktion med 

restaurangnäring och ett rikt kultur- teater- och kulturliv aktiverar många 

invånare och lockar besökare. 

Alla har rätt till en meningsfull fritid. Oavsett om det är att gå på konsert i 

Halmstad Arena, att titta på fotboll på Örjansvall eller att repa med bandet på 

Nolltrefem, så är det lika viktigt. Att själv skapa eller att uppleva något någon 

annan skapar är lika betydelsefullt. Kultur och idrott har ett egenvärde i sig. För 

att alla ska ha möjlighet att uppleva och göra måste kommunen aktivt satsa på 

det lokala förenings-och kulturlivet. Varken klass, kön eller 

funktionsnedsättning ska avgöra om ett barn får möjlighet att spela cello eller 

innebandy.  

Kommunen behöver ta ett större ansvar för att tillgodose alla Halmstads 

invånares behov och efterfrågan av ett brett och varierat kultur och föreningsliv. 

Både breda och smala uttryck och intressen ska ges utrymme att verka, som t ex 

allt från allsång till pantominteater.  Kommersiella intressen och aktörer ska inte 

styra kommunens kulturpolitik. Den kommunala verksamheten inom kultur och 

idrott ska inte ske i bolagsform med krav på vinster.  

Kulturen och idrotten är viktiga mötesplatser för kommunens invånare och är 

viktiga för att öka integrationen i vår kommun.  
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Kultur i Halmstad 

 Undersök möjligheten att bygga, eller medfinansiera en konserthall 

 Undersök möjligheten att bygga, eller medfinansiera en konsthall 

 Utveckla Bastionen som utomhusscen 

 Bygg fler utomhusscener i hela kommunen 

 Skapa ett kommunalt galleri i Halmstad 

Precis som idrottsföreningar behöver sina hallar och planer för att spela matcher 

inför publik behöver kulturlivet sina scener. Halmstad behöver fler och billigare 

lokaler för musik, dans och teater. Kulturskolan och många musikföreningar 

behöver möjlighet att i större och billigare utsträckning använda sig av olika 

scener för sina föreställningar. Halmstad teater kan vara en lokal, men eftersom 

teaterns verksamhet till stora delar består av föreställningar och konserter av 

professionella och kommersiella aktörer, är denna inte alltid tillgänglig. 

Vänsterpartiet vill därför att kommunen undersöker möjligheten att bygga, eller 

medfinansiera en konserthall. Ett långsiktigt hållbart alternativ kan vara att 

bygga en ny kulturskola där konsert- och teaterverksamhet integreras.  

Vänsterpartiet vill utveckla Bastionen till en utomhusscen i centrum. I 

kommunens olika delar ska det finnas mindre utomhusscener med möjlighet till 

regnskydd.   

Vi vill att kommunen finansierar ett galleri för lokala konstnärer, där man utan 

kostnader kan visa sina verk. Vi menar också att Halmstads kommun borde visa 

intresse för att tillsammans med andra intressenter skapa en konsthall centralt i 

Halmstad.  

Biblioteken 

 Återöppna de nedlagda kommundelsbiblioteken 

 Öka bibliotekens öppettider i hela kommunen 

Biblioteken i vår kommun är centrala mötesplatser där alla ska känna sig 

välkomna. Biblioteken har ett stort ansvar för att utveckla demokratin i vår 

kommun genom att tillgodose befolkningens behov av information, kunskap 

och kommunikation.  

Vänsterpartiet menar att alla kommunens invånare ska ha tillgång till ett 

bibliotek i sitt närområde. De bibliotek i kommunen som lagts ned under 

alliansens tid vid makten vill vi åter ska öppnas för allmänheten. Bibliotekens 

lokala förankring som informations- och öppna mötesplatser ska utvecklas. 

Biblioteken i kommunens ytterområden ska stärkas, genom exempelvis längre 

öppettider.  
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Mötesplatser för unga 

 Fritidsgårdar i kommunens alla delar för barn över 12 år 

 Inför graffitiväggar på olika håll i kommunen 

Fritidsgårdar och andra mötesplatser är viktiga för demokratin och för att ta 

tillvara människors, speciellt barn och ungas, engagemang, kreativitet och vilja. 

Dessa ska vara platser att mötas på, fria från kommersialisering, diskriminering 

och stereotypa normer. 

Verksamheten på ungdomshuset Nolltrefem ska fortsätta utvecklas och nå fler 

unga från kommunens olika delar. Nolltrefem har ett egenvärde i sig och ska 

inte konkurrera med fritidsgårdar i kommunens andra delar. 

