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Halmstads kommuns värdegrund
Halmstads vision bygger på demokratiska värden.

Du som invånare i Halmstad ska kunna delta och ha 
inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår
gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt.

Alla som möter kommunens verksamhet ska känna 
att de har samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara 
långsiktigt hållbar.

Det innebär att utvecklingen tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose.
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Håll ihop hela Halmstad
Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som 
håller ihop. En kommun där vi tillsam-
mans känner trygghet, där vi har en väl-
färd och lita på och där det förs en politik 
som tar klimatutmaningen på allvar. 
Vänsterpartiet vill minska orättvisorna och 
öka solidariteten mellan människor. För 
Vänsterpartiet är alla som bor, eller un-
der längre tid befinner sig i vår kommun, 
Halmstadsbor, och har samma rättigheter 
och skyldigheter.

I vårt förslag till planeringsdirektiv med 
budget beskriver vi vad vi vill, och före-
slår en finansiering för en politik för ökad 
jämlikhet och mindre klyftor i Halmstads 
kommun. Vi kallar likt föregående år vårt 
förslag Håll ihop hela Halmstad. Våra 
politiska inriktningar är fem till antalet: 
En välfärd att lita på, Ett hållbart arbetsliv, 
Bostaden – en social rättighet, Politik för 
en lokal klimatomställning och Kultur och 
demokrati.  I planeringsdirektivet fokuse-
rar vi på konkreta förslag till förändring 
för ett Halmstad som håller ihop. 

Halmstad är en av Sveriges absolut rikaste 
kommuner. De senaste 10 åren har kom-
munen gått med rejäla överskott.

 År efter år har de borgerliga styret i 
kommunen lagt pengarna i skattkistan. 
Förra årets skattehöjning gav behövliga 
resurstillskott till de kommunala verksam-
heterna men samtidigt står det klart att det 
fortfarande finns stora behov. Istället för 
att fortsätta satsa på välfärden finns det 
i det borgliga förslaget till planeringsdi-
rektiv med budget, som presenterades i 
maj, åter stora besparingar i kommunens 
verksamhet. För oss är detta inte hållbart 
i en växande kommun. Istället behöver 

År Överskott
(Mkr)

2004 94
2005 269
2006 389
2007 343
2008 74
2009 497
2010 222
2011 232
2012 120
2013 249
2014 126
2015 105
2016 121
Summa 2841

Halmstad en vänsterpolitik 
som ökar jämlikheten. Det 
krävs en expansiv politik för 
framtiden.

Vänsterpartiet vill använda 
delar av kommunens eget ka-
pital för att stärka välfärden. 
Vi finansierar våra satsning-
ar med hjälp av de senaste 
årens överskott. Det egna 
kapitalet kan vi på sikt dock 
inte leva upp. Att ha en stark 
ekonomiskt ställning skapar 
trygghet för kommunen och 
dess invånare och gör att 
vi står starka, både när det 
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gäller fortsatta möjligheter att investera i 
utbyggd välfärd och att inte behöva göra 
stora besparingar i en lågkonjunktur.
Vänsterpartiet vill se en statlig politik som 
i mycket större omfattning omfördelar 
resurser och satsar på vår gemensamma 
välfärd. Vi ser hellre statliga satsning-
ar än en lokal skattehöjning. Vi är dock 
medvetna om att det behövs en politisk 
kursändring i Sverige och att det kräver en 
starkare vänster för att genomföra detta. 
Den Socialdemokratiska regeringen har 
ännu inte visat på att man vågar utmana 
den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. 
På sikt kan vi därför behöva höja kom-
munalskatten. Vi är dock osäkra om detta 
kommer att behövas eftersom de kommu-
nala skatteprognoserna ständigt räknas upp 
under budgetårets gång. 

I Vänsterpartiets budgetförslag finns vissa 
besparingar, dessa gäller främst central 
administration på förvaltningsnivå. I den 
situation som Halmstads kommun befinner 
sig väljer Vänsterpartiet att satsa kom-

munens resurser på verksamhet som är 
närmast medborgarna.

Vänsterpartiet vill se en kommun där vi 
gemensamt och solidariskt tar hand om 
varandra. För oss innebär det att privata 
vinstintressen inte är välkomna i välfär-
den. I Halmstad bedrivs idag delar av de 
kommunalt finansierade välfärdstjänsterna 
i annan än kommunal regi. Tydliga ex-
empel är de vinstdrivande bolagen inom 
äldreomsorgen, där den borgerliga fem-
klövern infört Lagen om valfrihet (LOV), 
men också inom skola och LSS.

Genom införandet av LOV är det sär-
skilt tydligt att de vinstdrivande bolagens 
intressen går före invånarnas behov av 
äldreomsorg i hela kommunen. Frösundas 
hantering av de LSS-boenden man driver 
åt kommunen har flertalet gånger kriti-
serats av fack, brukarorganisationer och 
anhöriga. Vänsterpartiet har också lyft frå-
gan politiskt. Den byråkrati och kontrol-
lapparat som krävs är dessutom kostsam 
för kommunen, resurser som istället skulle 

I Halmstad håller vi ihop – i stad och på landsbygd
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kunna användas för att utveckla den kom-
munala verksamheten. Vänsterpartiet vill 
avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) och i 
övrigt ta tillbaka privatiserad verksamhet 
i gemensam regi. Istället välkomnar vi 
ökat personal- och brukarinflytande inom 
kommunens verksamhet och ser gärna 
alternativa driftsformer utan vinstintresse, 
som exempelvis olika typer av kooperativ. 
Vänsterpartiet menar att det är särskilt 
viktigt för halmstadborna att den av Vän-
sterpartiet initierade Välfärdsutredningens 
förslag på begränsning av vinstuttag blir 
verklighet.

Den situation Halmstads kommun hamnat 
i de senaste tio åren med dålig planering 
av förskolor skolor och äldreboenden är 
en direkt följd privatiseringarna av skolan, 
vården och omsorgen. Situationen kräver 
idag dyra lösningar och kortsiktig försäm-
ring av den kommunala ekonomin. Kom-
munens finansiella läge med stora behov 
av investeringar beror också på ett sedan 
länge eftersatt underhåll av egna fastighe-
ter, vilka nu kräver akuta åtgärder.

Vänsterpartiet är ett oppositionsparti, både 
lokalt och nationellt. Genom vårt bud-

getsamarbete med regeringen har vi dock 
rent praktiskt ett relativt stort inflytande 
där den enskilt största satsningen är de 10 
välfärdsmiljarderna som tillförs kommu-
nerna från och med 2017. Andra viktiga 
satsningar inom kommunsektorn är exem-
pelvis det sommarlovsstöd som Vänster-
partiet förhandlat fram så att unga mellan 
6 och 15 år får möjlighet till avgiftsfria 
sommarlovsaktiviteter och utökade resur-
ser till fritidshemmen för minskade grup-
per och fler personal.

MÅL 1: Halmstad ska vara en 
jämlik kommun där alla har 
förutsättningar för en meningsfull 
tillvaro och inflytande över sina liv
Indikator Mätetal
Nöjd-inflytande-index Ökning
Valdeltagande/valområde Ökning
Socioekonomiska skillnader (kvali-
tativ utvärdering)

Minskning

Skolresultat (Skillnader mellan olika 
skolor)

Minskning

Arbetslöshet/stadsdel/kommundel Minskning
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Ett strategiskt jämställdhetsarbete
Jämställdhet är en nyckel till ekonomisk 
och social framgång. Halmstads kommun 
har skrivit under den europeiska deklara-
tionen för jämställdhet mellan kvinnor och 
män på lokal och regional nivå. I denna 
deklaration uppmanas Europas kommuner 
och regioner att använda sina befogenheter 
och partnerskap för att uppnå jämställd-
het för sina invånare. Det betyder att alla 
kommunens verksamheter ska arbeta för 
att jämställdhet ska råda mellan kvinnor 
och män och att inom sina verksamhets-
områden genomföra sina åtaganden enligt 
deklarationen. 

Under 2017 har ett arbete påbörjats för att, 
med deklarationen som utgångspunkt, ta 
steg för att fortsätta arbetet med jämställd-
het och med målet att Halmstads kommun 
ska närma sig reell jämställdhet i samtliga 
verksamheter. Kommunstyrelsen kommer 
vara samordnande i frågan, men det är av 
stor vikt att samtliga kommunens verk-
samheter arbetar både internt men också 
tillsammans. 

Målet är att jämställdhet ska förverkligas 
inte bara inom kommunen som arbetsplats 
utan i all kommunal verksamhet och att 

kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Varje 
nämnd och bolagsstyrelse ska inom sitt 
område bevaka och driva jämställdhets-
arbetet framåt samt i sin verksamhetsbe-
rättelse rapportera en samlad bild av det 
aktuella jämställdhetsläget till den egna 
organisationen och till kommunstyrelsen. 
Varje nämnd och bolagsstyrelse ska vidare 
delta med representanter i de jämställd-
hetsnätverk som startas 2017 i syfte att 
vidareutveckla jämställdhetsarbetet i 
kommunen. 

Vi tror att det är kommunens verksamheter 
som själva bäst vet hur just de kan arbeta 
för att öka jämställdheten inom sitt eget 
område. För att ta ytterligare konkreta steg 
i frågan ska det till konkreta, innovativa 
jämställdhetssatsningar årligen kunna sö-
kas en ”jämställdhetspeng” av nämnd eller 
bolagsstyrelse.
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Sociala investeringsfonder
Halmstad är, som tidigare skrivits, en av 
Sveriges rikaste kommuner. Den borgerli-
ga politiken med stora ekonomiska över-
skott, trots bristande välfärdssatsningar 
och återkommande besparingar, har med-
fört att kommunens eget kapital vuxit. Det 
är viktigt med en god ekonomi men det är 
minst lika viktigt med en väl fungerande 
verksamhet. 

Vänsterpartiet vill att Halmstads kom-
mun fortsätter och förstärker arbetet med 
sociala investeringsfonder för att använda 
kommunens kapital till investeringar för 
framtiden. Vi vill, likt tidigare planerings-
direktiv med budget, ha en investerings-
fond med fokus på att göra Halmstad till 
en bättre arbetsgivare; Den goda arbetsgi-
varen, och en fond för att minska arbets-
löshet bland unga och nyanlända; Jobb för 
alla. I och med årets budget vill vi inrätta 
ännu en social investeringsfond; Barn och 
unga, som ska stärka det förebyggande 
arbetet med barn och unga inom social-
tjänsten. 

Sociala investeringsfonder är ingen ny 
idé, utan används också i andra kommuner 
med goda resultat. Vänsterpartiet menar 

att både ekonomiska och mänskliga vin-
ster kan göras genom arbetet med sociala 
investeringsfonder. När effekterna av en 
social investeringsfond börjar synas och 
de kommunala kostnaderna minskar till 
följd av detta, ska de ekonomiska ramarna 
minskas för den nämnd, eller de nämn-
der, som berörs. Genom detta arbetssätt 
kommer fonderna kontinuerligt fyllas på 
och nya investeringar göras. Tidsramen 
för detta måste kunna vara olika. För de 
sociala investeringsfonderna Den goda 
arbetsgivaren och Jobb för alla, kommer 
tidshorisonten att vara kortare, medan ef-
fekterna av det förebyggande arbetet inom 
socialtjänsten, Barn och unga, måste kun-
na ses ur ett längre perspektiv. Uppföljning 
och utvärdering av effekterna av de sociala 
investeringsfonderna blir viktiga redskap 
också i det fortsatta arbetet. 

