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Halmstad
– en kommun för alla
Miljöpartiet i Halmstad vill bygga ett rättvist samhälle där alla
känner sig välkomna och respekterade. En stark gemensam
välfärd ger människor frihet och alla får kraft att växa. Rättvisa
handlar om att Halmstad ska vara ett samhälle där du kan
bygga din framtid tillsammans med andra som lever här –
oavsett vem du är, var du bor, om du är frisk eller sjuk,
om du föddes här eller kom hit igår.
Vi vill föra en aktiv politik som främjar lika rättigheter och
jämställdhet samt arbeta för att alla invånarnas kompetens ska
tas tillvara och värdesättas. Diskriminering, segregation, rasism
och hatbrott är demokratiska problem som måste bekämpas.
Ingen ska diskrimineras på grund av sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck. HBTQ-kompetensen behöver
höjas för att säkerställa att invånarna får ett bra bemötande
i kontakt med verksamheterna i kommunen.
I Halmstad ska människors livsmöjligheter vara lika goda
oavsett vilken del av kommunen du bor i. Tilliten mellan
människor ska få växa. Alla människor har rätt till makt över sitt
liv. Oavsett vilken bakgrund du har, var du bor eller hur länge
du har bott här ska du kunna utbilda dig, hitta arbete du trivs
med och fritid du vill ha. Vi vill bryta ojämlikheter och skapa
förutsättningar för en trygg uppväxt i Halmstad. Nolltolerans
ska råda mot all form av diskriminering.
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Handlingsprogram 2018-2022
Detta handlingsprogram ligger till grund för den politik som Miljöpartiet
de gröna i Halmstad kommer att driva under mandatperioden 2018-2022
i kommunfullmäktige. Läs mer på mp.se/halmstad

Demokrati och dialog. Vi vill:
• utveckla former för olika typer av
invånardialog

• öka andelen första- och
andragångsväljare som röstar

• i högre grad använda folkbiblioteken
och rådhuset för att presentera
aktuella politiska frågor

• hitta former för att öka
ungdomsinflytandet
• uppmuntra och stödja föreningslivet
och folkbildningen

Jämställdhet och HBTQ. Vi vill:
• se till alla förskolor och skolor har ett
aktivt jämställdhetsarbete

• se till att HBTQ-perspektivet
genomsyrar all kommunal verksamhet

• jämställdhetsintegrera all kommunal
verksamhet

• ge berörd personal utbildning
i HBTQ-frågor

• jämställa stödet till föreningslivet

Migration och allas lika rätt. Vi vill:
• arbeta för att jämlikhets- och
mångfaldsperspektiven genomsyrar
all kommunal verksamhet
• ha ett generöst flyktingmottagande
och ett långsiktigt integrationsarbete
• förbättra samverkan mellan berörda
nämnder kring integrationsarbetet
• minska boendesegregationen
• förbättra modersmålsundervisningen i
förskolan och skolan

• utveckla undervisningen i Svenska
för invandrare
• verka för fler möjligheter till
språkpraktik
• underlätta för nyanlända att komma in
på arbetsmarknaden
• verka för att ensamkommande barn
och unga får stanna kvar i kommunen
tills asylprocessen är avslutad
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Socialt hållbart
Halmstad
Miljöpartiet vill arbeta för ett Halmstad där invånarna får ihop
sina livspussel, hinner njuta av vardagen och möta varandra.
Med en skola som ger varje elev stöd och utmaningar utifrån
dess egna behov och förmåga och ett kulturliv som är
tillgängligt, levande och angeläget. Vi vill att fler ska få bidra
med sina kunskaper och erfarenheter i arbetslivet och vi vill ge
nya möjligheter att utvecklas under ett arbetsliv.
I Halmstad ska det finnas bra möjligheter till en balans mellan
arbetsliv och allt annat som är viktigt i livet. Det kan till exempel
handla om att sänka arbetstiden för kommunanställda. Den
psykiska ohälsan ska förebyggas och behandlas tidigt.
Barn och unga ska få växa tryggt och forma sin framtid i
Halmstad. I en likvärdig förskola och skola har alla barn och
elever samma rätt att växa, utmanas, lyckas och utvecklas.
Det ska inte spela någon roll i vilken del av kommunen man
lever, samma möjligheter ska gälla alla.
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Förskola. Vi vill:
• minska antal barn per grupp i
förskolan
• öka antalet pedagoger per barn
• öka andelen förskollärare
• ge barn med behov av särskilt stöd
den hjälp de behöver, bland annat
genom att anställa fler
specialpedagoger
• verka för nolltolerans mot kränkande
behandling
• aktivt arbeta med normkritik och
genuspedagogik

