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Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi vill ha ett samhälle
fritt från varje form av förtryck och vars grund är demokrati, jämlikhet, solidaritet och ekologisk
hållbarhet. Ett samhälle med stora klyftor och segregation skapar grogrund för otrygghet och rasism. Därför är vår kamp för jämlikhet också antirasistisk.
Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som håller ihop. I Halmstad ska alla människor vara fria att
bestämma över sina egna liv. Vi vill att Halmstad ska vara en kommun där vi tillsammans känner
trygghet, där vi har en välfärd att lita på och där det förs en politik som tar klimatutmaningen på
allvar.
Halmstad är en av Sveriges absolut rikaste kommuner och har därför stora möjligheter att skapa en
kommun där alla invånare ges jämlika förutsättningar - tyvärr är det inte så idag. År efter år har det
borgerliga styret (M+L+C+KD+SPI+MP) i kommunen lagt pengarna i skattkistan istället för att
göra satsningar på välfärden. Om det borgerliga styret får fortsätta väntar fortsatta stora besparingar
på vår gemensamma välfärd. Besparingar som kommer göra att klyftorna kommer att öka. Samtidigt är delar av välfärden i Halmstad privatiserad och utom demokratisk kontroll. För det nuvarande
styret är vinstintresset inom äldreomsorg, skola och social omsorg viktigare än människors behov
av välfärd utifrån sina behov i hela kommunen. För Vänsterpartiet är detta ohållbart i en segregerad kommun med redan ojämlika livsvillkor. Istället behöver Halmstad en vänsterpolitik som ökar
jämlikheten.Vi behöver en kommun som är till för alla – inte bara de rika. För att det ska ske krävs
vänsterpolitik.
Vi vet att vänsterpolitik fungerar. Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden fått igenom
fler än 80 reformer i statsbudgeten som vänt utvecklingen i Sverige och ökat jämlikheten. Det handlar om allt från 10 miljarder till välfärden, avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, gratis medicin för barn
och höjda studiemedel för studenter. Alla dessa reformer har vi fått ta del av också här i Halmstad.
Från och med detta sommarlov kommer unga runt om i Sverige resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken. I Göteborg där Vänsterpartiet är med och styr ser vi hur försöken med kortare arbetsdag avlöser varandra. I vår grannkommun Hylte inför man inte bara avgiftsfri kollektivtrafik för unga hela
året, utan också avgiftsfri kulturskola. När Vänsterpartiet är med och styr ökar jämlikheten. Självklart går detta i Halmstad också. Vänsterpartiet vill se ett styre som återför välfärden i gemensam
regi, ökar resurserna till verksamheten och för en hållbar personalpolitik. Vänsterpartiet är en garant
att en sådan politik förs.
Detta är välbehövliga och otroligt viktiga reformer som gör samhället mer jämlikt och rättvist, men
efter borgarnas årliga skattesänkningar på 140 miljarder under sin tid i regeringsställning, har tyvärr
mycket raserats. Vi ska därför behålla ambitionen att vilja göra ännu mer genom att kräva mer
jämlikhet, minskade inkomst- och klassklyftor och med mål om ett samhälle helt fritt från förtryck.
Som det enda riktiga vänsteralternativet i dagens politik ska vi profilera oss genom att alltid uttrycka
och visa att vi vill ha otroligt mycket mer än det som reformerna landade i. Vi vill ha jämlikhet på
riktigt och därför måste vi visa på och påminna om att ett socialistiskt samhälle som alternativ är
fullt möjligt när den politiska viljan och ambitionen finns.
Detta är Vänsterpartiet Halmstads kommunpolitiska program för mandatperioden 2019–2022. I
programmet presenterar vi våra förslag för ett Halmstad för alla - inte bara för de rika.
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FÖRSKOLA OCH SKOLA
Skolan har en unik möjlighet att utjämna klasskillnader. Halmstads kommuns skolor ska vara likvärdiga och erbjuda en hög
kvalitet på utbildningen.
Föräldrar och barn ska kunna lita på att den närmsta skolan ger
en bra utbildning. När barn av olika skäl inte klarar undervisningen ska skolan ha resurser att stötta extra. För många barn
fungerar inte detta idag. Det fria skolvalet, ett dåligt fungerande
betygssystem och brist på resurser gör att skolan inte klarar av
sitt uppdrag.
Utbildningen i Halmstads skolor ska präglas av tilltro till barnens förmågor och vilja att utvecklas och främja ett livslångt
och lustfyllt lärande, oavsett vilken stadsdel eller kommundel vi
bor i. Föräldrarnas utbildningsnivå eller var i kommunen vi bor
ska inte avgöra hur bra skola barnen går 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 tillräckliga resurser och högre personaltäthet.
En likvärdig förskola och grundskola betyder inte likformighet.
Vänsterpartiet förespråkar olika typer av pedagogiska inriktningar bland förskolorna och skolorna i kommunen. Det kan
vara allt från utomhuspedagogiskt inriktade förskolor, Reggio
Emilia-inspirerade förskolor och Montessori, till profilskolor
och -klasser i grundskolan inom exempelvis idrott eller kultur.
Skolor och förskolor kan även vara olika stora – vi förespråkar
en blandning av mindre och större enheter. Barns och elevers
trygghet ska alltid väga tungt när storleken på en förskola eller
skola beslutas.

En jämlik förskola för alla
Förskolan har långsiktigt positiva effekter både på barns lärande
och utveckling. Barn som går inte går i förskolan får det därför
svårare i grundskolan. Störst påverkan har förskolan på barn
vars föräldrar har låg utbildning.
Förskolan i Halmstad ska kännetecknas av lärande, lek och
trygghet, med personal som har rätt förutsättningar. För att kunna leva upp till detta krävs en högre personaltäthet och mindre
grupper. Personalen behöver dessutom tillräckligt med schemalagd planeringstid.
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Långsiktig strategi för
att uppnå Skolverkets
rekommenderade nivåer i
förskolan
Rätt till 30 timmars förskola senast 2022

Mer flexibla öppettider i
förskolan

Avigftsfri förskola för
barn i hushåll med inkomst under 25 000 kr

Vänsterpartiet är medvetna om den svåra situation som Halmstad kommun är i när det gäller utbyggnadstakten av förskoleplatser runt om i kommunen. Planeringen av förskolor har länge
präglats av brist på framförhållning. I ett växande Halmstad leder detta till för stora barngrupper, stora pedagogiska utmaningar och problem med lokaler som är undermåliga. Detta har även
lett till att barn inte får tillgång till förskola i sitt närområde
inom de 4 månader som lagen föreskriver. För att undvika detta
i framtiden krävs en långsiktig strategisk planering av förskolor
som möter behoven. Vänsterpartiet vill att kommunen tar fram
en strategisk plan för hur de tillfälliga och undermåliga lokalerna kan ersättas med permanenta och ändamålsenliga förskolor.
Vi vill att planen skall medföra en minskning av barngruppernas
storlek till Skolverkets rekommenderade nivåer om 6–12 barn
per avdelning för de yngsta och 9–15 barn för de äldsta barnen.
Senast 2028 ska planens intentioner vara uppfyllda. Planen ska
även möjliggöra för att ge alla barn rätt till 30 timmars förskola
senast 2022.
Förskolan finns till för barnen och behöver i större utsträckning anpassas till barns och föräldrars verklighet och dagens
arbetsmarknad. Idag finns det i varje skolområde en förskola
med något mer flexibla öppettider. Vänsterpartiet vill öka dessa
öppettider, så att de än mer anpassas efter behoven.
Tidigare var avgiften för förskola i Halmstad mer progressiv
så att de med låga inkomster hade en lägre taxa. Vänsterpartiet
vill avskaffa avgiften för förskola för barn vars vårdnadshavares
sammanlagda månadsinkomst understiger 25 000 kronor.

Fritids - en pedagogisk verksamhet

Ökade resurser till fritids

Fritidshemmet ska vara en meningsfull pedagogisk verksamhet
med rätt förutsättningar att möta barn i alla åldrar. Därför behöver gruppstorleken på fritidshemmen minska. Andelen personal
med pedagogisk utbildning i fritidshemmen är dessutom ojämnt
fördelad i kommunen. Vänsterpartiet föreslår ökade resurser för
att minska antalet barn per grupp och föreslår satsningar för att
öka andelen behöriga i fritidshemmen.

