
 Miljöpartiet de Gröna 190611

Om Planeringsdirektiv med budget 2020 - 2024 

Miljöpartiet vill göra följande ändringar i förslaget till Planeringsdirektiv 
med budget 2020 - 2024. 

Miljömässig och ekologisk hållbarhet (sid 13f) 

Ett nytt konkretiserat mål läggs till efter mål 3 ”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.” 
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Attraktivitet och hållbar tillväxt (sid 15f) 

Ett nytt konkretiserat mål - ”Halmstad är en kulturkommun med nationell 
och internationell ryktbarhet” - 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. 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  
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.” 

Framtidens välfärd (sid 18ff) 

Mål 7 formuleras om, så att det lyder ”I Halmstad erbjuds en god välfärd 
som är rustad för dagens och framtidens behov.” 

Hela det tredje stycket under frågan om vad mål 7 ska leda till stryks. 
(”Självklart ska…………………………………………….bästa möjliga kvalitet.”) 

Uppdrag (sid 22f) 

Förstärkt mångfald, effektivitet och kvalitet 

Uppdraget om förstärkt mångfald, effektivitet och kvalitet stryks. 

Stimulera ett samägt Halmstad 

Uppdraget om att stimulera ett samägt Halmstad stryks. 
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Nya 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 många utmaningar mänskligheten står inför. 
Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp för att på ett tillräckligt bra sätt 
kunna samordna sitt arbete. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att in-
rätta en hållbarhetsberedning med representanter för alla partier i kom-
munfullmäktige, med uppgift att skyndsamt ta fram en strategi för kom-
munens arbete med Agenda 2030.”  

Med tanke på den allt allvarligare klimatkris vi ser och behovet av omedel-
bara åtgärder ger vi dessutom kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram åt-
gärder för att skyndsamt minska kommunens, invånarnas och företagar-
nas klimatpåverkan.  

Kommunala bolag (sid 24ff) 

Resultatbudget 

Budgeten för Halmstads flygplats AB minskas till 12,0 mnkr 2020 och 
därefter 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. 

Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten för Halmstads flygplats AB minskas till 7,65 mnkr 
2020, 12,60 mnkr 2021, 3,1 mnkr 2022, 7,25 mnkr 2023 och 4,5 mnkr 
2024 

Not 3 om HFAB 

Hela punkt a i not 3 om försäljning av en del av HFAB:s fastighetsbestånd 
stryks. 
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Finansiella mål (sid 28f) 

Det finansiella målet om resultatet formuleras som tidigare - ”Resultatet 
skall vara positivt i en sådan nivå att det egna kapitalet över tiden är realt 
värdeskyddat.” 

Resultatbudget (sid 31) 

År 2020 används 40 mnkr från resultatutjämningsreserven för att nå ett 
positivt balanskravsresultat.  
Sista meningen på sidan 31 kommer då att lyda ”I föreliggande plane-
ringsdirektiv med budget används 40 mnkr från resultatutjämningsreser-
ven.” 

Specifikation av driftanslag (sid 35ff) 

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 370 Kollektivtrafik ökas med 3,45 mnkr 2020 för att behålla sub-
ventionerat resande för äldre. Fr.o.m 2021 ökas detta anslag till 7 mnkr/år 

Anslag 641 Grundskola och barnomsorg ökas med 40 mnkr/år. 

Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning ökas med 14 mnkr/år. 

Anslag 750 Social omsorg ökas med 17 mnkr/år. 

Anslag 770 Äldreomsorg ökas med 5 mnkr/år. 

Specifikation av investeringanslag (sid 39ff) 

Anslag 299 Samhällsbyggnadskontor 

Investeringsanslag till om- och tillbyggnad av Mjellby konstmuseum till-
förs budgeten med 2 mnkr år 2020, 23 mnkr år 2021 och 20 mnkr år 
2022. 
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Investeringsanslag ”Förbindelser Nissan” stryks. 

Anslag 209 Förvaltningsfastigheter 

Nytt investeringsanslag ”Solcellslösningar, kommunala fastigheter” tillförs 
budgeten med 2 mnkr/år 

Anslag 320 Gator, parker och idrott 

Utöver de anslag som ligger som ligger i Ramanslaget tillförs 16,5 mnkr/år 
extra till ”Trädplanteringar”, ”Cykelplan” och ”Laddstolpar för elfordon” 

Investeringsanslag ”lekplatsförnyelse” ökas med 2 mnkr/år till 5 mnkr/år. 


