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D

en 13 maj presenterade vi i Femklövern vårt
förslag till planeringsdirektiv och budget. Det är
en budget i balans med stora satsningar på de
yngsta invånarna i vår kommun. Dessutom ger det
gynnsamma ekonomiska läget i vårt land och vår
kommun oss förutsättningar att sänka skatten med 15
öre. I det samverkansavtal vi formulerade efter valet i
höstas, aviserade vi att vi när ekonomin medgav skulle
sänka skatten. I det läget är vi nu. Den 21 juni kommer
kommunfullmäktige att ta beslut om budgeten och
planeringsdirektivet, men redan innan dess kommer det
att vara möjligt att ta del av vårt förslag på kommunens
webbplats.

F

örutom det gynnsamma ekonomiska läget just nu,
kan vi glädja oss åt att Halmstads kommun fick det
bästa resultatet i Kvalitetsbarometern sedan
mätningarna i kommunen började. Kvalitetsbarometern
är en enkätundersökning som syftar till att undersöka
medborgarnas uppfattning om kommunens service inom
hemtjänst och äldreboenden. Undersökningen vänder
sig både till servicemottagaren och till hans eller hennes
anhöriga och undersöker flera olika aspekter av kvalitet,
så som kontinuitet, flexibilitet, mat och måltider.
Dessutom får den som besvarar enkäten ge sin syn på
vilket som är det viktigaste kvalitetsområdet, vilket
hjälper kommunen att ytterligare förbättra sin service.
2400 Halmstadbor har besvarat enkäten denna gång. Att
vi har en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av
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våra verksamheter är oerhört centralt för vår möjlighet
att utveckla dem. I planeringsdirektivet nämns detta
uppföljningsområdet särskilt och det är vår ambition att
alla kommunens verksamheter arbetar aktivt med
utvärdering och uppföljning.

V

i kan också glädja oss år att Halmstad är den
femte populäraste sommarstaden i Sverige enligt
en omröstning på sajten reseguidens sida på
nätet. Halmstad är med andra ord verkligen en
Upplevelsestad! För att upplevelseutbudet i ska fortsätta
attrahera besökare och boende krävs det dock att vi
fortsätter vårt arbete och inte blir förnöjsamma. Utan ett
aktivt arbete skulle vi snabbt halka nedåt i rankingen.

U

nder månaden som har gått, har det också fattats
flera viktiga beslut i våra nämnder och utskott.
Ett ärende som länge har legat oss varmt om
hjärtat är skolan i Steninge som genom ett förvärv av en
tomt nu har kommit ett steg närmare verklighet. Genom
förvärvet skapas möjligheter för att bygga en skola med
säkrare och bättre kommunikationsvägar för både elever
och lärare. I årets budget har vi också avsatt pengar för
byggnation av skolan.
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