
Vänsterpartiet Halmstad
www.halmstad. vansterpartiet.se
Vi finns på facebook!

Halmstad- 
Inte till salu!

Vänsterpartiet är garanten för en 
välfärd utan vinstintressen i 
Halmstad. Varje skattekrona ska gå 
till skola, vård och omsorg. Inte en 
krona ska gå till privata vinster. 

Vänsterpartiet vill ha en välfärd 
som går att lita på genom hela livet. 
Då kan vi inte låta vinstintresset 
styra. #1 Tania Bengtsson

Vi vill omfördela kommunens resurser och säger nej till fortsatta 
nedskärningar. Vi höjer hellre skatten för alla än höjer avgifter 
som slår mest mot dem med sämst ekonomi. 

Det är dags för en politik där omtanke och solidaritet är ledord 
och där girigheten inte hör hemma. Rösta på Vänsterpartiet!



#2 Mariann Norell

Vänsterpartiet vill ha mindre grup-
per i förskolan och på fritids. 
Skolan ska anpassas efter 
elevernas behov. Resurserna 
behöver omfördelas mer. De som 
behöver mest stöd ska få det. 
Läxläsning med pedagoger ska 
införas. Vi vill bevara småskolorna 
och sänka avgifterna i kultur-
skolan.

Vänsterpartiet vill skapa större möjligheter för äldre att styra 
över tid och rutiner i äldreomsorgen. Antalet tillfällen för städ, 
dusch och nya sängkläder ska utökas.

Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas. Unga under 30 
år ska erbjudas arbete, praktik eller utbildning inom 30 dagar. 

#3 Jan Berg

Vänsterpartiet är feministister. 
Välfärden bärs upp av kvinnor. Vi vill 
ha bra arbetsvillkor för alla anställda 
och göra försök med sänkt arbetstid. 
Med en jämställdhetspott kan vi 
satsa på dem med lägst lön. 

En bostad är en social rättighet. 
Halmstad är segregerat. Det behöver 
byggas och planeras för olika sorters 
bostäder i hela kommunen. 



Unga ska kunna flytta hemifrån och 
hyresrätter ska finnas för såväl 
familjer som äldre. Vänsterpartiet vill 
att HFAB bygger fler hyresrätter och 
prioriterar låga hyror före vinst. En 
bostadsförmedling ska införas. 

Vi står inför en gigantisk klimat-
utmaning. Vänsterpartiet vill sänka 
vinstkravet på HEM och satsa på 
förnyelsebar energi. Halmstad ska 
inte importera sopor. 

Vi vill lägga ned flygplatsen och säger nej till stora vägprojekt. 
Vänsterpartiet vill satsa på kollektivtrafiken. Vi vill införa avgifts-
fria resor för unga under 20 år och äldre över 75 år. Ett hög-
kostnadsskydd på 1000 kronor, ett s.k. tusenkort, ska införas för 
övriga resenärer. Detta är en satsning både på miljön och för 
minskade klassklyftor. 

#4 Ulrika Östberg

Med fler medborgarservicekontor 
kan människor mötas och få bättre 
samhällsservice. Vänsterpartiet vill 
inrätta medborgarservice på Vallås, i 
Oskarström och Getinge. Kommunen 
ska komma till invånarna och inte 
tvärtom. Därför säger vi nej till ett 
kontaktcenter på rådhuset. Vi vill 
återöppna de nedlagda biblioteken. 

#5 Axel Wigforss
 Foton: Marias Foto



Kortfattat:
 
• Halmstad inte till salu! – Inga vinster i  välfärden

• Minska grupperna i förskolan och på fritids

• Inför läxhjälp med pedagoger i skolan

• Rätt till arbete, utbildning eller  praktik för   
 unga arbetslösa inom 30 dagar

• Fasta anställningar med rätt till heltid och   
 bra arbetsvillkor i Halmstads kommun

• Höj de lägsta lönerna med en  jämställdhetspott

• Öka brukarnas inflytande i äldreomsorgen

• Utöka möjligheterna för städ, dusch och nya   
 sängkläder i äldreomsorgen

• Bryt bostadssegregationen –  Bygg fler 
 hyresrätter

• Inför en kommunal bostadsförmedling

• Lägg ned flygplatsen – Satsa på miljövänlig trafik 

• Inför fri busstrafik för dem under 20 och över 75

• Återställ Kriscentrum – stöd för utsatta för   
 våld i nära relationer

• Ge fler möjlighet att delta hos  kulturskolan
 
• Inför gratis simskola för sexåringar

• Inför medborgarservice på Vallås,    
 i  Oskarström och Getinge
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