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D

etta är det första av de månatliga nyhetsbrev som
Femklövern kommer att ge ut och som i första
hand är ägnat till att spridas internt i partierna
genom respektive partis försorg. Brevet kommer att
beröra politiska beslut som har fattats under den gångna
månaden, eventuellt blicka framåt, men främst förklara
och ge en djupare bakgrund till den politik som bedrivs
i Halmstads kommun. Detta första nyhetsbrev ägnas åt
en redogörelse över vilka vi i femklöverns
ledningsgrupp är, vad vi gör och hur vi har organiserat
vårt arbete.

H

almstads kommun styrs sedan valet i september
förra året av en majoritet så kallad Femklövern
som består av de fem partierna Moderaterna (M),
Folkpartiet (FP), Centerpartiet (C), Miljöpartiet (MP)
och Kristdemokraterna (KD).

D

et vardagliga arbetet i Halmstads kommun utförs
av tretton förvaltningar och sju kommunala bolag
som arbetar inom olika ämnesområden
exempelvis barn och ungdom eller miljö. Varje
förvaltning och bolag styrs av en nämnd eller styrelse
som utses av kommunfullmäktige. Politikerna fattar
beslut som tjänstemännen i förvaltningarna ser till att
förverkliga.

D

et politiska arbetet i kommunen leds av
kommunfullmäktige som väljs genom allmänna
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val, samt av kommunstyrelsen som väljs av kommunfullmäktige. Kommunen har fem heltidspolitiker,
kommunråd som även har förtroendeuppdrag i
kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Övriga
politiker i kommunen är fritidspolitiker. De partier som
har flest mandat i kommunfullmäktige får utse
kommunråd. Femklövern har tre kommunråd, Carl
Fredrik Graf (M), Suzanne Åkerlund (FP) och Henrik
Oretorp (C). De utgör tillsammans med Tove Bergman
(MP) och Anna-Lena Cumtell (KD) en ledningsgrupp
för Femklövern. Ledningsgruppen träffas varje måndag
och drar upp riktlinjer för Femklöverns arbete.

A

lla nämnder har en ordförande som är
representant för något av de partier som ingår i
Femklövern. Ordföranden i bolag och styrelser
träffas en gång i månaden och diskuterar de
övergripande riktlinjer som präglar vår politik. Den här
månaden har vi bland annat diskuterat de övergripande
mål som kommer att presenteras i planeringsdirektivet
och som är en vision om vart vi vill att kommunen har
kommit år 2020. Arbetet med att formulera målen är nu
inne i sin slutfas och framöver tar arbetet med budgeten
över. Den 21 mars kommer exempelvis stadskontorets
ekonomer att redovisa de ekonomiska förutsättningarna
inför budgetprocessen. I nästa nyhetsbrev kommer det
mer information om hur arbetet med budgetprocessen
fortgår.
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