
Ett hållbart
Halmstad



Den gröna ideologin
Vi vill föra en politik som gör det möjligt för oss att leva 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

Miljöpartiet de gröna är en del av en global rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv 
utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

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, det finns 
många sätt att vara grön på. 

Miljöpartiet de gröna i Halmstad vill forma kommunen för en hållbar framtid. Trots de stora 
utmaningar vi står inför är vi stärkta i tron att det är möjligt. Välkommen att vara med i detta arbete.



Halmstad - en kommun för alla!
Miljöpartiet i Halmstad vill bygga och utveckla kommunen där alla känner sig välkomna och delaktiga. 
En stark gemensam välfärd ger människor frihet och alla får kraft att växa. Delaktighet 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. HBTQIA+-kompetensen behöver höjas för att säkerställa att 
invånarna får ett bra bemötande i kontakt med offentliga verksamheter. Vi vill bryta ojämlikheter och 
skapa förutsättningar för en trygg uppväxt och ett tryggt liv i Halmstad.

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. 

Nolltolerans ska råda mot all form av diskriminering.



Ett ekologiskt hållbart Halmstad
Ekologisk hållbarhet innebär att värna invånarnas livsmiljö.

Halmstad behöver dra sitt strå till stacken för att nå klimat- och miljömålen. Vårt mål är att Halmstad 
som kommun ska vara fossilfri senast 2030, men också att den privata sektorn i samhället påverkas i 
fossilfri riktning genom kommunal politik. För att nå dit behöver energiförsörjningen helt övergå till 
utsläppsfria alternativ, fastighetsbeståndet energieffektiviseras och alla kommunens fordon drivas på 
förnybar energi. 

Genom att blanda olika boende- och upplåtelseformer inom varje stadsdel och i tätorterna på 
landsbygden ges invånarna möjlighet att välja ett hållbart boende genom hela livet och det är även en 
konkret insats för att minska segregationen i hela kommunen. Rörlighet och olika trafikslag är viktigt 
för att invånarna på enklare sätt ska kunna ta sig fram inom och utanför kommunen. Därför vill vi göra 
kollektivtrafiken tillgänglig för olika behov samt enklare med övergångar mellan olika trafikslag så att 
det passar livspusslet och skyddar miljön och klimatet. 

Det miljöbättre valet ska bli enklare, billigare och smartare än det som är sämre för miljön. Halmstads 
invånare ska kunna sortera sitt avfall så att allt i högsta möjliga mån kan återvinnas och i minsta 
möjliga mån förbrännas. Ansvaret vilar både på individen att göra och kommunen att underlätta och 
gå före, dvs. alltid välja det miljösmarta alternativet.

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 invånarnas välbefinnande och 
hälsa. Tätortsnära natur och annan kommunalt ägd naturmark ska i första hand skötas för att öka den 
biologiska mångfalden, av naturtyper och arter. Natur som är tillgänglig för friluftsliv är en viktig del 
i det hälsofrämjandet arbetet och ger ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Vi vill värna och skydda 
både invånarnas hälsa och deras livsmiljö.





Vi vill skydda klimat och miljö genom att
säkerställa att 1,5 gradersmålet och Agenda 2030 tillämpas i styrning och ledning av kom-
munens verksamhet

• verka för att kommunen antar en koldioxidbudget och plan för uppföljning/implementering

• minska biltrafiken i stadsmiljö

• förbättra infrastrukturen för laddning, inte minst i flerbostadshus och svara upp mot ökningen  

 av elbilar

• se till att kommunen väljer livsmedel och produkter som är fria från hälsofarliga kemikalier

