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Halmstad -  
Inte till salu!
I denna broschyr 
berättar vi om hur 
vi vill förändra 
och förbättra 
Halmstads kommun 



Tania Bengtsson, gruppledare 
kommunfullmäktige, ersättare 
kommunstyrelsen. 

Halmstad – Inte till salu!
Vänsterpartiet är ett socialistiskt 
och feministiskt miljöparti. Vi tror 
att vi löser våra gemensamma 
behov bäst tillsammans, vi ser att 
vi lever i ett samhälle där män som 
grupp har mer makt än kvinnor 
och att vi tycker att en radikal 
miljöpolitik är viktigare än snabb 
tillväxt. 

Vi arbetar för ett jämlikt samhälle, fritt från rasism och förtryck, 
där alla kan känna sig trygga. Det är dags för en politik där om-
tanke och solidaritet är ledord och där girigheten inte hör hemma. 
Välkommen som medlem i Vänsterpartiet!

En välfärd utan vinstintressen
Vänsterpartiet är garanten för en välfärd utan vinstintressen i 
Halmstad. Varje skattekrona ska gå till förskola, skola och 
omsorg. När vi får vara med och bestämma kommer inga 
verksamheter att drivas av företag med vinstintresse. 
Vi ser gärna alternativ i välfärden som drivs av personalen eller 
av exempelvis föräldrakooperativ. Välfärden ska styras av 
omtanke och inte av girighet.

En välfärd att lita på!
Vänsterpartiet vill ha en välfärd som går att lita på genom hela 
livet. I Halmstad har välfärden länge haft för lite resurser. Samtidigt 
behöver mycket utvecklas och förbättras. 



Barn och unga
Vänsterpartiet vill minska grupperna i förskolan. Vårt mål är 
att det ska gå max 15 barn i förskolegrupperna. Alla barn ska 
ha rätt till 30 timmars förskola i veckan och avgifterna 
anpassas efter föräldrarnas inkomst. Fritidsgrupperna i 
Halmstads kommun är idag alltför stora. Vi vill ha ett max-tak 
på 20 barn per grupp. 

Skolan ska anpassas efter elevernas behov. Kommunen 
behöver omfördela och utöka skolans resurser för att utjämna 
samhällsklyftor. Läxhjälp med pedagoger ska införas. 
Vänsterpartiet vill ha en jämlik elevhälsa i hela kommunen. 
I grundskolan ska det erbjudas gratis frukost för att ge alla 
elever en bra start på dagen. 

Närhet och trygghet är viktigt. Därför vill vi behålla 
kommunens småskolor. 

Vi vill omfördela kommunens resurser 
och säger nej till fortsatta ned-
skärningar. Halmstad är en rik 
kommun och Vänsterpartiet vill 
använda kommunens kapital för att 
förbättra välfärden. Resurserna ska 
omfördelas så att pengarna hamnar 
där behoven är störst. Vi höjer hellre 
skatten för alla, än höjer avgifter som 
slår mest mot dem med sämst 
ekonomi. 

Mariann Norell, ledamot
kommunfullmäktige, ledamot
HFAB, Handikapprådet. 



För att alla ska känna sig trygga ska inga 
skolor i Halmstad ha fler än 500 elever. 
På högstadiet och i gymnasiet vill vi införa 
feministiskt självförsvar för att stärka 
tjejers kunskap om sina rättigheter. 
Eleverna ska erbjudas en utbildning i 
elevinflytande. För att öka demokratin vill 
vi inrätta ungdomsfullmäktige.

Arbete och utbildning för alla
För Vänsterpartiet är full sysselsättning 
det viktigaste målet. Kommunen ska 
ha en aktiv utbildnings- och arbets-
marknadspolitik som präglas av ett 

livslångt lärande, oavsett om du är född i Sverige eller någon 
annanstans i världen. Kampen mot ungdomsarbetslösheten ska 
prioriteras. Unga ska erbjudas arbete, praktik eller utbildning inom 
30 dagar. Genom att bygga ut välfärden skapar vi fler arbeten. 
Företag som används av kommunen ska ha minst kollektiv-
liknande villkor och ge arbete och praktikplatser för unga arbetslösa.

Halmstads kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. 
För Vänsterpartiet är det en feministisk fråga, då de flesta anställda 
är kvinnor. Fasta anställningar med rätt till heltid utan delade 
pass och flytande tid ska gälla. Lönerna för de lägst betalda ska 
höjas med hjälp av en jämställdhetspott. Vi vill göra försök med 
sänkt arbetstid.

Jan Berg, ledamot kommun-
fullmäktige, ledamot Barn- 
ungdomsnämnden.



Äldreomsorg
I äldreomsorgen ska den äldres behov stå i centrum och känslan 
av trygghet vara avgörande när man söker hjälp. Man ska kunna 
välja på att bo kvar hemma eller flytta till ett boende. Vänsterpartiet 
vill skapa större möjligheter för äldre att styra över tid och rutiner. 
I äldreomsorgen ska människans behov styra, inte tiden. Rätten 
till städning av bostaden, nya sängkläder och duschning ska ökas 
så att alla kan klara sig utan hjälp från anhöriga eller RUT. 
Hemtjänsten ska kosta max 100 kronor per timme. Vi vill återinföra 
hemvårdsbidraget för anhöriga. 

