
 

Ändringsyrkanden avseende 

Planeringsdirektiv med budget 2019 

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige gällande: 

Att-satserna i början 

avslår Alliansens yrkande om att anslagsområde 649, Kulturskola, läggs samman med 

anslagsområde 641, Grundskola och barnomsorg 

avslår Alliansens yrkande om att medge Kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om 

resultatbalansering och ombudgetering mellan 2018 och 2019 

 

Inledningen 

avslår Alliansens förslag till inledning. 

 

Prioriterade områden och målen 

ersätter Alliansens förslag till prioriterat område ”Attraktivitet för tillväxt” med: ”Ett 

Halmstad som växer och utvecklas” och följande inledningstext på avsnittet: 

”Halmstad växer. Vi har passerat 100 000 invånare och kommunen fortsätter växa. För 

att Halmstads kommun ska vara en hållbar plats för alla invånare att leva, bo och verka på 

krävs en rad strategiska insatser. Några prioriterade områden är: Bostaden - I Halmstad 

ska alla ha en bostad och invånarnas bostadsbehov ska tryggas. Fler invånare ska kunna 

påverka sin boendesituation och våra boendemiljöer ska fortsätta att utvecklas i hela 

kommunen. Bostadsbyggandet ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. 

Näringslivets utveckling – Halmstad ska ha ett varierat och hållbart näringsliv, där just 

hållbarheten står i fokus. Vi ska värna vår småskalighet: Här är det nära till allt som är 

viktigt här i livet – jobbet, vännerna, fritidsaktiviteterna och naturen. Vi har utbudet, 

kraften och drivet hos en större stad, men bekvämligheten och tryggheten hos en 

mindre. Att vi är en kommun full av liv, kreativitet, nyfikenhet, kultur och upplevelser.” 

 

ersätter Alliansens förslag till mål 1 med följande målformulering: ”I Halmstads kommun 

ska alla invånares bostadsbehov tillgodoses” och följande text: 

”Varför är målet viktigt?  Målet är viktigt för att vi ska nå vår vision om hemstaden. I 

Halmstad ska alla känna att de har en trygg boendesituation, att de har valfrihet och kan 

påverka sitt boende. Bostaden är en social rättighet. Oavsett samhällsklass (inkomst), 



 

kön, ålder, bakgrund och funktionalitet ska alla Halmstadsbor känna att deras 

bostadsbehov är tillgodosedda.  

Tillgången på bostäder är avgörande både för att få människor och företag att stanna i 

Halmstad men också för att få fler företag att starta och utvecklas i kommunen. En ökad 

tillgång på bostäder ger fler människor valfrihet i boendet och gör att bland annat att 

högskolestudenter och nyanlända har möjlighet att stanna här och bidra till Halmstads 

utveckling. Vad vi bygger är också viktigt. Ett varierat och klimatsmart byggande är en 

förutsättning att Halmstad ska vara hållbart. Genom att bygga hyresrätter, dels med 

lägre hyror, dels av olika typ, i hela kommunen ökar vi jämlikheten och valfriheten. Genom 

att bygga exempelvis i trä bygger vi en ekologiskt hållbar kommun. 

Vad vill vi att målet ska leda till? Vi vill att målet ska leda till att Halmstad ska vara en 

trygg, jämlik och hållbar kommun där människor vill bo, leva och verka genom hela livet. 

Genom våra bostäder bygger vi inte bara hållbara städer utan hållbara samhällen för alla.  

Vi vill även att målet ska leda till att organisationen har ett helhetsperspektiv för att göra 

Halmstads kommun till en jämlikare plats. Ökad jämlikhet ska återspeglas i allt vi gör. Hur 

vi bygger i kommunen, hur vi utformar våra förskolor och äldreboenden, hur kulturlivet 

ser ut och hur vårt bemötande av de som bor, besöker och verkar här ser ut. ” 

 

ersätter Alliansens förslag till mål 2 med följande målformulering: ”Halmstads kommun 

ska erbjuda sina medarbetare ett hållbart arbetsliv.” och följande text: 

”Varför är målet viktigt?  Målet är viktigt då vi framöver ser ett stort rekryteringsbehov 

av nya medarbetare inom välfärden. För att Halmstad ska vara attraktiv som 

arbetsgivare i framtiden krävs att medarbetarna erbjuds hållbara arbetsvillkor. Vi ser 

också att många av dagens medarbetare upplever sin arbetssituation som pressad och 

har svårt att få livspusslet att gå ihop, vilket bland annat leder till sjukskrivningar och att 

personal byter arbetsplats och arbetsgivare. Halmstads kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder sina medarbetare trygga och hållbara arbetsvillkor, tillräckligt 

många arbetskamrater och möjlighet till friskvård och kompetenshöjning. Målet är också 

viktigt för att kommunen både nu och i framtiden ska kunna erbjuda den service som 

invånarna är i behov av från utbildad personal och med kontinuitet i verksamheten. 