Vänsterpartiets sociala fonder består dels 
av specifika investeringar och dels möjlig-
het att föreslå egna lösningar och försök 
inom och tillsammans med andra förvalt-
ningar. Vidare förklaring av de tre sociala 
investeringsfonderna finns under respekti-
ve inriktning
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Riktningar
Under årets budgetprocess har vi mellan 
de politiska partierna kommit överens om 
tio strategiska riktningar. De strategiska 
riktningarna utgår från ett brett och fram-
åtblickande perspektiv i en kommun som 
växer. Riktningarna syftar till att skapa 
kontinuitet och planeringsförutsättningar 
för kommunen som organisation utifrån 
ett långsiktigare perspektiv än en man-
datperiod. Vi har valt att ändra något i 
riktningarna för att de i större grad ska 
stämma överens med den riktning vi vill 
se i kommunen. Exempelvis har vi valt 
att byta riktningen om ett klimatanpassat 
Halmstad till ett klimatomställt Halmstad.
Riktningarna presenteras i detta avsnitt.

Riktningen är att både öka tillgången 
till och minska förbrukningen av vatten. 
Grundvattentillgångarna ska kompletteras 
med nya källor och att tänka regionalt för 
att säkra den framtida vattenförsörjningen 
är strategiskt viktigt. Vi ska, inte minst 
vid ny- och ombyggnationer, genomfö-
ra smarta och innovativa lösningar för 
rening, återanvändning samt minskning av 
vattenförbrukningen. Vi har alla, invånare 
och medarbetare i Halmstads kommun, 
ett gemensamt ansvar för att hushålla med 
vårt vatten.

Allt vatten behövs
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Riktningen är hållbara och innovativa bo-
stadslösningar som uppfyller människors 
olika behov och skapar en fungerande hel-
het kring service, arbete och boende i hela 
kommunen. Ett varierat och mångsidigt 
byggande som ger bostäder som svarar 
mot behov och efterfrågan är strategiskt 
viktigt. Genom våra bostäder bygger vi 
inte bara hållbara bostäder utan hållbara 
samhällen. Att motverka segregation och 
bostadsbrist är strategiskt viktigt för ett 
Halmstad som håller ihop. Bostadsbyg-
gandet ska uppgå till 1500 nya bostäder 
per år.

Fler bostäder behövs

Riktningen är ett effektivt, samordnat och 
framgångsrikt mottagande av nyanlän-
da i samverkan med andra aktörer som 
civilsamhälle och näringsliv. Möjligheten 
till flexibel utbildning, arbete, bostad och 
meningsfull fritid är strategiskt viktigt. Det 
ger möjlighet till ett gott liv i trygghet och 
att kunna bidra till utvecklingen av framti-
dens Halmstad.

Integration för framtidens Halmstad 
kommun

Riktningen är en levande stadskärna 
för invånare och besökare. Stadskärnan 
ska vara en mötesplats med känsla, där 
människor vill vistas och där företag vill 
verka och dit nya etableringar vill söka 
sig. Stadskärnan ska vara en plats för 
aktiviteter.

Stadskärna i ständig utveckling

Riktningen är att Halmstads kommun 
ska vara en attraktiv arbetsgivare. Smart 
rekrytering, att erbjuda ett hållbart arbets-
liv, en organisation med höga frisktal och 
goda utvecklingsmöjligheter är strategiskt 
viktigt för att säkra framtidens behov av 
kompetens Vi anställer utifrån morgon-
dagens behov av kompetens, inte enbart 
dagens. Delaktighet och påverkan samt 
ett gott ledarskap är förutsättningar för att 
vara en attraktiv arbetsgivare.

All arbetskraft behövs

Riktningen är ett växande Halmstad där 
människor och företag vill bo och verka. 
Halmstad är en regional utvecklingsmotor 
och ett attraktivt besöksmål.  Förenings- 
och kulturliv spelar en viktig roll för kom-

Ett växande Halmstad som attraherar



PLANERINGSDIREKTIV MED BUDGET 2018-202012

munens utveckling. Vi ska tillsammans 
med regionen, näringslivet, högskolan och 
ideella krafter skapa ett innovativt klimat 
som bidrar till en positiv utveckling av 
kommunen.

Riktningen är att Halmstads kommun ska 
vara bland de ledande kring att använda 
ny teknik för innovativa arbetssätt och 
lösningar. Att alltid först pröva digitala 
lösningar i utvecklingen av Halmstad 
kommuns verksamheter är strategiskt 
viktigt. Digitaliseringen ska ge en enklare, 
effektivare och bättre vardag för invånare, 
verksamheter och medarbetare. Att digita-
liseringen sker utifrån jämlika villkor för 
alla invånare är strategiskt viktigt.

Framtidens digitala Halmstad

Riktningen är att ställa om samhället för 
att både hantera klimatförändringar och att 
bidra till att minska dem. Detta sker ge-
nom att hantera utmaningarna och ta vara 
på de möjligheter ett effektivt klimatarbete 
skapar. God kunskap, framförhållning 
och innovativa lösningar där klimatom-
ställningen är en självklar del i samhällets 
samtliga områden är strategiskt viktigt.

Ett klimatomställt Halmstad

Riktningen är en välfungerande, hållbar 
och smart infrastruktur som tillgodoser 
människors och företags behov av resor, 
transporter samt energi- och bredbandslös-
ningar. Halmstad ska utvecklas som regio-
nal nod för resande. Rätt transportslag till 
rätt resa och ett resecentrum som symbol 
för vår framåttänkande infrastruktur är 
strategiskt viktigt.  

Hållbar infrastruktur för ett föränderligt 
samhälle

Riktningen är att gemensamt lösa framtida 
behov av lokaler utifrån ledorden framför-
hållning, kreativitet, flexibilitet och resurs-
hushållning. Våra lösningar ska fokusera 
på hur verksamheterna på ett nytänkande 
sätt kan bedrivas liksom på hur våra loka-
ler kan nyttjas effektivt både av kommu-
nens verksamheter och civilsamhället.

Ändamålsenliga lokaler för framtiden
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En välfärd att lita på

Halmstadborna ska ha en välfärd att lita på under hela livet. Du ska kunna 
lita på att ditt barn får en plats förskolan när det behövs, att din mamma 
får en plats på äldreboende när hon behöver det, en hemtjänst som har 
tid för din pappa och stöd i livet när du själv behöver det.

I Halmstad ska välfärden vara solidariskt finansierad och ha tillräckliga 
resurser. Välfärden är vårt gemensamma ansvar och kommunen ska 
inte lägga över ansvaret på ideella organisationer och frivilliga insatser. 
Dessa ska istället vara ett komplement och till det offentliga. Det innebär 
också att kommunen måste ge tillräckliga resurser till de organisationer 
som förstärker välfärden, så att dessa har möjlighet att göra goda insat-
ser tillsammans med och för Halmstads kommuns invånare.
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UTBILDNING UR ETT 1-19-ÅRS-
PERSPEKTIV
I Halmstad ska vi erbjuda hög kvalitet på 
utbildningen. Utbildningen ska präglas 
av tilltro till barnens förmågor och vilja 
att utvecklas och främja ett livslångt och 
lustfyllt lärande, oavsett vilken  stadsdel 
eller kommundel vi bor i. Förskola och 
skola har ett kompensatoriskt uppdrag och 
ska ge alla barn, oavsett bakgrund, lik-
värdiga förutsättningar att utvecklas och 
studera vidare. För att detta ska ske behö-
ver förskola och skola tillräckliga resurser. 
Pedagogerna, från förskola till gymnasium 
behöver tid till att planera, reflektera, ut-
värdera och ompröva verksamheten. 

En likvärdig förskola och grundskola 
betyder inte likformighet. Vi förespråkar 
olika typer av pedagogik och inriktningar 
runt om i kommunen. Det kan vara allt 
från Ur- och skurförskola och Montessori, 
till profil-skolor och -klasser i grundskolan 
inom exempelvis idrott och kultur.

En förskola för alla

Förskolan ska kännetecknas av lärande, 
lek och trygghet. För att kunna leva upp 
till detta krävs en högre personaltäthet och 

mindre grupper. Skolverkets rekommenda-
tioner om högst 15 barn per grupp ska vara 
vägledande.

Vi är medvetna om den svåra situation 
som Halmstad kommun är i när det gäl-
ler utbyggnadstakten av förskoleplatser 
runt om i kommunen. Planeringen av 
förskolor har länge präglats av brist på 
framförhållning. I ett växande Halmstad 
leder detta till för stora barngrupper, stora 
pedagogiska utmaningar och problem med 
ventilation i lokaler som inte är anpassa-
de till barnantalet. För att undvika detta i 
framtiden krävs en långsiktig planering av 
förskolor som möter behoven. Tillfälliga 
lösningar ska inte bli permanenta.

Föräldrar ska erbjudas förskoleplats till 
sina barn inom ett rimligt avstånd från 
hemmet. Detta är av särskild vikt för de 
familjer som är beroende av kollektiv-
trafik. Förskolan finns till för barnen och 
behöver i större utsträckning anpassas till 
barns och föräldrars verklighet och dagens 
arbetsmarknad. Därför vill Vänsterpartiet 
ha minst en förskola per skolområde med 
flexibla öppettider. 
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Fritids - en pedagogisk verksamhet
Fritidshemmet ska vara en meningsfull 
pedagogisk verksamhet med rätt förutsätt-
ningar att möta barn i alla åldrar. Därför 
behöver gruppstorleken på fritidshemmen 
minska. Det är ohållbart att ha så sto-
ra grupper som det idag finns runt om i 
kommunen, vilket gör att den pedagogiska 
verksamheten blir starkt lidande. Vän-
sterpartiet föreslår ökade resurser för att 
minska antalet barn per grupp.

En jämlik och trygg skola i hela 
kommunen
För Vänsterpartiet är det självklart att 
eleverna, oavsett vilken skola de går på, 
ska erbjudas bästa möjliga undervisning 
och förutsättningar. Alla elever ska få det 
stöd de behöver under sin skoltid.
Som en effekt av bostadssegregationen 
i Halmstad, det fria skolvalet och otill-
räckliga resurser under längre tid varierar 
skolornas förutsättningar. Många skolor 
uppnår goda resultat i olika mätningar, 
medan andra har brister. Antalet icke-be-
höriga elever till gymnasiet ökar. Detta är 
oacceptabelt. 

Den bristande likvärdigheten drabbar 
arbetarklassens barn hårt och befäster och 
förvärrar den redan utbredda ojämlikheten 
i Halmstad. För att ändra på det ska mer 
resurser satsas på de grundskolor som är i 
behov av det. Vi vill se över resursfördel-
ningsmodellen i skolan och förskolan så 
att resurserna hamnar där de behövs. Det 
är viktigt att satsa på just grundskolan så 
att fler elever blir behöriga till nationella 
program på gymnasiet. Samtidigt behöver 
grundskolan se över organiseringen av 
stöd till elever i behov av särskilt stöd. 

Våra förslag i korthet

• Snabbare utbyggnad av förskoleavdelningar
• Flexibla öppettider på minst en förskola per 
skolområde
• Mindre grupper på fritids genom resursför-
stärkning
• Se över resursfördelningsmodellen för grund-
skolan
• Lärarledd läxhjälp inom skolans ram 
• Se över organiseringen av stöd till elever i 
behov av särskilt stöd i grundskolan
• Återöppna Slättåkraskolan och bygg ny skola 
F-3 skola i Holm
• F-6 skola på Anderberg
• Avgiftsfri kollektivtrafik för unga upp till 19 år
• Inför fler profilklasser/skolor i grundskolan
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Vänsterpartiet vill tillföra grundskolan 
resurser så att också fler nyanlända når 
godkända betyg och blir behöriga till ett 
gymnasieprogram. Om vi ska ta likvärdig-
heten på allvar måste lärarledd, läxläsning 
finnas inom skolans ram på alla skolor i 
hela kommunen.