• bedriva ett aktivt miljöarbete i
förskolan, bland annat genom att
stimulera fler förskolor att ansluta sig
till Grön Flagg
• förbättra utemiljöerna, så att de
fungerar för lek, rörelse, samvaro,
odling och pedagogisk verksamhet
• satsa mer på utomhuspedagogik
• stimulera lusten att läsa redan i
förskolan
• stärka samarbetet mellan förskolan
och skolan
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Skola. Vi vill:
• anställa fler i skolan och ge lärarna
mer tid för eleverna
• minska antalet elever per grupp på
fritids
• ge barn och unga med behov av
särskilt stöd den hjälp de behöver
• förbättra elevhälsan, bland annat
genom fler skolsköterskor och
kuratorer
• minska den psykiska ohälsan bland
barn och unga
• verka för nolltolerans mot kränkande
behandling och sexuella trakasserier
• aktivt arbeta med normkritik och
genuspedagogik

• bedriva ett aktivt miljöarbete i skolan,
bland annat genom att stimulera fler
skolor att ansluta sig till Grön Flagg
• förbättra utemiljöerna, så att de
fungerar för lek, rörelse, samvaro,
odling och pedagogisk verksamhet
• satsa mer på utomhuspedagogik
• se till att alla har tillgång till utbildade
skolbibliotekarier
• öka barn och ungas läsförmåga,
läsförståelse och läslust
• ha en restriktiv hållning till etablering
av fristående skolor
• behålla skolorna i kommunens
serviceorter

Kultur. Vi vill:
• utveckla Halmstad som konstoch kulturkommun
• förbättra möjligheterna för lokala
kulturutövare och kulturaktörer att
verka och att nå ut
• verka för fler lokaler till kulturutövare
• utveckla kulturskolan, genom att
bred-da verksamheten och nå fler

barn och unga
• bygga en konsthall
• bygga om och till Mjellby
konstmuseum
• behålla och utveckla de mindre
folkbiblioteken
• fortsätta utvecklingen av det virtuella
folkbiblioteket

Arbete. Vi vill:
• utreda möjligheterna till
arbetstidsförkortning och nya
arbetstidsmodeller för
kommunanställda
• öka unga människors samt nyanländas
möjlighet att etablera sig på
arbetsmarknaden
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• satsa på fler lärlingsplatser
• satsa på vuxenutbildning
• satsa på gröna jobb som bidrar till ett
ekologiskt hållbart samhälle
• bidra till bättre förutsättningar för
arbetsintegrerande sociala företag

Folkhälsa och friskvård. Vi vill:
• arbeta för en god, jämlik och jämställd
folkhälsa
• genomföra fler satsningar för att
minska ohälsotalen
• minska den psykiska ohälsan bland
barn och unga

• förebygga och minska risken för
livsstilssjukdomar och
socioekonomiskt relaterad ohälsa
• ge alla kommunanställda rätt till
friskvårdsbidrag
• utveckla Stadsbondgården Olofstorps
verksamhet

Omsorg och stöd. Vi vill:
• öka antalet tidiga samordnade
insatser för barn redan från
förskoleåldern
• uppmuntra och stödja frivillig- och
anhöriginsatser
• göra det möjligt för alla oavsett
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar att kunna delta i samhälls-

livet på lika villkor
• ge människor med beroendeproblem
stöd och snabb behandling
• stödja kriscentra för kvinnor och män
• verka för att det finns skyddade
boenden i kommunen
• öka tillgången på familjehem och ge
dem mer stöd