En jämlik skola i hela kommunen
Som en effekt av bostadssegregationen i Halmstad, det fria skolvalet och otillräckliga resurser under längre tid varierar skolornas förutsättningar. Många skolor uppnår goda resultat i olika
mätningar, medan andra har brister. Antalet icke-behöriga elever
till gymnasiet ökar. Detta är oacceptabelt.
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Jämlik fördelning av resurser till skolor

Fokus på tidiga insatser
för barn och elever i behov av särskilt stöd
Läxhjälp med utbildade
lärare på samtliga skolor

Fler skolor med olika
profiler

Avgiftsfri kollektivtrafik
för alla upp till 19 år

Den bristande likvärdigheten drabbar arbetarklassens barn
hårt och befäster och förvärrar den redan utbredda ojämlikheten i Halmstad. För att ändra på det ska mer resurser satsas
på de grundskolor som är i behov av det. Vänsterpartiet vill
se över sättet hur vi fördelar resurser i skolan och förskolan så
att resurserna hamnar där de behövs. Det är viktigt att satsa på
just grundskolan så att fler elever blir behöriga till nationella
program på gymnasiet. Samtidigt behöver för- och grundskolan
se över organiseringen av stöd till barn och elever i behov av
särskilt stöd. Tidiga insatser är nyckeln till lika möjligheter.
En annan insats som främjar likvärdigheten är att läxhjälp finns
tillgänglig på samtliga skolor med utbildade lärare. Vänsterpartiet vill tillföra grundskolan resurser så att också fler nyanlända
når godkända betyg och blir behöriga till ett gymnasieprogram.
Eleverna i Halmstads kommun ska också i så stor utsträckning
det är möjligt kunna gå i en skola nära hemmet. Samtidigt kan
skolorganisationen till viss del främja integration. Vi vill satsa
på skolor med olika profiler runt om i Halmstad med gemensamt elevintag, likt dagens musikklasser på Östergårdsskolan.
För att alla elever i kommunen, oavsett bostadsområde också i
praktiken ska ha möjlighet att söka till skolor med exempelvis
olika profiler, vill Vänsterpartiet att alla unga upp till 19 år ska
kunna åka buss avgiftsfritt inom kommunen.

Feministiskt perspektiv

Fler genuspedagoger i
skolan

Feministiskt självförsvar
på högstadiet och gymnasiet

Olika förväntningar och krav ställs på barn och unga beroende
på vilket kön de tillhör. Vem som tar och ges utrymme i klassrummet, skillnader i betyg och den psykiska hälsan ser olika ut
på grund av kön. I arbetet med att utplåna orättvisor är genuspedagogik viktigt. Halmstad kommun ska utveckla sitt arbete
genom att anställa fler jämställdhetsutvecklare och genuspedagoger. Dessa har en given roll för att ge utbildning och stöd till
personalen i förskola och skola men behövs också finnas i den
dagliga verksamheten. Förskola och skola ska arbeta aktivt för
att motverka gamla normer och ge alla barn och elever rätt till
en identitet som inte begränsas av kön. Det är viktigt att alla
som arbetar med våra barn och unga har god kunskap om genus.
Detta för att kunna bemöta alla elever, oavsett könstillhörighet
eller sexuell läggning, medvetet och med respekt. Det är också
viktigt att eleverna under hela sin skoltid får möta personal av
olika kön.
Vänsterpartiet vill införa femimistiskt självförsvar på högstadiet
och i gymnasieskolan som ett led i att stärka självförtroendet
och kunskap om sina rättigheter bland alla som identifierar sig
som tjejer. Såväl tjejer som killar behöver arbeta med normer,
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självbild, könsroller, härskartekniker och bemötande av varandra.

Modersmålsundervisning

Stärk modersmålsstödet
i förskolan

Alla elever har rätt till undervisning på jämlika villkor och
därför vill Vänsterpartiet att alla elever ska få undervisningen
på ett språk de förstår. Rätten till modersmål handlar om rätten
till sin identitet. En bra språkförståelse på modersmålet är en
förutsättning för lärande och gör det dessutom lättare att lära
sig nya språk. Vänsterpartiet vill att undervisningen och studiehandledning på modersmålet i större utsträckning ska vara en
integrerad del av den ordinarie skolverksamheten, från förskola
till gymnasieskola. Alla kommunens elever, oavsett bostadsort,
ska ha lika rätt att få modersmålsundervisning i sin närmiljö
under ordinarie skoltid eller i direkt anslutning till denna. Vi vill
stärka modersmålsstödet redan från förskolan.

Elevhälsa och skolmiljö

Förbättra arbetsmiljön i
skolan

Vänsterpartiet vill sätta elevhälsan och arbetsmiljön för barn,
elever och personal i centrum. Den psykiska ohälsan bland barn
och unga ökar och därför vill Vänsterpartiet göra satsningar för
att förbättra arbetsmiljön, både för elever och personal inom
skolan. Alla elever har rätt att känna sig trygga oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation.
Skolan måste därför få resurser för att på ett så bra och effektivt
sätt som möjligt se till diskrimineringslagstiftningen följs.

En jämlik elevhälsa i hela
kommunen

Alla elever har rätt att i sin direkta närhet, och vid behov, ha tillgång till elevhälsopersonal som skolsköterska och kurator. Även
läkare och psykolog ska vara lättillgängligt. Elevhälsoteamen
ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och ska bistå både
elever och lärare med sin specialkunskap.

Avgiftsfri frukost i grundskolan och till självkostnadspris i gymnasiet

För att ge alla elever en god start på dagen på jämlika villkor
vill Vänsterpartiet att eleverna i grundskolan ska ha möjlighet
att kostnadsfritt äta ett frukostmål och att detta i gymnasieskolan erbjuds till självkostnadspris.

Gymnasieskolan - steget ut i vuxenlivet
Halmstad ska erbjuda en stor variation av gymnasieprogram
med hög kvalitet. Gymnasieskolan ska på ett bra sätt förbereda
unga vuxna för arbetslivet och/eller vidare studier.
Kommunen står inför stora utmaningar inom olika yrkeskategorier. Bland annat står vi inför en stor brist på både undersköterskor och barnskötare. Trots detta kan vi se att antalet sökande
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Anställningsgaranti för
undersköterskor och
barnskötare

Erbjud körkort på fler
gymnasieutbildningar

Stärk studie- och
yrkesvägledningen i både
grundskola och gymnasium

Intensifiera jämställdhetsarbetet på gymnasiet

Bygg gymnasieskola på
högskoleområdet

till dessa gymnasieprogram minskar. Genom att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare ska denna utveckling vändas.
Ett sätt att göra detta är att lyfta och höja undersköterskors och
barnskötares status genom att erbjuda fast anställning för de
elever som går ut omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet med fullständiga betyg och goda referenser från sin
praktik. Vänsterpartiet vill också göra andra särskilda satsningar
för att få fler att välja yrkesprogram. Ett exempel skulle kunna
vara att erbjuda körkort på fler utbildningar. Det handlar vidare
om att lyfta studie- och yrkesvägledningen i grundskolan, så att
eleverna ser yrkesutbildningar inom omsorgen som alternativ.
Vänsterpartiet vill se ett stärkt samarbete mellan studie- och
yrkesvägledarna och den ordinarie undervisningen i både grundoch gymnasieskolan. Vi vill se en jämnare fördelning mellan
könen på de olika gymnasieprogrammen. Här spelar studie-och
yrkesvägledarna i grundskolan en viktig roll. Hur man arbetar
med genus och andra normer i den ordinarie undervisningen är
också viktigt. Idag ser många tjejer, trots intresse, inte traditionellt manliga yrkesutbildningar som alternativ. Ett intensifierat
jämställdhetsarbete på gymnasiet är av vikt, exempelvis för att
fler tjejer ska känna sig hemma framförallt på de idag manligt
dominerade gymnasieprogrammen.
Elevantalet i Halmstad fortsätter att öka och vi ser ett Halmstad
som växer. När det blir aktuellt med en fjärde- och eventuellt
femte gymnasieskola, står vi fast vid att någon av dessa ska
etableras i anslutning till högskoleområdet, detta för att stärka
kopplingen till högskolan och dess verksamhet.

ARBETSMARKNAD OCH
VUXENUTBILDNING
Arbete för alla
Vänsterpartiets utgångspunkt är att alla människor har rätt till
ett arbete och egen försörjning. Det innebär en lön som går att
leva på och rimliga arbetsvillkor. I Halmstad ska alla invånare, oavsett bakgrund, kön eller funktionalitet, ha möjlighet till
ett livslångt lärande med goda möjligheter att välja utbildning
och/eller praktik för att kunna förändra sin arbetssituation och
försörjning.

Utbildning eller arbete till
unga arbetslösa inom 30
dagar

Det ska finnas tillräckligt stöd för framförallt unga att komma in
på arbetsmarknaden eller komma vidare till studier. Det innebär
satsningar på studie- och yrkesvägledning men också tillräckligt
stöd och hjälp från bland annat kuratorer. Vänsterpartiet vill att
unga arbetslösa inom 30 dagar ska erbjudas sysselsättning eller
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Använd upphandling som
verktyg för att få fler i
arbete

Daglig verksamhet i kommunal regi

studier. Detta kan göras genom att erbjuda arbete eller praktik
inom kommunens egna verksamheter eller genom utbildning
inom exempelvis ett bristyrke. Kommunen ska också använda
upphandling som ett verktyg. Vid upphandling av leverantörer
ska kommunen ställa krav på att dessa tar emot praktikanter,
trainees eller lärlingar. Vänsterpartiet menar att det är viktigt
att använda upphandling som ett medel för att få människor i
arbete.
För Vänsterpartiet är det också viktigt att de kommuninvånare
som får sin inkomst av ekonomiskt bistånd får ett kvalificerat
stöd. Detta stöd ska bland annat kan hjälpa till att öka den enskildes självkänsla och på sikt leda till att man får en utbildning
eller ett eget arbete och kan försörja sig själv
.
För dem av oss som av olika skäl inte kan arbeta på den reguljära arbetsmarknaden ska det finnas en välutvecklad kommunal
verksamhet med daglig sysselsättning.