Eleverna i Halmstads kommun ska också 
i så stor utsträckning det är möjligt kunna 
gå i en skola nära hemmet. En likvärdig 
skola behöver inte betyda likformighet, 
varken till pedagogiskt innehåll eller 
utformning. I olika delar av kommunen 
behövs skolor av olika storlek. Vänster-
partiet har varit motståndare till de små-
skolenedläggningar som den politiska 
majoriteten gjort på landsbygden, då vi 
menar att det minskar möjligheterna för 
mindre orter att leva och utvecklas. Dessa 
skolor skulle också kunna vara en del av 
lösningen för att möta det ökande elev-
antalet i kommunen. Ett tydligt exempel 
är att Slättåkraskolan hade kunnat avlasta 
Oskarströmsområdet, där man istället upp-
för paviljonger.

Vi vill satsa på skolor med olika profi-
ler runt om i Halmstad med gemensamt 

Halmstad ska erbjuda en stor variation 
av gymnasieprogram med hög kvalitet. 
Gymnasieskolan ska på ett bra sätt förbe-
reda unga vuxna för yrke och/eller vidare 
studier. 

Kommunen står inför stora utmaningar 
inom vissa yrkeskategorier. Bland annat 
står vi inför en stor brist på både underskö-
terskor och barnskötare. Trots detta kan vi 
se att antalet ansökande till dessa gym-

Gymnasieskolan - steget ut i vuxen-
livet

elevintag, likt dagens musikklasser på 
Östergårdsskolan. Ett exempel kan vara 
att stärka den idrotts- och hälsoprofil som 
redan idag finns på Andersbergsskolan och 
samtidigt göra om skolan till en F-6 skola. 
På sikt vill vi ta tillbaka Örjanskolan i 
kommunal regi med kulturprofil. För att 
detta ska kunna genomföras behöver Eng-
elska skolan erbjudas alternativa lokaler. 
För att alla elever i kommunen, oavsett 
bostadsområde också i praktiken ska ha 
möjlighet att söka till skolor med exem-
pelvis olika profiler, vill Vänsterpartiet att 
alla unga upp till 19 år ska kunna åka buss 
avgiftsfritt inom kommunen. 
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nasieprogram minskar. Denna utveckling 
måste vända. Detta måste dels ske genom 
att utveckla kommunen som en attraktiv 
arbetsgivare, något som Vänsterpartiet gör 
med satsningar på den Goda arbetsgivaren. 

Ett att annat sätt är att lyfta omsorgen 
och höja undersköterskors status genom 
att erbjuda fast anställning för de elever 
som går ut omvårdnadsprogrammet med 
fullständiga betyg och goda referenser från 
sin praktik. Vi vill göra andra särskilda 
satsningar för att få fler att välja yrkespro-
gram. Ett exempel skulle kunna vara att 
erbjuda körkort på fler utbildningar.  Det 
handlar vidare om att lyfta studie- yrkes-
vägledningen i grundskolan, så att elever-
na ser yrkesutbildningar inom omsorgen 
som alternativ. 

Vi vill se ett stärkt samarbete mellan 
studie- och yrkesvägledarna och den or-
dinarie undervisningen i både grund- och 
gymnasieskola. Vi vill arbeta för en jäm-
nare fördelning mellan könen på de olika 
gymnasieprogrammen. Också här spelar 
studie-och yrkesvägledningen på grund-
skolan en viktig roll men även hur man ar-
betar kring genus och andra normer i den 

ordinarie undervisningen. Idag ser många 
tjejer, trots intresse, inte traditionellt man-
liga yrkesutbildningar som alternativ. Ett 
intensifierat jämställdhetsarbete på gymna-
siet är av vikt, exempelvis för att fler tjejer 
ska känna sig hemma framförallt på idag 
manligt dominerade gymnasieprogram.
Elevantalet i Halmstad fortsätter att öka 
och vi ser ett Halmstad som växer.  När 
det blir aktuellt med en fjärde- och even-
tuellt femte gymnasieskola, vill står vi 
fast vid att någon av dessa ska etableras i 
anslutning till högskoleområdet, detta för 
att stärka kopplingen till högskolan och 
dess verksamhet.

Våra förslag i korthet

• Stärk gymnasieutbildningar som utbildar till framti-
da bristyrken. 
• Stärk studie- och yrkesvägledningen i både i grund-
skolan och gymnasiet
• Stärk jämställdhetsarbetet i grundskolan och gym-
nasiet
• En framtida gymnasieskola på högskoleområdet
• Utökade resurser till elevhälsan i grund- och gym-
nasieskolan 
• Möjlighet till avgiftsfri frukost i grundskolan
• Inför feministiskt självförsvar på högstadiet och 
gymnasiet.
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För att eleverna ska kunna tillgodogöra 
sig kunskap på ett så bra sätt som möjligt 
krävs en god elevhälsa. Tillgången till 
elevhälsa har varierat stort mellan skolor-
na i vår kommun. Den måste bli mer lik-
värdig. Det behövs fler kuratorer, psykolo-
ger, läkare och skolsköterskor. Såväl den 
psykiska som fysiska ohälsan ökar bland 
barn och unga.

Allt fler elever ungdomar uppger att de 
är mycket missnöjda med sina liv i sin 
helhet, samtidigt som fler också uppger 
att de är mycket nöjda - polariseringen har 
ökat. Den måste minska. Särskilt utsatta 
för psykisk ohälsa är tjejer/unga kvinnor 
i högstadie- och gymnasieåldern. Många 

utsätts för stor social press vilket påverkar 
hälsan negativt. Detta i kombination med 
prestationskrav i skolarbetet gör att många 
mår dåligt.

För att öka den fysiska hälsan hos eleverna 
och främja deras möjlighet att lära sig sa-
ker på lektionerna ska det finnas möjlighet 
för eleverna i grundskolan att kostnadsfritt 
äta frukost på skolan, även frukt ska finnas 
tillgängligt under dagen.
Vänsterpartiet vill införa feministiskt 
självförsvar på högstadiet och i gymna-
sieskolan som ett led i att stärka flickors 
självförtroende, trygghet och kunskap 
om sina rättigheter. Även pojkar behöver 
arbeta med normkritik och sin egen själv-
bild. Arbetet med detta behöver stärkas i 
skolan.

Elevhälsa

MÅL 2: I Halmstads skolor ska alla barn och unga 
få det stöd och den utbildning de behöver
Indikator Mätetal
Andel elever i grundskola och gymnasiet som 
upplever att de får det stöd de behöver i skolan

Ökning

Andel behöriga till gymnasiet/skolområde Ökning
Andel med gymnasieexamen Ökning
Andel skolor med läxhjälp med pedagogiskt utbil-
dad personal

Ökning

Antal unga per skolsköterska/kurator/skolområde Minskning
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STÖD NÄR DU BEHÖVER

I Halmstad lever alltför många med 
missbruk av alkohol och/eller narkotika, 
ofta i kombination med andra fysiska eller 
psykiska problem. Så kallad samsjuklighet 
är vanlig. Halmstad har sedan länge haft 
öppenvårdsinsatser för missbruk och har 
även satsat på öppenvård för familjer där 
det förekommit våld i nära relationer. De 
satsningarna som gjorts på lättillgänglig 
öppenvård utan biståndsbeslut och med 
ett förebyggande perspektiv är inte längre 
tillräckliga. Borgarnas tidigare besparingar 
har i stor utsträckning även drabbat öppen-
vården.

Kriscentrum i Halmstads kommun vänder 
sig till barn som bevittnat eller utsatts för 
våld i nära relation, vuxna som utsatts för 
våld i nära relation samt vuxna som utövar 
våld i nära relation. Kriscentrums verk-
samhet behöver förstärkas för att i större 
utsträckning kunna ge information, utbild-
ning och stöd till alla verksamheter inom 
sjukvård och kommun för att nå fler och 
ha en mer öppen verksamhet.

Öppenvård och Kriscentrum

Stärkt förebyggande arbete

Vänsterpartiet vill stärka folkhälsoarbe-
tet och införa en social investeringsfond 
för förebyggande arbete med barn- och 
unga inom socialtjänsten; Barn och unga. 
Genom satsningar som innebär att man når 
barn och unga och deras familjer tidigare, 
skapas förutsättningar för att i framtiden 
minska kostnader för placeringar samt 
minimera dyra insatser i vård och skola. 
Vi är övertygande om att en sådan fond på 
längre sikt, är en vinst både för individ och 
samhälle. 

Ledsagning utan bistånd

Alla medborgare har rätt att leva fria och 
självständiga liv. Det är individen själv 
som är expert på sitt eget liv och sina egna 
behov, därför ska den som är i behov av 
ledsagning kunna bestämma omfattningen 
av ledsagningen. Vänsterpartiet vill införa 
fri ledsagarservice för personer som bevil-
jats ledsagning enligt lagen om stöd och 
service (LSS §9). 

Detta är dock inte tillräckligt. En restriktiv 
bedömning av människors behov har gjort 
att många människor med normbrytande 
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funktionalitet har fallit ur LSS (goda lev-
nadsvillkor) och istället bedömts tillhöra 
Socialtjänstlagen, SOL (skäliga levnads-
villkor). Detta har lett till att människors 
livs begränsats. Denna utveckling vill vi 
vända genom en generösare bedömning 
för ledsagning för personer inom SOL.

Fritidsverksamhet för personer 
med nombrytande funktionalitet

Alla har rätt till en trygg, rolig och ut-
vecklande fritidsverksamhet på sina egna 
premisser. En kompromiss ledde under 
vintern till att samordningstjänsten för 
fritidsverksamheten och viss verksam-
het finns kvar i kommunens regi. Dock 
kvarstår en besparing. Detta vill Vänster-
partiet ändra på och återställa stödet till 
Fritidsverksamheten i Socialförvaltningens 
regi. Givetvis är det bra med förändring 
och utveckling men det får inte ske på de 
mest utsatta människors bekostnad, istället 
ska det ske i samverkan med de som behö-
ver verksamheten.

Ensamkommande flyktingbarn
I Halmstad, och i många andra kommu-
ner, blir unga ensamkommande som blir 
uppskrivna i ålder till 18 år av Migrations-

EU-MIGRANTER

Vi vill att kommunen erbjuder möjligheter 
för EU-migranter att få tak över huvudet 
under vinterhalvåret samt sanitetsmöjlig-
heter. EU-migranters barn har självklart 
rätt att gå i skolan.

verket genast av med sitt boende, och nu 
också sin gode man. Detta trots att beslutet 
inte vunnit laga kraft och att många utred-
ningar dessutom är undermåliga. Många 
olika instanser, exempelvis JO, har kriti-
serat denna hantering av unga människor. 
Vänsterpartiet delar denna uppfattning. 
För individen kan uppskrivningen i ål-
der innebära flytt till ett boende i en helt 
annan del av Sverige, tillsammans med 
vuxna, trots att hen har både sin skolgång 
och sitt sociala sammanhang i Halmstad. 
Migrationsverkets beslut är inte bindande 
för kommunen. Vänsterpartiet avsätter 
resurser för att låta unga ensamkommande 
få stanna i kommunens omsorg till dess 
att beslutet vinner laga kraft och asylpro-
cessen är avslutad. Vi vill dessutom ge 
ensamkommande som fyller 18 år under 
asylprocessen rätt att gå klart sin gymna-
sieutbildning. Vänsterpartiet har lagt en 
motion i frågan.
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Våra förslag i korthet

• Fri ledsagning för personer inom LSS
• Ökade resurser för ledsagning för personer 
inom SOL
• Återställ resurserna för Fritidsverksamheten
• Behåll ansvaret för asylsökande ensamkom-
mande ungdomar som har fått en åldersupp-
skrivning hos Migrationsverket, till dess att 
beslutet vinner laga kraft
• Ensamkommande som fyller 18 år, och är i 
asylprocess, får rätt att bo kvar i kommunen 
och fortsätta sin skolgång
•Ge EU-migranter tak över huvudet under vin-
terhalvåret

STÄRKT ÄLDREOMSORG

En god äldreomsorg
Äldreomsorgen utgår ifrån Socialtjänst-
lagen, SOL, vilket innebär att våra äldre 
har rätt till en skälig levnadsstandard. 
SOL är ett golv, vilket innebär att det inte 
finns några hinder för att istället ge en 
god äldreomsorg. Vänsterpartiet vill att 
Halmstads äldreomsorg ska utgå från en 
god levnadsstandard för personer med bi-
ståndsbedömd äldreomsorg. Vi är överty-
gade om att detta skulle öka kvaliteten och 
tryggheten i äldreomsorgen, och minska 
viss administration när det bland annat 
gäller biståndsbedömning. Det är den med 
äldreomsorg som själv tillsammans med 
den dagliga personalen kan avgöra den 
enskildes behov.

