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Om Planeringsdirektiv med budget 2021 - 2025 

Miljöpartiet de gröna ser att kommunen har stora utmaningar framöver, 
inte minst 2021 med tanke på coronapandemin. Kommunen måste dess-
utom på allvar ta tag i miljö och klimatutmaningen. Vi har därför i våra 
yrkande betydligt skarpare och tydligare klimatmål än innevarande plane-
ringdirektiv. Vi har extra anslag till solceller, hyrcykelsystem och laddin-
frastruktur. 
Vi föreslår slopade besparingskrav på Barn- och ungdomsnämnden, Ut-
bildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Kulturnämnden för att dessa 
verksamheter ska få möjlighet att ta tag i de stora utmaningar som finns 
där. Vi utökar dessutom bidragen till samhällsföreningarna och det lokala 
kulturlivet då dessa kan ha en viktig roll för att hjälpa till i arbetet under 
och efter nuvarande coronakris.   

Förslaget koncentrerar sig på budget 2021. Våra yrkanden är självständiga 
och är inte direkt relaterade till något av de andra budgetförslagen. 

Miljöpartiet yrkar på oförändrad skattesats(20,98%)  

I texten är yrkanden markerade med fet stil 

Konkretiserade mål 

Miljömässig och ekologisk hållbarhet  

Ett nytt konkretiserat mål läggs till ”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 genera-
tioner. I Halmstad behöver 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 ledar-
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skap och vågar gå före i klimatarbetet. Med ett mål om nollut-
släpp 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 fossil-
fria senast år 2030. Vi uppnår detta genom att alla verksamhe-
ter tar sitt ansvar för en omställning. Kommunens fordon drivs 
helt på förnybar energi, fastighetsbeståndet energieffektiviseras 
och energiförsörjningen övergår helt till  
utsläppsfria alternativ. Maten som serveras inom förskolan, 
skolan och äldreomsorgen är i högre grad klimatsmart och eko-
logisk. Som kommun verkar vi för att fler biogastankställen kan 
etableras och att laddinfrastrukturen för elfordon byggs ut. Ett 
Halmstad som går före i klimatarbetet med positiva resultat 
uppmuntrar andra kommuner att göra likadant.” 

Attraktivitet och hållbar tillväxt  

Ett nytt konkretiserat mål läggs till- ”Halmstad är en kultur-
kommun med nationell och internationell ryktbarhet”. 

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. Kul-
turen  
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. Dessutom har 
kulturen ett stort egenvärde. 

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  
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vårt konstutbud. Genom ett fortsatt fokus på kulturen och kons-
ten kan vi stärka och komplettera vår kommuns attraktivitet 
som såväl boende och etableringsort som besöksdestination.” 

Framtidens välfärd  

Under framtidens välfärd vill vi ha följande mål 

”I Halmstad erbjuds en god välfärd som är rustad för dagens 
och framtidens behov.” 

Varför är målet viktigt?  

Människors behov och förväntningar förändras i en mycket 
snabbare takt än vad vi är vana vid, inte minst till följd av digita-
liseringen som driver beteendeförändringar. Dessutom är de 
demografiska förändringarna en stor utmaning både ekono-
miskt och bemanningsmässigt. Det ställer krav på både vad och 
hur vi levererar välfärd.  

Med medborgarfokus måste vi arbeta för ett bra Halmstad att 
leva i – för alla.  

Vad vill vi att målet ska leda till?  

Vi vill att målet ska leda till att vår verksamhet är både smart, 
hållbar och något våra invånare kan lita på. Målet ska leda till 
att den verksamhet vi bedriver motsvarar de behov och den för-
väntan våra invånare har samtidigt som det görs på ett ekono-
miskt ansvarfullt sätt för att inte äventyra för kommande gene-
rationer att ta del av en god välfärd. Vi vill att verksamheterna 
ska känna att det finns en tillit för att pröva nya idéer. Det kan 
det finnas olika former av utövare för olika välfärdstjänster 
men fokus måste utgå från medborgarnas behov. 
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Uppdrag  

Nytt uppdrag - Kommunens hållbarhetsarbete 

Ett nytt uppdrag om kommunens hållbarhetsarbete - ”Samord-
na kommunens arbete med Agenda 2030” - läggs till med föl-
jande beskrivande text: 

 ”Vi måste i solidaritet med kommande generationer lämna 
över en värld i minst lika gott skick som den vi ärvde. FN be-
skriver i de globala målen och i Agenda 2030 de många utma-
ningar mänskligheten står inför. Kommunen behöver ta ett hel-
hetsgrepp 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 
kommunfullmäktige, med uppgift att skyndsamt ta fram en 
strategi för kommunens arbete med Agenda 2030.”  

Med tanke på den allt allvarligare klimatkris vi ser och behovet 
av omedelbara åtgärder ger vi dessutom kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram åtgärder för att skyndsamt minska kommu-
nens, invånarnas och företagarnas klimatpåverkan.  

