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HÅLL IHOP HELA HALMSTAD
Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som håller ihop. En kommun där vi tillsammans känner
trygghet, där vi har en välfärd och lita på och där det förs en politik som tar klimatutmaningen
på allvar. Vänsterpartiet vill minska orättvisor och öka solidariteten mellan människor. I vårt
förslag till planeringsdirektiv med budget beskriver vi vad vi vill, och föreslår en finansiering
för en politik för ökad jämlikhet och mindre klyftor i Halmstads kommun. Vi kallar vårt
förslag Håll ihop hela Halmstad. I planeringsdirektivet fokuserar vi på våra konkreta förslag
till förändring för ett Halmstad som håller ihop. 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.
Eftersom Vänsterpartiet inte har möjlighet till något större stöd från tjänstemän som
Femklövern och Socialdemokraterna finns det inga konkretiserade mätbara mål i vårt
budgetförslag. För att ändå göra det tydligt vad vi vill, finns våra konkreta förslag med som
punkter under varje rubrik.
Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner. År efter år har de borgerliga styret i
kommunen lagt pengarna i skattkistan, för att sedan hävda att de inte går att använda.
Samtidigt har vi en välfärd som det sparats in på och som behöver resursförstärkningar. För
oss är detta inte hållbart. Halmstad behöver en vänsterpolitik som minskar orättvisorna. Vi vill
använda delar av det egna kapitalet för att renovera välfärden. Det egna kapitalet kan vi 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 gäller möjlighet att investera och när det är
lågkonjunktur. Vi vill därför redan nu avisera att det inom några år kommer behövas en
skattehöjning för en välfärd att lita på. Vi beräknar att sänka soliditeten i Halmstads kommun
till 45 % och att vi sedan kommer behöva höja skatten med en skattekrona.
Vi avsätter likt tidigare resurser till Den goda arbetsgivaren, med utgångspunkt att få ner
sjuktalen för personalen framförallt i vård- och omsorgsyrken samt Jobb för alla för att unga
arbetslösa och nyanlända ska få sysselsättning och kunna leva självständiga liv. Dessa sociala
fonder bedömer vi på sikt kommer vara självfinansierade, då personalen blir friskare och
människor som är i arbete bidrar till välfärden genom att betala skatt och inte längre är i
behov av stöd från samhället. När effekterna börjar synas genom lägre kostnader till följd av
investeringarna, ska nämndernas ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp.
Överskottet ska sedan användas för framtida sociala investeringar.
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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 välfärden. Vi 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 föräldrakooperativ.
För Vänsterpartiet är alla som bor, eller under längre tid befinner sig i vår kommun,
Halmstadsbor. Givetvis behövs speciella insatser på exempelvis utbildning göras för
nyanlända men vår utgångspunkt är att satsar vi på jämlikhet och rättvisa, så är det bra för
alla.
Vänsterpartiet är ett oppositionsparti, både lokalt och nationellt. Nationellt är vi också ett parti
som rent praktiskt har ett relativt stort inflytande, framförallt i vårt budgetsamarbete med
regeringen. De 10 miljarder som nu tillförs kommunsektorn är ett resultat av Vänsterpartiets
krav i budgetsamarbetet. Detta tillskott till det offentliga är det största på många år. För
Halmstads del innebär det 71 miljoner som förstärker välfärden.
Det feministiska perspektivet behöver stärkas i Halmstad kommun. Också barnperspektivet
behöver prioriteras. För säkerställa att kommunen arbetar för rätten till jämställdhet och för
barnens bästa vill Vänsterpartiet att kommunala beslut ska föregås av tydliga
konsekvensanalyser.
I Halmstad håller vi ihop – i stad och på landsbygd.
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POLITISKA INRIKTNINGAR
EN VÄLFÄRD ATT LITA PÅ
Vänsterpartiet vill 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.
Halmstad är en av Sveriges absolut rikaste kommuner samtidigt som välfärden brister.
Kommunen behöver en ny inriktning gällande fördelning av våra gemensamma resurser. De
senaste årens effektiviseringar och besparingar som den borgerliga majoriteten gjort samtidigt
som kommunen haft ekonomiska överskott är inte hållbart om vi vill ha en välfärd att lita på.
Vi kommer att återställa delar av de besparingar som Femklövern gjort inom Barn- och
ungdomsförvaltning, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning, Socialförvaltning och
Hemvårdsförvaltning.
I Halmstad ska välfärden vara solidariskt finansierad och ha tillräckliga resurser. Välfärden är
kommunens 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 ett bra jobb för Halmstads kommuns invånare.
UTBILDNING UR ETT 1-19-ÅRSPERSPEKTIV
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 kommundel vi bor i. Förskola och skola har ett kompensatoriskt uppdrag och ska ge
alla barn, oavsett bakgrund, likvärdiga förutsättningar att utvecklas och studera vidare. För att
detta ska ske behöver förskola och skola mer resurser. Pedagogerna, från förskola till
gymnasium behöver tid till att planera, reflektera, utvärdera 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 idrott och kultur.
En förskola för alla
Förskolan ska kännetecknas av lärande, lek och trygghet. För att kunna leva upp till detta
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krävs en högre personaltäthet och mindre grupper. Skolverkets riktlinje om högst 15 barn per
grupp ska vara vägledande.
Dagens planering för förskolor präglas av en kortsiktighet och nödlösningar. För få förskolor
har planerats tidigare, och erbjudanden om plats sker utanför den lagstadgade tidsgränsen och
dessutom långt bort. Framförallt för de familjer som inte har egen bil och är beroende av en
bra kollektivtrafik blir detta en ohållbar situation. För att undvika detta 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.
Vänsterpartiet föreslår en snabbare utbyggnad av förskolan i Halmstad, vilket vi finansierar
genom en mindre Södra infart. För oss är detta en satsning på framtiden.
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.




Ökade resurser till förskolan genom
återställda besparingar och statlig

Snabbare utbyggnad av
förskoleavdelningar



satsning

Flexibla öppettider på minst en
förskola per skolområde

Fritids - en pedagogisk verksamhet
Fritidshemmet ska vara en meningsfull pedagogisk verksamhet med rätt förutsättningar.
Därför behöver gruppstorleken på fritidshemmen minska. Det är ohållbart att ha så stora
grupper som det idag är runt om i kommunen, och det gör att den pedagogiska verksamheten
blir starkt lidande. Vänsterpartiet föreslår ökade resurser för att minska antalet barn per grupp.