Det ska finnas fritidsgårdar i kommunens alla delar. Fritidsgårdarna kan vara 

föreningsdrivna men det är kommunens ansvar att skapa möjlighet för dessa att 

ha en kontinuerlig verksamhet med rimliga öppettider. På fritidsgårdarna ska 

det finnas möjlighet till eget skapande men också till att bara vara och umgås. 

Vänsterpartiet vill satsa resurser på mötesplatserna så att personalen har 

möjlighet att skapa bärande relationer till de unga. Barn och ungdomar ska 

kunna påverka sina mötesplaster, och ses som resurser. 

Vänsterpartiet vill stödja unga människors eget skapande genom exempelvis att 

införa graffitiväggar på olika platser i kommunen. 

Kultur- och teknikskola 

 Kultur- och teknikskolorna ska vara avgiftsfria för barn och unga 

 Öka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet i kommunens 

alla delar 

 Ge kulturskolan möjlighet att införa El Sistema på Vallås eller 

Andersberg 

 Låt kulturskolan använda kommunens övriga lokaler gratis 

 Bygg en ny kulturskola där en verksamhet som når fler barn och 

unga kan ha sin samlade verksamhet 

Den kommunala kulturskolan och den kommunala teknikskolan är viktiga 

satsningar som vi ska värna och utveckla. Vänsterpartiet menar att dessa 

verksamheter på sikt ska vara avgiftsfria. Under mandatperioden är det dock 

viktigast att sänka taxorna och att göra det möjligt för fler att kunna delta. Båda 

dessa verksamheter ska arbeta för att bryta könsstereotypa mönster.  

Kulturskolan och Teknikskolan ska ha en kvalitativ verksamhet med brett 

utbud. Alla kommunens barn, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att delta i 

deras verksamhet. Kulturskolan och Teknikskolan ska skapa möjlighet för 

integration och få barn från hela kommunen att mötas. 

Kulturskolan ska i större utsträckning finnas tillgänglig i kommunens alla delar. 

Vänsterpartiet vill att Kulturskolan ska få möjlighet att utveckla El Sistema på 

Andersberg och på Vallås. Detta innebär att man långsiktigt och ofta erbjuder 
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barn och unga att spela i orkester i sin närmiljö. Till detta krävs att kulturskolan 

får mer resurser. Kulturskolan behöver också större, samlade och mer 

ändamålsenliga lokaler. 

Kulturskolan ska få använda sig av kommunens olika lokaler och scener utan 

kostnad. 

Kultur och idrott genom hela livet 

 Prioritera barn- och ungdomskultur 

 Prioritera kultur och idrott på kommunens äldreboenden 

 Möjlighet för äldre att få hjälp att besöka kultur- och 

idrottsevenemang 

Både unga och gamla har rätt till en meningsfull fritid. Det ska vara lika 

självklart att satsa på kultur och idrott för unga, som för äldre. Både möjlighet 

till eget skapande och upplevelser är viktiga för människan oavsett ålder. Barn- 

och ungdomskulur, liksom kultur för äldre ska prioriteras av kommunen. 

Barnkultur t.ex. barnteater ska i ökad omfattning spridas ut över hela 

kommunen för att vara tillgänglig för fler medborgare. Även de äldre som inte 

har möjlighet att ta sig till de olika aktiviteter, som tillexempel anordnas på Alla 

hjärtans hus, ska ha en meningsfull fritid. Därför måste även kulturen och 

idrotten på våra äldreboenden prioriteras. Det ska också finnas möjlighet för de 

boende, eller personer med hemtjänst, att besöka tillexempel en fotbollsmatch 

eller en teaterpjäs med hjälp av personal från kommunen. 

Föreningsliv för alla 

 Utöka de kommunala föreningsbidragen 

 Låga hyror i kommunens lokaler och anläggningar 

 Öka stödet till folkbildningen 

 Behåll aktiviteter i Kulturhuset 

 Låt föreningar få hyra lokaler i Folkets Hus till lägre hyror än 

nuvarande marknadspriser 

Föreningslivet inom kultur och idrott i vår kommun är stort och aktivt med 

deltagare i alla åldrar. För att föreningslivet ska överleva och utvecklas är det av 

viktigt att bevara och utöka de kommunala föreningsstöden, både inom idrott 

och kultur. För många föreningar är detta en fråga om att kunna ha verksamhet 

eller inte.  