Möjligheten till sänkt arbetstid för vissa personalgrupper ska öka attraktiviteten som 

arbetsgivare samtidigt som friska och utvilade medarbetare höjer kvaliteten i 

verksamheten. Arbetsvillkoren inom kommunens olika verksamheter ska vara 

jämställda, jämlika och rättvisa.  

Vad vill vi att målet ska leda till? Målet ska leda till att Halmstads kommun ska kunna 

rekrytera och behålla personal inom välfärden samtidigt som medarbetarnas livskvalitet 

ökar. Genom trygga och hållbara arbetsvillkor ska Halmstads kommun ses som en 

attraktiv arbetsgivare dit unga och nyanlända halmstadsbor söker sig och som också 



 

attraherar inpendlande medarbetare. Servicen gentemot invånarna ska 

kännetecknas av hög kvalitet och kontinuitet inom hela organisationen.” 

 

ersätter Alliansens förslag till mål 3 med följande målformulering: ”I Halmstads kommun 

ska fler invånare ha möjlighet att försörja sig genom studier, anställning eller 

företagande.” och följande text: 

”Varför är målet viktigt? För att Halmstads kommun ska vara en socialt hållbar kommun 

där alla känner ekonomisk trygghet, samtidigt som var och en har möjligt att utvecklas 

och bidra till samhället utifrån sina möjligheter. Utifrån det stöd den enskilde behöver av 

samhället ska fler kunna delta i arbetslivet, studera och driva företag. För att det ska vara 

möjligt för fler är det viktigt att skolan ger var och en det stöd den är i behov av så att alla 

har möjlighet att lämna skolan med de kunskaper och färdigheter som behövs för arbete 

eller fortsatta studier. Det måste också finnas en varierad arbetsmarknad där 

människors färdigheter och förmågor kan tillgodoses så att det är möjligt även för den 

som är långt från den ordinarie arbetsmarknaden att delta och försörja sig. Här spelar 

kommunen som arbetsgivare och som upphandlare en viktig roll. Genom möjligheten till 

arbete och livslångt lärande stärks människors självkänsla. Vi tror även att delaktigheten 

och sammanhållningen i samhället ökar.  

Det är inte bara på ett individuellt plan som målet är viktigt. När fler människor har 

möjlighet att försörja sig själva ökar skatteintäkterna och kommunens möjlighet att 

utveckla välfärden. 

Vad vill vi att målet ska leda till? Att jämlikheten ökar, att fler känner ekonomisk 

trygghet och att samhället blir mer socialt hållbart. Vi vill att målet ska leda till att fler får 

möjlighet att försörja sig genom studier, anställning eller företagande i olika former. Vi 

ser gärna att fler sociala företag etableras i kommunen. Vi vill se en minskad arbetslöshet 

och att det ekonomiska biståndet minskar. Till följd av en ökad sysselsättningsgrad vill vi 

uppnå ett socialt hållbart Halmstad där alla invånare har makt att forma sina egna liv.” 

 

ersätter Alliansens förslag till prioriterade område ”Den inkluderande kommunen” med: 

”Den jämlika och inkluderande kommunen” och följande inledning: 

”Halmstads kommun strävar efter att skapa ett jämlikt och inkluderande samhälle med 

mångfald som grund. En god och långsiktig samhällsutveckling för jämlikhet och 

inkludering är bara möjlig om den kännetecknas av demokrati, mänskliga rättigheter och 

individens inflytande över den egna levnadssituationen.  

Inkludering och integration tillsammans med perspektiven folkhälsa och jämställdhet är 

viktiga beståndsdelar för utvecklingen av ett socialt hållbart och jämlikt Halmstad. 

Inkludering innebär för oss att varje individ, oavsett samhällsklass, kön, sexuell läggning, 



 

ålder, bakgrund, religionstillhörighet eller funktionsvariation ska ha likvärdiga 

möjligheter att på jämlika villkor vara delaktiga i samhällets olika delar.   

