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DET GÅNGNA ÅRET...
OCH EN GOD JUL
N

u har det gått ett år sedan samarbetet mellan de partier
som i dag kallar sig Femklövern inleddes. För oss politiker har det varit ett år där roller, arbetssätt och politiska
visioner har formats. Samarbetet fungerar mycket bra. Visserligen har fem partier i bland olika åsikter, men det handlar om ett givande och tagande. De diskussioner som förs i
samband med att vår politik formas, är också ofta mycket givande och ger nya perspektiv på tillvaron vilket är berikande
för alla parter.

A

tt ha ett väl fungerade samarbete är en förutsättning för
att kunna möta utmaningarna i omvärlden. Vi vill ta ansvar för att den politik vi bedriver inte leder till underskott
som försätter oss i en situation där vi behöver låna pengar
för att klara välfärden. Det är viktigt för oss att varje år avslutas med att kommunens ekonomi är i balans. I år ser det ut
som om vi kommer att lyckas med detta vilket är glädjande.

K

onjunkturinstitutets prognos för de närmaste åren innebär att vi kommer att behöva fundera betydligt mer på
hur en ekonomi i balans ska kunna bli verklighet utan att
kvaliteten försämras eller att vi blir tvungna att höja skatten.
Här tror vi att arbetet med omprövning av verksamheter är
ett viktigt verktyg. Det är vår ambition att omprövning ska
vara en integrerad del i nämndernas och styrelsernas arbetssätt och att den ska skapa förutsättningar att prioritera när
nya behov uppstår samtidigt som vi tar ansvar för våra verksamheters kvalitet och vår ekonomi.

arbetssätt och bättre råvaror har lett till en stolt personal,
mätta elever och en verksamhet som producerar näringsriktig mat med hög kvalitet.

U

nder året har vi även genomfört flera stora evenemang.
Även om de var för sig är värda att omtalas så vill vi särskilt lyfta fram de erfarenheter som kommunen fick genom
The Tall Ships Races. Målet med evenemanget var bland annat att det skulle vara en god tillgänglighet, inte minst för
personer med funktionsnedsättning. I syfte ...varje år ska
att åstadkomma det skapades ett tillgängavslutas med
lighetsprojekt med pengar från tillgänglighetsmiljonen. Enligt den utvärdering som en ekonomi i
balans
har genomförts blev The Tall Ships Races
ett evenemang med god tillgänglighet och
det gäller nu att de erfarenheter och kunskaper som samlades in under arbetet med evenemanget, tas tillvara, så att
även kommande arrangemang är tillgängliga för så många
som möjligt. Vi vill att Halmstad ska vara en stad för alla!

M

ed dessa reflektioner kring det gångna och de kommande åren vill vi önska alla en riktigt

od jul

G
G

och ett

ott

Arbetslaget på Östergårdsskolan. Skolköket fick pris för ”Bästa matglädjeskola”

nytt år!

H

elt i den andan, är satsningen på maten
som lagas varje dag runt om i kommunens
olika kök. Utan att det har krävt några betydande
ekonomiska resurser har kommunens personal
genomfört enorma kvalitetsförbättringar. Nya
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