• kartlägga alla hälsofarliga kemikalier i de delar av kommunens verksamheter där barn och  

 unga regelbundet vistas, bland annat förskolor och skolor

• öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet

• öka andelen tillagningskök i kommunens verksamheter

• att kommunens måltidsverksamhet lagar näringsriktig mat från grunden

• minska matsvinnet

• erbjuda minst två rätter i skolan, varav minst en ska vara vegetarisk

• öka andelen klimatsmart mat i kommunens måltidsverksamhet

• se till att allt kött kommunen köper in uppfyller svenska djurskyddskrav och att all fisk är håll 

 bart fiskad eller hållbart odlad

• minska mängden avfall, öka återanvändning och förenkla och tillgängliggöra återvinning

• stoppa importen av avfall

• öka den rörliga andelen av renhållningstaxan för att minska avfallsmängden

• anlägga fler våtmarker förbättra skötseln av grönområden, våtmarker, kommunala reservat  

 och skogar så att den biologiska mångfalden ökar

• 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

• värna och bevara åkermark

• utveckla stadens parker

• skydda äldre värdefulla träd, och plantera nya träd

• lägga ner det kommersiella flyget vid Halmstad Flygplats



Vi vill bygga en grön kommun genom att
göra det möjligt för hållbara boendeval och livsmiljö genom hela livet

• verka för vindkraft i prioriterade områden t.ex. till havs

• se till att kommunen bygger med bästa möjliga energistandard samt energieffektiviserar och  

 monterar solpaneler på befintliga byggnader

• nya byggnader ska passa in med befintliga karaktärsdrag i hela kommunen 

• planera nya bostadsområden i anslutning till ny eller redan befintlig kollektivtrafik

• HFAB lever upp till intentionerna om att utveckla boendemiljöer som ger ökad livskvalitet  

 samt förhindrar utanförskap och boendesegregation

• Blanda olika boendeupplåtelseformer inom varje stadsdel och i tätorterna på landsbygden för  

 att minska segregation och ge hållbara boendeval genom hela livet

• öka antalet mindre och billiga lägenheter i kommunen 

• ge utrymme för stadsodling och allmänna fruktträdgårdar

• utreda möjligheten för att skapa en mötesplats för invånarna med kultur och natur på         

 Österskans, exempelvis palmhus, botaniskt hus

• skydda och utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

• rusta upp Bastionen och Norre Katts park

• stoppa utbyggnaden av externa och halvexterna köpcentra

• bygga ett naturum i Simlångsdalen

• utveckla stadsbondgården Olofstorp



Vi vill binda ihop kommunen genom att
möjliggöra billig och tillgänglig kollektivtrafik

• verka för vindkraft i prioriterade områden t.ex. till havs

• införa avgiftsfritt fritidskort för unga i åldern 13 till 18 år i den allmänna kollektivtrafiken

• göra det enklare att välja buss samt övergångar mellan olika trafikslag 

• i snabbare takt bygga ut och förbättra cykelvägnätet

• öka cykel- och gångtrafik i centrala staden samt förbättra trafiksäkerheten

• anlägga fler parkeringsmöjligheter för cyklar och elsparkcyklar i innerstaden

• bygga väderskyddade och säkra cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken och vid  

 större kommunala arbetsplatser 

• öka kollektivtrafikens andel av personresorna genom informationsinsatser, upprustning av  

 hållplatser och bussprioritering i korsningar

• successivt fasa ut alla fossildrivna fordon ur kommunens fordonsflotta

• säkerställa att resecentrum färdigställs snarast

• förbättra möjligheten för gående och cyklister att ta sig över Nissan

• göra Lilla torg till en mötesplats för invånarna

• stoppa alla planer på en ny bilförbindelse över eller under Nissan söder om Slottsbron

• verka för bättre tågförbindelser, längs Västkustbanan och inåt landet längs Markarydsbanan  

 och Halmstad-Nässjö

• verka för fler stationslägen på Västkustbanan och Nässjöbanan

• bygga fler pendlarparkeringar kring stadskärnan



Ett socialt hållbart Halmstad
Social hållbarhet innebär att säkerställa likvärdiga livsvillkor för invånarna.