Inom områdena inkludering och social hållbarhet står Halmstads kommun inför flera 

utmaningar. Det finns sociala skillnader mellan människor i vår kommun som syns inom 

olika områden. Skillnader ibland annat skolresultat, psykisk och fysisk hälsa, 

boendesituation och arbetslöshet. I dag är Halmstad en segregerad stad och 

klasskillnaderna ökar. Halmstads kommun ska agera för att stärka arbetet med social 

hållbarhet och sträva efter att vara en jämlik livsplats där alla invånare får ut mer av sina 

liv.” 

 

ersätter Alliansens förslag till mål 4 med följande målformulering: ”I Halmstads kommun 

ska alla känna att de har lika värde, mötas av respekt och har möjlighet att vara delaktiga 

i samhället på lika villkor” och följande text: 

”Varför är målet viktigt?  Att alla människor känner sig lika mycket värda, möts av 

respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället tror vi är viktiga grundläggande 

behov och även viktiga förutsättningar för att vi ska uppfattas som en inkluderande och 

jämlik kommun. Vi vill se ett socialt hållbart Halmstad. Målet är centralt och viktigt i 

arbetet. Arbetet mot målet ska utgå från de mänskliga rättigheterna. Värden som rör 

demokrati, jämställdhet, delaktighet, hållbarhet, gemenskap och respekt återfinns i både 

vår värdegrund och vår vision. Målet ska stödja oss i vår förflyttning mot detta.   

Demokratin måste erövras varje dag och av varje generation brukar det sägas. Förutom 

att vi aldrig kan slå oss till ro och ta vår demokrati för given, så pekar citatet på att 

demokratin ständigt behöver utvecklas och förändras. Målet är därför också viktig 

kopplat till kommunens roll som demokratiaktör och det behov av demokratiutveckling 

som finns. Målet ska fokusera på alla åldrar, där skolan spelar en viktig roll. Specifikt ska 

arbetet med att implementera barnkonventionen i kommunens verksamheter vara i 

fokus de närmaste åren.  

Kulturen, liksom föreningslivet i vid bemärkelse, är avgörande för en väl fungerande 

demokrati. Invånarnas möjlighet att utöva och uppleva kultur är avgörande för att 

demokratin ska vara levande och utvecklas. 

Vad vill vi att målet ska leda till?  Målet ska leda till att alla kommunens invånare känner 

att de har möjlighet till delaktighet och inflytande samt att de känner att de är fria och 

lika mycket värda. Därför vill vi se att ett brett och tydligt arbete inom områden som 

jämställdhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och integration vilket även möjliggör för 

människor att känna tillit till varandra, kommunen och samhället.  

Målet ska leda till att upplevelsen av Halmstad som en jämlik och inkluderande kommun 

stärks i ett brett perspektiv och att ojämlikheten aktivt motverkas samt att människors 

trygghet ökar. Målet ska bidra till att alla människor upplever möjlighet att påverka sin 



 

livssituation och känner att de vill och har jämlika möjligheter att vara delaktiga i 

samhället. Demokrati är folkstyre och därför måste människor känna att de kan 

påverka kommunen och nå fram med åsikter.  

För att på riktigt nå målets ambitioner tror vi att kommunen behöver samarbeta med 

många olika aktörer. Därför önskar vi att målet leder till ett nära, utvecklat och gott 

samarbete med civilsamhället. 

I ett internt perspektiv vill vi se att målet bidrar till att förtroendevalda och medarbetare 

ständigt strävar efter att alla invånare känner sig inkluderade och jämlikt bemötta inom 

samtliga verksamheter.” 

 

ersätter Alliansens förslag till mål 5 med följande målformulering: ”I Halmstads kommun 

ska folkhälsan förbättras” och följande text: 

”Varför är målet viktigt?  Vi vet att känslan att man mår bra är ett viktigt grundläggande 

behov hos alla människor. Förutom att målet är viktigt för att vi ska nå vår vision är det 

också en viktig förutsättning för att vi ska kunna vara en jämlik och inkluderande 

kommun. När de som bor i vår kommun mår bra vet vi att det påverkar deras upplevelse 

av trygghet, gemenskap, möjlighet till ett självständigt liv, livslust och mycket mer.  

Vi vet att vi lever i en kommun där människors psykiska och fysiska hälsa varierar kraftigt 

beroende livsvillkor. Barn som växer upp under otrygga förhållanden, oavsett om det är 

ekonomiska villkor eller våld i hemmet, mår sämre än andra barn och det påverkar hela 

deras livssituation. Vi vet också att framförallt unga tjejer upplever psykisk ohälsa och att 

unga HBTQ-personer mår sämre än andra unga. Människor som lever med våld i nära 

relation har också de en utsatt livssituation både fysiskt och psykiskt. 