Vuxenutbildning och SFI
Vuxenutbildning i egen
regi utan vinstintresse
och med fler platser

Vuxenutbildningen ska ske i offentlig regi utan vinstintresse och
utökas med fler studieplatser. Vänsterpartiet skulle vilja se att
vuxenutbildningen i första hand låg på regional nivå. Vuxenutbildningen behöver vara av hög kvalitet och erbjuda utbildningar framförallt inom bristyrken i välfärden men också inom
andra bristyrken, exempelvis inom byggområdet. Precis som i
den vanliga gymnasieskolan vill Vänsterpartiet införa en anställningsgaranti för dem som utbildar sig till undersköterskor och
barnskötare.

Anpassa SFI efter den
enskilde och utveckla
yrkes-SFI

SFI behöver förstärkas och ännu mer anpassas efter den enskildes behov. Vänsterpartiet vill utveckla yrkes-SFI för att fler ska
kunna komma ut på arbetsmarknaden snabbare, framförallt på
de områden där det finns ett stort behov.

Kommunen som arbetsgivare
Personalen är kommunens viktigaste resurs. Kommunen är
Halmstads största arbetsgivare och står inför gigantiska behov
av personal inom många välfärdsyrken, både beroende på pensionsavgångar och brist på personal med rätt kompetens inom
olika personalgrupper, men också för att organisationen är för
slimmad, vilket leder till sjukskrivningar.
En feministisk personalpolitik
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Halmstads kommuns personalpolitik ska vara feministisk och
inriktas på att minska klyftorna mellan kvinnor och män. Det
kan handla om allt från arbetsvärdering, löneutveckling till
möjligheten till en hållbar heltid. Vänsterpartiet vill att personal-

politiken ska vara en nyckelfråga med mycket hög prioritering
under mandatperioden.
Rätt till heltid för alla,
med hållbara arbetsvillkor och utan delade turer.

Inga bemanningsföretag
inom kommunal verksamhet

Halmstads kommun ska vara en förebild som arbetsgivare, där
normen för anställning vara heltid med hållbara arbetsvillkor.
Det innebär att visstidsanställningar bara får förekomma av
speciella skäl samt att delade turer inte får förekomma. Personalen ska inte behöva jaga timmar för att uppnå sin rätt till heltid.
Det är arbetsgivarens ansvar, att tillsammans med personalen
och de fackliga organisationerna, skapa hållbara arbetsvillkor
och en god arbetsmiljö i kommunens alla verksamheter. Genom att erbjuda hållbara arbetsvillkor, en god arbetsmiljö och
rättvis löneutveckling för personalen skapas förutsättningar för
en verksamhet där personal trivs och stannar kvar. I en sådan
verksamhet finns det inte plats för bemanningsföretag.
Kommunens personal behöver fler arbetskamrater för att utföra
sina livsviktiga uppdrag inom allt från omsorgsarbete till utbildning.

Öka det administrativa
stödet för socialsekreterare

Ökade krav på dokumentation har lett till att exempelvis socialsekreterare inte i tillräcklig stor utsträckning kan ägna sig åt att
stötta sina klienter. Att öka det administrativa stödet för bland
annat denna personalgrupp skulle kunna minska stress och höja
kvaliteten på verksamheten.

Inför ett allmänt likvärdigt friskvårdsbidrag

All personal i Halmstads kommun ska erbjudas den kompetensutveckling och handledning som en har behov av. Personal som
exempelvis vill vidareutbilda sig ska i ännu större utsträckning
kunna göra det utan löneavdrag. Genom att införa generationsväxlingsprogram kan äldre medarbetare gå ner i arbetstid samtidigt som de lär upp yngre kollegor. Samtidigt ska ett likvärdigt
allmänt kommunalt friskvårdsbidrag återinföras.

Lita på personalen
New Public management (NPM) och konkurrensutsättningen av
delar av välfärden har lett till en utveckling med minutstyrning,
fler led av chefer, ökat krav på dokumentation och kontroll av
verksamheten, istället för tillit. Det finns i Halmstad, precis som
i övriga Sverige, en vilja att vända denna utveckling. För detta
krävs det tydliga politiska beslut.
Öka personalens inflytande över det egna arbetet,
exempelvis genom intraprenader

Personalens inflytande över det egna arbetet ska öka. Tillsammans med brukarna, inom exempelvis äldreomsorgen, ska
personalen styra över omsorgen och tidsanvändningen. Att låta
fler verksamheter gå över till att vara intraprenader ökar också
makten och inflytandet hos personalen. Vänsterpartiet vill för att
utveckla delaktigheten låta personalgrupper tillsammans utveck7

la metoder för att planera och utföra det egna arbetet utifrån
kommunens verksamhetsplaner.

Ökad chefstäthet på golvet

Öka chefstätheten i personaintensiva verksamheter

Många förstalinjens chefer har idag alltför stora underställda
personalgrupper och kan därför inte alltid ge det stöd till sin
personal som behövs inom verksamheten. Vänsterpartiet vill
därför öka chefstätheten inom personalintensiva verksamheter
som förskola, skola och äldreomsorg.

Arbetstidsförkortning
Vänsterpartiet driver frågan om kortare arbetstid, som 6 timmars
arbetsdag, med bibehållen lön på alla politiska nivåer. Arbetstidsförkortningen skapar mindre stress, färre sjukskrivningar
och ger fler möjlighet att arbeta fram till pensionen och därför
en högre pension. Vi vet att kvinnors livslön oftast är lägre än
mäns för att en ofta arbetar ofrivillig deltid.
Inför 6 timmars arbetsdag på minst en större
kommunal arbetsplats

Vänsterpartiet vill att kommunen under mandatperioden påbörjar införandet av kortare arbetstid. Vänsterpartiet Halmstad
vill att minst en större arbetsplats inom kommunen ska införa 6
timmars arbetsdag under mandatperioden. Om Vänsterpartiet på
riksnivå får igenom sitt förslag att alla kommuner och landsting
ska införa detta på minst en arbetsplats med statligt stöd, innebär detta att vi i Halmstad ska införa detta på minst en arbetsplats till. För oss är personal inom äldreomsorg, social omsorg,
förskola och socialtjänst prioriterade.

Inrätta en kommunal fond
för arbetstidsinovationer

Vänsterpartiet vill dessutom införa en kommunal fond för försök med olika typer av arbetstidsinnovationer där förvaltningar
och verksamheter kan söka medel.

En kommunal lönepolitik för ökad jämlikhet
Minska löneskillnaderna

Inför en jämställdhetspott för att höja lägstalönerna
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Vänsterpartiet vill minska löneskillnaderna i kommunen och
höja lönerna för dem som tjänar minst. Det är inte rimligt att
chefer på hög nivå i organisationen har bättre löneutveckling än
övriga medarbetare. Vi menar också att de med höga löner måste avstå större löneökningar till förmån för de som tjänar minst.
Vänsterpartiet vill att kommunen arbetar strategiskt för att minska de systematiska löneskillnaderna mellan kvinnor och män
och för att komma till rätta med oskäliga löneskillnader. Det kan
handla om personal som arbetat länge inom exempelvis förskolan och som halkar efter i löneutvecklingen. Vi vill också införa
en jämställdhetspott för att höja lägstalönerna i kommunen.

UPPHANDLING
Ställ sociala och ekologiska krav vid upphandlingar

Halmstads kommun köper in och upphandlar varor för mångmiljonbelopp varje år. Vid upphandlingar ska kommunen ställa
klimatkrav och krav på schyssta arbetsvillkor. Vänsterpartiet vill
att kommunen använder sig av Vita jobb-modellen. Vid samtliga
upphandlingar ska kommunen ställa krav på arbetsvillkor som
motsvarar svenska kollektivavtal och meddelarfrihet. Kommunen ska även arbeta för att andelen socialt hållbara upphandlingar ökar och att tydliga krav på miljö- och djurskyddsvillkor
ställs. Vänsterpartiet vill underlätta för sociala företag att delta i
upphandlingar. För detta ändamål vill vi att kommunen använder sig av modellen reserverad upphandling.