Mindre grupper på fritids genom
resursförstärkning och statlig satsning

En likvärdig 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.
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Som en effekt av det fria skolvalet och otillräckliga resurser varierar skolornas förutsättningar.
Många skolor uppnår goda resultat i olika mätningar, medan andra har brister. Detta är
oacceptabelt. För att ändra på det behöver mer resurser satsas på de skolor som behöver det.
Vi vill också se över resursfördelningsmodellen för grundskolan. Den bristande
likvärdigheten drabbar arbetarklassens barn hårt, medan barn till föräldrar med högre
utbildning sticker ifrån. Detta befäster och förvärrar den redan utbredda ojämlikheten i
Halmstad.
Om vi ska ta likvärdigheten på allvar måste lärarledd, läxläsning finnas inom skolans ram på
alla skolor i hela kommunen.


Ökade resurser till grundskolan genom



Se över resursfördelningsmodellen

återställda besparingar och statlig



Lärarledd läxhjälp inom skolans ram

satsning
Den trygga skolan
Under det senaste året har kommunen tagit beslut om att lägga ner flera småskolor på
landsbygden. Vänsterpartiet har röstat mot detta. Skolor, som skulle kunnat vara en del av att
lösa bristen på elevplatser, läggs nu ner. Dessa mindre skolor hade dessutom kunnat ge en
lugn och trygg miljö för många av de barn som flytt undan krigens fasor. För barnens trygghet
och som ett led i att lösa platsbristen vill vi bygga en ny F-3-skola i Holm och återöppna
Slättåkraskolan. Vi vill också att Steningeskolan byggs. Alla har rätt till en bra skola i sin
närmiljö, oavsett var i kommunen en bor. För att ytterligare minska trycket på skolorna vill vi
bygga en ny grundskola på Öster. Vi vill satsa på Andersberg genom att skolan byggs om till
en F-6 skola, gärna med idrott- och hälsa som profil. Fler skolor måste tillkomma under de
närmsta åren för att möta det ökande elevantalet i kommunen.
En annan del av tryggheten ligger i hur många elever som går på en skola. Vänsterpartiet vill
att grundskolorna byggs för högst 500 elever.


Bygg en ny F-3 skola i Holm



F-6 skola på Andersberg



Återöppna skolan i Slättåkra



Grundskolor om max 500 elever



Ny grundskola på Öster



Investeringsmedel för fler grundskolor

Gymnasieskolan - steget ut i vuxenlivet
Halmstad ska erbjuda en stor variation av gymnasieprogram med hög kvalitet.
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Gymnasieskolan ska på ett bra sätt förbereda unga vuxna för yrke och/eller vidare studier. För
att öka måluppfyllelsen vill Vänsterpartiet öka resurserna till gymnasiet. Vi vill se över
möjligheten att öppna en fjärde, mindre, kommunal gymnasieskola på högskoleområdet efter
planperioden. Vänsterpartiet vill arbeta för en jämnare fördelning mellan könen på de olika
programmen.




Mer resurser till gymnasieskolan
genom resursförstärkning och

Se över möjligheterna till en mindre
gymnasieskola på högskoleområdet

återställda besparingar

Elevhälsa
För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap på ett så bra sätt som möjligt krävs en god
elevhälsa. Tillgången till elevhälsa varierar stort mellan skolorna i vår kommun. Den måste
bli mer likvärdig. Det behövs fler kuratorer, psykologer, läkare och skolsköterskor. Såväl den
psykiska som fysiska ohälsan ökar bland barn och unga. Vi måste vända den utvecklingen.
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 saker 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 gymnasieskolan som ett
led i att stärka flickors självförtroende, trygghet och kunskap om sina rättigheter. Även pojkar
behöver arbeta med normkritik och sin egen självbild. Arbetet med detta behöver stärkas i
skolan.




Utökade resurser till elevhälsan i
grund- och gymnasieskolan genom

Möjlighet till avgiftsfri frukost i
grundskolan

återställda besparingar och statlig
satsning
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Inför feministiskt självförsvar på
högstadiet och gymnasiet

STÖD NÄR DU BEHÖVER
Ökat stöd till öppenvården
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 besparingar har i stor utsträckning även drabbat öppenvården.
Vänsterpartiet satsar på förstärkningar av dessa verksamheter för att nå fler med tidiga
insatser.


Utökade resurser till öppenvården

Kriscentrum
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 verksamhet behöver förstärkas för att i större utsträckning kunna ge
information, utbildning och stöd till alla verksamheter inom sjukvård och kommun för att nå
fler och ha en mer öppen verksamhet.


Utökade resurser till Kriscentrum

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 beviljats 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 funktionalitet har fallit ur LSS (goda levnadsvillkor)
och istället bedömts tillhöra Socialtjänstlagen, SOL (skäliga levnadsvillkor). Detta har lett till
att människors livs begränsats. Denna utveckling vill vi vända genom en generösare
bedömning för ledsagning för personer inom SOL.
9

UTKAST

 Fri ledsagning för personer inom LSS

 Ökade resurser för ledsagning för
personer inom SOL

Fritidsverksamhet för personer med normbrytande funktionalitet
Alla har rätt till en trygg, rolig och utvecklande fritidsverksamhet på sina egna premisser. En
kompromiss ledde under vintern till att samordningstjänsten för fritidsverksamheten och viss
verksamhet finns kvar i kommunens regi. Dock kvarstår en besparing. Detta vill
Vänsterpartiet 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 behöver verksamheten.


Återställ resurserna för
Fritidsverksamheten

STÄRK ÄLDREOMSORGEN
Äldreomsorgen går med underskott. Detta beror på att verksamheten får för lite resurser.
Hemtjänsten behöver förstärkas. Tillsammans med våra satsningar på en ny modell för
hemtjänsten ger detta en högre kvalitet och större trygghet för den äldre.


Ökade resurser till äldreomsorgen
genom återställda besparingar och
statlig satsning

Sänkta taxor i hemtjänsten
Vänsterpartiet vill ha låga taxor i de kommunala 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.


Sänkta taxor i hemtjänsten till 100
kr/timme

En god äldreomsorg
Äldreomsorgen utgår ifrån Socialtjänstlagen, 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
10
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istället ge en god äldreomsorg. Vänsterpartiet vill utreda möjligheten att i Halmstads
äldreomsorg utgå från en god levnadsstandard för personer med biståndsbedömd äldreomsorg.
Vi är övertygade 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.