Plats på vinstfria äldreboenden när 
du behöver

När du blir gammal ska du i större ut-
sträckning kunna bo kvar i ditt närområde. 
Det ska finnas möjlighet till äldreboende 
både i stad och på landsbygd. Vi vill att 
det ska finnas kommunalt, eller andra 
icke vinstdrivna, äldreboenden runt om i 
kommunen. 

Det borgerliga införandet av LOV har 
gjort att kommunen tappat kontrollen över 
var och när det behövs byggas äldreboen-
den. Vi kan se flera vinstdrivna LOV-bo-
enden i centrala staden samtidigt som de 
kommunalt drivna äldreboendena i Ge-
tinge och Eldsberga samt på Patrikshill.  
Vänsterpartiet vill avskaffa LOV och med 
det vinstintresset i äldreomsorgen. 

I vår budget avsätter vi medel för att det 
även i framtiden ska finnas kommunalt 
drivna äldreboenden i Getinge och Elds-
berga. 
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Sänkta taxor i hemtjänsten

Vänsterpartiet vill ha låga taxor i de kom-
munala verksamheterna och vill därför 
sänka dessa inom hemtjänsten. Vi menar 
att det är rättvisare att betala gemensamt 
via skattsedeln än med taxor som slår 
olika hårt mot olika inkomstgrupper. Vi 
vill ha en maxtaxa på hemtjänsten på 100 
kronor per timme.

Stöd till anhöriga

Idag vårdar många, framförallt kvinnor, 
sina anhöriga. Majoriteten av all omsorg 
i Sverige utförs av anhöriga. Många av 
dessa går ner i arbetstid, eller om man 
själv är pensionär, lägger största delen av 
sitt liv på att vårda sin anhörig. Vänster-
partiets utgångspunkt är att vi ska ha en 

Våra förslag i korthet

• Utgå från en god äldreomsorg och öka ambi-
tionen vad gäller såväl hemtjänst som särskilt 
boende.
• Avskaffa LOV
• Bygg äldreboenden i både stad och på lands-
bygd
• Ökade resurser till äldreomsorgen
• Känsla av otrygghet och ensamhet ska räcka 
för att få plats på äldreboende
• Sänkta taxor i hemtjänsten till 100 kr/timme
• Ökat antal timmar för avlösning från 20 till 30/
månad för anhöriga som vårdar anhörig hem-
ma.
• Inför ett Anhörigcenter i Halmstad

Idag får inte alla som vill plats på äldrebo-
ende med bistånd eftersom man inte anses 
ha tillräckliga skäl. Istället hänvisas man 
alltför länge till hemtjänst. Detta gör också 
att många anhöriga får ta ett stort ansvar. 
Känslan av otrygghet ska räcka som krite-
rium för plats på äldreboende. Vi menar att 
en sådan förändring på sikt skulle sänka 
kostnaden för hemtjänst i kommunen.

välfärd att lita på, där fler får rätt till mer 
hemtjänst eller plats på äldreboende. Vi 
håller inte med om den politiska majorite-
tens uppfattning om att de som är i behov 
av äldreboende får det. Vi menar att trösk-
larna är alltför höga. De som är anhöriga 
får alltför länge dra ett alltför tungt lass. 
De som idag vårdar sina anhöriga måste 
få större stöd, och förutom en utbyggd 
välfärd, vill vi utöka möjligheten till av-
lösning, från dagens 20 timmar per månad, 
till 30 timmar per månad. Vänsterpartiet 
vill införa ett anhörigcenter i Halmstad där 
kompetens och stöd finns samlat under ett 
tak.
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6
Ett hållbart arbetsliv

Halmstad kommun ska föra en aktiv personalpolitik där vi satsar och ger 
personalen större möjlighet att utföra och påverka sitt arbete. För oss är 
detta en demokratisk fråga. Vi vill omprioritera resurser så att de finns så 
nära den dagliga verksamheten som möjligt. Det innebär också att vi vill 
göra vissa besparingar inom central administration och ledning för att istäl-
let lägga resurser på personal som arbetar inom vård- och omsorgssektorn.

Sjuktalen fortsätter att vara höga i Halmstads kommun. Framförallt gäller 
detta inom kvinnodominerande yrkesgrupper. Det har inte med enskilda 
välfärdsarbetares privata svårigheter att få ihop livspusslet att göra. En 
sådan beskrivning vänder vi oss starkt emot. Istället handlar det om struk-
turer i arbetslivet. Strukturer som sätter organisationen och effektiviteten 
före människans möjlighet till försörjning och möjligheten att kunna göra 
ett gott jobb.

MÅL 3: Halmstad kommun ska vara en arbetsgi-
vare som skapar förutsättningar för ett hållbart 
arbetsliv med delaktiga medarbetare
Indikator Mätetal
Andel medarbetare som anser att de har ett håll-
bart arbetsliv

Ökning

Sjuktal Minskning
Andel medarbetare med lönenivå under 20 000 kr 0%
Andel medarbetare som upplever att de kan 
påverka på sin arbetsplats

Ökning

Satsningar på dagens anställda, 
samt investeringar i framtidens 
personal är några av de saker vi 
prioriterar. För oss handlar detta 
om att säkerställa framtidens 
välfärd för oss invånare samtidigt 
som vi skapar arbete för Halm-
stads gamla och nya invånare. 
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EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Rätt till verklig heltid
I Halmstads kommun har vi formellt rätt 
till heltid men i själva verket innebär detta 
för den enskilda undersköterskan eller den 
personliga assistenten en ständig jakt på 
timmar. De delade turerna är fortfarande 
en realitet för personalen inom omsor-
gen. Dessa vill vi avskaffa. Omsorgen har 
fortfarande många timanställda. Samtidigt 
behöver välfärden förstärkas. De anställda 
i Halmstads kommun har rätt till ett håll-
bart arbetsliv. 

Socialtjänstens arbetssituation
Inom socialtjänsten upplever många stress 
och en alltför stor arbetsbelastning. Många 
socionomer har valt att sluta och istället 
sökt arbete utanför kommunen. Vill vi 
behålla personal inom denna verksamhet 
och dessutom få socionomer och andra 
yrkesgrupper att söka sig till Halmstads 
kommun måste vi vända denna utveckling. 
Vänsterpartiet föreslår utökat administra-
tivt stöd till personalen inom socialtjänsten 
och försök med sänkt arbetstid för soci-
alsekreterare som arbetar med barn och 
unga. 

6 timmars arbetsdag
Ett konkret förslag för ett hållbart arbetsliv 
är en kortare arbetsdag. På många håll i 
Sverige pågår försök med 6-timmarsar-
betsdag med bibehållen lön. Det avslutade 
försöket på Svartedalens äldreboende fick 
ett lyckat resultat med lägre sjuktal, större 
trivsel för personalen och högre kvalitet i 
omsorgen för de äldre. Vi vill göra liknan-
de försök inom äldreomsorgen i Halmstads 
kommun, där forskare från Halmstads 
högskola följer projektet och utvärderar 
det samma för att sedan implementeras 
i större utsträckning. Detta har vi också 
föreslagit i en motion som ännu inte är 
färdigbehandlad. 

Vi tror att 6-timmarsdagen är en fram-
gångsväg för ett hållbart arbetsliv, bland 
annat inom tunga omsorgsyrken men 
också inom yrken med exempelvis tung 
administrativ belastning, samtidigt som 
det skapar fler arbetstillfällen. I årets bud-
get föreslår vi därför också ett försök med 
6 timmars arbetsdag för socialsekreterare 
som utreder förhållanden för barn och 
unga. 
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Skönsmo-modellen
Vänsterpartiet vill avskaffa minutstyrning-
en inom hemtjänsten och låta de med be-
hov av hemtjänst tillsammans med perso-
nalen lägga upp hur hjälpen ska se ut och 
när den ska ske. Vi vill börja införa Sköns-
momodellen inom Halmstads hemtjänst. 
Denna modell, från hemtjänsten i Sunds-
vall, sätter den äldre och dennes behov i 
centrum samtidigt som man visar tillit till 
att de som dagligen utför hemtjänstinsatser 
också är de som har störst kunskap om hur 
verksamheten ser ut och ska styras. Ge-
nom Skönsmomodellen har sjukfrånvaron 
minskat och personalkontinuiteten ökat 
samtidigt som tryggheten och nöjdheten 
hos de äldre har ökat. 

Återinför friskvårdsbidraget
Vänsterpartiet vill att det ska finnas någon 
form av friskvårdsbidrag för alla kommu-
nens anställda som ett sätt att motarbeta 
sjukskrivningar och istället satsa på perso-
nalens hälsa. Det är upp till förvaltningar-
na själva att utforma friskvårdsbidraget så 
att det passar verksamheten och så att alla 
anställda får del av det.

Höj lägstalönerna
I Halmstad finns en mindre grupp väl-
färdsarbetare, framförallt kvinnor, som 
tjänar under 20 000 kronor per månad. 
Vänsterpartiet vill höja lägstalönerna så att 
alla som arbetar i Halmstads kommun har 
en lön att leva på. Detta ser vi som en del i 
att vara en god och framtida arbetsgivare. 
För oss är detta en feministisk fråga.

Våra förslag i korthet

• Insatser för att minska sjuktalen genom den 
Goda arbetsgivaren
• Inför rätt till hållbar heltid
• Avskaffa de delade passen
• Utökade resurser till socialtjänsten, bland an-
nat administrativt stöd
• Försök med 6 timmarsarbetsdag inom äldre-
omsorgen samt socialtjänsten, genom den Goda 
arbetsgivaren
• Inför Skönsmo-modellen inom hemtjänsten
• Återinför friskvårdsbidraget genom den Goda 
arbetsgivaren
• Höj lägstalönerna i Halmstads kommun genom 
den Goda arbetsgivaren
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övergången mellan äldre och ny personal 
bli ännu bättre. 

Ett hinder på arbetsmarknaden för ny-
utexaminerade är bland annat bristen 
på arbetslivserfarenhet och otillräckliga 
nätverk på arbetsmarknaden. För att un-
derlätta för detta kan studentmedarbetare 
vara en lösning. Detta blir också ett sätt 
att behålla högskolestudenter i kommunen 
efter avslutad utbildning, då de i större 
utsträckning ser Halmstads kommun som 
en kommun att arbeta och leva i.

VUXENUTBILDNING FÖR FLER
För att fler ska komma i arbete och ha 
möjlighet att ändra bana mitt i livet vill vi 
utöka resurserna till vuxenutbildningen. 
Vuxenutbildningen utgör ett bra komple-
ment som leder till ökad valfrihet, vilket 
är något att eftersträva. Kvaliteten på 
utbildningen måste vara hög, och anpassas 
till människor i olika åldrar och med olika 
bakgrunder. 