ÄLDRE
Högre grundbemanning i
äldreomsorgen

Inga privata vinster i äldreomsorgen

Vänsterpartiet vill ha en välfärd att lita på hela livet. Detta kräver ekonomiska resurser och en högre grundbemanning i äldreomsorgen. Äldreomsorgen i Halmstad ska utgå från den enskildes behov, inte styras av hemvårdsnämndens ständiga sparkrav.
I Halmstad ska resurserna gå till äldreomsorg, inte till vinster i
privata bolag eller stora kontrollapparater som krävs när delar
av äldreomsorgen är i privat regi. Den moderna välfärdsteknologin skapar nya möjligheter men får inte vara en orsak i sig till
exempelvis lägre bemanning.

En god äldreomsorg

Öka jämlikheten i äldreomsorgen. - En god
äldreomsorg istället för
en skälig

Äldre i behov av omsorg har enligt lag rätt till en skälig levnadsstandard. För en högre kvalitet och trygghet i äldreomsorgen, och till viss del mindre administration, vill Vänsterpartiet
att Halmstad kommuns äldreomsorg istället ska utgå från en god
levnadsstandard för personer med biståndsbedömd äldreomsorg.
Detta är en frihetsreform för den äldre, då den äldres behov och
önskemål i högre grad kommer att kunna tillgodoses. Det är
också en jämlikhetsreform, eftersom den som idag har råd med
mer hjälp kan köpa denna privat, medan exempelvis fattigpensionärer är hänvisade till det som erbjuds av kommunen.

Inflytande för brukare och personal

Inför Skönsmomodellen
inom äldreomsorgen

Vänsterpartiet verkar för en verklig valfrihet. Inom äldreomsorgen innebär det att det är den med äldreomsorg som själv tillsammans med den dagliga personalen och anhöriga kan avgöra
den enskildes behov. Vi vill vill att den äldre tillsammans med
personalen inom hemtjänsten ska planera hur de individuella
insatserna ska se ut och läggas upp, enligt den så kallade Skönsmo-modellen. Vänsterpartiet vill också att fler äldreboenden och
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hemtjänstgrupper övergår till intraprenad, där personalen har
ansvar för såväl ekonomi som verksamhet och hur denna läggs
upp.

Plats på äldreboende utan vinstintresse när
du behöver
Verklig valfrihet inom
äldreomsorgen

Avskaffa lagen om valfrihet (LOV)

Äldreboenden i Eldsberga, Getinge och Trönninge

När du blir gammal ska du i större utsträckning kunna bo kvar
i ditt närområde. Det ska finnas möjlighet till äldreboende både
i stad och på landsbygd. Vänsterpartiet vill att det ska finnas
kommunalt, eller andra icke vinstdrivna, äldreboenden runt om i
kommunen.
Det borgerliga införandet av lagen om valfrihet (LOV) har gjort
att kommunen tappat kontrollen över var och när det behövs
byggas äldreboenden. Som en följd av detta kan vi se flera
vinstdrivna LOV-boenden i centrala staden samtidigt som de
kommunalt drivna äldreboenden i Getinge och Eldsberga samt
på Patrikshill lagts ned, trots stora protester. Detta är varför vi
vill avskaffa LOV och med det vinstintresset i äldreomsorgen.
Att inte tvingas till privat drivna boenden i centrum är en del av
den verkliga valfrihet som vi förespråkar.
Vänsterpartiet vill att det ska planeras för äldreboenden i både
Getinge och Eldsberga, samt att kommunen fullföljer planerna
för ett äldreboende i Trönninge.
Idag får inte alla som vill plats på äldreboende med bistånd
eftersom en inte anses ha tillräckliga skäl. Istället hänvisas en
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
på sikt skulle sänka kostnaden för hemtjänst i kommunen.

Sänkta taxor i hemtjänsten

Maxtaxa på 100 kronor
per timme för hemtjänst

Vänsterpartiet vill ha låga taxor i de kommunala verksamheterna och vill därför sänka dessa inom hemtjänsten. Det är rättvisare att betala gemensamt via skattsedeln än med taxor som slår
olika hårt mot olika inkomstgrupper. För oss är detta en feministisk fråga eftersom det framförallt är kvinnor som har låga
pensioner. Vi vill ha en maxtaxa på hemtjänsten på 100 kronor
per timme.

Stöd till anhöriga
Idag vårdar många, framförallt kvinnor, sina anhöriga. Majoriteten av all omsorg i Sverige utförs av anhöriga som alltför länge
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Utöka avlösningen för
anhöriga till 30 timmar
per månad.
Inrätta ett anhörigcenter i
Halmstad

dragit 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 dessutom införa ett
anhörigcenter i Halmstad där kompetens och stöd finns samlat
under ett tak.

STÖD NÄR DU BEHÖVER
I Halmstad ska alla människor ha rätt att leva ett värdigt liv, fritt
från fattigdom.

Öka resurserna till socialtjänsten

I kontakt med Socialtjänsten ska alla känna att de vid varje tillfälle blir bemötta med respekt och utifrån sina egna individuella
behov. I kontakten med socialtjänsten är individen i en beroendesituation. Rättssäkerheten måste därför fungera. Socialsekreterarna måste ha bra förutsättningar att utföra sitt arbete, annars
fungerar inte myndighetsutövningen och personer som behöver
stöd riskerar att hamna i kläm Detta kräver att socialtjänstens
personal har den tid och de resurser som krävs. Det förebyggande sociala arbetet måste alltid prioriteras.

Försörjningsstödet

Höj försörjningsstödet

Vänsterpartiet vill se över försörjningsstödet, så kallat ekonomiskt bistånd. Exempelvis högtider kan vara en pressad situation för många familjer. Den skäliga nivån som ska finnas enligt
Socialtjänstlagen lag menar Vänsterpartiet inte uppfylls i Halmstad. I Halmstad ska ingen vara beroende av välgörenhet.Vi ser
därför ett behov av att höja det ekonomiska biståndet.

Inget vinstintresse i verksamheten
Inga vinstintressen i verksamheten

I Halmstads kommun ska det inte finnas något vinstintresse
inom välfärden. Det innebär att varken exempelvis gruppbostäder eller HVB-hem ska drivas av vinstdrivande bolag. Istället ska privatiserade boenden vara i offentlig regi, eller annan
icke-vinstdrivande form.

Öppenvård
I Halmstad lever alltför många invånare med missbruk av alkohol och/eller narkotika, ofta i kombination med andra fysiska eller psykiska problem. Så kallad samsjuklighet är vanlig.
Halmstads kommun 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
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Ökade satsningar på
öppenvården

på lättillgänglig öppenvård utan biståndsbeslut och med ett
förebyggande perspektiv är inte längre tillräckliga utan behöver
utökas.

Våld i nära relationer
Mäns våld mot kvinnor är en av de yttersta konsekvenserna
av vårt patriarkala samhälle. Våldet drabbar även de barn som
befinner sig i utsatta uppväxtmiljöer där de blir vittnen till våld.
Barn får även ta konsekvenser av missbruk i familjen.
Stärk Kriscentrum

Kriscentrum i Halmstads kommun vänder sig till personer som
bevittna, utsätts eller utför våld i nära relation. Kriscentrums
verksamhet behöver förstärkas för att i större utsträckning
kunna nå fler och ha en öppen verksamhet, men också för att ge
information, utbildning och stöd till alla verksamheter i kommunen.
Alla kommunens verksamheter och personal måste ha kunskap
om våld i nära relationer för att kunna agera förebyggande och
uppmärksamma när någon blir utsatt.

Stärk det förebyggande arbetet för barn och
unga
Inför en social investeringsfond för förebyggande arbete med barn och
unga inom socialtjänsten

Vänsterpartiet vill stärka folkhälsoarbetet och införa en social
investeringsfond för förebyggande arbete med barn- och unga
inom socialtjänsten. Genom satsningar som innebär att en når
barn och unga och deras familjer tidigt skapas förutsättningar
för att i framtiden minska kostnader för placeringar och minimera dyra insatser i vård och skola. Vi är övertygande om att en
sådan fond på längre sikt, är en vinst både för individen och för
ett jämlikare samhälle.

Allas rätt till tak över huvudet

Ökade resurser för verksamhet för hemlösa

På många håll inom det sociala området ser vi hur civilsamhället får ta över ansvaret för frågor som det offentliga ansvarar för.
Ett tydligt exempel i Halmstads kommun är hemlösheten, där
Nattcafé för hemlösa, utan tillräckliga resurser från det offentliga, i mångt och mycket fått ta över ansvaret för människor som
helt saknar tak över huvudet. Ett sådant arbetssätt är inte hållbart i ett välfärdssamhälle.
Många av de som är hemlösa står mycket långt från bostadsmarknaden och att bara bygga fler bostäder löser inte hela
problemet. Psykisk ohälsa och missbruk är vanligt förekom-
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Inrätta en central samordningsfunktion för
arbete mot hemlöshet

mande. Det är kommunens ansvar att ge människor tak över
huvudet. Detta ansvar kan inte lämnas över till civilsamhället.
Vänsterpartiet vill att kommunen dels ger tillräckliga resurser
för verksamhet för hemlösa, samt att kommunen inför en central
samordningsfunktion för arbete mot hemlöshet.

