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Det här är Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och 
feministiskt parti på ekologisk grund. Vi 
vill ha ett samhälle fritt från varje form 
av förtryck och vars grund är demokra-
ti, jämlikhet, solidaritet och ekologisk 
hållbarhet. Ett samhälle med stora klyf-
tor och segregation skapar grogrund för 
otrygghet och rasism. Därför är vår kamp 
för jämlikhet också antirasistisk. 

Politik för ett jämlikt Halmstad

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som är 
till för alla, inte bara några få. Ett Halm-
stad där det inte spelar någon roll om du 
bor på Andersberg eller i Frösakull, Os-
karström eller Steninge. Där det inte spe-
lar någon roll vilket kön du har, i vilket 
land du är född eller vilka dina föräldrar 
är. Du ska ha jämlika förutsättningar.

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som 
håller ihop. Vi vill ha en kommun där 
alla känner trygghet, där vi har en välfärd 
att lita på och där politiken tar klimatut-
maningen på allvar. Det kräver en vän-
sterpolitik som vill minska klassklyftorna 
och öka jämlikheten.

Halmstad är en av Sveriges rikaste kom-
muner. I många år har Halmstad gått med 
stora summor i överskott. År efter år har 
det borgerliga styret lagt pengar i skatt-
kistan. Samtidigt har vi en välfärd som 
det sparats in på och som behöver mer 
resurser. Vänsterpartiet vill ändra på det 
här. Vi vill satsa på välfärden istället för 
att spara.  

Inga vinster i välfärden

En privatiseringsvåg har gått genom 
Halmstad med vinstdrivna företag inom 
skola, äldreomsorg och social omsorg. 
Vinstintresset och girigheten hör inte 
hemma i välfärden. Det är människors 
behov som ska styra.

Vänsterpartiet gör skillnad

När Vänsterpartiet är med och styr blir 
samhället mer jämlikt. Genom våra 
förhandlingar med regeringen har vi fått 
igenom många vänsterreformer. Det är 
tack vare Vänsterpartiet som unga nu får 
åka gratis buss på sommarlovet. Det är vi 
som står bakom de 10 välfärdsmiljarder-
na till kommunerna. Det är Vänsterpartiet 
som drivit kraven om avgiftsfri simskola 
för 6-åringar, avgiftsfria lovaktiviteter 
och höjt underhållsstöd till ensamstående 
föräldrar. Vi skulle kunna göra ännu mer 
om Socialdemokraterna hade gått med på 
att höja skatten för det rika. 

För att öka jämlikheten behövs ett star-
kare Vänsterparti. Både i Halmstad och i 
hela Sverige.

En jämlik uppväxt

Alla unga i Halmstad har rätt till en 
trygg och jämlik uppväxt. Idag vet vi att 
det inte är så. Barns livsvillkor beror på 
familjens ekonomi och bostadsort. Fort-
farande behandlas barn olika beroende på 
kön. Detta vill vi förändra genom en poli-
tik som skapar jämlika förutsättningar för 
alla unga. Förskolan, skolan och ungas 
fritid är nycklar till att utjämna klasskill-
nader och bryta könstreotyper. För att 
motverka bostads-och skolsegregationen 
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och ge unga jämlika möjligheter till en 
aktiv fritid vill Vänsterpartiet införa av-
giftsfri kollektivtrafik för unga.

• Mindre grupper i förskola och fritids
• Rätt till 30 timmars förskola för alla barn
• Avgiftsfri förskola för låginkomsttagare
• Fler förskolor med flexibla öppettider
• Omfördela resurser för en jämlik skola
• En social investeringsfond för förebyggande 

arbete med barn
• Avgiftsfri kollektivtrafik upp till 19 år
• Fler genuspedagoger i förskola och skola
• Feministiskt självförsvar på högstadiet och 

gymnasiet
• Jämlik elevhälsa i hela kommunen
• Avgiftsfri frukost i grundskolan
• Ökade resurser till kulturskolan
• Avgiftsfritt på badhuset för barn
• Mötesplatser för unga med schyssta öppetti-

der runt om i hela kommunen. 