Utred möjligheten att utgå från en god
äldreomsorg i Halmstads kommun

Fler platser på äldreboenden i hela kommunen
När du blir gammal ska du i större utsträckning kunna bo kvar i ditt närområde. Vänsterpartiet
vill att det ska finnas kommunalt, eller andra icke vinstdrivna, äldreboenden runt om i
kommunen. Vi vill avskaffa LOV och med vinstintresset i äldreomsorgen. Det ska finnas
möjlighet till äldreboende både i stad och på landsbygd. Idag får inte alla som vill plats på
äldreboende 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 kriterium för plats på äldreboende. Vi menar att en sådan
förändring skulle sänka kostnaden för hemtjänst i kommunen.




Äldreboenden i både stad och på
landsbygd

Känslan av otrygghet ska räcka för att
få plats på äldreboende



Avskaffa LOV

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. Vänsterpartiets utgångspunkt är att vi ska ha
en välfärd att lita på, där fler får rätt till mer hemtjänst eller plats på äldreboende. Vi håller
inte med om den politiska majoritetens uppfattning om att de som är i behov av äldreboende
får det. Vi menar att trösklarna 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 avlösning, 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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Ökat antal timmar för avlösning från
20 till 30/månad för anhöriga som

Utred möjligheten till ett
Anhörigcenter i Halmstad

vårdar anhörig hemma.

ETT HÅLLBART ARBETSLIV
Vänsterpartiet vill 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.
Satsningar på dagens anställda, samt investeringar i framtidens personal är några av de saker
som Vänsterpartiet prioriterar. För oss handlar detta om att säkerställa framtidens välfärd för
oss invånare samtidigt som vi skapar arbete för Halmstads gamla och nya invånare.
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 strukturer i arbetslivet. Strukturer som sätter organisationen och
effektiviteten före människans möjlighet till försörjning och möjligheten att kunna göra ett
gott jobb.
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 omsorgen. Dessa vill vi avskaffa.
Omsorgen har fortfarande många timanställda. Samtidigt behöver välfärden förstärkas. De
anställda i Halmstads kommun har rätt till ett hållbart arbetsliv.


Insatser för att minska sjuktalen genom



Inför rätt till hållbar heltid

den Goda arbetsgivaren



Avskaffa de delade passen

Socialtjänstens arbetssituation
Inom socialtjänsten upplever många stress och en alltför stor arbetsbelastning. Många
socionomer väljer att sluta och söker istället arbete utanför kommunen. Vill vi behålla
personal inom denna verksamhet och dessutom få socionomer och andra yrkesgrupper att
12
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söka sig till Halmstads kommun måste vi vända denna utveckling. Vänsterpartiet föreslår
utökat administrativt stöd till personalen inom socialtjänsten.




Utökade resurser till socialtjänsten,
bland annat administrativt stöd

Insatser för att minska sjuktalen genom
den Goda arbetsgivaren

6 timmars arbetsdag
Ett konkret förslag för ett hållbart arbetsliv är en kortare arbetsdag. I Göteborg pågår just nu
försök med 6-timmarsarbetsdag med bibehållen lön på Svartedalens äldreboende med lyckat
resultat. Uppföljningen efter första året visar på lägre sjuktal, större trivsel för personalen och
högre kvalitet i omsorgen för de äldre. Vi vill göra liknande 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. Vi tror att 6-timmarsdagen är en framgångsväg för ett hållbart arbetsliv, framförallt
inom tunga omsorgsyrken samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen.


Försök med 6 timmarsarbetsdag inom
äldreomsorgen genom den Goda
arbetsgivaren

Skönsmo-modellen
Vänsterpartiet vill avskaffa minutstyrningen inom hemtjänsten och låta de med behov av
hemtjänst tillsammans med personalen lägga upp hur hjälpen ska se ut och när den ska ske. Vi
vill börja införa Skönsmomodellen inom Halmstads hemtjänst. Denna modell, från
hemtjänsten i Sundsvall, 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. Genom Skönsmomodellen har sjukfrånvaron minskat och
personalkontinuiteten ökat samtidigt som tryggheten och nöjdheten hos de äldre har ökat.


Inför Skönsmo-modellen inom
hemtjänsten

Återinför friskvårdsbidraget
Vänsterpartiet vill att det ska finnas någon form av friskvårdsbidrag för alla kommunens
anställda som ett sätt att motarbeta sjukskrivningar och istället satsa på personalens hälsa. Det
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är upp till förvaltningarna själva att utforma friskvårdsbidraget så att det passar verksamheten
och så att alla anställda får del av det.


Återinför friskvårdsbidraget genom
Den goda arbetsgivaren

Höj lägstalönerna
I Halmstad finns en mindre grupp välfärdsarbetare, 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.


Höj lägstalönerna i Halmstads kommun

Anställ, utbilda och kompetensutveckla
De närmaste åren behöver Halmstads kommun mer personal, framförallt inom vård-, omsorgoch 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 utbilda sig till undersköterskor och
barnskötare till förskollärare. Det måste också bli lättare att validera utrikes utbildning och på
så sätt snabbt komma ut på arbetsmarknaden.
Ett sätt att stärka omsorgen och höja undersköterskors status är att erbjuda fast anställning för
de elever som går ut omvårdnadsprogrammet med fullständiga betyg och goda referenser från
sin praktik.
För att tillvarata den stora kompetens som finns bland de som snart går i pension förespråkar
vi ett generationsväxlingsprogram där äldre lär upp nyanställda kollegor. På så sätt kan
kompetens och erfarenhet tas tillvara på ett bättre sätt och övergången mellan äldre och ny
personal bli ännu bättre.
Ett hinder på arbetsmarknaden för nyutexaminerade är bland annat bristen på
arbetslivserfarenhet och otillräckliga nätverk på arbetsmarknaden. För att underlätta 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.
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Satsa på kompetensutveckling för
redan anställd personal genom den

undersköterskor


Goda arbetsgivaren


Anställ nyutexaminerade

Utveckla möjligheterna till snabb

Inför generationsväxlingsprogram
genom den Goda arbetsgivaren



validering för nyanlända

Inför studentmedarbetare genom Jobb
för alla

SATSA PÅ 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 komplement 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. Vänsterpartiet 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 lättare få ett arbete. SFI behöver
förstärkas så att nyanlända kan komma vidare till fortsatta studier eller komma i arbete.
Äldreomsorgen behöver personal inför framtiden och därför måste fler kunna utbilda sig till
exempelvis undersköterskor, även om man tidigare har fullständig gymnasieutbildning.