Miljöpartiet vill arbeta för ett Halmstad där invånarna får ihop sina livspussel, kan påverka sina liv och 
hinner möta varandra. 

Ett levande och tillgängligt kulturliv är en central del av detta arbete. Stadens olika kultur-
verksamheter är viktiga verktyg för att skapa plattformar för demokratisk och social utveckling i 
kommunen. Vi i Miljöpartiet vill satsa mer resurser på dessa verksamheter.

I Halmstad ska människan stå i centrum. Oavsett om du lever inne i staden eller på landsbygden ska 
samhällsplaneringen sätta dig och din närmiljö i fokus.  Det ska inte spela någon roll i vilken del av 
kommunen du lever, samma möjligheter ska gälla alla. Vidare vill vi att kommunen inför en nollvision 
mot boendesegregation. 

Folkhälsan ska prioriteras och skillnader i hälsa minskas genom tidiga och samordnade insatser till de 
som har störst behov. I synnerhet ser vi med stor oro på den ökade psykiska ohälsan bland unga och 
vill att denna ska förebyggas och behandlas tidigt med samordnade insatser. En välmående befolkning 
är nyckeln till en hållbar framtid. Vi vill se ett Halmstad som ett modernt grönt folkhem vilket betyder 
att vi gör insatser och prioriteringar som värnar om invånarna och deras livsmiljö.

Delaktighet är ett måste för att utjämna skillnader och skapa möjligheter för invånarna att påverka 
sina liv, hälsa och samhället.

Vi vill stärka demokratin genom att
främja olika typer av invånardialog

• bygga nya plattformar för att öka ungdomars inflytande

• verka för nolltolerans mot kränkande behandling och sexuella trakasserier

• öka resurser till föreningslivet och folkbildningen

• öka delaktigheten i kultur- och föreningsliv

• i högre grad tillgängliggöra och kommunicera aktuella politiska frågor med alla 

  kommuninvånare

• aktivt och regelbundet bjuda in till invånardialog i olika kommundelar för att stärka den lokala  

 demokratin



Vi vill utveckla Halmstad som konst- och 
kulturkommun genom att
satsa på kultur och föreningsliv i hela kommunen och med fler mötesplatser och 
ungdomsgårdar

• förbättra möjligheterna för lokala kulturutövare och kulturaktörer att verka och att nå ut med  

 sitt arbete

• verka för fler lokaler och platser anpassade till kulturutövare

• satsa mer resurser på amatörkulturen

• erbjuda alla barn och unga en Kulturskola med ett brett utbud

• behålla och utveckla folkbiblioteken samt utveckla det virtuella folkbiblioteket

• främja generationsövergripande verksamhet

• införa kulturlots och föreningslots 

• satsa på utökade fritidsmöjligheter för ungdomar på landsbygden

• verka för att elever i gymnasieskolan ska kunna ta del av Kulturskolans utbud som sitt             

 individuella val

Vi vill säkra allas lika rätt genom att
ge invånarna likvärdiga förutsättningar för hälsa, trygghet och utveckling oavsett var en 
bor

• förstärka barn- och jämställdhetsperspektivet i samhällsplaneringen

• jämställdhets- och rättighetsperspektiv ska finnas med i underlaget för alla politiska beslut

• möjliggöra för alla förskolor och skolor att bedriva ett aktivt jämställdhets- och 

  inkluderingsarbete

• höja HBTQIA+ kompetensen för likvärdigt bemötande, möjligheter och livsvillkor för alla

• ge mer resurser till verksamheter som stödjer män, kvinnor och barn som möter våld i hemmet

• införa en nollvision mot barnfattigdom i hela kommunen

• ha ett generöst flyktingmottagande och ett långsiktigt inkluderingsarbete 

• införa en nollvision mot boendesegregationen i hela kommunen

• förbättra modersmålsundervisningen i förskolan och skolan

• verka för fler möjligheter till språkpraktik och kontaktytor för ökad inkludering