Ensamkommande flyktingbarn
I Halmstad, och i många andra kommuner, blir unga ensamkommande som blir uppskrivna i ålder till 18 år av Migrationsverket
i princip genast av med sitt boende och sin gode man. Detta
trots att beslutet inte vunnit laga kraft och att många utredningar
dessutom är undermåliga. Många olika instanser, exempelvis
JO, har kritiserat denna hantering av unga människor. Vänsterpartiet delar denna uppfattning. För individen kan uppskrivningen i ålder innebära flytt till ett boende i en helt annan del
av Sverige, tillsammans med vuxna, trots att hen har både sin
skolgång och sitt sociala sammanhang i Halmstad.

Behåll ansvaret för unga
ensamkommande i kommunen

Regeringen har avsatt pengar till kommunerna för att fler unga
ska kunna stanna kvar i sin kommun. Än så länge har Socialnämnden i Halmstad inte velat använda bidraget till det som det
är tänkt att användas till: att låta de unga stanna i kommunen.
Vänsterpartiet vill att Halmstads kommun exempelvis använder bidraget från regeringen till att göra som i grannkommunen
Laholm där frivilliga familjehem får en viss ersättning av kommunen och där kommunen organiserar verksamheten, eller att
kommunen skriver ett avtal om idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med en eller flera föreningar.

FUNKTIONSRÄTT
Alla personer, oavsett funktionalitet, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället på samma villkor. Det innebär att samhället
måste undanröja de hinder som finns.
Ta kommunalt ansvar för
att LSS upprätthålls när
staten sviker

LSS-insatserna behöver göras mer likvärdiga. Då Försäkringskassan nekar personer med funktionsvariation personlig assistans ska Halmstads kommun se till att dessa inte hamnar mellan
stolarna. De individuella behoven ska alltid stå i centrum för
insatserna och den enskilde ska ha inflytande över besluten.

Ledsagning utan bistånd
Alla människor, oavsett funktionalitet, 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.
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Inför fri ledsagning inom
LSS

Generösare bedömning
av ledsagning inom SOL

Vänsterpartiet vill införa fri ledsagarservice för personer som
beviljats ledsagning enligt lagen om stöd och service (LSS §9).
Fri ledsagning för personer inom LSS är dock inte tillräckligt. En restriktiv bedömning av människors behov har gjort
att många människor med funktionsvariation 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.

Anställning för ledsagare
Återinför anställning för
ledsagare

För både den enskilde brukarens och ledsagarens trygghet ska
de som är ledsagare i kommunens verksamhet ha en anställning.
Idag arbetar kommunens ledsagare på uppdrag, vilket varken
är pensionsgrundande eller ger någon anställningstrygghet. Att
vara ledsagare kan vara ett komplext uppdrag. Vänsterpartiet
menar att det därför finns ett behov av någon form av utbildning
för de som är ledsagare.

Fritidsverksamhet
Återställ stödet för fritidsverksamheten

Alla har rätt till en trygg, rolig och utvecklande fritidsverksamhet på sina egna premisser. Tidigare års besparingar har minskat stödet till Fritidsverksamheten i Socialförvaltningens regi.
Vänsterpartiet vill återställa detta stöd.

BOSTAD OCH SAMHÄLLSPLANERING
Samhällsplanering och bostadsfrågor berör de flesta andra områden som är ett kommunalt ansvar. Vänsterpartiet menar att all
samhällsplanering ska bygga på ett helhetstänkande.
Halmstads kommun har länge saknat ett långsiktigt och hållbart
tänkande i frågor om samhällsplanering och bostäder. Kommunen har släppt sitt ansvar för bostadsbyggandet till marknaden.
Den stora bostadsbristen och en överhettad bostadsmarknad är
därför ett växande problem.
Många år med för litet bostadsbyggande och brist på planering
för nya bostäder har skapat den situation som vi nu har. Den
privata 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. Nedläggningar av skolor
och annan kommunal service har ytterligare försämrat situationen.
Halmstads kommun måste ha en planering och en aktiv politik
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En samhällsplanering
som utgår från behoven

för byggande av fler bostäder i hela kommunen. I planprocessen
måste också välfärden och idrottens behov tydligare prioriteras.
Idag saknas ofta en god planering för att tillgodose kommunens
egna verksamheters behov av lokaler. För detta krävs det samarbete och en helhetssyn där kommunal- och kommersiell service,
kollektivtrafik, demokratifrågor, miljö- och hållbarhet vävs in i
alla beslut.

Fler bostäder utifrån människors behov
Att ha en egen bostad är en mänsklig rättighet. Bostadsbristen i
Halmstad liknar mer och mer storstädernas och vi har ett ökande
antal hemlösa.
Hur och var vi bor är en viktig jämlikhetsfaktor. Det råder sedan
länge brist på bostäder för i princip alla grupper utan högre
inkomst eller kapital. Många unga, studenter, äldre och barnfamiljer har svårt att få bostad där de vill och inom rimlig tid. För
många nyanlända kan situationen bli särskilt bekymmersam när
köerna till en bostad med rimlig hyra blir alltför långa.
Fler bostäder utifrån flertalets behov
Öka det kommunala inköpet av mark.

Ställ krav på privata
exploatörer att bygga till
lägre hyror och använd
HFAB aktivt

1000-1500 bostäder per
år

Ta fram en kommunal
träbyggnadsstrategi

Det behöver byggas fler bostäder i Halmstads kommun utifrån
människors behov. Framförallt behöver det byggas fler hyresrätter runt om i hela kommunen. Vänsterpartiet vill göra det möjligt för många fler att välja var en ska bo. Det innebär en annan
samhällsplanering och en bostadsbyggnation där kommunen
medverkar aktivt och driver frågan om hur, var och till vilken
kostnad det skall byggas.
Vänsterpartiet vill att Halmstads kommun köper mer mark för
bostadsbyggande och att det inte säljs ut mark för detta ändamål. För att hålla nere hyror och priser vill vi att kommunen
erbjuder tomträtt som huvudsaklig form vid markupplåtelse för
bostadsbyggande. När exploatörer vill bygga bostäder i attraktiva lägen ska kommunen ställa krav på att de också bygger bostäder till lägre priser och lägre hyror i andra lägen. Vi vill också
att kommunen i mycket större utsträckning använder HFAB för
att bygga mer och till lägre hyror.
Vänsterpartiet vill öka antalet bostäder som byggs i kommunen till 1000–1500 per år. Vi vill satsa på fler handläggare så
att kommunen kan få fram fler byggrätter runt om i Halmstad.
Vi vill också att kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi,
dels för att kunna bygga billigare men också för att bygga mer
miljövänligt.
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Bygg bort bostadssegregationen

Kommunala beslut ska
styras av tanken om integration i vid bemärkels.

Satsningar på nya bostadsområden i hela
kommunen
Kartlägg alla större
bostadsområden och
föreslå åtgärder för ökad
hållbarhet

Halmstad är en segregerad kommun där människor lever i olika
områden beroende på ekonomiska villkor, ålder eller familjeform. När människor med olika villkor möts i vardagen ökar
förutsättningarna för gemenskap, trygghet och förståelse. Därför
menar Vänsterpartiet att de kommunala besluten ska styras av
tanken om integration i vid bemärkelse och ha en riktning som
fördelar kommunala verksamheter och kommersiell service mer
rättvist mellan kommuninvånarna.
Flera av våra tätorter utanför centrum har de senaste åren fått
minskad service och har därför både blivit mindre attraktiva,
och möjliga att bo i, framförallt för människor med lägre inkomster. Skolor har lagts ner där kommunen skulle ha behövt
satsa på fler bostäder, en god kollektivtrafik och skapat förutsättningar för dagligvaruhandel. Denna utveckling måste vändas
med satsningar på nya bostadsområden utmed de fem så kallade
stråken i översiktsplanen.
Vänsterpartiet vill att kommunen kartlägger alla större bostadsområden och föreslår åtgärder för ökad hållbarhet utifrån tillgänglighet, integration, hållbarhet och behov av kommunal och
kommersiell service.
För att skapa ett boende som passar olika invånare och grupper,
behövs det i större utsträckning byggas olika typer av hyresrätter runt om i kommunen. Det kan exempelvis innebära radhus
eller parhus, dels i staden men också i orter i de stråk som finns
utpekade i kommunens översiktsplan.

Bebygg inte den bästa
åkerjorden

Även om bristen på bostäder är mycket stor får det inte innebära
att den bästa åkerjorden bebyggs. Vänsterpartiet vill värna grönområden och biologisk mångfald, både i och runt våra bostadsområden.

En kommunal bostadsförmedling
Inrätta en kommunal
bostadsförmedling
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För att fler människor ska få tillgång till bostäder som finns i
kommunen behöver Halmstads kommun inrätta en kommunal
bostadsförmedling. Förmedlingen ska ansvara för ett samlat
grepp över bostadssituationen med information till allmänheten
och uthyrning i samarbete med HFAB och privata fastighetsägare.