En jämlik utbildning för såväl unga 
som vuxna 

En jämlik utbildning är en grundläggan-
de förutsättning för alla att välja sina liv, 

oavsett bakgrund. Vänsterpartiet vill för-
statliga skolan och avskaffa vinstintresset 
i utbildningen. Utbildning är en rättighet, 
inte en vara. I Halmstad ska konsekven-
serna av det fria skolvalet och privatise-
ringarna minskas genom omfördelning 
av resurser. Vi vill att kommunen säger 
nej till vinstintresse inom förskola och 
vuxenutbildning. Inom flera yrkeskatego-
rier som gymnasieskolan utbildar för står 
kommunen inför stor kompetensbrist, det 
ska därför göras särskilda satsningar på 
dessa utbildningar.

• Inget vinstintresse i förskola och vuxenut-
bildning

• Omfördela resurser för en jämlik skola
• Stärk studie- och yrkesvägledningen
• Anställningsgaranti för barnskötare och 

undersköterskor
• Stärk SFI 

Ett hållbart arbetsliv 

Alla människor har rätt till ett arbete och 
egen försörjning. Det innebär en lön som 
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’’Tania Bengtsson
Vänsterpartiet vill att 
mina och dina barn ska 
växa upp i ett Halmstad 
fritt från sönderslitande 
klassklyftor. Ett samhäl-
le som är till för alla, inte 
bara för de i toppen. 



går att leva på och rimliga arbetsvillkor. 
Kommunen är Halmstads största arbets-
givare och personalen är dess viktigaste 
resurs. De som arbetar i den kommunala 
välfärden behöver bättre villkor, jämlika 
löner och fler arbetskamrater. Samtidigt 
behöver många unga och nyanlända ett 
jobb. Vänsterpartiet vill att kommunen 
påbörjar en arbetstidsförkortning till 6 
timmar och över personalens inflytande 
över det egna arbetetet. Vår lönepolitik är 
feministisk. Vi vill minska löneklyftorna 
och satsa på de lägst betalda. 

• Arbete eller utbildning till unga arbetslösa 
inom 30 dagar.

• Upphandling som verktyg för att få fler i 
arbete

• Satsa på sociala företag för att få fler i arbete
• Daglig verksamhet i kommunal regi
• Normen för anställning ska vara heltid med 

hållbara arbetsvillkor utan delade turer
•  Återinför ett allmänt likvärdigt friskvårds-

bidrag
• Fler intrapenader och andra modeller för 

ökat personalinflytande
• 6 timmarsarbetsdag på minst en större kom-

munal arbetsplats
• Kommunal fond för arbetstidsinovationer
• Jämställdhetspott för att höja lägstalönerna 

En jämlik äldreomsorg

Vänsterpartiet vill ha en välfärd att lita 
på hela livet. Resurserna ska gå till äld-
reomsorg, inte till vinster i privata bolag 
eller stora kontrollapparater som krävs 
när delar av äldreomsorgen är i privat 
regi. I Halmstad ska det inte spela någon 
roll om du har gott om pengar eller ej, 
äldreomsorgen ska vara jämlik för alla. 
Vänsterpartiet vill därför att Halmstads 
äldreomsorg ska utgå från goda livsvil-
kor, istället för dagens skäliga. Det skulle 
öka jämlikheten. 

• Inga privata vinster i äldreomsorgen - av-
skaffa LOV

• Höjd grundbemanning i äldreomsorgen
• Maxtaxa på 100 kronor per timme i hem-

tjänsten
• Större möjlighet för brukare att styra över 

tid och rutiner
• Kommunala äldreboenden i hela kommunen
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Hela kommunfullmäktigelistan

1. Tania Bengtsson, lärare, 39 år, Frennarp
2. Daniel Nilsson Brodén, förskollärare, 23 år, Söder
3. Maria Johansson, undersköterska, 40 år, Nyhem
4. Mikael Ekfeldt, socialpedagog, 50 år, Simlångsdalen
5. Mariann Norell, pensionär, 70 år, Frennarp
6. Patricio Fuentes-Orellana, ekonomisk koordinator, 66 

år, Nyhem
7. Cleo Latifa Khaldi, undersköterska, 35 år, Haverdal
8. Kim Ljungcrantz, barnskötare, 29 år, Andersberg
9. Ulrika Wiland Sonesson, ombudsman, 39 år, Nyatorp
10. Jan Berg, pensionär, 71 år, Centrum
11. Charlott Zsoldos, lärare, 38 år, Bäckagård
12. Reza Sultani, boendestödjare, 22 år, Andersberg

