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 Miljöpartiet de Gröna 181218 

Om Planeringsdirektiv med budget 2019 - 2023 

Miljöpartiet vill göra följande ändringar i förslaget till Planeringsdirektiv 
med budget 2019 - 2023. 

Förslag till beslut (sid 3f) 

Anslagsområdena ”649, Kulturskola” och ”641, Grundskola och barnom-
sorg” behålls som egna anslagsområden. Anslagsområde ”649, Kultur- 
skola” tillförs ett nettoanslag på 27,79 mnkr år 2019 från anslagsområde 
”641, Grundskola och barnomsorg”. 

Attraktivitet för tillväxt (sid 10ff) 

Rubriken ”Attraktivitet för tillväxt” ändras till ”Den attraktiva 
kommunen”. 

Ett nytt konkretiserat mål - ”I Halmstads förskolor och skolor ska alla barn 
och elever få de utmaningar och det stöd som de behöver för att kunna  
utvecklas så långt som möjligt.” - läggs till efter mål 1. 

Följande text läggs till som svar på frågorna om varför målet är viktigt och 
vad vi vill att målet ska leda till. 

”Varför är målet viktigt? 

En attraktiv kommun erbjuder en förskola och skola i toppklass. Alla barn 
och elever ska ha samma möjligheter att, utifrån sina egna förutsättningar, 
utvecklas så långt som möjligt, därför är likvärdigheten och det kompensa-
toriska uppdraget i förskolan och skolan viktigt. Vilken skola man går i ska 
inte vara avgörande för hur lyckosam skolgången blir, samma möjligheter 
ska gälla alla. En trygg barndom och en kvalitativ skolgång är en förutsätt-
ning för ett hållbart samhälle. En stimulerande lärmiljö är viktig för att 
väcka barnens och elevernas intresse för att inhämta ny kunskap. 

Vad vill vi att målet ska leda till?  

Målet är att alla barn och elever som går i förskolan och skolan i Halm-
stads kommun ska känna lust och stimuleras i sin utveckling att lära. För 
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att möjliggöra detta måste kommunen bygga nya förskolor och skolor för 
att möta en ökande befolkning men också för att se till att gruppstorlekar 
och klasser kan anpassas efter barnens och elevernas behov. Utemiljöerna 
behöver vara tillräckligt stora och utformade så att de stimulerar alla barn 
och elever till lek, lärande och rörelse.” 

Den inkluderande kommunen (sid 13f) 

Mål 4 formuleras om, så att det lyder - ”I Halmstad ska alla känna att de 
har lika värde, möts av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i sam-
hället.” 

Ett nytt konkretiserat mål - ”Halmstad ska vara en av Sveriges främsta 
kulturkommuner med internationell ryktbarhet inom konsten.” - läggs till 
efter mål 5. 

Följande text läggs till som svar på frågorna om varför målet är viktigt och 
vad vi vill att målet ska leda till. 

”Varför är målet viktigt? 

Kultur är en väldigt viktig del i ett socialt hållbart samhälle. Kulturen  
bidrar till att skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid. Det 
bidrar i sin tur till hälsa och livskvalitet. Kulturen är dessutom viktig för 
vår kommuns attraktivitet. 

Vad vill vi att målet ska leda till? 

Halmstad är en erkänt framstående konstdestination. Varje år kommer 
besökare från såväl Sverige som utlandet till Halmstad för att ta del av  
vårt konstutbud. Genom ett fortsatt fokus på kulturen och konsten kan vi 
stärka och komplettera vår kommuns attraktivitet som såväl boende och 
etableringsort som besöksdestination.” 

Ekologisk hållbarhet (sid 15f) 

Rubriken ”Ekologisk hållbarhet ”ändras till ”Den ekologiskt hållbara 
kommunen”. 

Mål 6 formuleras om, så att det lyder ”Halmstads kommun ska ha en  
ekologiskt hållbar utveckling.”  
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Ett nytt konkretiserat mål läggs till efter mål 7 ”Halmstad ska som kom-
mun vara fossilfri senast år 2030.” 

Följande text läggs till som svar på frågorna om varför målet är viktigt och 
vad vi vill att målet ska leda till.  

”Varför är målet viktigt? 

Utsläppen globalt behöver snabbt minska. Tar vi inte detta på allvar nu får 
det katastrofala konsekvenser för framtida generationer. I Halmstad behö-
ver vi dra vårt strå till stacken för att nå de klimat- och miljömål som satts 
upp inte bara i Sverige utan också globalt. Det är viktigt att Halmstads 
kommun visar ledarskap och vågar gå före i klimatarbetet. Med ett mål om 
nollutsläpp senast till år 2030 behöver kommunen öka ambitionen för att 
ställa om. Som kommun har vi goda förutsättningar att klara av ett sådant 
mål.

Vad vill vi att målet ska leda till? 

Målet ska leda till att kommunens verksamheter är helt fossilfria senast år 
2030. Vi uppnår detta genom att alla verksamheter tar sitt ansvar för en 
omställning. Kommunens fordon drivs helt på förnybar energi, fastighets-
beståndet energieffektiviseras och energiförsörjningen övergår helt till  
utsläppsfria alternativ. Maten som serveras inom förskolan, skolan och 
äldreomsorgen är i högre grad klimatsmart och ekologisk. Som kommun 
verkar vi för att fler biogastankställen kan etableras och att laddinfrastruk-
turen för elfordon byggs ut. Ett Halmstad som går före i klimatarbetet med 
positiva resultat uppmuntrar andra kommuner att göra likadant.” 