Trygga utemiljöer

Kommunens utemiljöer
ska underhållas och hållas
upplysta

Ytor för lek och spontaidrott ska prioriteras
från början i samhällsplaneringen

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. Vänsterpartiet vill att kommunen
satsar på trygga cykelvägar i hela kommunen. Genom så kal�lade 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.

HFAB

Sänk avkastningskravet i
HFAB till 3% och gör inga
övriga uttag ur bolaget

HFAB är kommunens viktigaste redskap för att driva en offensiv och jämlik bostadspolitik. Som ägare till bolaget har Halmstads kommun möjlighet att styra vad, och hur mycket som ska
byggas. Kommunen kan påverka genom att vara en aktiv ägare
och styra mer genom tydliga ägardirektiv. Vänsterpartiet vill
sänka avkastningskravet för HFAB till 3%. Inga övriga uttag
ska tas från bolaget. På detta sätt skapas större möjlighet att
både bygga nytt och renovera samtidigt som hyrorna hålls nere.

Ingen utförsäljning av
allmännyttan får ske

Vänsterpartiet vill att kommunen ger HFAB möjlighet att bygga
mer, framförallt på Väster och i Söndrum. Ingen utförsäljning av
allmännyttan får ske. Istället ska HFAB:s andel av hyresmarknaden öka.

Låt HFAB upprätta en
bygg- och renoveringssektion

För att kunna hålla nere hyrorna efter exempelvis renoveringar vill Vänsterpartiet att HFAB upprättar en egen byggsektion
med reparationer och underhåll i egen regi. Vid renoveringar
ska hyresgästerna ges större inflytande och vi vill att det skapas
en modell för hyreshöjningar med max 10%. För att hålla nere
kostnaderna och hyrorna vid nybyggnation vill Vänsterpartiet ge
HFAB i uppgift att bygga standardhus/typhus/kombohus.
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Vänsterpartiet vill att HFAB, tillsammans med Hyresgästföreningen, utvecklar en samverkansmodell för ett socialt, ekonomiskt och hållbart boende.
Behåll de sänkta kraven
för uthyrning

För Vänsterpartiet är det viktigt att HFAB behåller de sänkta
kraven för uthyrning, sociala insatser i bostadsområden och arbetsmarknadsåtgärder. Dessa reformer har inte bara varit lyckosamma, det har också en effekt av ökad jämlikhet.

Ge HFAB i uppgift att
prova alternativa boendeformer

Vänsterpartiet vill också att HFAB prövar nya boendeformer
som kooperativa hyresrätter och kollektivhus. Dessutom ska
HFAB satsa på ett blandat boende med lägenheter, men också
exempelvis radhus och parhus runt om i kommunen.

JÄMLIKHETSPOLITIK FÖR EN LOKAL
KLIMATOMSTÄLLNING

Kommunen ska vara
drivande i klimatomställningen och skapa förutsättningar för invånarna
att göra gröna val

Kommunen ska vara energineutral

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. Vänsterpartiet föreslår därför en rad åtgärder för att minska Halmstads
negativa klimatpåverkan, samtidigt som de ökar jämlikheten i
kommunen. Enligt forskning är ojämlikheten i sig själv roten till
västvärldens stora klimatutsläpp. Om vi inte för en politik för ett
mer jämlikt Halmstad är det också omöjligt att påbörja en lokal
klimatomställning.
Att ställa om från ett fossilberoende och resursslösande samhälle till ett hållbart och cirkulärt samhälle kräver stora förändringar, både i tanke och handling. Kommunens roll är att vara
drivande i omställningen i den egna förvaltningen, men också
i att skapa förutsättningar för kommuninvånare att göra gröna
val. Vårt mål är att Halmstad ska vara en energineutral kommun
som producerar minst lika mycket energi som vi förbrukar i de
kommunala verksamheterna och bolagen.

En ny syn på ägande
Kommunen ska placera
och investera grönt

Kommunen ska vara drivande i en omställning när det gäller sitt
eget ägande. Därför behövs det att kommunen gör divesteringar,
det vill säga avslutar placeringar av kommunens tillgångar i fonder som har placeringar i fossil energi. Istället ska kommunen
placera och investera grönt.
Vänsterpartiet vill under mandatperioden driva på utvecklingen
i riktning mot en minskad privat konsumtion och för ett hållbart
ekonomiskt och socialt hållbart Halmstad. En central del av
detta är att ställa om till ett cirkulärt samhälle där vi delar mer
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Utveckla fritidsbanken till
att också tillhandahålla
sällanköpsvaror

på produkter vi använder sällan. Vi vill utveckla den kommunala fritidsbanken så att den även innehåller andra produkter som
används sällan, t.ex. skruvdragare, stegar och extrastolar.

Maten – en miljöutmaning
Kött och andra animaliska produkter utgör en stor del av världens växthusgasutsläpp. Kommunens måltidsservice ska därför
fortsätta och intensifiera sitt arbete för att kommunen ska minska sin negativa klimatpåverkan.
Andelen vegetarisk mat i
kommunala verksamheter ska öka
Det ska vara möjligt att
välja vegansk mat i förskola och skola

Andelen vegetarisk mat i verksamheten behöver öka. I förgrund- och gymnasieskolorna vill Vänsterpartiet införa minst
två vegetariska dagar/vecka. I förskolan ska barnen, liksom
skolbarnen, kunna välja mellan vegetariskt och icke-vegetarisk
mat varje dag. Barn och deras vårdnadshavare, samt kommunanställda som har möjlighet att köpa mat på sin arbetsplats ska
kunna välja vegansk mat. Även i andra kommunala verksamheter, som äldreomsorgen ska andelen vegetarisk mat öka. Upphandlad café- och restaurangverksamhet i kommunala verksamheter ska ha animaliefria alternativ i sitt sortiment.

Gynna lokal och ekologisk
matproduktion vid upphandling

Andelen ekologiskt och närproducerat i kommunens verksamhet
måste också fortsätta öka. Lokal och ekologisk matproduktion
ska gynnas vid kommunal upphandling.

En grön energiförsörjning

Solpaneler på kommunala
byggnader och HFAB:s
fastigheter

Halmstads kommun ska vara föregångare i en omställning till
en grön energiförsörjning och hållbar energi. Här kan specifikt
HFAB och HEM spela en särskild roll. Bolagen ska bidra till att
Halmstad blir en energineutral kommun. Detta kan ske genom
att såväl kommunala byggnader som HFAB:s fastigheter i så
stor utsträckning som möjligt ska förses med solpaneler. HFAB
ska satsa på fler Plusenergihus runt om i kommunen.
Uppvärmning av bostäder, trafiklösningar och sophanteringen
är exempel på saker som måste förändras. Nya bostäder ska
använda byggteknik som minimerar uppvärmningsbehoven och
befintliga bostäder och verksamheter ska energieffektiviseras.
Här ska Halmstads kommun vara föregångare. När kommunen
beviljar bygglov ska energiåtgång vara en faktor som granskas.
Vänsterpartiet vill också att Halmstads kommun satsar på en
mer offensiv energi- och miljörådgivning för allmänheten. Vi
vill att Halmstads kommun satsar på ett näringsliv som präglas
av innovativ miljöteknik.
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Klimatanpassning

Anpassa Halmstad efter
höjda vattennivåer

Minskade fossila utsläpp är en avgörande del i en klimatomställning men klimatförändringarna är redan här. Detta leder
till nya utmaningar. Översvämningar och höjda vattennivåer är,
och kommer att vara, vardag i Halmstad framöver. Kommunen
måste anpassa sig efter detta.
Nya vattennära bostadsområden som byggs i Halmstad måste
från början vara anpassade till höjda havsnivåer, och eventuellt
undvikas att bebyggas. Befintliga områden måste tillföras vallar,
eller liknande anordningar, som skydd mot översvämningar.
Även andra mer radikala åtgärder kan behövas och utredas i
en snar framtid. Räddningstjänsten måste ha en hög beredskap
för att begränsa skadeverkningar för människor, byggnader och
infrastruktur.

Vidta åtgärder för att
minska den totala vattenkonsumtionen

Vatten
Halmstad har dricksvatten av hög kvalitet. De senaste årens
minskade nederbördsmängd har dock gjort grundvattennivåerna låga och genom detta minskat tillgången till dricksvatten.
Halmstads kommun måste säkra tillgången på dricksvatten och
vidta åtgärder för att minska den totala konsumtionen av drickbart vatten.