13. Nour Attaya, student, 21 år, Östra Stranden
14. Martin Marklund, musiklärare, 43 år, Frennarp
15. Carina Rosshed-Renkert, förskollärare, 63 år, Nyhem
16. Jens Johansson, renhållningsarbetare, 48 år,  

Eldsberga
17. Pär Petersson, diakon, 49 år, Oskarström
18.  Angeline E Tabe, studerande, 40 år, Bäckagård
19. Charlotte Hansson, undersköterska, 35 år, Frennarp
20. Charlotte Drugge, barnmorska, 42 år, Marbäck
21. Willy F. Schütt, boendestödjare, 54 år, Frennarp
22. Ingrid Karlsson, pensionär, 69 år, Östra Stranden
23. Reino Renkert, pensionerad ljudtekniker, 73 år, Nyhem
24. Malin Engqvist, orderadministratör, 36 år, Centrum
25. Anders Lövgren, arbetssökande, 64 år, Rotorp



• Rätt till 30 timmars avlösning per månad för 
anhöriga

• Anhörigcenter i Halmstad 

Ett Halmstad som fungerar för alla

I Halmstad ska alla ha rätt att leva ett 
självständigt liv fritt från fattigdom. Alla, 
oavsett bakgrund, kön eller funktionalitet 
ska kunna leva fungerande liv. och bli 
bemötta på likvärdigt sätt. I Halmstad ska 
ingen vara beroende av välgörenhet. Det 
kräver en politik för jämlikhet.

• Inga vinster i Socialnämndens verksamhet
• Utöka resurserna till socialtjänsten
• Se över försörjningsstödet
• Öka resurserna till Öppenvården 
• Mer resurser till nattcafé för hemlösa
• Fri ledsagning inom LSS
• Återställ fritidsverksamheten 
• Samma taxor för färdtjänst som för övrig 

kollektivtrafik 
 
 
 

Trygghet för alla 
 
I Halmstad ska alla känna sig trygga, 
både  i och utanför hemmet. Alla som bor 
i kommunen ska känna att Halmstad är 
deras hem.

• Öka resurserna till Kriscentrum för våld i 
nära relationer

• Feministiskt självförsvar i högstadiet och på 
gymnasiet

• Kommunens utemiljöer ska underhållas och 
hållas upplysta

• Behåll det kommunala ansvaret för ensam-
kommande unga 

Kultur, demokrati och föreningsliv

I ett demokratiskt välfärdssamhälle ska 
alla ha möjlighet att utrycka sig och 
utöva sina intressen på jämlika villkor, 
oavsett förutsättningar. För Vänsterpartiet 
innebär det att kultur- och idrott samt det 
lokala föreningslivet ska ges tillräckliga 
resurser och möjligheter att verka. Det 
innebär också att den lokala demokratin 
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Daniel Nilsson Brodén’’Daniel Nilsson Brodén
Vi måste ställa om Halm-
stad, så att det blir mer 
hållbart - nu och i framti-
den. Då kan vi inte fortsät-
ta satsa på flygplatser och 
stora vägprojekt.  Vi måste 
ta klimatansvar. 
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ska utvecklas och att politiken ska vara 
nära människorna. I Halmstad ska alla 
känna att de kan påverka sina liv och 
kommunens verksamhet.

• Sänk arvodena för heltidspolitiker
• Öka medborgarinflytandet
• Inför Medborgarservice i Oskarsström, på 

