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Måndag 13 februari			
Ett möte med kommunens moderbolag Halmstads Rådhus AB inleder veckan för båda kommunråden. Mötet
innebär ett besök på Halmstad flygplats som gör ett bättre resultat än budgeterat.
Hela eftermiddagen ägnas åt verksamhetsberedning där de elva ledamöterna går igenom kommunens
bokslut och eventuella omdisponeringar. Här har Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet klara
idéer om vad som kan göras med en del av det ekomiska överskottet i kommunen. Detta presenteras mer
utförligt i veckans text i slutet av veckobrevet.
Tisdag 14 februari
Anders Rosén föreläser på kommunens basutbildning för chefer om hur det är att jobba i en politiskt styrd
organisation.
Aida Hadzialic och vice ordförande i utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Michael Svensson (S), träffar
några rektorer för att prata om datoriseringen av undervisningen.
Senare under dagen är det möte i Varberg om Hallands hamnar. Arbetsgruppen som bland annat består av
VD:arna för Hallands olika hamnar presenterar sitt slutgiltiga förslag om hur hamnarna ska samarbeta.
Aida Hadzialic träffar Maria Falk som sysslar med belysning i det offentliga rummet. Hur man belyser staden
är viktigt för att skapa såväl trygghet som den rätta atmosfären. Belysning kan verka som en liten detalj men
kan bidra till att öka stadens attraktionskraft och trygghet vilket Socialdemokraterna tycker är viktigt för
Halmstad både som upplevelsestad och hemstad.
Onsdag 15 februari
Onsdagen startar tidigt för kommunråden med Guldmorgon på Idrottscentrum på högskolan.
Under eftermiddagen har kommunråden träff med de vice ordförande i nämnder och bolag som inte sitter i
kommunfullmäktige.
Torsdag 16 februari
Aida besöker Växjö som är en så kallad jämförelsekommun med Halmstad för att få inspiration från hur de
arbetar för att se hur Halmstad kan bli ännu bättre.
Fredag 17 februari
På förmiddagen deltar kommunråden på ett informationsmöte om att starta en så kallad Convention bureau
i Halmstad. Det är kommunens eventbolag Halmstad och co som bjuder in till ett andra tillfälle för att
informera om hur man kan förbättra besöksnäringen och kommunen som destination genom skapandet av
en Convention bureau.
En Convention Bureau är en icke vinstdrivande organisation som med hjälp av nationella och internationella
möten och evenemang ska bidra till utvecklingen och marknadsföringen av en kommun. Organisationens
huvuduppgift är att med hjälp av en långsiktig, väl utvecklad och väl förankrad, mötes- och eventstrategi
utgöra en viktig partner för kommuner,
landsting, universitet/högskolor och andra myndigheter i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin
verksamhet och destinationen som helhet.

Investeringar som minskar kostnader och
skapar intäkter
Veckans text blir det pressmeddelande som skickas ut i samband med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
presskonferens under måndagen kring ett förslag i verksamhetsberedningen.
En del av kommunens ekonomiska överskott skall användas till att finansiera förbättringar inom infrastruktur,
miljö och energi samt det sociala området. Det föreslog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på dagens
möte med verksamhetsberedningen.
Verksamhetsberedningen bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som gäller planeringsdirektiv med
budget, bokslut och årsredovisning. I beredningen sitter alla fem kommunråd samt en representant vardera
från de övriga partierna i kommunfullmäktige. Dagens förslag är en del av bokslutsarbetet och ligger i linje
med det så kallade balanskravet, det vill säga att kommunens kostnader inte ska överstiga kommunens
intäkter.
Genom att skapa fonder för investeringar i infrastruktur, miljö och energi samt sociala utmaningar kan man
minska kostnaderna och istället skapa intäkter till kommunen.
Tanken är att på sikt generera såväl positiva, sociala effekter av satsningarna som positiva ekonomiska effekter
i form av bland annat lägre kostnader för placeringar inom socialtjänsten och lägre energiförbrukning i
kommunens lokaler.
– Vi ser att vi har ekonomiska läckor i kommunen och de vill vi täppa till. Tänk dig att du har ett läckande tak
och pengar för att laga det. Det rationella är då att laga taket direkt innan det blir fuktskador och ännu mer
kostnader för dig. På samma sätt är de här insatserna smarta investeringar som kommer att spara pengar för
kommunen, säger kommunrådet Anders Rosén (S).
Satsningarna är tänkta att göras under en femårsperiod och enligt en modell som redan används med
framgång i Norrköping. Insatserna ska utvärderas genom kvalitetsuppföljningar och resultatredovisningar
för att verkligen se till att de får önskad effekt och bevis för hur mycket pengar kommunen sparar in genom
satsningarna.
– Vi vet att resurserna inte räcker till för att barn och unga ska få den hjälp de behöver. Sociala investeringar
har prövats i andra kommuner och är en möjlighet när det finns stora överskott, säger Mariann Norell (V).
– Fonderna syftar till att stärka vår ekonomiska hushållning. Vi vill minska kostnader och skapa intäkter genom
investeringarna. Detta är ett smart sätt att öka vårt välstånd, säger kommunrådet Aida Hadzialic (S).

Förslaget innebär att följande fonder skapas:
Social investeringsfond, 30 miljoner.
Syftet är att nå barn och unga med olika svårigheter genom att, i samarbete mellan grundskola, gymnasieskola
och socialförvaltning, erbjuda god hjälp vid till exempel skolk, inlärningssvårigheter eller svårigheter
kopplade till den sociala situationen. På sikt minskas kostnader för tunga sociala insatser.
Infrastrukturfond, 60 miljoner.
Satsningar skall göras för att underhålla och skapa en infrastruktur för trafik som gynnar utvecklingen mot
minskad biltrafik och en utökad användning av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. På sikt minskas
kostnader för gatuunderhåll och utbyggnad av nya bilvägar.
Miljö- och energifond, 40 miljoner.
Syftet är att få ner energiförbrukningen i kommunala verksamheter samt stimulera till satsningar på alternativa
energilösningar där till exempel solceller kan vara möjliga alternativ. Genom att få ner energiförbrukningen
minskar också kostnaderna för kommunen.
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