Vad vill vi att målet ska leda till?  Målet ska leda till förbättrad folkhälsa. Målet ska leda 

till att människor i olika åldrar, med olika bakgrund och olika förutsättningar ska uppleva 

att de mår bra. I detta är en mer jämlik hälsa i kommunen en särskilt viktig effekt att nå. 

Målet ska även bidra till att människor upplever frihet och möjlighet att bidra i samhället 

utifrån sina egna villkor och förutsättningar.  

I ett internt perspektiv vill vi att målet ska leda till att det inom organisationen finns en 

helhetssyn på människors mående som inte begränsas av organisatoriska strukturer.   

För att Halmstad ska kunna vara en jämlik och inkluderande kommun måste arbetet för 

att förbättra folkhälsan vara prioriterad och verksamheter som arbetar inom området ha 

erforderliga resurser.” 

 



 

ersätter Alliansens förslag till mål 6 med följande rubrik: ”Halmstads kommun 

genomför en lokal klimatomställning med målet att vara ekologiskt hållbar till 

senast 2030.” och följande ändring i texten: 

efter andra meningen i första stycket under rubriken ”Vad vill vi att målet ska leda till?” 

tillägga följande mening: 

 

”Senast 2030 ska Halmstads kommun vara ekologiskt hållbar.” 

ersätter Alliansens förslag till prioriterade område ”En kommun för framtidens välfärd” 

med: ”En välfärd att lita på”. 

ersätter Alliansens förslag till mål 8 med följande målformulering: ”I Halmstads kommun 

skapas och erbjuds en jämlik välfärd” och följande text: 

”Varför är målet viktigt? Målet är viktigt för att alla invånare ska få sina behov av välfärd 

tillgodosedda, oavsett vem vi är och oavsett hur mycket stöd av samhället vi behöver. I 

Halmstad ska alla kunna lita på välfärden. Det innebär också att välfärden är en 

huvudprioritet för organisationen och att andra kommunala intressen kan få stå tillbaka, 

för att målet om en jämlik välfärd ska uppnås. Hur välfärden ska finansieras och hur den 

ska organiseras är två viktiga frågor. En högre kommunalskatt är inte självändamål men 

kan krävas för en fortsatt välfärd av hög kvalitet. En välfärd som ägs och styrs 

demokratiskt och där personalens och invånarnas inflytande säkras är också viktiga 

utgångspunkter.  

Vad vill vi att målet ska leda till?  Vi vill att målet ska leda till att välfärden är att lita på 

för alla invånare, oavsett samhällsklass, kön, ålder och funktionalitet. Halmstad ska 

leverera en välfärd av hög kvalitet. Målet ska leda till att ingen i Halmstad ska behöva 

söka sig till välgörenhet för att få sina behov av kommunal välfärd tillgodosedda.  

Välfärden ska vara organiserad så att den enskilde har stora möjligheter att påverka den 

välfärd den har rätt till och att beslut tas på rätt ställe i organisationen. I ett internt 

perspektiv vill vi se innovativa lösningar för att på ett nytänkande sätt genomföra 

verksamhet. Inte minst vill vi se en utveckling med hjälp av digitala lösningar. Vi vill att 

verksamheterna ska känna att det finns en tillit för att pröva nya idéer. "  

 

ersätter Alliansens förslag till mål 9 med följande målformulering: ”En välfärd utan 

vinstintressen” och följande text: 

Varför är målet viktigt? Målet är viktigt för att vi ska hushålla med våra gemensamma 

resurser. Målet är viktigt för att alla ska kunna lita på välfärden och för att välfärden ska 

vara jämlik. Det är också viktigt för att den kommunala organisationen i större grad ska 

fokusera på kärnuppdraget och inte på administration och kontroll. 



 

Vad vill vi att målet ska leda till? Målet ska leda till att den välfärd som 

kommunen själv styr över ska vara utan vinstintressen. Varje kommunal 

skattekrona ska gå till en välfärd som alla kan lita på. Målet ska också leda till mindre 

administration och kontroll så att mer resurser går till kärnverksamheten. Målet är ett 

långsiktigt sådant och behöver hanteras på så sätt att invånare och personal inte hamnar 

i kläm.  

Välfärden behöver ständigt utvecklas. Genom att istället ge utökad möjlighet till 

inflytande över välfärdens utbud och organisation till invånarna och personalen, samt att 

ickekommunal-icke vinstdriven utförare får större möjlighet att verka i kommunen, 

kommer också den kommunala välfärden att fortsätta utvecklas. 