Vi vill främja en god och jämlik hälsa genom att
arbeta för en god, jämlig och jämställd folkhälsa i alla delar av kommunen och genom hela 
livet

• förebygga och minska risken för livsstilssjukdomar och socioekonomiskt relaterad ohälsa

• erbjuda tidiga och samordnade insatser för att minska psykisk ohälsa

• mer resurser till insatser som riktar sig till normkritiskt arbete med mansnormen, 

  suicidprevention, flickors utsatthet och självskadebeteenden 

• stödja kriscentra för kvinnor och män

• verka för att det finns skyddade boenden i kommunen

• öka tillgången till familjehem och ge dem mer och bättre samordnat stöd

• ge människor med beroendeproblem stöd och snabb behandling

• stödja frivillig- och anhörigverksamhet

• öka matglädjen i kommunens verksamheter genom samverkan med lokala näringsidkare och  

 leverantörer

• utöka konceptboenden för äldre och inom LSS så att de skapar mervärde och fångar 

  olika behov 

• stärka kulturutbudet för äldre

• stärk stödet till föreningslivet och utveckla samordning förening - boende 

• se till att alla äldreboenden får tillgång till natur och trädgård

• öka satsningen på läkemedelsgenomgångar

• behålla och utveckla Guldkantskonceptet inom äldreomsorgen

• verka för att fler trygghetsboenden byggs

• öka tillgängligheten till rekreationsområden för alla åldrar och i olika delar av kommunen

• bygga klart Kattegattsleden





Ett ekonomiskt hållbart Halmstad
Ekonomisk hållbarhet innebär att fördela resurserna utifrån behov och långsiktig nytta för 
invånarna

Ekonomin ska vara i balans och utvecklas med framtida generationer i åtanke. Resurserna ska 
fördelas så att de som har störst behov får ta del av insatserna först utan att det gör avkall på 
generella insatser till alla invånare eller rubbar arbetet med miljö och klimat. 

Vi vill satsa på hållbara investeringar och utveckling av driftsformer som tar tillvara resurser-
na på lång sikt i kommunen. Det vill vi uppnå genom väl underbyggda analyser och beslutsun-
derlag. Det kan handla om beslut om näringslivets utveckling, tvärprofessionell samverkan, 
omställningsförmåga, arbetsmarknader, utbildning eller beslut om samhällsplanering och 
infrastrukturinvesteringar. Nyckeln till att hitta hållbara former för kommunal drift ligger i att 
ha ett livscykelperspektiv på utvecklingen.

Vi vill investera i våra barns framtid och satsa på en likvärdig skola som ger varje elev stöd och 
utmaningar utifrån elevens egna behov och förmåga. Ett viktigt led i detta är satsningar på 
elevhälsa och mer resurser till skolan. För att barn och ungdomar ska kunna tillgodogöra sig 
undervisning måste de först må bra både psykiskt och fysiskt. I en likvärdig förskola och skola 
har alla barn och elever samma möjligheter att växa, utmanas, lyckas och utvecklas. Vi vet att 
lyckad skolgång betalar sig i längden om människor får kosta lite mer i livets mest formativa 
skeenden.

I Halmstad ska det finnas balans mellan arbetsliv och allt annat som är viktigt i livet. Därför 
vill vi att kommunen är drivande i att bättre ta vara på människors kunskaper, kompetenser 
och erfarenheter i arbetslivet och samtidigt ge möjligheter att utvecklas genom hela livet. Ett 
sätt att arbeta i sådan riktning är arbetstidsförkortning för kommunanställda. Ett annat sätt 
är att satsa mer på framtida lösningar för gröna jobb inom livsmedelsförädling, mathantverk, 
naturturism och andra typer av miljödriven affärsutveckling.



