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Ungdomsjobb, miljö och välfärd prioriteras i de rödgrönas budget
Vår budget med planeringsdirektiv bygger på en oförändrad skattesats. Fler jobb,
bättre miljö och en ökad välfärd prioriteras i vårt förslag som även innehåller en
inflationskompensation till nämnderna med två procent.
Barn och unga
Vi i de rödgröna partierna satsar 25 miljoner år 2011 och 15 miljoner kronor år 2012 på
ungdomsjobben. I mars var 10,2 procent av Halmstads ungdomar i åldern 18-24 år arbetslösa,
detta kan vi inte acceptera. Ungdomar som är arbetslösa ska erbjudas arbete, utbildning,
praktik eller lärlingsplats senast 30 dagar efter att de blivit arbetslösa. Detta är en särskild
prioritering för oss som flertalet nämnder ska arbeta för. Vi vill också samarbeta med
näringslivet i Halmstad då det gäller denna ungdomssatsning.
Vi är inte nöjda med storleken på barngrupperna i förskolan. Vårt mål är att antalet barn per
årsarbetare inte får överstiga 5,5 (År 2009 var siffran 5,7). För detta avsätter vi ytterligare 10
miljoner kr. Vi vill även återgå till en mer rättvis barnomsorgsavgift som är fördelad på tre
nivåer.
Barnomsorgen ska passa moderna föräldrars olika arbetstider, vi avsätter 3 miljoner kronor
årligen för att förverkliga en mer flexibel tillgång till förskolan.
Antalet anmälningar och ansökningar hos Socialförvaltningens barn- och ungdomsvård har
ökat med 80 procent de senaste fem åren. Vi satsar 6 miljoner kronor årligen för att dessa
ungdomar ska få tidig hjälp och stöd.
Kulturen och föreningslivet
Föreningslivet är viktigt för Halmstads kultur och idrottsliv. Vi bedömer att samhällets stöd
till föreningslivet behöver bättre ekonomiska förutsättningar. Vi satsar 4,5 miljoner ytterligare
till föreningsliv och studieförbunden. Vi satsar dessutom 500 000 kr per år på en
ledarskapsakademi för att föreningarna ska kunna rekrytera ledare och utveckla det ledarskap
som finns.
Även den kommunala skolan ska erbjuda undervisning med möjlighet till profilering.
Örjanskolan ska renoveras (138 miljoner kr) och profileras med inriktning på kultur.
Kulturskolan ska ha sin plats på Örjanskolans område och vi vill därmed skapa ett
kulturcentrum i första hand för barn.
Kulturskolan tillförs 1,5 miljoner för att undvika höjda avgifter.

Moderna och effektiva lokaler
Vår bedömning är att Storgatan och Bastionen i centrala Halmstad behöver rustas upp och
göras tillgängliga. Vi avsätter 5 miljoner under planperioden till detta arbete.
Ett nytt särskilt boende i Oskarström ska uppföras under planperioden, därefter satsar vi på ett
boende på Sofieberg, enligt redan lagd plan. Vi avsätter också 38 miljoner kr till nya lokaler
för den verksamhet som idag finns på Flintlåset.
Med mål i syfte att skapa en effektiv styrning och sänka drifts- och underhållskostnader,
samtidigt som verksamheterna får ändamålsenliga lokaler så vill vi stärka fastighetsnämndens
roll som lokalcontroler.

Miljön och kollektivtrafiken
Vi håller fast vid vårt förslag på ett tusenkronorskort på kollektivtrafiken och färdtjänsten.
Detta ingår i ett paket tillsammans med ökad turtäthet i kollektivtrafiken.
Sex miljoner avsätts för att påskynda energiomställningen i kommunens fastigheter med hjälp
av solvärme. Tre miljoner avsätts för att öka andelen ekologisk och närproducerad mat i
kommunens kök.
170 000 kr avsätts för att möjliggöra en övergång av kommunens fordon till att bli
biogasdrivna. En satsning som kan tyckas ekonomiskt liten men som är värdefull
miljömässigt.
Vi tänder dessutom i staden igen, 1 miljon kr till upplysning av vår stad!
Den 8 juni tar kommunstyrelsen ställning till de båda budgetförslagen som lagts fram av
Alliansen resp. oppositionen. Den 22 juni sker den årliga budgetdebatten då beslut fattas
av kommunfullmäktige.
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