Utökade resurser till Komvux,
Yrkesvux och SFI

UNGAS RÄTT TILL ARBETE
I Halmstads kommun ska unga under 29 år få möjlighet till arbete, utbildning, praktik eller
lärlingsplats inom 30 dagar efter att de har blivit arbetslösa, detta gäller alla Halmstadbor.
Även nyanlända ska i samarbete med arbetsförmedlingen beredas möjlighet till detta.
Förutom att erbjuda arbete eller praktik i kommunens egen verksamhet, eller utbildning i
exempelvis ett bristyrke, är ett sätt att kunna erbjuda dessa platser att kommunen vid
upphandling av leverantörer ska ställa krav på att dessa tar emot praktikanter, trainees eller
andra former av lärlingar. Vi menar att det är viktigt att krav i offentlig 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 naturreservat, åtgärda
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idrottsplatser i samarbete med olika föreningar och arbeta med olika satsningar på klimatet i
kommunens verksamhet.




Arbetslösa under 29 år ska få möjlighet
till försörjning inom 30 dagar genom

Nyanlända ska också beredas denna
möjlighet

Jobb för alla
Sommarkraft
Alla behöver arbetslivserfarenhet, möjligheter att knyta kontakter och försörja sig själv. Detta
gäller även unga. Vänsterpartiet vill att Halmstads kommun ska erbjuda alla gymnasielever,
samt elever på introduktionsprogrammet för nyanlända, möjlighet till fyra veckors
sommarjobb på någon kommunal arbetsplats. Att erbjuda olika typer av arbeten gör att unga
kan få kunskap om hela kommunens verksamhet och vilka yrken som finns. Dagens unga är
framtidens anställda. Fler förvaltningar än idag ska delta i att ta fram dessa arbetstillfällen.
Givetvis ska anställningarna vara till avtalsmässiga löner.


Utöka sommarkraft så att alla elever i
gymnasiet får möjlighet till ett
sommarjobb under fyra veckor.

BOSTADEN – EN SOCIAL RÄTTIGHET
ALLAS RÄTT TILL TAK ÖVER HUVUDET
För Vänsterpartiet är bostaden en social rättighet. Därför är vårt mål att alla har en bostad.
Förutom ett ökat bostadsbyggande vill vi att socialtjänsten utvecklar sitt arbete för att möta de
människor som av olika anledningar saknar en bostad. Vi vill ge ökade resurser till Nattcafé
för hemlösa, så att denna oerhört viktiga verksamhet kan ha öppet alla veckodagar och
erbjuda människor tak över huvudet.




Utökade resurser till Nattcafé för
hemlösa

Socialtjänsten ska utveckla sitt arbete
för att motverka hemlöshet

EN BOSTAD TILL RIMLIG KOSTNAD
Den stora bostadsbristen och en överhettad bostadsmarknad gör livet svårt för såväl
Halmstadbor som för de som vill flytta hit. Många år med för lite bostadsbyggande och brist
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på planering för nya bostäder har skapat den situation som vi nu har. Marknaden som kräver
hög lönsamhet har fått styra och brist på god kollektivtrafik gör det omöjligt för många
invånare att bosätta sig i våra mindre tätorter. Nedläggning av skolor och annan kommunal
service gör möjligheten ännu mindre. Vi måste ha en planering och en aktiv politik för
byggande av fler bostäder i hela kommunen. Vi måste också ha en satsning på
kollektivtrafiken som gör det möjligt för fler, t ex barnfamiljer att bosätta sig i hela
kommunen.
Vänsterpartiet vill satsa på fler handläggare så att kommunen kan få fram fler byggrätter runt
om i Halmstad och utmed de stråk som pekats ut som framtida möjliga områden för
bostadsbyggande.
Vänsterpartiet vill att HFAB får en mer pådrivande roll i bostadsbyggnationen och vill utöka
deras andel av hyresrätterna till mellan 60-85 %, vilket motsvarar deras tidigare andel av
hyresrättsmarknaden i Halmstad. HFAB ska utöka sitt bostadsbyggande, som bör fördubblas
inom planperioden. Kommunen ska ge bolaget fler byggrätter, framförallt i de områden där
andelen hyresrätter är låg som på Väster, i Söndrum och i våra tätorter.
Det finns sätt att bygga så att kostnaderna hålls nere. Kommunen ska ställa krav på
exploatörer och på HFAB så att kostnaderna 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. Halmstad ska ha en större
andel hyresrätter, vilket också ska gälla större lägenheter för barnfamiljer samt bostäder i
radhus/kedjehus med hyresrätt.




Planera för fler bostäder i hela
kommunen



HFAB:s andel på hyresmarknaden ska
öka till 60-85%

Fler handläggare på



Krav på exploatörer för rimliga hyror

stadsbyggnadskontoret



Halmstad ska ha fler hyresrätter

EN BOSTADSFÖRMEDLING MED ÖVERBLICK
Vänsterpartiet vill införa en bostadsförmedling med uppdraget att förmedla bostäder samt
samordna, kartlägga och redovisa läget på hela bostadsmarknaden årligen till
kommunstyrelsen. Denna förmedling ska också söka samarbete med privata fastighetsägare.
Deras uppdrag ska vara att bevaka möjligheten att få en bostad för alla olika grupper och
särskilt för dem som har svårt att få en bostad.
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Inför en kommunal bostadsförmedling

HALMSTAD BEHÖVER BETYDLIGT FLER BOSTÄDER
Det nya bostadsförsörjningsprogrammet som ska antas under våren 2017 har i nuläget förslag
på 800 bostäder årligen för att ”undvika att bostadsköerna växer ytterligare” Det är
otillräckliga ambitioner för att tillgodose behoven av bostäder för nuvarande invånare och för
nya inflyttande. Det finns bostadsbrist och trångboddhet hos många grupper, men framförallt
utsatta är unga och nyanlända. Vänsterpartiet menar att vi behöver en målsättning med minst
1000 nya bostäder årligen.