 

Uppdragen 

bifaller Alliansens förslag till uppdrag 1 under ”1. Uppdrag till kommunstyrelsen” med 

följande tillägg:  

”Sammanslagningen ska utvärderas ett år efter genomförande.” 

 

bifaller Alliansens förslag till uppdrag 2 angående livsmedelsstrategi med följande 

tillägg: 

ett nytt stycke införs före det nuvarande sista stycket i förslaget med följande lydelse: 

”Samtidigt vet vi att livsmedelsproduktionen står för en betydande del av 

koldioxidutsläppen. Därför måste strategin fokusera på hållbara livsmedel som 

minimerar utsläppen från livsmedelskonsumtionen i Halmstads kommun.” 

 

ersätter Alliansens förslag till uppdrag 4 med följande uppdrag: 

”4. En jämlik utbildning i ett 1-19-årsperspektiv 

En av de viktigaste byggstenarna i vårt samhälle är utbildning, den ger människor en 

möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och att förverkliga sina drömmar. För det 

krävs att skolan är jämlik och fokuserar på dess grunduppdrag, att se till att alla barn och 

elever når så långt som möjligt. Vi ser att det finns en hel del problematik som utgör 

hinder för skolan i Halmstads kommun att vara jämlik. 

Forskarsamhället är alltmer överens om att tidiga insatser för de barn och elever som är i 

behov av särskilt stöd är betydligt mer effektiva än insatser som kommer först i 

högstadiet, gymnasiet eller i vuxen ålder. Trots det ser vi hur många elever får tillräckligt 



 

stöd först när de har blivit äldre, vilket ofta innebär problem för både individen 

och i längden samhället. 

Utbildningssystemet har även ett tydligt kompensatoriskt uppdrag där de som kommer 

från resurssvaga förhållanden ska ges samma möjligheter att utvecklas så långt som 

möjligt som de som har goda förutsättningar hemifrån. Trots att vi idag till viss del viktar 

en del resurser till skolan utifrån socioekonomiska faktorer ser vi hur kunskapsklyftorna 

mellan elever baserat på deras bakgrund och vilken skola de går på är fortsatt stora. 

Inte minst med anledning av Barnkonventionens lagstadgande vill vi ge alla barn och 

elever rätt till lika möjligheter i livet. 

Därför vill vi ge Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och 

Arbetsmarknadsnämnden ett gemensamt uppdrag att dels kartlägga nuläge i hur 

specialpedagogiska resurser eller särskilt stöd ser ut idag samt vilka ändringar som kan 

göras för att uppnå en bättre långsiktig effekt. En annan del av uppdraget är att 

analysera den socioekonomiska viktningen för respektive nämnd och föreslå eventuella 

ändringar för att ytterligare stärka skolans kompensatoriska uppdrag.” 

Bifaller Alliansens uppdrag 5 ”Uppdrag Mjellby” Stryk meningen ”Frågan kring museets 

geografiska läge behöver ytterligare utvärderas” i sista meningen andra stycket. 

ersätter Alliansens förslag till uppdrag 6 angående en stärkt kommunal arbetslinje med 

följande uppdrag: 

”6. Stärkta möjligheter att delta i samhället 

Att kunna delta i samhället och känna möjlighet att bidra tror vi är ett viktigt 

grundläggande behov hos människor. Genom arbete, studier, ett rikt fritidsliv och känsla 

av inflytande stärks delaktigheten och sammanhållningen i samhället. Det gäller inte 

minst de nya invånare som kommit till Halmstad från andra länder. 

Ett gott samhälle fungerar som ett kollektiv, där de som har möjlighet att arbeta bidrar till 

att de som inte har möjlighet att arbeta känner delaktighet och inflytande i samhället. Vi 

måste därför se till att både minska arbetslösheten och säkra varje människas möjlighet 

att försörja sig oavsett sysselsättning och möjlighet till sysselsättning.  

För att hantera de utmaningar och möjligheter som finns inom området behöver 

Halmstads kommun ha en bra modell som ökar sysselsättningen i kommunen.  

Därför uppdrar vi till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag på en 

modell för stärkt sysselsättningsgrad i kommunen. Modellen ska innehålla förslag till nya 

eller ändrade regelverk och arbetssätt för ökad delaktighet, ökat deltagande på 

arbetsmarknaden, förbättrad tillgång till kompetens i hela kommunen och ökad 

jämställdhet på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår också att jämföra modeller från 

andra kommuner och titta på nya önskade samarbetsformer med andra aktörer, till 

exempel Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, regionen och det lokala näringslivet. 



 

Uppdraget ska återrapporteras under 2019.” 

avslår Alliansens förslag till uppdrag 7 angående utvärdering av flygplatsens 

verksamhet. 