Vi vill stärka vuxenutbildningen med fler 
utbildningsplatser. Fler människor måste 
få chans ändra bana i livet och det måste 
vara enkelt att ändra sig och därmed lätt-

Anställ, utbilda och kompetensut-
veckla

De närmaste åren behöver Halmstads 
kommun mer personal, framförallt inom 
vård-, omsorg- och skola. Detta dels för att 
vi har stora pensionsavgångar i kommunen 
och snabbt blir fler invånare, dels för att 
välfärden behöver förstärkas. Det ska på 
ett enkelt sätt gå att vidareutbilda sig och 
få möjlighet till kompetensutveckling för 
redan anställd personal. Vårdbiträden ska 
exempelvis inom sina tjänster kunna utbil-
da sig till undersköterskor och barnskötare 
till förskollärare. 

Vi föreslår också att elever på gymnasiets 
omvårdnadsprogram med godkända betyg 
och goda referenser från sin praktik blir 
erbjudna fast anställning efter avslutad 
skolgång. Det måste också bli lättare att 
validera utrikes utbildning och på så sätt 
snabbt komma ut på arbetsmarknaden.

För att tillvarata den stora kompetens som 
finns bland de som snart går i pension 
förespråkar vi ett generationsväxlings-
program där äldre lär upp nyanställda 
kollegor. På så sätt kan kompetens och 
erfarenhet tas tillvara på ett bättre sätt och 
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are få ett arbete. SFI behöver förstärkas, 
och ännu mer anpassas efter den enskildes 
förmåga, så att nyanlända kan komma 
vidare till fortsatta studier eller komma i 
arbete. Äldreomsorgen behöver personal 
inför framtiden och därför måste fler kun-
na utbilda sig till exempelvis undersköter-
skor, även om man tidigare har fullständig 
gymnasieutbildning. 

ARBETE FÖR ALLA

I Halmstads kommun ska samtliga unga 
under 29 år få möjlighet till arbete, ut-
bildning, praktik eller lärlingsplats inom 
30 dagar efter att de har blivit arbetslösa. 
Även nyanlända ska i samarbete med 
arbetsförmedlingen beredas möjlighet till 
detta.

Förutom att erbjuda arbete eller praktik i 
kommunens egen verksamhet, eller utbild-
ning i exempelvis ett bristyrke, är ett sätt 
att kunna erbjuda dessa platser att kommu-
nen vid upphandling av leverantörer ska 
ställa krav på att dessa tar emot praktikan-
ter, trainees eller andra former av lärlingar. 
Vi menar att det är viktigt att krav i offent-
lig upphandling används som ett medel för 
att få unga i arbete.

Vi behöver vara mer kreativa när det gäller 
arbetsmarknadsprojekt. Olika projekt kan 
göras tillsammans med unga arbetslösa 
som exempelvis att utveckla våra naturre-
servat, åtgärda idrottsplatser i samarbete 
med olika föreningar och arbeta med olika 
satsningar på klimatet i kommunens verk-
samhet.

Våra förslag i korthet

• Satsa på kompetensutveckling för 
redan anställd personal genom den Goda 
arbetsgivaren
• Utveckla möjligheterna till snabb valide-
ring för nyanlända
• Anställ nyutexaminerade undersköter-
skor
• Inför generationsväxlingsprogram ge-
nom den Goda arbetsgivaren
• Inför studentmedarbetare genom Jobb 
för alla
• Utökade resurser vuxenutbildningen
• Arbetslösa under 29 år ska få möjlighet 
till försörjning inom 30 dagar genom Jobb 
för alla
• Nyanlända ska också beredas denna 
möjlighet
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Politik för en lokal 
klimatomställning 

Vänsterpartiet är ett rödgrönt parti som inte bara ställer sig bakom en 
solidarisk och jämlik politik utan också en klimatvänlig politik. Vi ser dem 
som en nödvändighet för varandra. Därför föreslår vi en rad åtgärder för 
att minska Halmstads negativa klimatpåverkan, samtidigt som de ökar 
jämlikheten i kommunen.

Vänsterpartiet vill att Halmstad ansluter sig till det av regeringen ini-
tierade nätverket Fossilfritt Sverige som består bland annat består av 
kommuner, företag och organisationer. Initiativet består av aktörer som 
aktivt vill bidra till minskade fossila utsläpp och som arbetar utifrån 
klimatavtalet som världens länder enades om i Paris i december 2015. 
Genom att ansluta sig till Fossilfritt Sverige och genom konkreta mål för 
att bli en fossilfri kommun visar Halmstads kommun ledarskap på klimat-
området.

En lokal klimatomställning måste påbörjas i Halmstad. Att ställa om 
från ett fossilberoende och resursslösande samhälle till ett hållbart och 
cirkulärt samhälle kräver stora förändringar, både i tanke och handling. 
Kommunens roll är att vara drivande i omställningen i den egna förvalt-
ningen, men också i att skapa förutsättningar för kommuninvånare att 
göra gröna val.
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Kommunen ska vara drivande i en om-
ställning när det gäller sitt eget ägande. 
Vänsterpartiet vill att kommunen gör di-
vesteringar, det vill säga avslutar place-
ringar av kommunens tillgångar, i fonder 
som har placeringar i fossil energi. Inga 
nya sådana placeringar ska heller göras. 
Vi måste både placera och investera 
grönt.

På flera områden går utvecklingen i 
Halmstad snabbt. Det har bland annat 
startat en låneverksamhet för lådcyklar, 
Dramalogen startar en gratisbutik och en 
fritidsbank införs i kommunen. Denna 
utveckling mot minskad privat konsum-
tion och för ett hållbart ekologiskt- och 
socialt hållbart Halmstad ser Vänsterpar-
tiet som mycket positivt. Vi vill fortsätta 
denna utveckling genom att inrätta även 
en bank för produkter som sällan an-
vänds i hemmet, det kan vara allt från 
skruvdragare till stegar och extrastolar. 
Här ska privatpersoner och förening-
ar både kunna lämna in och låna olika 
produkter.  Denna bank kan ge arbets-
tillfällen exempelvis genom vår sociala 
investeringsfond Jobb för alla.

EN NY SYN PÅ ÄGANDE

Bilismen står för en stor del av de ut-
släppen som sker i kommunen. Den 
måste minska. För oss innebär det bland 
annat att den planerade Södra infar-
tens omfattning ska minska, så att den 
enbart fyller funktionen att flytta tung 
trafik från Laholmsvägen. Istället ska 
hållbara transportsätt aktivt främjas. Vi 
föreslår en halvering och senareläggning 
av Södra infarten. Istället för satsning-
ar på personbilen som transportmedel 
vill vi satsa på busstrafiken genom att 
låta bussarna få företräde i trafiken och 
bygga särskilda bussfiler i områden med 
mycket trafik.

Halmstad har länge varit en framstående 
cykelkommun som gjort stora satsningar 
på gång- och cykelvägnätet. Att kunna 
välja cykeln istället för bilen är ett bra 
sätt att minska de fossila utsläppen. 
Vänsterpartiet vill att cykeln i större ut-
sträckning ska kunna vara ett alternativ 
även på landsbygden och vill därför sat-
sa på ett utbyggt gång- och cykelvägnät 
mellan olika orter utanför centralorten.
Kommunen har också ett särskilt an-

HÅLLBARA TRANSPORTER



PLANERINGSDIREKTIV MED BUDGET 2018-2020 37

svar i att vara ledande i omställningen. 
Elcyklar ska i större utsträckning vara 
tillgängliga för kommunens personal för 
användning vid tjänsteresor. De bilar 
och större fordon som dock kommer 
att behövas även i framtiden ska vara 
klimatneutrala. Alla nyinköp skall drivas 
på förnyelsebara drivmedel, inklusive 
elbilar, och dagens fossildrivna fordons-
flotta ska skyndsamt bytas ut mot fossil-
fria alternativ.

Under helgerna står många kommunala 
fordon stilla. Vänsterpartiet vill utre-
da kommunens möjlighet att inrätta en 
kommunal bil- och cykelpool för kom-
munens anställda. Dessa verksamheter 
kan drivas som arbetsmarknadsprojekt 

för unga och av personer som idag står 
långt ifrån arbetsmarknaden.

Vänsterpartiets mål är avgiftsfri kollek-
tivtrafik. Att satsa på kollektivtrafiken 
är inte bara ett sätt att minska klimat-
utsläppen, det har också en viktig rätt-
viseaspekt. Det är framförallt kvinnor 
och unga som åker buss. Vi är inte heller 
nöjda med hur Hallandstrafiken styrs. 
Som det ser ut idag hade det varit bättre 
om Halmstad hade ett eget bussbolag 
med fokus på klimat och social rättvisa. 
Vi presenterar nedan några förslag på 
vägen mot avgiftsfri kollektivtrafik i 
Halmstad.

Öka det kollektiva resandet

MÅL 4: Halmstad ska vara en hållbar kommun och minska 
sin miljö- och klimatpåverkan
Indikator Mätetal
Koldioxidutsläpp Minskning
Andel klimatneutrala transporter Ökning
Andel fossilbränslefritt i kommunens verksamheter Ökning
Andel vegetarisk mat i förskola, grundskola och gymnasium Ökning
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Vänsterpartiet vill skapa jämlika förut-
sättningar för Halmstads befolkning. För 
många unga ser möjligheten till en aktiv 
fritid väldigt olika ut. Vi har också en 
skolsegregation i Halmstad, där famil-
jens inkomst kan påverka om du har 
möjlighet att använda ditt fria skolval. 

Att åka kollektivt är också en fråga om 
vanor. Om unga har en vana att åka 
kollektivt kan det minska det uppfattade 
behovet av personbil senare i livet. Detta 
är några anledningar till varför Vänster-
partiet vill införa avgiftsfri kollektivtra-
fik för unga upp till 19 år.  Detta är ett 
förslag som den politiska styret i Hylte, 
där Vänsterpartiet ingår, nu vill genom-
föra. I Kungsbacka inför man avgiftsfri 
kollektivtrafik för unga under sommar-
lovet. Vi hoppas att om flera kommuner 
vill avskaffa taxorna i kollektivtrafiken 
för unga, så kan vi på sikt se möjligheten 
till en skatteväxling.

Idag är Halmstad två taxezoner, vilket 
gör att det är fördelaktigt att ta bilen 
istället för bussen i stora delar av kom-
munen. Det gör också att bussen inte 
blir ett ekonomiskt hållbart alternativ för 
många som bor på landsbygden och gör 

det ännu svårare för personer utan bil 
att bosätta sig utanför staden. Det vill vi 
ändra på. 

Vi vill införa ett högkostnadsskydd inom 
kollektivtrafiken på 1000 kronor, ett så 
kallat tusenkort så att fler tar bussen. Ett 
tusenkort är också ett sätt att premiera 
de som redan idag åker kollektivt och 
minskar kostnaden för resor för indivi-
den, vilket ökar jämlikheten. Alla resor 
med kortet ska räknas som en taxezon 
och givetvis också gälla färdtjänsten.

Om Halmstad på riktigt vill utmärka 
sig som ett ekologiskt ansvarstagande 
kommun är det ohållbart att flygplatsen 
bibehålls och byggs ut. Vi föreslår istäl-
let en avveckling under en femårsperiod 
och att området används för att bygga en 
ny, grön stadsdel, som redan från början 
tar klimatansvar. Så tar vi ansvar för 
en hållbar utveckling, både ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt. 

Flygplatsen
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Kött och andra animaliska produkter ut-
gör tillsammans en stor del av världens 
växthusgasutsläpp. En omställning som 
minskar klimatpåverkan från animalie-
konsumtionen behöver påbörjas. På sko-
lor och förskolor, men även inom andra 
kommunala verksamheter, ska andelen 
vegetarisk mat fortsätta öka. 