Äldre. Vi vill:
• satsa på ett stimulerande vardagsliv
för äldre, bland annat genom
friskvårdsaktiviteter och ett rikt
kultur- och friluftsliv
• skapa kontaktytor mellan yngre och
äldre
• se till att alla äldreboenden får tillgång
till natur och trädgård
• öka satsningen på
läkemedelsgenomgångar

• uppmuntra och stödja frivilligoch anhöriginsatser
• behålla och utveckla
Guldkantskonceptet inom
äldreomsorgen
• se till att alla äldreboenden håller hög
standard vad gäller boendemiljö och
personalens kompetens
• verka för att fler trygghetsboenden
byggs
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Levande stad
och landsbygd
I Halmstad ska alltid människan stå i centrum vare sig du
lever i staden, i en mindre tätort eller på landsbygden.
Samhällsplaneringen ska genomsyras av en helhetssyn där
människor och miljö sätts i fokus. Alla stadsdelar och mindre
tätorter ska planeras så att bostadssegregationen kan minskas.
Genom att satsa på fler gång- och cykelvägar och en utbyggd
kollektivtrafik kan bilanvändandet minskas, vilket skapar
förutsättningar för en renare och mer levande stadsmiljö.
För att göra innerstaden mer attraktiv ska platser för möten
mellan människor utvecklas. Det kan handla om våra torg
och kajer och att grönområden blir mer lättillgängliga och
inbjudande. Halmstad växer – nya hus byggs så att de passar in
i stadens redan befintliga karaktär och kulturhistoriskt viktiga
miljöer ska bevaras.
Landsbygden ska också leva. Med en tågstation i Getinge och
utbyggda järnvägsförbindelser i både nord-sydlig och väst-östlig
riktning skapas helt nya förutsättningar för att kunna leva och
verka utanför staden. Genom att stötta det lokala samhällslivet,
behålla serviceorternas skolor och bibliotek och utveckla
ekoturismen och ekologiska jordbruk skapas en livskraftig
landsbygd. Livsmedelsförädling och mathantverk ger jobb,
företagande och utveckling för landsbygden.
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Bygga och bo. Vi vill:
• blanda olika boende- och
upplåtelseformer inom varje stadsdel
och i tätorterna på landsbygden
• minska boendesegregationen
• ha ett tydligt barnperspektiv i
samhällsplaneringen
• se till att kommunen bygger med
bästa möjliga energistandard och att
befintligt fastighetsbestånd
energieffektiviseras
• ställa tydliga miljö-, energi- och
grönytekrav i nya markanvisningsavtal

• skydda och utveckla kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer
• planera nya bostadsområden i
anslutning till ny eller redan befintlig
kollektivtrafik
• rusta upp Bastionen
• nya byggnader ska passa in i
stadsbilden och befintliga
karaktärsdrag ska respekteras
• stoppa utbyggnaden av externa och
halvexterna köpcentra
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Hela kommunen. Vi vill:
• skydda och bevara den värdefulla
åkermarken

• uppmuntra och stödja
samhällsföreningar

• skydda vattentäkterna

• bevara och i högre grad
tillgängliggöra naturområden i
närheten av tätorter på landsbygden

• blanda olika boende- och
upplåtelseformer inom varje stadsdel
och i tätorterna på landsbygden
• behålla skolorna i kommunens
serviceorter
• behålla och utveckla de nuvarande
folkbiblioteken

• skapa fler väl fungerande
vandringsleder
• skapa bättre förutsättningar för
ekoturism
• verka för att fler trygghetsboenden
byggs

Levande stad. Vi vill:
• säkra tillgången på gröna närmiljöer
vid förtätning

• skydda och utveckla kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer

• utveckla stadens parker

• göra Lilla torg bilfritt

• skydda äldre värdefulla träd, och
plantera nya träd

• vända Halmstads stadskärna mot
Nissan

• ge utrymme för stadsodling och
allmänna fruktträdgårdar

• främja småskalig
restaurangverksamhet och försäljning
vid Nissan längs Hamngatan