 

bifaller följande förslag till ytterligare uppdrag: 

1. Samordnad klimatomställning av Halmstads kommun 

”Halmstads kommun står, liksom resten av världen, inför att hantera vår tids stora 

ödesfråga – klimatförändringarna. Det saknas i dagsläget ett sammanhållet 

genomgripande, strategiskt arbete med klimatomställning av Halmstads kommun 

trots att en omställning skyndsamt måste göras. 

 

En klimatomställning består av två delar, dels klimatanpassning – hur vi anpassar 

kommunen för effekterna av klimatförändringarna, dels omställning – hur vi 

ställer om Halmstads kommun till en ekologiskt hållbar plats. 

 

Klimatanpassning behöver göras på flera sätt, inte minst skydd mot 

översvämningar i hela kommunen. Det finns idag brist på underlag inför beslut om 

översvämningsåtgärder. Ett antal utredningar måste göras innan beslut kan 

fattas. Ett beslut om översvämningsskydd måste fattas skyndsamt. Det är därför 

angeläget att dessa utredningar görs så snart som möjligt. 

 

En omställning till en ekologiskt hållbar kommun kräver flera strukturella och 

organisatoriska förändringar jämfört med idag. Därför är det angeläget att en 

samordning av allt som måste förändras för att nå målen i Parisavtalet och 

Agenda 2030 sker. Ett helhetsgrepp behövs kring de ändringar som måste göras 

bland annat inom upphandling, kommunens ekonomi och investeringar samt 

långsiktiga planering, politik som främjar/försvårar ekologisk hållbarhet, 

livsmedels- och varukonsumtion, transporter, industrier med mera. 

 

Med anledning av ovanstående ger vi Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

samordnad klimatpolicy som inbegriper dels ett förberedande och till viss del 

verkställande arbete med såväl klimatanpassning som klimatomställning. Policyn 

ska vara färdigställd senast 1 juli 2020. Vi ger även Kommunstyrelsen i uppdrag 

att tillse att Halmstads kommun från och med nästkommande Planeringsdirektiv 

med budget tar fram klimatbudgetar.” 

 

 

2. Samordnat ansvar mot hemlösheten i Halmstads kommun 

”Tak över huvudet är en mänsklig rättighet. I Halmstads kommun finns idag 



 

människor som står utan tak över huvudet, särskilt människor som står 

längst från bostadsmarknaden. Stora delar av arbetet mot hemlöshet 

läggs idag över på civilsamhället utan att det ges tillräckliga resurser för att kunna 

erbjuda akut hemlösa tak över huvudet, veckans alla nätter. 

 

Samtidigt bollar kommunens olika förvaltningar över ansvaret för hemlösheten 

mellan varandra, vilket leder till att människor fortsätter leva i hemlöshet. Det är 

inte värdigt en av Sveriges rikaste kommuner. 

 

Därför ger vi Kommunstyrelsen i uppdrag att dels tillsätta en 

samordningsfunktion för arbete mot hemlöshet, dels att tillsammans med 

berörda nämnder, förvaltningar och bolag arbeta fram en ändamålsenlig strategi 

för att skyndsamt avskaffa hemlösheten i Halmstads kommun.” 

 

3. En strategisk plan för förskolan 

”Förskolan är barns första möte med det svenska utbildningsväsendet, där 

barnen har alla möjligheter att få en bra start på sitt liv om rätt förutsättningar 

finns. Det är idag en pressad kår i våra förskolor, som inte har rätt förutsättningar 

att ge barn den start på livet som de förtjänar. Samtidigt präglas förskolan i 

Halmstad av en brist på förskoleplatser, höga sjuktal för personalen och en 

svårighet att rekrytera förskollärare till vakanta tjänster. Under tiden har vi många 

undermåliga lokaler med dålig arbetsmiljö och kostnaderna för tillfälliga 

förskoleavdelningar drar iväg. 

 

Därför behöver Halmstads kommun ta ett långsiktigt strategiskt grepp för 

förskolan. Med anledning av ovanstående ger vi Kommunstyrelsen i uppdrag att 

tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar utarbeta ett förslag till 

strategisk plan för förskolan som sträcker sig över en 10-årsperiod enligt följande 

direktiv: 

a. Planen innehåller en strategi för hur Skolverkets rekommenderade nivåer 

kring antalet barn i grupperna ska kunna uppnås på samtliga avdelningar i 

Halmstads kommun senast vid planens slut, och där en stegvis minskning av 

barngrupperna under perioden är tydligt redovisad. 

b. Planen innehåller en strategi för hur kommunen ska kunna erbjuda alla barn 

rätt till 30 timmars förskola, och att detta erbjuds inom mandatperioden 2018-

2022. 

c. Planen innehåller en offensiv strategi för hur samtliga undermåliga och 

tillfälliga förskolelokaler ska kunna ersättas med permanenta och 

ändamålsenliga förskolor senast vid planens slut och där en stegvis utfasning 

av dessa lokaler är tydligt redovisad. 