För- grund- och gymnasieskolorna ska 
ha minst en vegetarisk dag/vecka. I 
förskolan ska barnen kunna välja mel-
lan vegetariskt och icke-vegetarisk mat 
varje dag. Särskilda insatser ska göras 
för att öka kompetensen kring vegetarisk 
mat bland kommunens måltidspersonal. 
Andelen ekologiskt och närproducerat 
måste fortsätta öka. Måltidsservice ska 
fortsätta sitt arbete för att minska nega-
tiv klimatpåverkan. 

MATEN - EN MILJÖBOV

Såväl HFAB som HEM ska vara före-
gångare vad gäller fossilfri omställning 
och hållbar energi. De ska också bidra 
till att Halmstad blir en energineutral 
kommun. Kommunala byggnader och 

EN GRÖN ENERGIFÖRSÖRJNING

HFAB:s hus ska i så stor utsträckning 
som möjligt förses med solpaneler. 
HFAB ska satsa på fler Plusenergihus 
runt om i kommunen.

Minskade fossila utsläpp är en avgö-
rande del i en klimatomställning men 
klimatförändringarna är redan här. Detta 
leder till nya utmaningar. Översväm-
ningar och höjda vattennivåer är, och 
kommer att vara, vardag i Halmstad 
framöver. Kommunen måste anpassa sig 
efter detta. 

Nya vattennära bostadsområden som 
byggs i Halmstad måste från början vara 
anpassade till höjda havsnivåer, och 
eventuellt undvikas. Befintliga områ-
den måste tillföras vallar, eller likande 
anordningar, som skydd mot översväm-
ningar. Även andra mer radikala grepp 
kan behövas och utredas i en snar fram-
tid. Räddningstjänsten måste ha en hög 
beredskap för att begränsa verkningar 
för människor, byggnader och infra-
struktur. 

KLIMATANPASSNING
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Kommunen måste göra mycket, men det 
räcker inte att bara den kommunala sek-
torn förändras till en grönare verksam-
het. Kommunen ska engagera sig mer i 
utbildnings- och informationsinsatser för 
att främja en grön omställning för Halm-
stadborna. Detta ska ske i alla verksam-
heter – och till allmänheten. 

INFORMATION OCH PÅVERKAN

Halmstad har vatten av hög kvalitet. 
Dock har de senaste årens minskade 
nederbördsmängd gjort grundvattenni-
våerna låga och genom detta minskat 
tillgången på dricksvatten. Det är av vikt 
att dricksvatten används till det är ämnat 
för; mat dryck och hygien. Halmstads- 
och Laholms kommuner har därför 
infört bevattningsförbud. Vänsterpartiet 
har lämnat in en motion om att utreda 
möjligheten att använda havsvatten på 
Arenabadet.

Vatten

Våra förslag i korthet

• Divestera i fossil energi
• Investera och placera grönt
• Anslut Halmstad till Fossilfritt Sverige
• Inför en kommunal ”bank” för sällanvaror
• Minska och senarelägg Södra infarten 
• Ökade satsningar på gång- och cykelvägar på 
landsbygden
• Bygg bussfiler och ge bussar företräde i trafi-
ken 
• Klimatneutrala transporter i kommunens verk-
samheteter 
• Inför en kommunal bil- och cykelpool
• Se över möjligheten att återföra busstrafiken i 
kommunal regi
• Inför ett högkostnadskort inom kollektivtrafi-
ken på 1000 kronor, ett så kallat tusenkort.
• Avgiftsfri kollektivtrafik till och med 19 år
• Avveckla flygplatsen inom 5 år
• Inför minst en vegetarisk dag i Halmstads 
skolor
• Mer vegetariskt i förskolan och övriga kom-
munala verksamheter
• Fortsatt ökning av ekologiskt och närprodu-
cerat
• Kompetensutveckling inom vegetarisk mat för 
måltidspersonalen
• Påskynda en utveckling mot att bli en energi-
neutral kommun
• Solpaneler på kommunala byggnader och 
HFAB:s hus
• HFAB ska bygga fler plusenergihus
• Anpassa både nybyggnation och befintlig 
byggnation till höjda vattennivåer
• Utred möjligheten att använda havsvatten på 
Arenabadet
• Satsa på kommunala informations- och utbild-
ningsinsatser
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En ansvarsfull bostadspolitik

Att ha en bostad ska vara en social 
rättighet. Bostadsbristen i Halmstad 
liknar nu storstädernas och vi har ett 
ökande antal hemlösa.  Förutom ett ökat 
bostadsbyggande vill vi att socialtjäns-
ten utvecklar sitt arbete för att möta de 
människor som av olika anledningar sak-
nar en bostad. Vi vill ge ökade resurser 
till Nattcafé för hemlösa, så att de kan 
ha öppet alla veckodagar och erbjuda 
människor tak över huvudet. Vänster-
partiet har lagt en motion om att utreda 
frågan och föreslå åtgärder.

BOSTADEN - EN SOCIAL RÄTTIG-
HET

Den stora bostadsbristen och en över-
hettad bostadsmarknad är ett växande 
problem i Halmstad. Många år med 
för litet bostadsbyggande och brist på 
planering för nya bostäder har skapat 
den situation som vi nu har. Marknaden 
som kräver hög lönsamhet har fått styra 

EN BOSTAD TILL EN RIMLIG KOST-
NAD

och brist på god kollektivtrafik gör det 
omöjligt för många invånare att bosätta 
sig i våra mindre tätorter. Nedläggningar 
av skolor och annan kommunal service 
har ytterligare försämrat situationen. Vi 
måste ha en planering och en aktiv poli-
tik för byggande av fler bostäder i hela 
kommunen.

Vänsterpartiet vill ge HFAB en mer 
pådrivande roll i bostadsbyggandet med 
uppgift att ytterligare öka sin nybygg-
nation. Kommunen ska ge bolaget fler 
byggrätter, framförallt i de områden där 
andelen hyresrätter är låg som på Väster, 
i Söndrum och i våra tätorter. Bolagets 
andel av hyresrättsmarknaden kan ökas 
till 60–85 %. Ägardirektiven skall vidare 
innehålla uppdrag att bygga mer och 
pröva olika former som kollektivhus, 
trygghetsboende för äldre och kedjehus/
radhus i hyresrättsform. Möjligheten att 
hålla hyrorna nere i nyproduktion skall 
prövas mot ett minskat avkastningskrav.

Det finns sätt att bygga så att kostnderna 
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hålls nere. Kommunen ska ställa krav på 
exploatörer och på HFAB så att kostna-
derna för all nybyggnation kan variera 
och så att det finns tillräckligt antal 
bostäder med rimliga hyror i våra olika 
kommundelar. Krav ska också ställas på 
exploatörer att bygga i flera lägen vid 
tilldelning av mark. Vänsterpartiet har 
lagt en motion om att Halmstad skall ha 
en strategi för att bygga trähus, vilket 
kan göra nypoduktion billigare. Mark till 
alla bostäder kan upplåtas med tomträtt. 
Tomträtten ger möjligheter genom att 
höga lån kan undvikas, kommunen styr 
såväl över tomträttsavgäld som över när, 
var och hur det skall byggas.

Det nya bostadsförsörjningsprogrammet 
som antogs i början av 2017 har i nulä-
get förslag på 750 bostäder årligen för 
att ”undvika att bostadsköerna växer yt-
terligare” Det är otillräckliga ambitioner 
för att tillgodose behoven av bostäder. 
Det finns bostadsbrist och trångboddhet 
hos många grupper, men framförallt ut-
satta är unga och nyanlända. Vänsterpar-
tiet menar att vi behöver en målsättning 
med minst 1500 nya bostäder de närmas-

ANTALET NYA BOSTÄDER

te åren. Därför lägger vi mer pengar för 
handläggning av planer och köp av mark 
för bostäder.

Vänsterpartiet vill satsa på fler handläg-
gare så att kommunen kan få fram fler 
byggrätter runt om i Halmstad och ut-
med de stråk som pekats ut som framtida 
möjliga områden för bostadsbyggande.

Uppdraget att motverka segregationen 
eller uppdelningen av Halmstad ska fin-
nas i alla kommunala verksamheter. Det 
innebär att tillse, att det finns bostäder 
för alla, kommunal och kommersiell ser-
vice i alla kommundelar och att det finns 
tillräcklig kollektivtrafik så att man kan 
välja var man vill bo utan att ha egen bil.

ETT HELHETSGREPP

Bostaden - en fråga om valfrihet

Vänsterpartiet vill införa en bostads-
förmedling med uppdraget att förmedla 
bostäder samt samordna, kartlägga och 
redovisa läget på hela bostadsmarknaden 
årligen till kommunstyrelsen. Denna för-

En bostadsförmedling med över-
blick
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Våra förslag i korthet

• Utökade resurser till Nattcafé för 
hemlösa
• Socialtjänsten ska i samarbete med 
HFAB utreda hemlösheten och föreslå 
åtgärder
• Ändrade direktiv för HFAB
• Krav på exploatörer på rimliga hyror
• Bygg fler hyresrätter
• Upplåt mark för bostäder med tom-
trätt
• Kommunen ska ta fram en trähusstra-
tegi
• Öka bostadsbyggnationen till 1500 
bostäder per år

• Utökade resurser för markinköp 
• Fler handläggare på stadsbyggnads-
kontoret
• Alla kommunala verksamheter ska ha 
till uppdrag att motverka segregatio-
nen
• Planera för fler bostäder i hela kom-
munen
• HFAB:s andel på hyresmarknaden ska 
öka till 60-85%
• Krav på exploatörer för rimliga hyror
• Halmstad ska ha fler hyresrätter
•Inför en kommunal bostadsförmed-
ling med uppdrag att ansvara för hela 
bostadsmarknaden

medling ska söka samarbete med privata 
fastighetsägare. Deras uppdrag ska vara 
att bevaka möjligheten att få en bostad 
för alla olika grupper. 

MÅL 5: I Halmstad kommun ska bostadsbehoven tillgodoses på 
ett rättvist och jämlikt vis
Indikator Mätetal
Andel personer som är nöjda med möjligheten att finna en bostad Ökning
Andel personer som saknar bostad Minskning
Andel nybyggda hyresrätter av det totala antalet nybyggda bostäder Ökning
Antal nybyggda hyresrätter Ökning
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Kultur och demokrati

UTVECKLA DEN KOMMUNALA 
DEMOKRATIN

Fler medborgarservice

Medborgarservice Andersberg är en mö-
tesplats som erbjuder kommunal service, 
samhällsinformation och olika aktiviteter. 
Medborgarservice ger också invånarna 
större möjlighet till delaktighet och insyn 
i kommunens verksamhet samt möjlighet 
för föreningslivet att verka. Medborgarser-
vice utvecklar på detta sätt demokratin och 
stärker lokalsamhället. Vi menar att fler 
medborgarservicekontor behöver inrättas i 
Halmstad. 

Alla medborgarservice ska ha en inklu-

Vill vi ha fler engagerade och politiskt 
aktiva medborgare är verkligt inflytande 
avgörande. I Halmstad ska det kännas 
att man kan påverka politiska beslut och 
att man har inflytande över kommunens 
verksamhet, både som medborgare och an-
ställd. Vill vi att fler ska rösta i Halmstads 
olika delar, och att fler förstagångsväljare 
ska använda sin röst, räcker det inte att 
satsa på valambassadörer eller andra pro-
jekt under valåret, utan vad som krävs är 
ett långsiktigt arbete under hela mandatpe-
rioden. Detta arbete vill Vänsterpartiet att 
Stadskontoret ska utveckla och samordna. 