Öka bostadsbyggnationen till 1000
bostäder per år

BOSTADEN- EN FRÅGA OM VALFRIHET
Uppdraget att motverka segregationen eller uppdelningen av Halmstad ska finnas i alla
kommunala verksamheter. Det innebär att tillse, att det finns bostäder för alla, kommunal och
kommersiell service i alla kommundelar och att det finns tillräcklig kollektivtrafik så att man
kan välja var man vill bo utan att ha egen bil.



Alla kommunala verksamheter ska ha
till uppdrag att motverka segregation

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.
HÅLLBARA TRANSPORTER
Bilismen står för en stor del av de utsläppen som sker i kommunen. Den måste minska. För
oss innebär det bland annat att den planerade Södra infartens 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 av Södra infarten och gör istället större
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satsningar på utbyggnad av gång- och cykelvägnätet samt på bussfiler och på teknik för att ge
bussar företräde i trafiken.
Kommunen har också ett särskilt ansvar 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, och dagens fossildrivna
fordonsflotta ska skyndsamt bytas ut mot fossilfria alternativ.


Halvera Södra infarten



Ökade satsningar på gång- och



Bygg bussfiler och ge bussar företräde
i trafiken



cykelvägar

Klimatneutrala transporter i
kommunens verksamheteter

Öka det kollektiva resandet
Vänsterpartiets mål är avgiftsfri kollektivtrafik. Att satsa på kollektivtrafiken är inte bara ett
sätt att minska klimatutsläppen, det har också en viktig rättviseaspekt. 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, samt i
vilken ordning vi prioriterar dem. Vi har inte helt och fullt kunnat beräkna kostnaden för våra
förslag och lägger därför ett schablonbelopp där vi vill göra så mycket som möjligt för
pengarna.
Vänsterpartiet har i en gemensam motion med Socialdemokraterna föreslagit att sänka taxorna
medan Resecentrum färdigställs, detta för att fler ska ta bussen och öka framkomligheten i
staden under byggnationen. För att genomföra detta vill Vänsterpartiet rabattera månadskorten
med 25 % under byggtiden.
Vänsterpartiet vill skapa jämlika förutsättningar för Halmstads befolkning. För många ser
möjligheten till en aktiv sommar väldigt olika ut. Vi vill därför införa avgiftsfri kollektivtrafik
för unga upp till 20 år samt för nyanlända under sommarlovet. Vi ser detta som en investering
för framtiden.
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Redan idag åker äldre över 70 år avgiftsfritt på bussen några timmar under dagen. Detta vill vi
utöka så att det gäller hela dygnet.
Idag är Halmstad två taxezoner, vilket gör att det är fördelaktigt att ta bilen istället för bussen
i stora delar av kommunen. 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 göra Halmstad till en taxezon även
för enkelbiljetter.




Se över möjligheten att återföra
busstrafiken i kommunal regi



Avgiftsfria bussresor på sommarlovet
för unga upp till 20 år samt nyanlända.



Lägre taxor på bussen under tiden
Resecentrum färdigställs

Avgiftsfritt på bussen för personer över
70 år hela dygnet



Gör Halmstad till en taxezon

Flygplatsen
Om Halmstad på riktigt vill utmärka sig som en ekologiskt ansvarstagande kommun är det
ohållbart att flygplatsen bibehålls och byggs ut. Vi föreslår istället 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. Det är så vi möter dagens utmaningar.


Avveckla flygplatsen inom 5 år

MATEN - EN MILJÖBOV
Kött och andra animaliska produkter utgör tillsammans en stor del av världens
växthusgasutsläpp. En omställning som minskar klimatpåverkan från animaliekonsumtionen
behöver påbörjas. På skolor och förskolor ska andelen vegetarisk mat öka. Grund- och
gymnasieskolorna ska ha minst en vegetarisk dag/vecka. I förskolan ska barnen kunna välja
mellan 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
negativ klimatpåverkan.
Varje dag slängs stora mängder mat i kommunen. Till stor del beror detta på att vi har många
mottagningskök. Andelen tillagningskök måste öka och förskolor med minst tre avdelningar
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ska ha detta. För att undvika att mat som trots detta blir över slängs vill vi ge
kommunanställda rätten att till ett lågt pris köpa maten som blir över.




Inför en vegetarisk dag i Halmstads
skolor



Fortsatt ökning av ekologiskt och
närproducerat

Mer vegetariskt i förskolan



Fler tillagningskök



Låt personalen köpa överbliven mat

DELA MER MED VARANDRA
Vi lever i ett samhälle med alltför stor privat konsumtion av saker, vilket har negativ
klimatpåverkan. För att komma runt att produkter produceras och därefter inte används till
fullo behöver vi dela mer med varandra. Vänsterpartiet vill inrätta en kommunalt driven
verksamhet där det finns möjlighet att låna och låna ut saker som till exempel verktyg,
sportutrustning, finporslin, cykelkärra m.m.
Under helgerna står många kommunala fordon stilla. Vänsterpartiet vill utreda kommunens
möjlighet att inrätta en kommunal bil- och cykelpool för kommunens anställda. Dessa
verksamheter kan drivas som arbetsmarknadsprojekt för unga och av personer som idag står
långt ifrån arbetsmarknaden.




Låna mer i kommunens regi

Utred möjligheterna till kommunal
bilpool för de anställda

EN GRÖN ENERGIFÖRSÖRJNING
Såväl HFAB som HEM ska vara föregångare vad gäller fossilfri omställning och hållbar
energi. De ska också bidra till att Halmstad blir en energineutral kommun. HEM ska utreda
möjligheten att producera egen biogas med tanken att kunna förse Halmstads invånare med
fler tankstationer för biogas så att bilbränslet biogas kan bli en möjlighet för fler. Kommunala
byggnader och HFAB:s hus ska i så stor utsträckning som möjligt förses med solpaneler.
HFAB ska satsa på fler Plusenergi hus runt om i kommunen.




Påskynda en utveckling mot att bli en
energineutral kommun

Utred möjligheterna för HEM att
producera egen biogas
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Solpaneler på kommunala byggnader
och HFAB:s hus



HFAB ska bygga fler plusenergihus

KLIMATANPASSNING
Det räcker inte att bara arbeta för att minska våra utsläpp - vi måste även förbereda oss för
klimatförändringarna som kommer att inträffa. Vi föreslår att en grundlig kartläggning av
översvämningsrisker görs och att förslag på åtgärder tas fram, och att byggen i känsliga lägen
bör undvikas. Räddningstjänsten måste ha en hög beredskap och anpassningar måste göras för
att begränsa verkningar för människor, byggnader och infrastruktur.