Vi vill investera i våra barns framtid genom att
arbeta för en likvärdig skolgång för alla barn och unga, oavsett var de bor i kommunen

• minska antalet barn per grupp i förskolan och skolan

• med satsningar på tvärprofessionellt arbete förstärka och utveckla elevhälsan 

• anställa fler i skolan och ge lärarna mer tid med eleverna

• erbjuda tidiga och samordnade insatser till de elever som har behov av stöd

• bedriva ett aktivt miljöarbete i förskolan, bland annat genom att stimulera fler förskolor att  

 ansluta sig till utbildningsprogrammet Grön Flagg

• förbättra utemiljöerna som stimulerar lek, rörelse, samvaro, odling och pedagogisk verksamhet

• öka insatser för barn och ungas läsförmåga, läsförståelse och läslust redan från förskolan

• stärka samarbetet mellan förskolan och skolan

• arbeta för att alla skolor ska ha utbildade skolbibliotekarier

• stoppa etableringen av vinstdrivande friskolor

• behålla skolorna i kommunens serviceorter

• utreda möjligheten att etablera ett yrkesgymnasium i Oskarström

• ha bättre beredskap för konsekvenser av klimatförändringar och kriser

Vi vill verka för en inkluderande och flexibel 
arbetsmarknad genom att
satsa på gröna jobb som bidrar till ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle

• utreda möjligheterna till arbetstidsförkortning och nya arbetstidsmodeller för kommun-        

 anställda

• öka unga människors samt nyanländas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden

• säkerställa rätten till sysselsättning för alla kommuninvånare, oavsett funktionsvariation och  

 bakgrund

• satsa på fler lärlingsplatser 

• satsa på vuxenutbildning som matchar arbetsmarknadens behov

• satsa på serviceorterna för att utveckla landsbygden och binda ihop kommunens olika delar

• stärka tvärprofessionell samverkan mellan näringslivet, högskolan, organisationer och andra  

 kommuner kring frågor om energi, avfall och miljö

• underlätta för studenter att kunna bo kvar i kommunen 

• bidra till bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag och kooperativ



Vi vill utveckla företag och näringslivet genom att 
stimulera hållbart företagande och miljödriven affärsutveckling

• ställa tydliga klimat-, miljö-, energi- och grönytekrav i nya markanvisningsavtal

• stärka hållbar näringsutveckling framförallt på landsbygden

• placera en del av kommunens kapital i gröna obligationer

• skapa bättre förutsättningar för ekoturism

• främja småskalig restaurangverksamhet och försäljning vid Nissan längs Hamngatan

• säkerställa att klimat- och miljökrav ställs vid all kommunal upphandling 

• säkerställa etiska och sociala krav vid all kommunal upphandling

• verka för att Halmstad utses till Fairtrade City

• införa livscykelanalys vid större investeringar



1. Lennart Lorick, 62 år, civilingenjör, Stenhuggeriet
2. Amina Boulaabi, 44 år, hållbarhetsstrateg, Snöstorp
3. Hanne Göransson, 31 år, sociolog, Larsfrid
4. Ola Nilsson, 53 år, lärare, Simlångsdalen
5. Ida Westin, 32 år, socionom, Frösakull
6. Martin Lindqvist, 64 år, gymnasielärare, Söndrum
7. Kerstin Teutsch, 62 år, landskapsarkitekt, Steninge
8. Mikael Östman, 65 år, arkitekt, Nyhem
9. Linda Bjerman, 50 år, statsvetare, Centrum
10. Martin Bagge, 41 år, programmerare, Trönninge
11. Svein Henriksen, 54 år, småföretagare, Getinge
12. Elinor Arvidsson Celan, 51 år, socialpedagog, Oskarström
13. Anders Wirdheim, 70 år, journalist, Stenhuggeriet
14. Marie Tönnberg, 45 år, miljövetare, Furet
15. Marie Ekholm, 71 år, f d barnläkare, Norr

Vi arbetar för 
allas framtid