Medborgardialoger som framförallt leds 
av tjänstemän i all ära men det är möj-
ligheten till självorganisering och att få 
träffa politiskt aktiva som är avgörande. 
De politiska partierna, och ungdomsför-
bunden, ska i större utsträckning kunna 
använda och besöka kommunala lokaler 
och verksamheter för att möta medborgar-
na mellan valen. Folkbildningen är viktig 

för det livslånga lärandet och den lokala 
demokratin och kulturen. Studieförbunden 
måste ha goda förutsättningar att verka i 
kommunen.

Vänsterpartiet vill införa öppna nämnds-
möten. Det skulle bland annat stärka 
demokratin, minska klyftorna mellan 
förtroendevalda och medborgare samt öka 
möjligheterna för delaktighet och insyn i 
politiken.
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Utveckla demokratin i skolan
I skolans uppdrag ingår att fostra eleverna 
till demokratiska samhällsmedborgare. Att 
arbeta med elevaktiva arbetssätt i under-
visningen är ett sätt att göra detta men 
det krävs mer. Många unga upplever de 
inte att påverka varken samhället eller sin 
egen livssituation. Vi vill stärka elevråden 
i högstadiet genom att införa en demokra-
tipeng där eleverna kan söka pengar till 
olika projekt på sina skolor. 

Vi vill också utveckla den elevskyddsom-
budsutbildning som finns i grundskolan 
i samverkan med Lärarförbundet, vilken 
fokuserar på arbetsmiljöfrågor, till att 
även handla om elevinflytande i ett större 
perspektiv. Fler elever, både på högstadiet 
och gymnasiet ska få möjlighet att gå den. 
Elevrådsrepresentanter på gymnasiet ska 

Stärk bibliotekens ställning
För Vänsterpartiet är biblioteken viktiga 
samhällsinstitutioner och mötesplatser för 
alla åldrar och oavsett hur länge vi bott i 
Halmstad. Biblioteken runt om i kommu-
nen ska ha generösa öppettider och hela 
tiden följa med i samhälls- och teknikut-
vecklingen. Det innebär att vi vänder oss 
mot de neddragningar som gjorts på flera 
av närbiblioteken. 

Vi är positiva till meröppna bibliotek som 
ökar tillgången till biblioteken utanför 
centralorten, samt till digitala bibliotek. 
Meröppna bibliotek får inte innebära 
mindre personal. Biblioteken har ett demo-
kratiskt uppdrag. För Vänsterpartiet är det 
viktigt att detta utvecklas ännu mer och att 
biblioteken blir forum för politisk diskus-
sion och möten också mellan valen.

derande verksamhet och arbeta för fler 
engagerade medborgare utifrån deras 
behov och önskemål. Servicekontoren ska 
samordnas med annan kommunal service, 
som exempelvis de lokala biblioteken. I 
ett första steg föreslår vi att kommunen 
inrättar medborgarservice på Oskarström, 
Vallås, och Getinge.

ha möjlighet att delta på Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens möten. 

FLER LOKALER FÖR KULTUR
Vänsterpartiet vill utveckla kultur- och 
föreningslivet och skapa fler möjligheter 
för människor att mötas i Halmstad. Där-
för vill vi göra de kommunala lokaler, som 
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Våra förslag i korthet

• Ett långsiktigt arbete för ökat valdeltagande 
• Inför öppna nämndsmöten
• Ge politiska partier och deras ungdomsför-
bund möjlighet att i större utsträckning möta 
sina väljare
• Inför Medborgarservice i Oskarström, på 
Vallås och i Getinge
• Utveckla biblioteken som demokratiskt forum
• Inför en demokratipeng för elevråden på 
högstadiet
• Utöka elevskyddsutbildningen
• Ge gymnasieelever närvarorätt på UAN:s 
möten.
• Inför meröppna bibliotek
• Öka öppettiderna på närbiblioteken
• Satsa på digitala bibliotek

idag hyrs ut, avgiftsfria för föreningar och 
annan ickekommersiell verksamhet. Detta 
under förutsättning att man skriver under 
kommunens värdegrund. De som använder 
lokalerna ska kunna skriva kontrakt och 
själva ta ansvar för de lokaler de använder 
så att ingen extra personal behövs. På sikt 
bedömer vi att en del skollokaler runt om i 
kommunen behöver anpassas så att de kan 
användas utan tillgång till hela skolan. De 
studierum som exempelvis finns på Stads-
biblioteket ska vara avgiftsfria för alla.

Vänsterpartiet vill återkommunalisera 
Halmstad Teater och låta de lokaler som 
finns där också vara avgiftsfria.  Detta 
skulle vara en stor vinst för det lokala kul-
turlivet, exempelvis amatörteatern.

I HP-huset på Söder, där Kulturskolan och 
en konsertsal i framtiden kommer att huse-
ra, finns möjlighet för kommunen att även 
förlägga annan kulturverksamhet. Vänster-
partiet tillför i budgeten medel för detta.
Kulturförvaltningens lokalutredning visar 
att det inte finns tillräckligt med lokaler 
för kulturen i Halmstad, även om man räk-
nar in HP-huset. Vänsterpartiet vill i första 
hand att kommunen gör ansträngningar för 

att kunna behålla verksamheten för bland 
annat teater, i Kulturhuset. Vi ser gärna 
Folkparken som ett bostadsområde där 
kulturen och Kulturhuset även i fortsätt-
ning står i centrum. Är detta inte möjligt, 
krävs andra insatser för att kunna behålla 
den verksamhet som idag finns i Kultur-
huset. Vi avsätter därför medel för ökade 
hyror inom kulturområdet.
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BARN OCH UNGA

Att få möjlighet att utveckla sin förmåga 
och sitt intresse inom estetiska områden 
ser Vänsterpartiet som en rättighet. För 
att öka tillgängligheten behöver taxorna i 
Kulturskolan sänkas samtidigt som verk-
samheten måste byggs ut. Kulturskolan 
ska även ha fri tillgång till andra kommu-
nala lokaler för arrangemang som kräver 
det.

En inkluderande och tillgänglig kul-
turskola

En stor del av Kulturskolans verksamhet 
är idag framförallt koncentrerad till cen-
trum, vilket försvårar möjligheten för en 
del barn att delta i undervisningen. För att 
stärka tillgängligheten behöver verksam-
heten ökas runt om i kommunen. Områden 
som är underrepresenterade på Kultursko-
lan är exempelvis Vallås och Andersberg 

Mötesplatser för unga i hela kom-
munen

Många unga känner sig inte trygga. Det 
behövs mötesplatser runt om i kommunen 
som är frizoner från krav från samhälle 
och vuxna. Det måste dessutom finnas till-
räckligt med alkoholfria miljöer för unga 

men också delar av kommunens ytterom-
råden.  Genom statliga satsningar pågår nu 
projektet Flavors för högstadieungdomar 
framförallt i kommunens östra delar. 

Vänsterpartiet vill vi införa El Sístema på 
Vallås. El Sístema är en riktad satsning 
som syftar till att med musiken som red-
skap utveckla och skapa en positiv social 
förändring i barns liv. Kulturskolan måste 
fortsätta arbeta för en jämnare könsfördel-
ning av de inskrivna barnen och ungdo-
marna. 

MÅL 6: I Halmstad ska möjligheterna till delaktighet och inflytande öka
Indikator Mätetal
Andel invånare som upplever att de har möjlighet att påverka kommunen Ökning
Andel invånare som känner sig delaktiga Ökning
Antal införda medborgarservice Ökning
Andel elever som upplever att de har inflytande i skolan Ökning
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Våra förslag i korthet

• Nolltaxa för kommunens lokaler för förenings-
liv och annan ickekommersiell verksamhet
• Gör ansträngningar för att rädda Kulturhuset i 
Folkparken
• Halmstad teater i kommunal regi med tillgång 
för det lokala kultur- och föreningslivet
• Utökade resurser för hyror till kulturverksam-
het
• Utveckla kulturskolan runt om i kommunen
• Sänk taxorna i Kulturskolan
• Inför El Sistéma
• Utökade resurser till ungas fritid
• Påbörja en avveckling av Destination Halm-
stad. 
• I ett första steg ska Teatern flyttas över till 
Kulturnämnden.

under helgerna. Mötesplatserna ska finnas 
runt om i kommunen och ha tillräckligt 
med personal och generösa öppettider, 
oavsett om de är kommunalt- eller fören-
ingsdrivna. För att i större utsträckning 
kunna möta unga runt om i hela kommu-
nen, framförallt utanför centralorten vill 
Vänsterpartiet ge utökade resurser till 
kulturnämnden för att kunna utveckla sin 
verksamhet med mobila team som möter 
unga i skolan och på fritiden. 

AVVECKLA DESTINATION HALM-
STAD

Kulturen är ingen vara som vilken som 
helst och ska inte heller behandlas så. Där-
för vill vi avveckla Destination Halmstad. 
Inom loppet av 5 år ska först Halmstads 
Teater överlåtas till kulturnämnden, sedan 
Turistverksamheten. Halmstads Arena 
överlåts till Teknik- och Fritidsnämnden 
och verksamheter som destinationsutveck-
ling och Evenemang och Möten överläm-
nas till stadskontoret i samverkan med 
berörda nämnder. En del av den verksam-
het som idag sköts av Destination Halm-
stad ska minska i omfattning och istället 
överlåtas till det privata och kommersiellt 
inriktade näringslivet.



PLANERINGSDIREKTIV MED BUDGET 2018-202052
Fo

to
: D

an
ie

l N
ils

so
n 

B
ro

dé
n



PLANERINGSDIREKTIV MED BUDGET 2018-2020 53

Övriga prioriteringar

ALLA SKA KUNNA SIMMA

Alla barn måste kunna simma. Det är en 
trygghetsfråga och får inte vara en ekono-
misk fråga. I Halmstad erbjuds sommar-
simskola till en relativt låg avgift från 6 år 
och avgiftsfritt för de elever från årskurs 3 
som inte nått grundskolans mål för sim-
ning. Vänsterpartiet vill för att öka trygg-
heten för alla familjer i Halmstad införa 
avgiftsfri simskola, i samarbete med fören-
ingslivet, redan för alla 6-åringar i kom-
munen. I Halmstad finns också vuxna som 
inte är simkunniga, vi vill att även dessa 
ska erbjudas avgiftsfri simundervisning.

TRYGGA UTEMILJÖER

Känslan av trygghet är avgörande för 
vårt välbefinnande. Vi behöver mer och 
bättre förebyggande arbete i kommunens 
centrum och i kommunens ytterområden. 
Framförallt kvinnor känner sig otrygga när 
de rör sig ensamma utomhus, så får det 
inte vara. Trygga stråk ska genomkorsa 
vår kommun. Promenadstråk, slingor och 

gröna mötesplatser ska underhållas och 
vara upplysta. Busshållplatser ska i större 
utsträckning vara upplysta i hela kom-
munen. Gatlamporna ska vara tända och 
cykelvägarna ska underhållas. Vi behöver 
satsa på trygga cykelvägar i hela kommu-
nen. Genom så kallade trygghetsvandring-
ar kan invånare vara med och påverka för 
att skapa trivsammare och tryggare bo-
stadsområden runt om i kommunen.

En förutsättning för en god och trygg bo-
endemiljö är att det finns ytor för lek och 
spontanidrott. Redan i början av planering-
en av nya bostadsområden ska detta prio-
riteras. Samtidigt får inte de anläggningar 
som vi redan har glömmas bort. Det är lika 
viktigt att underhålla och modernisera de 
befintliga anläggningarna som redan finns.