Kommunen ska prioritera och ge stöd åt de föreningar som arbetar med 

ungdomar och personer med olika fysiska- och psykiska funktionshinder. Alla 

föreningar som får stöd av kommunen ska visa hur de arbetar mot 

diskriminering.  

Studieförbunden spelar en viktig roll för föreningsliv och folkbildning och dess 

verksamhet ska stöttas i större utsträckning.  
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För att kommunens olika föreningar ska kunna ha en vettig verksamhet krävs 

bra och tillgängliga lokaler. Kommunens lokaler och anläggningar ska ha låga 

hyror och vara tillgängliga för alla föreningar. Detta gäller allt från Halmstad 

Teater till mindre idrottshallar i kommunens ytterområden. Vi menar att 

Halmstads kommun skall fortsätta att hyra Kulturhuset för olika 

kulturaktiviteter, inte minst för lokala teatergrupper. 

Rörelse för alla i hela kommunen 

 Fler idrottshallar i kommunen 

 Satsa på våra lekplatser 

 Rusta upp våra parker 

 Fler spontanidrottsplatser i kommunen 

  Max 50 kronor i avgift på Halmstad Arena Bad för vuxna 

 Fri entré för barn på Halmstad Arena Bad 

För att Halmstad även i fortsättningen ska kunna vara den idrottskommun, som 

vi är idag, är det viktigt att vi satsar på underhåll av våra idrottsplatser. 

Vänsterpartiet vill också fortsätta utbyggnaden med idrottshallar i kommunens 

olika delar. 

Vänsterpartiet vill att kommunen gör större satsningar på våra lekplatser. Den 

lekplatsplan som är antagen behöver prioriteras och genomföras i snabbare takt 

med till exempel temalekplatser i varje stadsdel. Vi vill också bygga fler 

spontanidrottsplatser i kommunens olika delar som kan användas både av 

föreningar och spontant av människor som vill träffas och idrotta.  

Vi vill att kommunens utebad även i fortsättningen ska vara avgiftsfria. 

Avgiften för vuxna på Halmstad Arena Bad ska sänkas till max 50 kronor. För 

barn ska avgiften avskaffas. Detta för att alla kommunens invånare ska ha 

samma möjlighet att besöka badhuset så ofta de vill och behöver. 

Både bredd- och elitidrotten behövs, men vi anser att kommunens uppgift är att 

särskilt värna om breddidrotten. Det ska vara lika förutsättningar för alla. 

Vänsterpartiet arbetar för en jämställd idrott, fri från rasism och homofobi. 

Jämställd fritid  

 Granska föreningarnas villkor och bidrag kontinuerligt ur ett 

jämställdhetsperspektiv 

 Jämställdhetsperspektiv vid sponsring från kommunala bolag 

Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter till en meningsfull 

fritid. Föreningarnas bidrag och villkor ska kontinuerligt granskas ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Kommunens fritidsgårdar och mötesplatser ska aktivt 

jobba med att både flickor och pojkar ges makt, resurser och utrymme. 

Kommunens bolag ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv vid sponsring.  
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Halmstad som turiststad 

 Stöd ekoturism 

 Utöka campingmöjligheter i Tylösand/Frösakull 

 Satsa kommunalt så att Halmstad blir en kommun känd för sin 

matproduktion och restaurangnäring 

 Satsa kommunalt så att Halmstad blir en kommun känd för sitt rika 

kulturliv 

Halmstad är framförallt en sommarstad. Vi bor i en fantastisk kommun med 

alltifrån bokskogar och insjöar i inlandet till långa strandstränder vid kusten och 

en levande stadskärna. Vi har en fin natur som vi vill fortsätta värna om. 

Ekologiskt hållbar verksamhet, både för turister och för lokalbefolkning skall 

vara en prioriterad inriktning. Satsningar på cykelvägar, rena stränder och 

vandringsleder kan vara exempel. 

Idag finns brist på campingsplatser, både för unga och för campare 

överhuvudtaget i de mest attraktiva områdena Tylösand/Frösakull. Detta måste 

beaktas i samhällsplaneringen. 

Kommunen har hittills framhävt profilen Halmstad som logistikstad. Det lockar 

inga besökare. Vi menar i Vänsterpartiet att vi skulle kunna satsa, ta initiativ till 

och uppmuntra andra näringar som gör att fler vill bo i, verka i och besöka 

Halmstad. Lämpliga områden är matproduktion- restaurangnäring samt kultur- 

teater och kulturliv. Här finns goda traditioner och exempel att anknyta till. 