Gör en kartläggning av



Undvik att bygga i känsliga lägen

översvämningsrisker och ta fram



Gör anpassningar av utsatta lägen

förslag på åtgärder
INFORMATION OCH PÅVERKAN
Kommunen måste göra mycket, men det räcker inte att bara den kommunala sektorn
förändras till en grönare verksamhet. Kommunen ska engagera sig mer i utbildnings- och
informationsinsatser för att främja en grön omställning för Halmstadborna. Detta ska ske i alla
verksamheter – och till allmänheten.


Satsa på kommunala informations- och
utbildnings insatser

KULTUR OCH DEMOKRATI
UTVECKLA DEN KOMMUNALA DEMOKRATIN
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 anställd. 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 projekt under valåret, utan vad som krävs är ett
långsiktigt arbete under hela mandatperioden. Detta arbete vill Vänsterpartiet att
Stadskontoret ska utveckla och samordna. Medborgardialoger som framförallt leds av
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tjänstemän i all ära men det är möjligheten till självorganisering och att få träffa politiskt
aktiva som är avgörande. De politiska partierna, och ungdomsförbunden, ska i större
utsträckning kunna använda och besöka kommunala lokaler och verksamheter för att möta
medborgarna mellan valen.




Ett långsiktigt arbete för ökat
valdeltagande

Ge politiska partier och deras
ungdomsförbund möjlighet att i större
utsträckning möta sina väljare

Fler medborgarservice för ökad service och delaktighet
Medborgarservice Andersberg är en mötesplats 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. Medborgarservice utvecklar på detta sätt demokratin och stärker
lokalsamhället. Vi menar att fler medborgarservicekontor behöver inrättas i Halmstad. Alla
medborgarservice ska ha en inkluderande 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.


Inför Medborgarservice i Oskarström, på Vallås och i Getinge

Biblioteken som demokratiskt forum
För Vänsterpartiet är biblioteken viktiga samhällsinstitutioner och mötesplatser för alla åldrar
och oavsett hur länge vi bott i Halmstad. Biblioteken ska ha generösa öppettider och hela
tiden följa med i samhälls- och teknikutvecklingen. Många barn och unga behöver läsa mer
och biblioteken måste möta detta med läsfrämjande åtgärder. 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 demokratiskt
uppdrag. För Vänsterpartiet är det viktigt att detta utvecklas ännu mer och att biblioteken blir
forum för politisk diskussion och möten också mellan valen.


Inför meröppna bibliotek



Satsa på digitala bibliotek



Utveckla biblioteken som demokratiskt
forum

Mer demokrati i skolan!
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I skolans uppdrag ingår att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Att arbeta
med elevaktiva arbetssätt i undervisningen är ett sätt att göra detta men det krävs mer. Många
unga upplever inte att påverka varken samhället eller sin egen livssituation. Vi vill stärka
elevråden i högstadiet genom att införa en demokratipeng där eleverna kan söka pengar till
olika projekt på sina skolor. Vi vill också utveckla den elevskyddsombudsutbildning 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 ha
möjlighet att delta på Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden möten.




Inför en demokratipeng för elevråden
på högstadiet



Ge gymnasieelever närvarorätt på
UAN:s möten.

Utöka elevskyddsutbildningen

NOLLTAXA FÖR KOMMUNENS LOKALER
Vänsterpartiet vill utveckla kultur- och föreningslivet och skapa fler möjligheter för
människor att mötas i Halmstad. Därför vill vi göra de kommunala lokaler, som 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. De
studierum som exempelvis finns på Stadsbiblioteket ska vara avgiftsfria för alla. Vi vill
återkommunalisera Halmstad Teater och låta de lokaler som finns där också vara avgiftsfria.


Nolltaxa för kommunens lokaler för
föreningsliv och annan
ickekommersiell verksamhet

EN INKLUDERANDE OCH TILLGÄNGLIG KULTURSKOLA
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 verksamheten måste byggs ut. Kulturskolan ska även ha fri tillgång till
andra kommunala lokaler för arrangemang som kräver det.
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En stor del av Kulturskolans verksamhet är idag framförallt koncentrerad till centrum, vilket
försvårar möjligheten för en del barn att delta i undervisningen. För att stärka tillgängligheten
ska verksamheten ökas runt om i kommunen.
Områden som är underrepresenterade på Kulturskolan är Vallås och Andersberg. Som en del i
att öka deltagandet vill vi införa El Sístema på Vallås. El Sístema är en riktad satsning som
syftar till att med musiken som redskap utveckla och skapa en positiv social förändring i barns
liv. Kulturskolan måste fortsätta arbeta för en jämnare könsfördelning av de inskrivna barnen
och ungdomarna.


Bygg ut Kulturskolan



Sänk taxorna i Kulturskolan



Inför El Sistéma

MÖTESPLATSER FÖR UNGA I HELA KOMMUNEN
Idag går vi mot en utveckling där alla ska vara entreprenörer och kreativa, även unga.
Vänsterpartiet är positiva till dagens idépeng och den verksamhet som bland annat finns på
Nolltrefem, men det kan inte vara enda vägen. För dagens unga finns det många måsten, inte
bara skolan ställer höga krav utan också mycket annat. Många unga känner sig inte trygga.
Det behövs mötesplatser som är frizoner från krav från samhälle och vuxna. Det måste
dessutom finnas tillräckligt med alkoholfria miljöer för unga under helgerna. Mötesplatserna
ska finnas runt om i kommunen och ha tillräckligt med personal och generösa öppettider,
oavsett om de är kommunalt- eller föreningsdrivna.


Utökade resurser till Mötesplatser för
unga

AVVECKLA DESTINATION HALMSTAD
Kulturen är ingen vara som vilken som helst och ska inte heller behandlas så. Därför 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 destinationsutveckling och Evenemang och Möten
överlämnas till stadskontoret i samverkan med berörda nämnder. En del av den verksamhet
som idag sköts av Destination Halmstad ska minska i omfattning och istället överlåtas till det
privata och kommersiellt inriktade näringslivet.
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Påbörja en avveckling av Destination

I ett första steg ska Teatern flyttas över
till Kulturnämnden.

Halmstad.