Planen redovisas under 2019.” 



 

 

4. Metod för billigare hyresrätter 

”För att stimulera byggandet av billigare bostäder ska nya metoder för 

markanvisning tas fram där ett krav är att bygga till väsentligt lägre hyra än den 

genomsnittliga nyproduktionen i kommunen på delar av marken. 

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att ta fram detta under 2019.” 

 

Uppdragen forts. 

bifaller Socialdemokraternas förslag till uppdrag angående: 

 

• Ta fram modell för sociala investeringsfonder för tidiga insatser för barn och 

unga  

• Ta fram policy för idéburet offentligt partnerskap  

• Tillsätt en beredning för jämlikhet och social hållbarhet  

• Ta fram åtgärdsplan för ökat byggande i ett växande Halmstad  

• Utred utveckling av Brottet  

 

 

 

 

Bolagen 

ersätta Alliansens förslag till resultatbudget för Halmstads Flygplats AB till  

 

 

 

ersätta Alliansens förslag till investeringsbudget för Halmstads Flygplats AB till 0,0 

kronor samtliga år (2019-2023) och att samtliga investeringsbelopp för Halmstads 

Flygplats AB i specifikationen över helägda bolags investeringar tas bort. 

ersätta Alliansens förslag till investeringsbudget för HFAB år 2019 till 530,4 mkr. 

avslå Alliansens förslag till stycke 1 och 2 under not 1 i noterna till bolagen. 

ersätta Alliansens förslag till not 3 med följande: 

Årtal 2019 2020 2021 2022 2023 

Anslag 

kkr 

-17,9 -13,4 -9,0 -4,5 0 



 

”Flygplatsen avvecklas inom en 5-årsperiod samtidigt som ett 

markexploateringsprojekt startas för att bygga om den till en klimatsmart 

stadsdel.” 

bifalla Alliansens förslag till not 5 med följande ändringar: 

a. stryka punkt a.  

b. ändra antalet lägenheter per år från 100 till 300 i sista meningen i sista stycket i 

not 5. 

 

Specifikation av vissa driftsanslag 

 

Anslag 031 Stadskontor 

ändra anslaget för förstärkt näringslivsarbete och marknadskommunikation till 1 000 

kkr årligen 

ändra anslaget för effektiviseringar och kostnadsreduktioner år 2019 till -1000 kkr. 

 

Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor 

ändra anslaget för nya lokaler för kontor och verksamhet till 3 000 kkr årligen 

lägga till anslaget ”Ökade intäkter arrenden mark” och fastslå anslaget till -1000 kkr år 

2019. 

lägga till anslaget ”Kommunal bostadsförmedling” och fastslå anslaget till 2 000 kkr 

årligen. 

 

Anslag 370 Kollektivtrafik 

lägga till anslaget ”Avgiftsfria bussresor barn och unga” och fastslå anslaget till 10 000 

kkr årligen. 

 

Anslag 200 Servicekontor 

ändra anslaget ”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner” till att lyda ”Effektiviseringar 

och kostnadsreduktioner, förvaltningsövergripande kostnader”. 

Anslag 204 Kommuntransport 



 

ändra anslaget för effektivisering av det kommunala fordonsanvändandet till -

500 kkr år 2019. 

Anslag 320 Gator, parker och idrott 

lägga till anslaget ”Sänkta badavgifter barn” och fastslå anslaget till 2 000 kkr årligen. 

lägga till anslaget ”Simskola vuxna” och fastslå anslaget till 300 kkr årligen. 

ändra anslaget ”Ökade driftkostnader hybridgräs/konstgräs, Örjans vall och Söndrums 

IP” till att lyda ”Ökade driftkostnader hybridgräs på Örjans vall”. 

ändra anslaget ”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner” till att lyda ”Effektiviseringar 

och kostnadsreduktioner – Bilvägar och förvaltningsövergripande kostnader” och fastslå 

anslaget till -1500 kkr år 2019. 