Våra förslag i korthet

• Avgiftsfri simundervisning för alla 6-åringar
• Avgiftsfri simskola för icke simkunniga vuxna
• Fler belysningsinsatser för ökad trygghet
• Trygghetsvandringar runt om i kommunen
• Resurser till lekplatser och spontanidrott
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Bolag och budget

HEL- OCH DELÄGDA KOMMUNALA 
BOLAG

Våra kommunala bolag finns för att skapa 
nytta och välfärd för kommunens invå-
nare. Nyttan och välfärden ska fördelas 
på ett rättvist sätt. Det innebär att vi inte 
godtar uttagen från HFAB och HEM på 
20 miljoner årligen. I förlängningen får 
de betalas av Hems kunder och HFAB:s 
hyresgäster. En del hamnar hos Hems 
fjärrvärmekunder och de är i stor utsträck-
ning även HFAB:s hyresgäster. Hos HFAB 
bor mestadels låg- och medelinkomstta-
gare. Genom uttagen får de betala ”skatt” 
flera gånger vilket vi inte tycker är rimligt. 
Kommunal verksamhet ska betalas genom 
kommunalskatt som fördelas så att de som 
tjänar mer betalar mer skatt.

Bolagens syfte

Samarbete för tillgängliga digitala 
tjänster

För att säkra att Halmstadborna i fram-
tiden får tillgång till digitala tjänster för 
rimliga kostnader vill vi ha ett samarbete 
mellan Halmstads stadsnät  AB och HFAB 
där båda bolagen på lika villkor hjälps åt 
med utbyggnad och åtkomst för alla.

Vänsterpartiet vill sänka vinstkraven för 
Hem till 4 % i snitt under en treårsperiod 
och sänka vinstkravet för HFAB till 3,5 %. 
Med detta hålls en affärsmässighet (som är 
lagstadgad) och en god ekonomi som ger 
utrymme för underhåll och investeringar 
utan att höja taxor.

Låga vinstkrav för HFAB och HEM

Vänsterpartiet vill att flygplatsbolaget av-
vecklas inom en tidsperiod av 5 år. Flyg-
platsen ska avvecklas av miljöskäl och 

Avvecklingar
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för att det länge finansierats av våra andra 
bolag. Det blir en orimlig fördelning till 
flygresenärer från huvudsakligen även här 
HFAB:s hyresgäster och HEM:s kunder. 
Vänsterpartiet vill avveckla Destination 
Halmstad som är ett utpräglat förlust-
bolag. Dess verksamhet ska flyttas över 
till kommunal förvaltning samt minska i 
omfattning. 
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SPECIFIKATION AV INVESTERINGSANSLAG JÄMFÖRT MED FÖRSLA-
GET FRÅN FEMKLÖVERN+

Anslagsområde/investerings-
beskrivning

2018 2019 2020

KOMMUNSTYRELSE
Anslag 299 Samhällsbyggnadskon-
tor
Äldreboende inkl särskilt boende, 
Eldsberga och Getinge

5000 60000 45000

S Infarten senareläggning och avsett 
enbart för lastfordon

-50000 -25000 -30000

Idrottshallar Oskarström och 
Snöstorp

10000 25000 15000

Lilla Torg ej byggas om -10000
Grundskolor utbyggnad inkluse 
om- och tillbyggnad av Anders-
bergsskolan F-6, ny skola i Holm + ny 
grundskola 500 elever på Öster.
Tylösandsterassan enbart återställn-
ing

-3000

Försäljningsintäkter mark för 
bostäder (tomträtt i st)

79530 63085 112150

Åtgärder Bastionen 5000

Summa anslag 299 46530 123085 132150

FASTIGHETSNÄMND
Anslag 209 Förvaltningsfas-
tigheter
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Anslagsområde/investerings-
beskrivning

2018 2019 2020

Solvärmelösningar kommunala 
lokaler

2000 2000 2000

Summa anslag 209 2000 2000 2000

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND
Anslag 320 Gator parker och idrott
Cykelplan extra trygghetsssatsning 
landsbygd

1000 1000 1000

Slottsmöllebro -50000
Satsning infrastruktur bussar 5000 5000 5000

Summa anslag 320 6000 6000 -44000

KULTURNÄMND
Anslag 460 Kulturförvaltning
Medborgarcentrum 1000 1000 1000
Stärkt kulturell infrastruktur 1000 1000 3000

Summa anslag 460 2000 2000 4000

BARN- OCH UNGDOMSNÄMND
Anslag 641 Grundskola och barn-
omsorg
Inventarier Fler fritidsavdelningar 1000 1000 1000
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Anslagsområde/investerings-
beskrivning

2018 2019 2020

Summa anslag 641 1000 1000 1000
UTBILDNINGS- OCH AR-
BETSMARKNADSNÄMND
Anslag 655 Arbetsmarknad om-
sorg och utbildning
Inventarier 5000 5000 5000
Inventarier stärkt vuxenutbildning 500 500 500

Summa anslag 655 5500 5500 5500

HEMVÅRDSNÄMND
Anslag 770 Äldreomsorg
AV-utrustning 400 400 400
Trygghetslarm boenden 1600 1600 400
Inventarier nya boenden Eldsberga 
o Getinge

2000

Summa anslag 770 2000 2000 2800

Summa skillnad mellan Femklövern 
+ och Vänsterpartiets investerings-
budget

65030 141585 103450
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Anslagsområde/driftsanslagsförän-
dring

2018 2019 2020

KOMMUNSTYRELSE
Anslag 011 Kommunstyrelse
Social fond: Den goda arbetsgivaren 26000 26000 26000

Summa anslag 011 26000 26000 26000

Anslag 031 Stadskontor
Arbetsformer och organisation kost-
nadsreduktion i kommunen

8300 8300

Effektivisering av samordning m Region 
Halland  

-2400 -2400

Kommunkoncernövergripande utveck-
ling

-4300 -6800 -8500

Kommungemensam personalsatsning -5000 -8000 -10000
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

900 3900 6700

Effektivare central administration -3000 -5000 -5000

Summa anslag 031 -11400 -10000 -10900
Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor

SPECIFIKATION AV VISSA DRIFTSANSLAGSFÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT 
MED FÖRSLAGET FRÅN FEMKLÖVERN+
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Anslagsområde/driftsanslagsförän-
dring

2018 2019 2020

Ökade intäkter arrenden mark för 
bostäder

-5000 -10000 -15000

Kommunal bostadsförmedling 2000 2000 2000

Summa anslag 299 -3000 -8000 -13000

Anslag 370 Kollektivtrafik
1000-kort, en taxezon inkl. färdtjänst 25000 25000 25000
Fria bussresor barn och unga 10000 10000 10000

Summa anslag 370 35000 35000 35000

BYGGNADSNÄMND
Anslag 071 Byggnadskontor
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

390 1090 1790

Summa anslag 071 390 1090 1790

SERVICENÄMND
Anslag 200 Servicekontor
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

340 940 1540
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Anslagsområde/driftsanslagsförän-
dring

2018 2019 2020

Summa anslag 200 340 940 1540

FASTIGHETSNÄMND
Anslag 205 Fastighetskontor
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

780 2180 3580

Summa anslag 205 780 2180 3580

TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND
Anslag 320 Gator parker och idrott
Parkeringshus Svartmunken (utgår) -2000 -4000
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

7700 15800 23400

Besparingar samordnad teknisk skötsel -3000 -8000 -10000
Simskola 6-åringar 500 500 500
Simskola vuxna 300 300 300
Idrottshallshyror Oskarström och 
Snöstorp

1100 1100

Summa anslag 320 5500 7700 11300

KULTURNÄMND
Anslag 460 Kulturförvaltning
Stärkt kulturell infrastruktur lokaler och 
scener 

900 3900 3900
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Anslagsområde/driftsanslagsförän-
dring

2018 2019 2020

Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

1440 3940 6440

Medborgarcenter Oskarström Vallås 
Getinge

1000 2000 3000

Satsning ungas fritid inkl mobilt team 3000 3000 3000
Fria lokaler för barn och vuxna för 
icke-kommersiella arr

1500 1500 1500

Summa anslag 460 7840 14340 17840

BARN- OCH UNGDOMSNÄMND
Anslag 641 Grundskola och barnomsorg
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

31200 82400 122600

Satsningar nyanlända 5000 5000 5000
Mindre grupper fritids 6000 6000 6000
Reducering skolskjutsar -2000 -2000 -2000
Demokratisatsning grundskolan 1000 1000 1000
Återöppna skolor i Slättåkra och Holm
Besparing effektivare central adminis-
tration

-1000 -2000 -3000

Summa anslag 641 40200 90400 129600



PLANERINGSDIREKTIV MED BUDGET 2018-202064

Anslagsområde/driftsanslagsförän-
dring

2018 2019 2020

Anslag 659 Kulturskola
Sänkta taxor kulturskolan 1000 1000 1000
Satsning El Sistema 1500 1500 1500
Utökad verksamhet 1000 1000 1000
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

300 900 1500

Summa anslag 649 3800 4400 5000

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARK-
NADSNÄMND
Anslag 655 Arbetsmarknad omsorg 
och utbildning
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

10780 35580 52380

Elevhälsa, specialpedagoger för vuxe-
nutb inom ram (1000 årl)
Modersmålsundervisning vuxenutb inom 
ram (2000 3000 3000)
Besparing busskort -6300 -6300 -6300
Social fond: Jobb för alla 5000 10000 10000
Effektivare central administration -1000 -2000 -3000
Lägre ramförstärkning gymnasieskolan -1000 -2000 -2000

Summa anslag 655 7480 35280 51080



PLANERINGSDIREKTIV MED BUDGET 2018-2020 65

Anslagsområde/driftsanslagsförän-
dring

2018 2019 2020

Anslag 131 Ekonomiskt bistånd
Besparing försörjningsstöd  jfr satsn ovan -6000 -8000 -10000

Summa anslag 131 -6000 -8000 -10000

SOCIALNÄMND
Anslag 750 Social omsorg
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

9700 33400 49100

Social fond: Barn och unga 4000 4000 4000
Satsning på fritidsverksamhet för per-
soner med funktionsnedsättning

1000 1000 1000

Ökad rätt till ledsagning jml SoL 1000 1000 1000
Nattcafé för hemlösa bemanning 1000 1000 1000
Ensamkommande unga 3000 3000 3000

Summa anslag 750 19700 43400 59100

HEMVÅRDSNÄMND
Anslag 770 Äldreomsorg
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

17200 42500 67300

Sänkning taxa hemtjänst 1800 1800 1800
Återställd maxtaxa 1000 1000 1000
Avlösningstjänst för anhöriga 1500 1500 1500



PLANERINGSDIREKTIV MED BUDGET 2018-202066

Anslagsområde/driftsanslagsförän-
dring

2018 2019 2020

Summa anslag 770 21500 46800 71600

MILJÖNÄMND
Anslag 800 Miljöförvaltning
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

330 830 1330

Summa anslag 800 330 830 1330

RÄDDNINGSNÄMND
 Anslag 880 Räddningstjänst
Effektiviseringar och kostnadsreduktion-
er

880 2480 4080

Summa anslag 880 880 2480 4080

Summa totalt satsningar och besparing-
ar jämfört med Femklövern+

149340 284840 384940
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Anslagsområde/driftsanslagsförän-
dring

2018 2019 2020

Resultat Femklövern plus “Förändring 
av eget kapital”

5400 2200 0

Vänsterpartiets satsningar enligt ovan -149340 -284840 -384940
Inga särskilda uttag från HFAB och HEM -40000 -40000 -40000
Sociala fonder finansierade ur kommun-
ens eget kapital

35000 40000 40000

Underskott finansierat av resultat åren 
2013-2016

150000 202000 249000

Ev. höjd kommunalskatt fr o m 2020 (50 
öre)

0 0 105000

Resultat Vänsterpartiets förslag till 
budget

1060 -80640 -30940

Sammanställning Vänsterpartiets budget jämfört 
med Femklövern+ resultat
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Vänsterpartiet Halmstad
Snöstorpsvägen 10E, 302 48 Halmstad
halmstad@vansterpartiet.se 
www.halmstad.vansterpartiet.se
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