Rekreation och motion. Vi vill:
• öka tillgången på rekreationsområden,
främst i de stadsdelar och tätorter där
det idag råder brist
• behålla och rusta upp de lekplatser
som finns nära barnen, och vid behov
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anlägga nya lekplatser
• satsa på fler utomhusgym och
spontanidrottsplatser
• skapa förutsättningar för fler väl
fungerande vandringsleder

Cykel. Vi vill:
• i snabbare takt bygga ut och förbättra
cykelvägnätet

• bygga fler cykelparkeringar i
innerstaden

• värna om trafiksäkerheten genom att
tydligare skilja gående och cyklister,
framför allt vid superstråken för cykel

• bygga väderskyddade och säkra
cykelparkeringar vid knutpunkter för
kollektivtrafiken och vid större
kommunala arbetsplatser

• bygga cykelvägar mellan de mindre
tätorterna

• verka för etablering av hyrcyklar

Kollektivtrafik. Vi vill:
• öka kollektivtrafikens andel av
personresorna genom
informationsinsatser, upprustning av
hållplatser och bussprioritering i
korsningar
• färdigställa etapp tre av resecentrum i
Halmstad
• i samverkan med Region Halland
verka för bättre tågförbindelser, längs

Västkustbanan och inåt landet längs
Markarydsbanan och HalmstadNässjö
• arbeta för en ny järnvägsstation i
Getinge
• införa avgiftsfritt fritidskort för unga i
åldern 13 till 18 år i den allmänna
kollektivtrafiken

Trafik. Vi vill:
• minska biltrafiken, framför allt i
staden

• bygga fler pendlarparkeringar kring
stadskärnan

• förbättra trafiksäkerheten, särskilt för
gående och cyklister

• avvakta med de senare etapperna av
Södra infarten och istället satsa på
mindre åtgärder för att förbättra för
trafiken till och från hamnen

• förbättra möjligheten för gående och
cyklister att ta sig över Nissan
• stoppa alla planer på en ny
bilförbindelse över eller under Nissan
söder om Slottsbron

• avveckla det kommersiella flyget vid
Halmstads flygplats
• införa miljözoner för bilar i
trafikbelastade områden
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Ekologiskt hållbart
Halmstad
Halmstad behöver dra sitt strå till stacken för att nå klimat- och
miljömålen. Det miljöbättre valet ska bli enklare, billigare och
roligare än det som är sämre för miljön. Vårt mål är att Halmstad
som kommun ska vara fossilfri senast 2030. Det är en stor
utmaning. För att nå dit behöver alla kommunens fordon drivas
på förnybar energi, fastighetsbeståndet energieffektiviseras och
energiförsörjningen helt övergå till utsläppsfria alternativ.
Det ska vara enkelt för Halmstads invånare att sortera sitt avfall
så att allt i högsta möjliga mån kan återvinnas. Ansvaret vilar
både på individen att göra och kommunen att underlätta och
alltid välja det miljösmarta alternativet. Avfall ska alltid i första
hand återvinnas i minsta möjliga mån förbrännas. Maten som
serveras i kommunens verksamheter ska vara ekologisk och
gärna närproducerad.
Halmstads värdefulla natur ska skyddas, landskapets skiftande
karaktär värnas och den biologiska mångfalden bevaras.
De unika naturtyper som finns i Halmstads kommun, allt från
kustens stränder med växt- och djurlivet där, till ädellövskogarna
i inlandet måste bevaras så att de känsliga ekosystemen inte
rubbas men också för att dessa är ovärderliga för människors
välbefinnande och hälsa. Natur som är tillgänglig för friluftsliv
är en viktig del i det hälsofrämjandet arbetet och ger ökad
livskvalitet och bättre folkhälsa.
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Klimat. Vi vill:
• se till att Halmstad blir en fossilfri
kommun senast 2030

• satsa mer på solenergianläggningar
på kommunens fastigheter

• effektivisera kommunens
energianvändning

• fasa ut de två äldre
avfallsvärmepannorna och ersätta
dem med värmeproduktion från
förnybara energikällor, förslagsvis
biobränsle, geoenergi eller solvärme