 

Anslag 460 Kulturförvaltning 

ändra anslaget för effektiviseringar och kostnadsreduktioner till 0 kkr årligen 

lägga till anslaget ”Medborgarservice Oskarström, Vallås, Getinge” och fastslå anslaget 

till 1000 kkr år 2019 

lägga till anslaget ”Satsning ungas fritid i hela kommunen / Lovaktiviteter” och fastslå 

anslaget till 2 000 kkr årligen. 

lägga till anslaget ”Fria lokaler för barn och vuxna för icke-kommersiella arrangemang” 

och fastslå anslaget till 1 500 kkr årligen. 

 

Anslag 641 Grundskola och barnomsorg 

ändra anslaget ”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner” till att lyda ”Effektiviseringar 

och kostnadsreduktioner, framförallt förvaltningsövergripande kostnader” och fastslå 

anslaget till -10 000 kkr år 2019. 

lägga till anslaget ”Mindre grupper fritids” och fastslå anslaget till 4 000 kkr år 2019. 

 

Anslag 659 Kulturskola 

lägga till anslaget ”Sänkta taxor kulturskolan” och fastslå anslaget till 1 000 kkr årligen. 

lägga till anslaget ”Ramförstärkning” och fastslå anslaget till 1 000 kkr årligen. 

 

Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning 



 

ändra anslaget ”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner” till att lyda 

”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner, framförallt förvaltningsövergripande 

kostnader” och fastslå anslaget till -6700 kkr år 2019. 

lägga till anslaget ”Besparing busskort för unga” och fastslå anslaget till -6 300 kkr 

årligen. 

 

Anslag 750 Social omsorg 

ändra anslaget ”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner” till att lyda ”Effektiviseringar 

och kostnadsreduktioner, framförallt förvaltningsövergripande kostnader” och fastslå 

anslaget till – 3000 kkr år 2019. 

lägga till anslaget ”Fritidsverksamhet för personer med funktionsvariationer” och fastslå 

anslaget till 1 000 kkr årligen. 

lägga till anslaget ”Ökad rätt till ledsagning utifrån SoL” och fastslå anslaget till 1 000 kkr 

årligen. 

lägga till anslaget ”Bemanning nattcafé för hemlösa, ökning” och fastslå anslaget till 

1 000 kkr årligen. 

 

Anslag 770 Äldreomsorg 

ändra anslaget ”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner” till att lyda ”Effektiviseringar 

och kostnadsreduktioner, framförallt förvaltningsövergripande kostnader” och fastslå 

anslaget till -10 000 kkr år 2019. 

lägga till anslaget ”Sänkning taxa hemtjänst” och fastslå anslaget till 1 800 kkr årligen. 

lägga till anslaget ”Avlösningstjänst för anhöriga” och fastslå anslaget till 1 500 kkr 

årligen. 

 

 

Investeringsbudgeten Nämnder 

Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor 

ändra anslaget ”Idrottshallar, standardhallar, Ranagård, Söder” till att lyda ”Idrottshallar, 

standardhallar, Ranagård och Snöstorp.” 

ändra anslaget ”Södra infarten” till att lyda ”Södra infarten, utredning minskad 

omfattning” där anslag fastslås till 1000 kkr år 2019. 



 

ändra anslaget ”Förbindelser Nissan” till att lyda ”GC-förbindelse Nissan Söder, 

påbörjas inom ram 2019” och fastslår anslaget till 0 kkr samtliga år. 

ändra anslaget ”Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder” till att lyda 

”Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder, utredningar och mindre 

åtgärder” där anslag fastslås till 10 000 kkr år 2019. 

 

Anslag 209 Förvaltningsfastigheter 

ändra anslaget ”Solvärmelösningar, kommunala lokaler” där anslag fastslås till 5 000 kkr 

årligen. 

 

Anslag 320 Gator, parker och idrott 

stryka anslaget ”Slottsmöllebro”. 

stryka anslaget ”Konstgräs Söndrums IP”. 

ändra anslaget ”Idrottshallsutrustning Ranagård & Söder” så att det lyder 

”Idrottshallsutrustning Ranagård och Snöstorp.” 

 

 

Övrigt 

bevilja uttag uppgående till 40 mkr ur Resultatutjämningsfonden (RUR:en) för att 

täcka delar av underskottet år 2019. 

bevilja finansiering av övrigt resultatunderskott genom motsvarande minskning 

av kommunens eget kapital (användning av delar av kommunens ackumulerade 

överskott de senaste åren) 

avslå Alliansens förslag att via HRAB ta ut medel som härstammar från HFAB. 

Medlen ska stanna i HFAB. 

öka uttaget ur HRAB med 15 mkr år 2019. 

 