ÖVRIGA PRIORITERINGAR:
ALLA SKA KUNNA SIMMA
Alla barn måste kunna simma. Det är en trygghetsfråga och får inte vara en ekonomisk fråga.
I årskurs 6 finns mål om att kunna simma men att sätta in insatser flera år in i grundskolan är
för sent. Vänsterpartiet vill för att skapa trygghet för alla familjer i Halmstad införa avgiftsfri
simskola, i samarbete med föreningslivet, för alla 6-åringar i kommunen. I Halmstad finns
också vuxna som inte är simkunniga, vi vill att även dessa ska erbjudas avgiftsfri
simundervisning.




Avgiftsfri simundervisning för alla 6åringar

Avgiftsfri simskola för icke
simkunniga vuxna

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 kommunen.
Gatlamporna ska vara tända och cykelvägarna ska underhållas. Vi behöver satsa på trygga
cykelvägar i hela kommunen. Genom så kallade trygghetsvandringar kan invånare vara med
och påverka för att skapa trivsammare och tryggare bostadsområden runt om i kommunen.
En förutsättning för en god och trygg boendemiljö är att det finns ytor för lek och
spontanidrott. Redan i början av planeringen av nya bostadsområden ska detta prioriteras.
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. Vi vill tillföra mer
resurser för detta.




Fler belysningsinsatser för ökad
trygghet

Fler gång- och cykelvägar i hela
kommunen
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EU-MIGRANTER
Vi vill att kommunen erbjuder möjligheter för EU-migranter att få tak över huvudet under
vinterhalvåret samt sanitetsmöjligheter. EU-migranters barn har självklart rätt att gå i skolan.


Ge EU-migranter tak över huvudet under vinterhalvåret
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HEL- OCH DELÄGDA KOMMUNALA BOLAG
Bolagen syfte är att skapa god nytta och välfärd för kommunens invånare
Våra kommunala bolag finns för att skapa nytta och välfärd för kommunens invånare. Nyttan
och välfärden ska fördelas på ett rättvist sätt. Det innebär att vi inte accepterar de särskilda
uttagen från HFAB och Hem på sammanlagt 60 milj kr. I förlängningen får de betalas av
Hems kunder och HFAB:s hyresgäster. En del hamnar hos Hems fjärrvärmekunder och de är i
stor utsträckning även HFAB:s hyresgäster. Hos HFAB bor mestadels låg- och
medelinkomsttagare. Genom uttagen får de betala ”skatt” flera gånger vilket vi inte tycker är
rimligt. Det är bättre att betala kommunal verksamhet genom kommunalskatt som fördelas
med den kommunala skattesatsen så att de som tjänar mer betalar mer skatt.
HFAB: s och HEM: s vinstkrav ska vara 4 %
Vänsterpartiet vill sänka vinstkraven för Hem till 4 % i snitt under en treårsperiod och
bibehålla detta vinstkrav för HFAB. Med 4 % hålls en affärsmässighet (som är lagstadgad)
och en god ekonomi som ger utrymme för underhåll och investeringar utan att höja taxor.
Halmstad flygplats AB och Destination Halmstad ska avvecklas
Vänsterpartiet vill att flygplatsbolaget avvecklas inom en tidsperiod av 5 år. Flygplatsen ska
avvecklas av miljöskäl och 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
förlustbolag. Dess verksamhet ska flyttas över till kommunal förvaltning samt minska i
omfattning.
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BUDGET
SPECIFIKATION AV VISSA DRIFTSANSLAGSFÖRÄNDRINGAR
VÄNSTERPARTIET JÄMFÖRT MED FEMKLÖVERN
Kommunstyrelse Anslag 031 Stadskontor
Projekt "Effektiv förvaltning"
Besparing stadskontor (till handl detaljplaner)
Friskvård
Höjda lägstalöner (miniminiå 20 000/månad)
Summa kommunstyrelse
Samhällsbyggnadskontor Anslag 299
Handläggare detaljplaner
Kommunal bostadsförmedling
Summa samhällsbyggnadskontor
Anslag 370 Kollektivtrafik
Rabatt månadskort, sommarkort unga och nyanlända, 1 zon
Summa kollektivtrafik
Anslag 320 Gator Park Idrott Teknik- och Fritidsnämnd
Simskola 6-åringar
Simskola vuxna
Summa Gator Park Idrott
Anslag 460 Kulturnämnd
Stärkt kulturell infrastruktur lokaler och scener i Halmstad, ink. Teatern
Volymförändringar
Vård och underhåll offentlig konst
Kulturnatt
Digitala biblioteket
Medborgarcenter Oskarström Vallås Getinge
Satsning fritidsgårdar ytterområden
Fria lokaler för barn och vuxna för icke-kommersiella arrangemang
Summa Kulturnämnd
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2 017

2 018

2 019

0
-2 000
5 000
4 000
7 000

24 700
-2 000
5 000
4 000
31 700

74 700
-2 000
5 000
4 000
81 700

2 000
2 000
4 000

2 000
2 000
4 000

2 000
2 000
4 000

20 000
20 000

20 000
20 000

15 000
15 000

500
500
1 000

500
500
1 000

500
500
1 000

3 000
1 300
700
0
835
1 000
4 000
1 500
12 335

6 000
2 600
700
1 000
835
2 000
4 000
1 500
18 635

6 000
3 700
700
1 000
835
3 000
4 000
1 500
20 735
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Anslag 641 Barn- och ungdomsnämnd grundskola och barnomsorg
Drift nya idrottshallar Oskarström och Snöstorp
Ökat antal förskolor 2 4-avdelnings, hyra för 8 avd
Satsning elevhälsa och specialped
Mindre grupper fritids
Demokratisatsning grundskolan
Återställda besparingar (minskade gruppstorlekar)
Återöppna skola Slättåka Bygg ny skola i Holm
Statlig satsning på personalförstärkning förskola
Statlig satsning på personalförstärkning elevhälsa/specialped
Statlig satsning på personalförstärkning fritids
Summa grundskola och barnomsorg

0
4 400
4 000
6 000
1 000
18 000
0
0
0
0
33 400

0
4 400
4 000
6 000
1 000
18 000
0
0
0
0
33 400

1 100
4 400
4 000
6 000
1 000
18 000
0
0
0
0
34 500

1 000
1 500
1 000
200
3 700

1 000
1 500
1 000
200
3 700

1 000
1 500
1 000
200
3 700

Anslag 130 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Besparing Ökade livschanser
Made by Halmstad (finns i ökade livschanser)
Ökad satsning Sommarkraft
Återställda besparingar
Summa Arbetsmarknadsåtgärder