HÅLLBARA TRANSPORTER

Gång- och cykelbro över
Nissans södra delar

Inför miljözoner i Halmstad från 2020

Öka tillgången till rena
drivmedel
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Bilismen står för en stor andel av klimatutsläppen i kommunen.
Kommunen genomför trots det för en stor satsning på bilismen
genom vägprojektet Södra infarten. Vänsterpartiet vill minska
projektets omfattning, så att det enbart fyller funktionen att flytta tung trafik från Laholmsvägen. Borgarna har länge föreslagit
en ny bilbro över Nissans södra delar. Vi ska inte uppmuntra
bilism – därför förespråkar vi istället en gång- och cykelbro.
I Halmstads mest centrala delar slåss nu bilar, bussar, cyklister,
lastbilar och fotgängare om våra gemensamma ytor. Från och
med 2020 blir det möjligt att införa miljözoner, där endast vissa
typer av fordon har tillåtelse att röra sig. Vänsterpartiet vill under mandatperioden införa den starkaste miljözonen i Halmstads
mest centrala delar, och andra miljözoner i resten av staden.
För många är personbilen ett alternativ som inte går att välja
bort. Därför vill Vänsterpartiet att kommunen kraftigt utökar
tillgången på laddstolpar samt möjlighet att fylla på sin gastank
runt om på olika platser i hela kommunen. Det ska vara enkelt
att göra gröna val.

Ge bussarna företräde i
trafiken och bygg bussfiler i områden med mycket
trafik

Istället för satsningar på personbilen som transportmedel vill
Vänsterpartiet satsa på busstrafiken genom att låta bussarna få
företräde i trafiken och bygga särskilda bussfiler i områden med
mycket trafik.
Vänsterpartiet vill att antalet parkeringsplatser per nybyggd
lägenhet ska minska. Kommunen ska dessutom bygga parkeringshus eller garage istället för parkeringar på gator eller andra
öppna ytor.

Utbyggt gång- och cykelvägnät på landsbygden

Ytterligare ett klimatsmart transportsätt är att cykla istället för
att ta bilen. Vänsterpartiet vill att cykeln i större utsträckning
ska kunna vara ett alternativ även på landsbygden och vill därför satsa på ett utbyggt gång- och cykelvägnät mellan olika orter
utanför centralorten.
Kommunen är en aktör som står för stora utsläpp och därför
har vi ett särskilt ansvar i att ställa om den kommunala organisationen. 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 ska drivas på fossilfria drivmedel.

Inrätta en kommunal
fordonspool

Under helgerna står många kommunala fordon stilla. Vänsterpartiet vill därför 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.

Öka det kollektiva resandet

Kommunalt bussbolag
med fokus på klimat och
social rättvisa

Vänsterpartiets mål är avgiftsfri kollektivtrafik. Att satsa på
kollektivtrafiken är inte bara ett sätt att minska klimatutsläppen.
Det är även en viktig rättvisefråga. Det är framförallt kvinnor,
gamla och unga som åker buss. Hallandstrafiken bedriver idag
inte en tillräckligt bra kollektivtrafik – Vi förespråkar därför att
Halmstad kommun har ett eget bussbolag med fokus på klimat
och social rättvisa.
Vänsterpartiet vill skapa jämlika förutsättningar för Halmstads
befolkning. Ett sätt att motverka bostads-och skolsegregationen
och ge unga jämlika möjligheter till en aktiv fritid är avgiftsfri
kollektivtrafik för unga. Att åka kollektivt är också en fråga om
tillgänglighet och vanor. Tillsammans med en utbyggd kollektivtrafik på landsbygden kan vanan att åka kollektivt minska
behovet av personbil senare i livet. Mot bakgrund av detta vill
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Inför avgiftsfri kollektivtrafik för unga upp till 19
år
Inför en taxezon i hela
kommunen

Inför ett högkostnadsskydd i kollektivtrafiken
på 1000 kr/år

Vänsterpartiet införa avgiftsfri kollektivtrafik för unga upp till
19 år.
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 Vänsterpartiet ändra på.
För att människor ska välja bussen istället för bilen måste det
vara ekonomiskt mer fördelaktigt att välja bussen. Vänsterpartiet vill därför vill införa ett 1000-kort; ett högkostnadsskydd
för kollektivtrafiken. Varje invånare ska max behöva betala
1000 kr årligen. Det är sätt att premiera de som redan idag åker
kollektivt och minskar kostnaden för resor för individen, vilket
ökar jämlikheten.

Färdtjänst
Färdtjänst ska ha samma
taxor som övrig kollektivtrafik

Alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att delta i samhället. För Vänsterpartiet är det därför självklart att färdtjänsten
ska ha samma taxeregler som kollektivtrafiken. 1000-kortet ska
även gälla färdtjänst.

Flygplatsen

Avveckla flygplatsen och
bygg en ny grön stadsdel
istället

Om Halmstad på riktigt vill utmärka sig som ett ekologiskt ansvarstagande kommun är det ohållbart att flygplatsen bibehålls
och byggs ut. Vänsterpartiet föreslår istället en avveckling av
flygplatsen under en femårsperiod och att området används för
att bygga en ny, grön stadsdel, som redan från början tar klimatansvar.

UTVECKLA DEN KOMMUNALA DEMOKRATIN
Det finns ett tydligt samband mellan klass och valdeltagande.
Det kan vi tydligt se i Halmstads kommun. Det handlar både
om inkomst och utbildningsnivå. Utrikes födda röstar i mindre
utsträckning än inrikes födda, förstagångsväljare röstar även de
i lägre grad än andra.
Ett långsiktigt arbete för
att öka valdeltagandet
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Att öka valdeltagandet är ett långsiktigt arbete som ska ske ständigt och inte bara under valår. Människors känsla av delaktighet
i samhället påverkar om de röstar. Därför är det mycket stor
vikt att alla Halmstadbor känner att de har möjlighet att påverka
kommunala beslut och verksamheter.

Sänk arvoderna för heltidspolitiker

Öka personal-och
brukarinflytandet
Återta vinstdriven verksamhet i kommunal regi

Inför öppna nämndsmöten

De politiskt valda ska vara nära de invånare de företräder, både
rent fysiskt och i levnadsvillkor. Därför bör arvodena för heltidspolitiker sänkas. För kommunens invånare ska det vara lätt
att nå politiker och tjänstemän.
Vänsterpartiet menar att nedskärningarna och privatiseringarna i
kommunen har minskat personalens och invånarnas möjligheter
att påverka. Vi menar att denna utveckling måste vändas genom
ökade resurser i de kommunala verksamheterna och ökat personal- och brukarinflytande, samtidigt som kommunen återtar de
verksamheter som idag drivs av vinstdrivande företag. Delar av
kulturen i Halmstad står inte heller under demokratisk kontroll
utan styrs av vinstkrav istället för att tjäna invånarna. Vänsterpartiet vill framförallt att Halmstad teater återförs till kulturnämnden.
För att öka kommuninvånarnas möjlighet till insyn i kommunens verksamhet, och framförallt i de politiska besluten, vill
Vänsterpartiet införa öppna nämndsmöten. Kommuninvånarna
ska ha möjlighet att lyssna till diskussioner och att ställa frågor.
För att öka invånarnas insyn i kommunala beslut menar Vänsterpartiet att även ersättare i kommunala nämnder och styrelser
ska få rätt att föra anteckningar till protokollet. Detta skulle göra
det möjligt för journalister och invånare i kommunen att få information om hur alla politiska partier ställer sig i olika frågor.
För att fler ska kunna tänka sig att vara fritidspolitiker vill Vänsterpartiet att kommunen ser över villkoren att kunna kombinera
politiska uppdrag, arbete och familj.
Föreningslivet spelar en viktig roll för demokratin i kommunen.
Människor möts, organiserar och genomför verksamhet tillsammans. För att få ekonomiskt bidrag från kommunen måste
de samhällsföreningar som finns arbeta utifrån demokratiska
riktlinjer. Detta tycker Vänsterpartiet är bra. Vi menar dock att
uppdraget bör utvecklas till att gälla även frågor som rör integration för att utöka människors delaktighet och möjligheter i
lokalsamhället.

Sänk ansökningsavgiften
för att anordna möten
mm i det offentliga rummet

Det offentliga rummet, som gator och torg, måste vara tillgängligt för alla demokratiska individer och föreningar som vill
utrycka sina åsikter och bilda opinion, oavsett ekonomi. Det är
fråga om demokrati. Vänsterpartiet vill därför sänka den ansökningsavgift som betalas till kommunen för att anordna möten,
demonstrationer och andra liknande aktiviteter.
Folkbildningen är viktig för det livslånga lärandet, och den
lokala demokratin och kulturen. Studieförbunden måste ha goda
förutsättningar att verka i kommunen. Möjligheten och tillgången till lärande hela livet är dessutom viktig för en jämlik utbild23

ning och folkhälsa.

Fler Medborgarservice

Inrätta medborgarservice
på Vallås, i Getinge och
Oskarström

Medborgarservice Andersberg är en mötesplats som erbjuder
stadsdelens invånare kommunal service, samhällsinformation
och olika aktiviteter. Medborgarservice är ett viktigt demokratiskt forum. Verksamheten ger invånarna större möjlighet till
delaktighet och insyn i kommunens verksamhet samt möjlighet
för föreningslivet att verka. Vi i Vänsterpartiet menar att fler
medborgarservicekontor behöver inrättas i kommunen. Precis
som på Andersberg är vårt förslag att servicekontoren samordnas med kommundelsbiblioteken. I ett första steg föreslår vi att
kommunen inrättar medborgarservice på Vallås, i Getinge och
Oskarström.

