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Alliansens planeringsdirektiv med budget för åren 2011 till 2013
Vi i Alliansen lägger en ansvarsfull budget som ger utrymme för fortsatt hög kvalitet i
verksamheterna och med investeringar som ger möjligheter för framtiden. Särskilda
satsningar sker på barn och unga samt äldre. Förslaget genomförs inom ramen av oförändrad
skatt.
– Alliansens budgetförslag präglas av ansvarstagande och långsiktighet. Ökade anslag till omsorg om
våra äldre är nödvändiga. Samtidigt görs en kraftfull satsning för att öka ungas livschanser i en tid då
ungdomsarbetslösheten är hög. Osäkerheten kring den allmänna ekonomiska utvecklingen i omvärlden
är stor. Vårt förslag strävar efter att bibehålla en fortsatt god ekonomi i Halmstad, säger
kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).
– Vi prioriterar kunskap och innehåll i skolan före själva byggnaderna. Därför är det viktigt att vi ser
över det lokalutrymme som inte används. Samtidigt ska grupperna i förskolan minskas så vi fortsätter
att bygga fler nya förskolor i den takt planarbetet mäktar med. Vårt förslag innehåller även ett bra
grepp kring IT-frågorna genom att föråldrade datorer avvecklas och uppgradering sker så att man kan
jobba på ett modernt sätt i skolan, säger Suzanne Åkerlund (FP).
– Äldre med behov av hemtjänst ökar och det är tryggt att veta att vi med vår budget kan erbjuda den
hjälp de behöver. En annan verksamhet som är viktig för både äldre och yngre är
måltidsverksamheten. Vi har sett av goda exempel i våra kök att med större frihet och egna initiativ
kan matupplevelserna förhöjas. Vi vill sprida de goda exemplen och inspirera till goda och trevliga
måltider. Vi vill öka trafiksäkerheten i centrum och förbättra tillgängligheten genom att bygga om
Brogatan och Storgatan till glädje för alla som vistas här. Det är efterlängtat, säger Gunnel Bengtsson
(C).
– Vi avsätter 8 miljoner kronor till nämnderna för att de ska få ett utrymme att skapa nya möjligheter
för ungdomar som har fallit i ett utanförskap. Vi gör även en satsning på personalen med
hälsofrämjandeinsatser eftersom mår bra är en förutsättning för att invånarna ska få god service av
engagerad personal, säger Ramesh Chibba (KD).
– Det är viktigt att underhålla fastigheter och infrastruktur, därför satsar vi 20 miljoner kronor på
vägarna. Faller vi efter med underhållet blir det dyrt i förlängningen. Under mandatperioden ska våra
äldreboende byggas på ett sådant sätt att de har toalett och dusch till alla, säger Arnold Gustavsson
(SPI).
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Årets budgetprocess har till skillnad från förra årets präglats av större framtidstro. Sverige
befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur men en positiv utveckling kan skönjas. Den budget
vi lägger ger möjlighet för fortsatt god verksamhet och ger också utrymme får några särskilda
satsningar.
Ökade livschanser
En sådan satsning är för att ge våra ungdomar ökade livschanser. De flesta barn och ungdomar
mår bra och lever bra men det finns också barn och ungdomar som mår dåligt och riskerar att
hamna utanför; i skolan, på arbetsmarknaden, i samhället. För att kunna hjälpa dessa avsätter
vi 8 miljoner kronor per år för att nämnderna i samverkan ska utveckla insatser. Det kan vara
t.ex föräldrastöd, sommarjobb, stöd för att fullfölja utbildning. Utöver detta anslag disponerar
nämnderna inom sina budgetar ytterligare medel.
Modern teknik
IT-tekniken ger stora möjligheter i arbete och utbildning. Många av kommunens datorer är
gamla, vilket begränsar användbarheten och tillförlitligheten. För att ge goda arbetsmässiga
och pedagogiska förutsättningar kommer alla gamla datorer att under 2011 ersättas och för
detta avsätts 15 miljoner kronor.
Matglädje
Maten som serveras från kommunens kök väcker engagemang. Erfarenheter från flera av våra
kök har visat att genom nya arbetssätt, mindre halvfabrikat och genom att bättre ta tillvara
personalens kunnande och initiativförmåga kan man servera mer uppskattad mat i en
trevligare måltidsmiljö inom befintliga ekonomiska ramar. Vi satsar 2 miljoner kronor för att
under två år ta tillvara erfarenheterna och ytterligare inspirera för att utveckla måltiderna till
glädje för unga och äldre.
Demografin kräver olika lösningar
Befolkningsprognoserna pekar på fortsatt befolkningsökning men med förändring mellan
åldersgrupperna. Därmed ändras kraven på den kommunala servicen. För att kunna möta ett
förväntat ökat behov inom äldreomsorgen ökar vi anslaget till hemtjänsten med 11 miljoner
kronor 2011 och under planperioden med sammanlagt 48 miljoner kronor. För att få fler och
moderna platser i särskilda boendena byggs ett nytt äldreboende på Sofieberg med inflyttning
2013 och samma år påbörjas en nybyggnation i Oskarström som ersättning för Vidablick och
Olsgården.
För att erbjuda plats i förskolan för det ökade antalet barn och för att kunna minska antalet
barn per grupp avsätts medel till utbyggnad av 18 nya avdelningar med drygt 310 platser.
Anslaget till skolbarnsomsorgen ökas.
Lokaler
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Kommunen har under många år investerat stora belopp i skolor och just nu pågår arbetet med
en ersättning för Hallägraskolan. Beräkningar visar att det finns för många skolor i centrum i
förhållande till antalet elever och därför finns inget behov av Örjanskolan, som idag står tom.
Vi avsätter därför inga medel till renovering av Örjanskolan, vilket tidigare hade beräknats till
138 miljoner kronor. Den länge planerade renoveringen av Enslövskolan påbörjas 2011 och
ska vara klar 2013. En ny skola i Steninge påbörjas 2013 och är klar 2014.
Kattegattsgymnasiet byggs om med start 2011.
Under 2009 och 2010 har en upprustning av kommunens fastigheter skett. För att bibehålla
god standard höjs det årliga underhållsanslaget från 80 kr/kvm till 100 kr/kvm, vilket ger 7,3
miljoner kronor. Också gatu- och vägnätet är i behov av upprustning, särskilt efter senaste
vinterns hårda slitage. Under 2011 avsätts 20 mkr till upprustning utöver de ordinarie anslag.
Centrumförnyelse
Kommunfullmäktige antog i december ett stadsmiljöprogram. De åtgärder som planeras där
ska efter hand arbetas in i verksamhetsplaneringarna. Vi påbörjar arbetet genom att avsätta 6
miljoner kronor per år för ett attraktivt centrum och prioriterar ombyggnaden av Brogatan och
Storgatan.
Hälsofrämjandet
Personal som trivs med arbetet och mår väl är förutsättningen för en verksamhet med hög
kvalitet. Vi avsätter 3 miljoner kronor per år till hälsofrämjande insatser för personalen.
Utgångsläget för Alliansens budget är att kunna bedriva verksamhet av god kvalitet till nytta
och glädje för medborgarna med en ekonomi i balans.
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