Vallås och i Getinge
• Sänk ansökningsavgiften för att anordna 

möten mm i det offentliga rummet
• Inför en demokratipeng för elevråden på 

högstadiet och gymnasiet
• Nolltaxa i kommunens lokaler för föreningar 

och annan ickekomersiell verksamhet
• Ta tillbaka Teatern till Kulturnämnden
• Bevara Kulturhuset i Folkparken
• Stärk bibliotekens ställning  – inga neddrag-

ningar av bibliotekens verksamhet.
• Fler och meröppna bibliotek

Bostad för alla

I Halmstad saknas det bostäder för van-
ligt folk. Kommunen har sedan länge 
släppt bostadsbyggandet till marknaden. 
De som har råd kan köpa en bostadsrätt 
eller en villa medan andra får stå år efter 
år i bostadskö. Samtidigt tar kommunen 

ut pengar ur HFAB för att finansiera an-
nan kommunal verksamhet. Detta tycker 
inte Vänsterpartiet är rimligt. Den kom-
munala bostadspolitiken ska utgå från 
människors behov. Det behövs många 
fler hyresrätter till rimliga kostnader, så 
att unga kan flytta hemifrån, trångbodd-
heten kan minska och fler människor fak-
tiskt kan välja var de vill bo i kommunen. 
Alla har rätt till en bostad. I Halmstad 
ska det inte finnas någon hemlöshet. För 
det krävs det en aktiv bostadspolitik. 

• Öka det kommunala inköpet av mark
• Ställ krav på privata exploatörer att bygga 

bostäder med lägre hyror
• Öka bostadsbyggandet till 1000-1500 bostä-

der per år
• Använd tomträtt som upplåtelseform
• Kommunal bostadsförmedling
• Ingen utförsäljning av allmännyttan
• Sänk avkastningskravet på HFAB
• Använd inte HFAB för att finansiera annan 

kommunal verksamhet
• Låt HFAB upprätta en renoveringssektion
• Ge HFAB i uppgift att bygga bostäder med 

lägre hyror
• Inga hyreshöjningar på mer än 10% efter 

’’Maria Johansson

Vänsterpartiet vill ha ett 
Halmstad där det inte spe-
lar någon roll vilket kön du 
tillhör. Idag tjänar kvinnor 
betydligt mindre än män. Vi 
behöver en aktiv feminis-
tisk politik. Det vill vi driva 
under mandatperioden.
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renoveringar i HFAB
• Central samordning av arbete mot hemlöshet

En jämlik klimatpolitik

Vänsterpartiet vill se en lokal klimatom-
ställning. Att ställa om till ett hållbart 
samhälle kräver stora förändringar både 
för oss som individer och för samhället 
som helhet. Kommunen ska vara dri-
vande i denna omställning och samtidigt 
göra det lättare för invånarna att göra 
gröna val.  

• Halmstad ska vara en energineutral kommun
• Kommunen ska investera och placera grönt
• Öka andelen ekologisk och närproducerad 

mat i kommunens verksamhet
• Kommunal fordonspool
• Utöka Fritidsbanken så att den också 

innehåller skruvdragare, stegar och andra 
saker som vi inte använder så ofta

• Erbjud mer vegetarisk mat i förskola och 
skola

• Solpaneler på HFAB:s hus och andra kom-
munala fastigheter

• Lägg ned flygplatsen och bygg en klimat-
neutral stadsdel

• Prioritera busstrafik och gång- och cykelvä-

gar före bilvägar i centralorten
• Öka antalet laddningsstolpar för elbilar
• Nej till ny bilbro över Nissan
• Bebygg inte den bästa åkerjorden
• Vidta åtgärder för att minska vattenkonsum-

tionen

En jämlik kollektivtrafik

Vänsterpartiets mål är avgiftsfri kollek-
tivtrafik. Att satsa på kollektivtrafiken är 
inte bara ett sätt att minska klimatutsläp-
pen. Det är också en viktig rättvisefråga. 
Det är framförallt kvinnor, gamla och 
unga som åker buss. Vänsterpartiet vill 
göra det ekonomiskt fördelaktigt för fler 
att välja bussen framför bilen i hela kom-
munen.

• Avgiftsfri kollektivtrafik för unga till och 
med 19 år

• Ett högkostnadsskydd på kollektivtrafiken 
på 1000 kronor per år

• Ett biljettpris för kollektivtrafiken i hela 
kommunen 

’’ ’’Mikael Ekfeldt

Varje dag sliter kommu-
nanställda ut sig. Sjuktalen 
är höga och vi har rekryte-
ringsproblem i många yr-
kesgrupper. Vänsterpartiet 
vill föra en personalpolitik 
som gör Halmstad till en 
attraktiv arbetsgivare.



Vänsterpartiet Halmstad
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