-8 000
1 100
2 000
1 700
-3 200

-8 000
1 100
2 000
1 700
-3 200

-8 000
1 100
2 000
1 700
-3 200

Anslag 131 Ekonomiskt bistånd UAN
Besparing försörjningsstöd
Summa försörjningsstöd

-7 000
-7 000

-10 000
-10 000

-15 000
-15 000

Anslag 651 Gymnasieskola UAN
Ökad måluppfyllelse gymnasieskolan
Satsning elevhälsa och specialped
Återställda besparingar
Statlig satsning på personalförstärkning
Summa Gymnasieskola

2 000
1 000
9 300
0
12 300

3 000
1 000
9 300
0
13 300

4 000
1 000
9 300
0
14 300

5 000
700
5 700

7 000
700
7 700

7 000
700
7 700

Anslag 649 Kulturskola Barn- och ungdomsnämnd
Sänkta taxor kulturskolan
Satsning El Sistema
Utökad verksamhet
Återställda besparingar
Summa kulturskola

Anslag 661 Vuxenutbildning UAN
Satsning vuxenutbildning
Återställda besparingar
Summa Vuxenutbildning
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Anslag 750 Social Omsorg Socialnämnden
Kriscentrum
Återställd fritid för personer m normbrytande funk.
Återställda besparingar till öppenvård, förebygg och adm stödpers
Ökad rätt till ledsagning jml SoL
Nattcafé för hemlösa bemanning
Statlig satsning på personalförstärkning
Summa Social Omsorg

2 000
1 000
6 800
2 000
1 000
0
12 800

2 000
1 000
6 800
2 000
1 000
0
12 800

2 000
1 000
6 800
2 000
1 000
0
12 800

Anslag 770 Äldreomsorg Hemvårdsnämnden
Volymförändringar generösare bedömning f boende o hemtjänst
Sänkning taxa hemtjänst
Återställd maxtaxa
Avlösningstjänst för anhöriga
Återställda besparingar
Statlig satsning på personalförstärkning
Summa Äldreomsorg

15 000
1 800
1 000
2 000
17 200
0
37 000

30 000
1 800
1 000
2 000
17 200
0
52 000

30 000
1 800
1 000
2 000
17 200
0
52 000

Vänsterpartiet
Sammanställning Vänsterpartiets satsningar
Summa kommunstyrelse
Summa samhällsbyggnadskontor
Summa kollektivtrafik
Summa Gator Park Idrott
Summa Kulturnämnd
Summa grundskola och barnomsorg
Summa kulturskola
Summa Arbetsmarknadsåtgärder
Summa försörjningsstöd
Summa Gymnasieskola
Summa Vuxenutbildning
Summa Social Omsorg
Summa Äldreomsorg
Total skillnad
De statliga satsningarna på ca 51 (71) milj. finns i femklöverns budget
men vi markerar vilka nämnder vi ska satsa på och till vad de ska användas.
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2017
7 000
4 000
20 000
1 000
12 335
33 400
3 700
-3 200
-7 000
12 300
5 700
12 800
37 000

2018
31 700
4 000
20 000
1 000
18 635
33 400
3 700
-3 200
-10 000
13 300
7 700
12 800
52 000

2019
81 700
4 000
15 000
1 000
20 735
34 500
3 700
-3 200
-15 000
14 300
7 700
12 800
52 000

139 035

185 035

229 235
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Sammanställning budget totalt

2017

2018

2019

Resultat Femklövern + "Förändring eget kapital"
V har dock annan/tydligare fördelning av statligt bidrag på 51 milj
V:s satsningar enligt specifikation ovan
Inga särskilda uttag från HFAB och HEM

-77000
-139035
-60000

-92000
-185035
-60000

-101000
-229235
-60000

Den Goda Arbetsgivaren finansierade som Sociala Fonder
Arbetsmarknadsprojekt finansierade som sociala Fonder
Totalt underskott Vänsterpartiets budgetförslag

32000
15000
-229035

36000
20000
-281035

42000
25000
-323235

Hela underskottet finansieras ur Kommunens Eget Kapital
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SPECIFIKATION AV INVESTERINGSANSLAGSFÖRÄNDRINGAR
VÄNSTERPARTIET JÄMFÖRT MED FEMKLÖVERN
Totalt

2 017

2 018

2 019

110 000
50 400
-80 000
20 000
5000
6 000

5 000

60 000

45 000

-65 000

-50 000

-25 000
5 000

5 000
2 000

2 000

2 000

500
50 000

500
10 000
-42 500

25 000
37 000

15 000
42 000

3000
3000
9000
15 000

1 000
1 000
3 000
5 000
10 000

1 000
1 000
3 000
5 000
10 000

1 000
1 000
3 000
5 000
10 000

3000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Anslag 460 Kulturnämnd
Utbyte av belysning Mjellby
Mötesplats Getinge
Teleskopläktare
RWC Mahult
Summa Kulturnämnd

835
1037
2000
1000

835
1 037
2 000
1 000
4 872

Anslag 641 Barn- och ungdomsnämnd grundskola och barnomsorg
Komtek
Inventarier 8 nya förskoleavdelningar
Summa grundskola och barnomsorg

100
1400

100
1 400
1 500
48 000

53 000

Kommunstyrelse Anslag 031 Samhällsbyggnadskontor
Äldreboende, inkl särskilt boende, Eldsberga & Getinge, totalt 50 platser
Förskolor, 8 nya förskoleavdelningar
Södra infarten
Lilla torg
Åtgärder för Bastionen
Klimatanpassningsåtgärder och översvämningsåtgärder
Grundskoleutbyggnad inklusive:
Om- och tillbyggnad Andersbergskolan F-6
Ny skola Holm F-3
Ny grundskola Östra stadsdelarna 500 elever
Mjellby konstmuseum, utredning - framtida användning av Mjellby
Idrottshallar i Snöstorp och Oskarström
Summa kommunstyrelse
Anslag 320 Gator Park Idrott Teknik- och Fritidsnämnd
Lekplatsförnyelse
Offentlig belysning, extra trygghetsssatsning
Cykelplan 2010, extra trygghessatsning inklusive landsbygd
Infrastruktursatsning bussar
Summa Gator Park Idrott
Anslag 209 Förvaltningsfastigheter Fastighetsnämnd
Solvärmelösningar kommunala lokaler

Totalt förändrad investeringsbudget

-25 128
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