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I

det förra nyhetsbrevet utlovades en rapport om hur
arbete med budgeten fortgår. Budgetförslaget
kommer att presenteras den 13 maj och därför kan vi
inte redovisa några detaljer ännu. Vi har en stark tillväxt
i kommunen just nu, så det ser positivt ut. Det betyder
dock inte att vi kan dra på oss för stora utgiftsökningar.
Vi menar att det är bättre att slippa behöva göra
drastiska minskningar om tillväxten vänder därför ser vi
ett problem med de mycket stora investeringsbehov som
presenteras. Investeringarna måste hamna på en rimlig
nivå. Vi behöver ha en budget och en ekonomi i balans.

E

n satsning som precis har påbörjats och som vi
gärna berättar om är projektet Stadens hjärta centrumutveckling i fokus. Det är ett projekt som
syftar till att utveckla vår stadskärna så att den fortsätter
att vara attraktiv och locka halmstadsbor och turister
året runt. Vi menar att den dialog som projektet vilar på
är väldigt viktig. Ofta är det nog de som finns närmast
verksamheten som vet bäst vad som behöver åtgärdas
och förbättras. Projektet involverar både kommunen,
näringsidkarna, fastighetsägarna, föreningen Halmstads
City samt medborgare i form av referensgrupper. Målet
är att det arbete som görs för att utveckla stadskärnan
ska göras av aktörerna gemensamt så att alla aktörerna
står bakom den inriktning för utveckling av stadskärnan
som antas. För någon månad sedan var ett antal politiker
ute i centrum och talade med näringsidkare. Flera av oss
deltog och det framkom många intressanta åsikter och
synpunkter som vi kanske inte hade fått till oss annars.
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N

ågot annat som är aktuellt och som det har
skrivits en del om i tidningarna den senaste tiden
är konkurrensutsättningen av vuxenutbildningen.
Vi vill att behoven ska styra i vuxenutbildningen. Det
gäller behoven som finns på arbetsmarknaden. Helt
enkelt vilka utbildningar som arbetsmarknaden
efterfrågar, men också individens behov. Vi är alla olika
och vill inte ha ut samma saker av vår utbildning. Det är
vår mening att flera aktörer bättre kan tillgodose dessa
olika behov, än bara en aktör. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden får nu ett viktigt arbete med att
följa upp utbildningen så att den håller god kvalitet.

Y

tterligare ett ärende som har gått i dialogens
tecken
rör
framtidens
äldreboenden.
Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott
Svensson (M) bjöd in till en diskussion om hur
framtidens äldreboenden bör se ut. Totalt närvarade 45
personer och flera idéer framkom. Frågor som ansågs
viktiga var möjligheten att få bo tillsammans med sin
partner, att maten lagas på plats, att det finns en
servering eller ett café där det går att ta emot anhöriga
samt att det är en hemlik miljö, gärna med trädgård.
Hemvårdsnämnden har vid tidigare tillfälle bjudit in och
haft diskussioner. Ett arbetssätt som vi tror är
framgångsrikt eftersom det både stärker demokratin och
troligtvis även nöjdheten hos medborgarna och därmed
måluppfyllelsen. Dialog bör, när det är möjligt vara en
naturlig del av hur vi arbetar.
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