Bostad
En bostad är en social rättighet. Halmstad är segregerat och vi 
behöver satsa på att bygga och planera för olika sorters bostäder 
i hela kommunen. Unga ska kunna flytta hemifrån och det ska 
finnas hyresrätter till såväl familjer som äldre inom rimlig tid. 
Vänsterpartiet vill att HFAB bygger fler 
hyresrätter till rimliga hyror. HFAB ska 
prioritera låga hyror före vinst. 
Vi säger nej till dubbelbeskattning 
av HFAB:s hyresgäster. Vi vill att 
kommunen i större utsträckning hyr ut 
tomtmark för att fler ska ha råd att 
bygga egna hus. En kommunal 
bostadsförmedling ska införas. 
Kommunen ska ta ett större ansvar för 
att alla som uppehåller sig i Halmstad 
har tak över huvudet och inte överlåta 
detta ansvar till ideella krafter.

Ulrika Östberg, ledamot 
kommunfullmäktige, 
ersättare Kulturnämnden



Miljö
Vi står inför en gigantisk klimatutmaning och måste ställa om 
till ett hållbart samhälle. Vänsterpartiet vill sänka vinstkravet 
på HEM för att kunna ha låga avgifter och satsa på förnyelse-
bar energi. Kommunen ska inte importera sopor. Vi vill lägga 
ned flygplatsen och säger nej till stora väg-projekt. Gång- och 
cykelvägar och bussgator ska prioriteras framför biltrafik. 

När kommunen planerar ska man skapa möjligheter till dag-
varuhandel i hela Halmstad, istället för stora köpcentra med 
ökad biltrafik som följd. Ekologiskt och närodlat ska prioriteras 
när kommunen köper in varor. Vi vill införa en helt vegetarisk 
dag per vecka i skolan. Den bästa åkerjorden ska skyddas från 
exploatering och strandskyddet värnas. 

Avgiftsfri kollektivtrafik
Vänsterpartiet vill satsa på kollektiv-
trafiken. Som ett första steg vill vi 
införa avgiftsfria resor för unga 
under 20 år och äldre över 70 år.  
Ett högkostnadsskydd på 1000 
kronor, ett så kallat tusenkort, ska 
införas för övriga resenärer. Att satsa 
på kollektivtrafiken är inte bara en 
miljöfråga utan också ett sätt att 
utjämna samhällsklyftor. 

Axel Wigforss, ersättare 
kommunfullmäktige, 
ersättare Socialnämnden.



Kultur och fritid
Vänsterpartiet vill att kommunen 
mer aktivt stödjer det lokala 
föreningslivet. Kommersiella 
intressen ska inte styra kultur- 
och idrottspolitiken. Vi vill ha ett 
tydligt feministiskt perspektiv, 
både när kommunen tar egna 
beslut och ger ekonomiskt stöd 
till föreningar. 

Allas rätt till trygghet och tillgänglighet
Alla invånare har rätt att känna sig trygga och leva sina liv fullt ut. 
Behöver man hjälp och stöd ska den vara lättillgänglig och utan 
långa väntetider. Kriscentrum ska återställas och förstärkas så 
att de som drabbas av våld i nära relationer kan få lämplig hjälp. 

Människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter 
att delta i samhället som alla andra. Färdtjänsten ska ha samma 
regler som övrig kollektivtrafik. Ökad trygghet är en feministisk 
fråga, eftersom det framförallt är kvinnor som känner sig otrygga. 
Vi vill göra ljusinsatser för att göra vägen till och från busshåll-
platserna tryggare. Invånarna behöver göras delaktiga för att öka 
tryggheten i våra bostadsområden och andra utomhusmiljöer. Alla 
som arbetar i, eller kommer i kontakt med, kommunen ska kunna 
känna sig säkra på att få ett bra bemötande, därför behöver 
kommunen stärka sina kunskaper på HBTQ-området. 
 

Anders Lövgren, ersättare 
kommunfullmäktige, 
ersättare Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
ledamot Pensionärsrådet.



Alla barn ska ha möjlighet att utöva 
sina intressen. Vi vill satsa på kultur-
skolan genom sänkta avgifter och 
verksamhet på olika orter. Fritids-
gårdarnas verksamhet behöver 
förstärkas. Vi vill införa fri entré på 
badhuset för barn och erbjuda gratis 
simskola för 6-åringar. 

Vänsterpartiet vill göra Halmstad till en 
kulturkommun med en ny kulturskola 
tillsammans med konsertlokal för 
det lokala musiklivet. Vi vill införa 
lagliga graffitiväggar och återöppna 
biblioteken som alliansen lagt ned.

Kontakt:
Vänsterpartiet Halmstad 
Snöstorpsvägen 10E 
30248 Halmstad 
Tel: 035-108780 
halmstad@vansterpartiet.se 

Reino Renkert, ledamot
hemvårdsnämnden.

Fler medborgarservice!
Genom fler medborgarservicekontor kan människor mötas och 
få bättre samhällsservice i hela kommunen. Vänsterpartiet vill 
inrätta medborgarservice på Vallås, i Oskarström och Getinge. 

        Foton: Marias Foto