Utveckla demokratin i skolan

Inför en demokratipeng
för elevråden på högstadiet och gymnasiet

Ge eleverådsrepresentanter på gymnasiet rätt
att delta på UAN:s möten

Vänsterpartiet vill öka elevinflytandet. 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 att de inte
kan påverka varken samhället eller sin egen livssituation. Vi vill
stärka elevråden i högstadiet och på gymnasiet genom att införa
en demokratipeng där eleverna kan söka pengar till olika projekt på sina skolor. Vänsterpartiet vill också utveckla den elevskyddsombudsutbildning som finns i grundskolan till att även
handla om elevinflytande i ett större perspektiv. Elevrådsrepresentanter på gymnasiet ska ha rätt att delta på Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens möten.

POLITIK FÖR JÄMLIK KULTUR, IDROTT
OCH FÖRENINGSLIV
Kulturen spelar en avgörande roll för demokratin. För Vänsterpartiet är kulturen inte en vara på en marknad och ska inte heller
behandlas så. Istället ska kulturpolitiken i Halmstad utgå från
människors behov att uttrycka sig, att skapa och att uppleva.
Vänsterpartiets kulturpolitik utgår från allas rätt till kultur på
jämlika villkor, oavsett vem vi är, var vi bor i kommunen och
hur våra livsvillkor ser ut. Kulturen ska ta plats, den ska utmana
normer och utveckla samhället.
Kulturutövande är en viktig möjlighet för möten mellan olika
generationer ochbakgrunder. Därför behöver det breda- lokala
kultur och föreningslivet, oavsett om vi är amatörer, professionella eller något däremellan, möjligheter och resurser att verka i
Halmstad.
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Den kommunala verksamheten inom kultur
och idrott ska inte ske i
bolagsform med vinstintresse

Kommunen behöver ta ett större ansvar för att tillgodose alla
Halmstads invånares behov och efterfrågan av ett brett och
varierat kultur-, idrotts- och föreningsliv. Både breda och smala
uttryck och intressen ska ges utrymme att verka. Kommersiella
intressen och aktörer ska inte styra kommunens kulturpolitik.
Den kommunala verksamheten inom kultur och idrott ska inte
ske i bolagsform med krav på vinster. Av denna anledning vill
vi lägga ned Destination Halmstad och återta Halmstad teater i
kommunal regi.

Fler lokaler för kultur och organisering
Nolltaxa för kommunens
lokaler för föreningar och
annan icke-kommersiell
verksamhet

Ta tillbaka Teatern till
Kulturnämnden

Vänsterpartiet vill utveckla kultur- och föreningslivet och skapa
fler möjligheter för människor att mötas i Halmstad. Vi vill
därför göra de kommunala lokaler, som idag hyrs ut, avgiftsfria
för föreningar och annan icke-kommersiell verksamhet. Barn
och unga ska prioriteras. De studierum som exempelvis finns
på Stadsbiblioteket ska vara avgiftsfria för alla. Vänsterpartiet
vill dessutom återkommunalisera Halmstad Teater och låta även
dessa lokaler vara delvis avgiftsfria. Detta skulle vara en stor
vinst för det lokala kulturlivet, exempelvis amatörteatern.
I och med det nya kulturhuset Najaden på Söder öppnas en ny
plats för det lokala kulturlivet upp. Här finns en konserthall och
även en mindre scen. På Najaden kommer bland annat konstnärernas kollektivverkstad få utrymme att verka. Denna satsning
får dock inte innebära att det sparas in på andra lokaler. Det
behövs fler, inte färre lokaler för kultur i Halmstad.

Bevara Kulturhuset i
Folkparken

Kulturhuset och Folkparken går en osäker framtid till mötes.
Vänsterpartiet ser gärna Folkparken som ett bostadsområde där
kulturen och Kulturhuset även i fortsättning står i centrum.

En inkluderande och tillgänglig kulturskola

Sänk taxorna i Kulturskolan

Öka resurserna till Kulturskolan för att kunna
stärka tillgängligheten i
hela kommunen

Alla barn ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga och sitt intresse inom det estetiska området, oavsett ekonomiska förutsättningar och funktionalitet. För att öka tillgängligheten behöver
taxorna i Kulturskolan sänkas och på sikt avskaffas samtidigt
som verksamheten byggs ut. Vänsterpartiet säger nej till alla
neddragningar i Kulturskolan.
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 behöver verksamheten öka runt om i kommunen. Det kräver
resurser. Områden som är underrepresenterade på Kulturskolan
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är exempelvis Vallås och Andersberg men också delar av kommunens ytterområden. För att öka tillgängligheten till Kulturskolans lokaler på Söder behöver busstrafiken förbättras genom
fler avgångar.
Inför El sístema i en underrepresenterad stadsdel

Vänsterpartiet vill införa El Sístema i någon av de stadsdelar
som är underrepresenterad i Kulturskolan. 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 får genom Kulturhuset Najaden nu tillgång till den
nya konserthallen men behöver även ha fri tillgång till andra
kommunala lokaler för arrangemang som kräver det.
Kulturskolan måste fortsätta arbeta för en jämnare könsfördelning av de inskrivna barnen och ungdomarna.

Mötesplatser för unga i hela kommunen
Öka tillgängligheten av
mötesplatser för unga i
hela kommunen

Många unga i Halmstad känner sig inte trygga. Det behövs
mötesplatser runt om i kommunen som är frizoner från krav från
samhälle och vuxna. Det måste dessutom finnas tillräckligt med
alkohol-och drogfria 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. Det kan inte bero på frivilliga krafter
om en ort eller stadsdel har en mötesplats eller ej. Det är vårt
gemensamma kommunala ansvar. För att i större utsträckning
kunna möta unga runt om i hela kommunen, framförallt utanför
centralorten, vill Vänsterpartiet ge utökade resurser till kulturnämnden för att kunna utveckla sin verksamhet som möter unga
i skolan och på fritiden.

Stärk bibliotekens ställning
Biblioteken är viktiga samhällsinstitutioner och mötesplatser där
alla ska känna sig välkomna. Biblioteken har ett stort ansvar för
att utveckla demokratin i vår kommun och att tillgodose befolkningens behov av information, kunskap och kommunikation.

Biblioteken i hela kommunen ska ha generösa
öppettider

Fler och meröppna bibliotek runt om i kommunen
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Bibliotekens lokala förankring som informations- och öppna
mötesplatser ska utvecklas. Biblioteken runt om i kommunen
ska ha generösa öppettider. Det innebär att Vänsterpartiet vänder sig mot de nedläggningar av de folkbibliotek som tidigare
gjorts, och de senaste årens neddragningar på flera av folkbiblioteken. Vänsterpartiet vill istället se över möjligheten till fler
bibliotek i områden som idag saknar sådana. Vi vill också se fler
meröppna bibliotek som ökar tillgången till litteratur med mera

även utanför centralorten. Meröppna bibliotek får dock inte
innebära mindre personal.

Föreningsliv för alla

Stöd till föreningar som
arbetar med ungdomar
och personer med funktionsvaritationer

Föreningslivet inom kultur och idrott i vår kommun är stort
och aktivt med deltagare i alla åldrar. För att föreningslivet ska
överleva och utvecklas är det av viktigt att bevara och utöka de
kommunala föreningsstöden, både inom idrott och kultur. För
många föreningar är detta en fråga om att kunna ha verksamhet
eller inte. Kommunen ska prioritera och ge stöd åt de föreningar
som arbetar med ungdomar och personer med funktionsvariation. Alla föreningar som får stöd av kommunen ska visa hur de
arbetar mot diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.

Rörelse för alla i hela kommunen

Fler idrottshallar i kommunen

Inför avgiftsfritt för barn
på Arenabadet

För att Halmstad även i fortsättningen ska kunna vara den
idrottskommun som vi är idag, är det viktigt att vi satsar på underhåll av våra idrottsplatser. Vänsterpartiet vill också fortsätta
utbyggnaden med idrottshallar i kommunens olika delar, exempelvis på Snöstorp.
Vänsterpartiet vill att kommunens utebad även i fortsättningen
ska vara avgiftsfria. Vi vill också införa avgiftsfritt för barn och
unga på Arenabadet. För Vänsterpartiet är detta en jämlikhetsfråga. Det ska inte vara föräldrarnas ekonomi ska avgöra om
familjen kan besöka badhuset.
Både bredd- och elitidrotten behövs, men Vänsterpartiet menar
att kommunens uppgift är att särskilt värna om breddidrotten.
Det ska vara jämlika förutsättningar för alla.
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Vänsterpartiet Halmstad

Vänsterpartiet Halmstad
http://halmstad.vansterpartiet.se
facebook.com/vansterpartiethalmstad
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