En kommun för framtidens välfärd (sid 17f) 

Mål 8 formuleras om, så att det lyder ”I Halmstad erbjuds en god välfärd 
som är rustad för framtidens behov.” 

Uppdrag (s 19ff) 

1. Uppdrag till kommunstyrelsen 

Punkt ett i uppdrag till kommunstyrelsen om sammanslagning av miljö-
förvaltningen och byggnadskontoret stryks. 
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2. Ta fram strategi för lokal livsmedelsförsörjning 

En ny punkt läggs till i uppdraget om ta fram en strategi för lokal livsme-
delsförsörjning om att den lokala livsmedelsförsörjningen bör stärkas även 
”ur ett perspektiv om ekologisk hållbarhet”. 

3. Ta fram en strategi för social hållbarhet 

Meningarna ”Vi driver en arbetslinje som innebär att varje Halmstadbo 
ska få känna stoltheten i att kunna försörja sig själv. En strategi inom  
social hållbarhet är starkt förenad med en arbetslinje.” stryks i uppdraget 
om att ta fram en strategi för social hållbarhet. 

4. Förbättra studieron och arbetsförhållanden i skolan 

Uppdrag fyra om att förbättra studieron och arbetsförhållanden i skolan 
stryks. 

5. Uppdrag Mjellby 

Under förutsättning att ett investeringsanslag för om- och tillbyggnad av 
Mjellby konstmuseum tillförs budgeten stryks uppdrag fem om Mjellby. 

6. En stärkt kommunal arbetslinje 

Uppdrag sex om en stärkt kommunal arbetslinje stryks. 

Nytt uppdrag - Kommunens hållbarhetsarbete 

Ett nytt uppdrag om kommunens hållbarhetsarbete - ”Samordna kom-
munens arbete med Agenda 2030” - läggs till med följande beskrivande 
text: ”Vi måste i solidaritet med kommande generationer lämna över en 
värld i minst lika gott skick som den vi ärvde. FN beskriver i de globala 
målen och i Agenda 2030 de utmaningar mänskligheten står inför. Kom-
munen behöver ta ett helhetsgrepp för att på ett tillräckligt bra sätt kunna 
samordna sitt arbete. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att inrätta en 
hållbarhetsberedning med representanter för alla partier i kommunfull-
mäktige, med uppgift att skyndsamt ta fram en strategi för kommunens 
arbete med Agenda 2030.” 
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Hel- och delägda kommunala bolag (sid 24ff) 

Budgeten för Halmstads flygplats AB minskas till 15,0 mnkr 2019 och där-
efter till 10,0 mnkr/år. 

Budgeten för Destination Halmstad AB ökas med 1,0 mnkr/år för att göra 
det möjligt för bolaget att ha lägre taxor vid uthyrning av lokaler i Halm-
stads teater till det lokala kulturlivet. 

Not 1 

Utdelning från HEM AB ska lämnas till moderbolaget Halmstads Rådhus 
AB med 40 mnkr per år. Från och med år 2019 ska Halmstads Rådhus 
AB:s utdelning till Halmstads kommun motsvara hela den utdelning som 
lämnas från HEM AB. 

Not 5 om HFAB 

Hela punkt a i not 5 om försäljning av en del av HFAB:s fastighetsbestånd 
stryks. 

I punkt c i not 5 ändras ”kommunstyrelsen” till ”kommunfullmäktige”. 

Resultatbudget(sid 33) 

År 2019 används 30 mnkr från resultatutjämningsreserven för att nå ett 
positivt balanskravsresultat. 

Specifikation av anslag - ekonomiska ramar (sid 37ff) 

Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor ökas med 800 000 kr/år från och 
med år 2020 för att kunna fortsätta arbetet med att nå en giftfri vardag. 

Anslag 641 Grundskola och barnomsorg ökas med 29 mnkr/år. 

Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning ökas med 10 mnkr/år. 

Anslag 750 Social omsorg ökas med 13 mnkr/år. 

Anslag 770 Äldreomsorg ökas med 4 mnkr/år. 
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Bilaga X: Investeringsredovisning 2019-2023 (sid 44ff) 

Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor 

Investeringsanslag till ”Förskolor, 8 avd nya & ersättning, 2022” tillförs 
budgeten med 4 mnkr år 2020, 32 mnkr år 2021 och 28 mnkr år 2022. 

Investeringsanslag ”Nya grundskolor, 1 240 elever, 2024” döps om till 
”Nya grundskolor, 1 240 elever, 2022 och 2023” och ändras så att sam-
manlagt 10 mnkr anslås år 2020, 65 mnkr år 2021, 240 mnkr år 2022 och 
190 mnkr år 2023. 

Investeringsanslag till om- och tillbyggnad av Mjellby konstmuseum till-
förs budgeten med 2 mnkr år 2019, 23 mnkr år 2020 och 20 mnkr år 
2021. 

Investeringsanslag ”Södra infarten” senareläggs två år, så att sammanlagt 
1 mnkr anslås år 2019, 1 mnkr år 2020, 28 mnkr år 2021, 90 mnkr år 2022 
och 90 mnkr år 2023. 

Investeringsanslag ”Förbindelser Nissan” stryks. 

Anslag 320 Gator, parker och idrott 

Investeringsanslag ”Trädplanteringar” ökas med 2 mnkr/år till 4 mnkr/år. 

Investeringsanslag ”Cykelplan” ökas med 12,5 mnkr/år till 20 mnkr/år. 

Investeringsanslag till ”Upprustning av friidrottsanläggningen vid Halm-
stad arena” tillförs budgeten med 6,5 mnkr år 2020. 

Investeringsanslag till ”Laddstolpar för elfordon” tillförs budgeten med  
2 mnkr/år. 