• driva kommunens fordon med
förnybara bränslen, i första hand el
och biogas
• verka för fler tankställen för biogas

• ge möjlighet till ny vindkraft i lämpliga
lägen på land och till havs

• utveckla laddinfrastrukturen för
elfordon
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Miljöhänsyn. Vi vill:
• inrätta en hållbarhetsberedning i
kommunen, med uppgift att
implementera de globala
hållbarhetsmålen och Agenda 2030
• samverka med näringslivet,
högskolan, organisationer och andra
kommuner kring frågor om energi,
avfall och miljö

• ha tydliga och långtgående miljökrav
vid all kommunal upphandling
• placera en del av kommunens kapital i
gröna obligationer
• stimulera hållbart företagande och
miljödriven affärsutveckling

Giftfri vardag. Vi vill:
• kartlägga alla hälsofarliga kemikalier i
de delar av kommunens verksamheter
där barn och unga regelbundet vistas,
bland annat förskolor och skolor
• minska mängden hälsofarliga

kemikalier i barn och ungas vardag
• se till att kommunen väljer livsmedel,
produkter och byggmaterial som är
fria från hälsofarliga kemikalier

Mat. Vi vill:
• öka andelen ekologiskt producerade
livsmedel i kommunens
måltidsverksamhet, i första hand när
det gäller frukt, kött och rotfrukter
• erbjuda minst två rätter i skolan,
varav minst en ska vara vegetarisk
• öka andelen klimatsmart mat
• se till att allt kött kommunen köper in
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uppfyller svenska djurskyddskrav
• öka andelen tillagningskök i
kommunens förskolor, skolor och
äldreboenden
• öka matglädjen i kommunens
verksamheter
• laga näringsriktig mat från grunden
• minska matsvinnet

Naturvård och biologisk mångfald. Vi vill:
• förbättra skötseln av grönområden,
våtmarker, kommunala reservat och
skogar så att den biologiska
mångfalden ökar
• anlägga fler våtmarker
• bevara och skydda ängsmark och
ädellövskog på kommunens marker

• återskapa slåtterängar på grönytor
där det är möjligt
• öka andelen ädellöv i kommunens
skogar
• arbeta för att Laholmsbukten blir ett
marint naturreservat

Upphandling. Vi vill:
• ha tydliga och långtgående miljökrav
vid all kommunal upphandling
• ha tydliga etiska och sociala krav vid
all kommunal upphandling

• se till att kommunen väljer livsmedel,
produkter och byggmaterial som är
fria från hälsofarliga kemikalier
• verka för att Halmstad utses till
Fairtrade City

Avfall och återvinning. Vi vill:
• minska mängden avfall och öka
återanvändning och återvinning
• stoppa importen av avfall
• minska förbränningen av avfall till
förmån för återvinning av material och

rötning av organiskt avfall
• öka den rörliga andelen av
renhållningstaxan
• göra det enkelt att återvinna

15

Den gröna ideologin
Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt
om vårt beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som
inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan
uttryckas trefaldigt:
•
•
•

solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens alla människor

Vi vill bryta ner diskriminerande och ohållbara maktstrukturer
i samhället. Vi arbetar målmedvetet för allas lika rätt och
möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Alla människor har
rätt att växa till de individer de vill vara. Vi är övertygade om att
olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet
är grunderna för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi skapa
framtidstro och livskvalitet.
Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte
ligga på enskilda individer. Samhället är något människor skapar
tillsammans. Politiken är nyckeln till förändring och måste visa
vägen till ett hållbart samhälle. En medveten, solidarisk och
miljövänlig livsstil är det självklara vägvalet. Vi tror på mångfald.
Det finns många sätt att vara grön på.
Miljöpartiet de gröna i Halmstad vill forma kommunen för en ny
tid. Trots de stora utmaningar vi står inför är vi stärkta i tron att
det är möjligt. Välkommen att vara med i detta arbete.
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