Kommunala bolag   

Budgeten för Halmstads flygplats AB minskas till 12,0 mnkr 
2021, 10,0 mnkr 2022 och därefter 5 mnkr per år 

Budgeten för Destination Halmstad AB ökas med 2,0 mnkr/år 
för att göra det möjligt för bolaget att ha lägre taxor vid uthyr-
ning av lokaler i Halmstads teater till det lokala kulturlivet. 

Investeringsbudgeten för Halmstads flygplats AB minskas till 9 
mnkr 2021 

Avkastningskravet på HFAB sätts till 3,0% per år 
Detta minskade avkastningskrav ska göra det möjligt för bolaget att öka  
byggnationtakten av hyreslägenheter samt utveckla laddinfrastrukturen. 

Miljöpartiet yrkar dessutom att HFAB ska ha ett mål om nypro-
duktion på minst 300 bostäder per år. 
Detta i syfte att minska bostadsbristen och komma till rätta med de långa 
bostadsköerna. 



!"#$%&'()*#+*!,+!-)&.(!/01112

Avkastningskravet på Halmstads stadsnät sätts till 3,0% per år 
Detta minskade avkastningskrav ska göra det möjligt för bolaget att se till 
att 100% av kommuninvånarna ska erbjudas fiber. 

Finansiella mål  

Det finansiella målet om resultatet för kommunen formuleras enligt föl-
jande: 

 ”Resultatet skall vara positivt i en sådan nivå att det egna kapi-
talet över tiden är realt värdeskyddat.” 

För kommunen bedöms att överskottet över tid behöver mot-
svara 2 procent av skatter och bidrag för att bidra till en långsik-
tig hållbar ekonomisk utveckling. 

Specifikation av driftanslag  

Anslag 031 
ökas med 800 000 kr/år från och med år 2021 för att kunna 
återuppta det nedlagda arbetet med att nå en giftfri vardag. 

Anslag 051  
Anslaget för utredning ”Förbindelser Nissan och gata på Söder” 
tas bort  
-0,5 mnkr/år 

Nytt anslag för utredning om förutsättningar för kallbadhus i 
Halmstad 0,5 mnkr 2021  

Nytt anslag till förstudie för upphandling av hyrcyklar. 
0,2 mnkr 2021. 
Det ska vara lätt och klimatsmart att ta sig runt i centrum. Inför hyrcyklar 
på strategiska ställen i och omkring centrum 

Anslag 641 (Grundskola och barnomsorg) 
Budgetposten ”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner” 
sätts till 0 kr 2021 
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Kulturskoleverksamheten flyttas till nytt eget anslagsområde. 
Anslaget sätts till 29,31 mnkr/år 

Anslag 655 (Arbetsmarknad, omsorg och utbildning) 
Budgetposten ”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner” 
sätts till 0 kr 2021 

Anslag 460 (Kulturförvaltning) 
Budgetposten ”Effektiviseringar och kostnadsreduktioner” 
sätts till 0 kr 2021 

Bidrag till samhällsföreningar flyttas till kulturnämnden och 
ökas till 0,7 mnkr 

2 mnkr 2021 och 2 mnkr 2022 anslås till extra corona-stöd för 
det lokala kulturlivet. 
Mer stöd krävs för att stötta det hårt utsatta kulturlivet samt ge möjlighet 
för det lokala kulturlivet att bidra med verksamhet i arbetet under och ef-
ter pandemin.  

Anslag 320  (Gator, parker och idrott) 
1 mnkr/år läggs till för förbättrad drift av lekplatser. 
Vi avsätter extra medel till driften av lekplatser som ska ses som komple-
ment till de medel som ingår i ramanslaget. Detta för att hålla en god 
standard på lekplatserna och slippa ”brandkårsutryckningar” 

1 mnkr/år läggs på ”Ett levande centrum och kulturstråk Nis-
san” 

Anslag 202 (FM och måltidsservice)  
2 mnkr/år läggs till för ökat inköp av ekologisk mat  

Specifikation av investeringanslag  

Anslag 209 Förvaltningsfastigheter 

Nytt investeringsanslag ”Solcellslösningar, kommunala fastig-
heter” tillförs budgeten med 2 mnkr 2021 och därefter 5 mnkr/
år 
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Nytt investeringsanslag Idrottshall Simlångsdalen tillförs med 
25 mnkr i planen för 2023 

Investeringsanslag ”Laddinfra kommunal verksamhet” ökas till 
3 mnkr 2021 och 5 mnkr 2022-2025 

Anslag 320 Gator, parker och idrott 

Utöver de anslag som ligger  i ramanslaget tillförs 8 mnkr till 
”Trädplanteringar, laddstolpar och Cykelplan” för 2021 och 15 
mnkr/år för 2022-2025. 

Investeringsanslag läggs till för ”Ett levande centrum och kul-
turstråk Nissan” 7 mnkr/år 

Investeringsanslag läggs till för ”lekplatsförnyelse”  5 mnkr/år. 

Investeringsanslag till hyrcykelsystem 3,7 mnkr 2022 


