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Staden med tre hjärtan
Halmstad har ett bra utgångsläge. Här trivs både människor och företag. 
Vi har ett attraktivt geografiskt läge, en väl utvecklad infrastruktur, kom
munala verksamheter som levererar goda resultat och ett varierat närings
liv som erbjuder en stor bredd av arbetstillfällen. 

Allt fler föds här, allt fler blir äldre här – och till vår stora glädje flyttar 
också många hit.  Halmstad är attraktivt, och det vill vi fortsätta vara. Vi 
har passerat 100 000 invånare och är på väg mot 150 000. Vår kommun 
befinner sig i en spännande samhällsutveckling som ger oss nya möjlighe
ter, men som samtidigt utmanar oss i vår strävan att nå vår vision om att 
vara en hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. 

Vi vill att de som bor och verkar i Halmstad och de som besöker staden 
ska få ut mer av livet. Det innebär att vi medvetet och aktivt behöver  
arbeta för detta. För att leda kommunen in i framtiden har denna 
strategiska plan arbetas fram. Den visar kommunens strategiska ut
vecklingsområden och vilka långsiktiga inriktningar som kommunen 
behöver kraftsamla kring och arbeta utifrån de kommande fyra åren. 
Med hjälp av planen ska vi fortsätta vara staden med tre hjärtan, även 
för kommande generationer. 

Med hjälp av planen 
ska vi fortsätta vara 
staden med tre  
hjärtan, även för 
kommande  
generationer. Halmstad är attraktivt, och det vill vi fortsätta vara. FOTO: PATRIK LJUNGMAN
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Visionen och berättelsen 
om Halmstad
När vi beskriver framtidens Halmstad är det  berättelsen om en kommun   
där människor möts, växer och utvecklas. Det är berättelsen om en 
kommun med kärlek, livskvalitet,  gemenskap och respekt. Många år från 
nu ska vårt arbete för en atmosfär som ger livslust, möjlighet till livslångt 
lärande, innovation, kreativitet och trygghet ha lett oss fram till vår vision 
om att vara en hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. 

Genom visionen beskrivs bilden av det framtida Halmstad. Den är sam
manlänkad med bilden av dagens Halmstad och det löfte – få ut mer av 
livet – som vi ger till omvärlden. Det här är vad vi idag berättar om oss 
själva: 

Det råder en alldeles särskild atmosfär i Halmstad. En känsla som är 
svår att sätta fingret på, som inte riktigt går att förklara. Den måste  
upplevas. 

Kanske är det vår småskalighet som är vår storhet. Att det är nära till 
allt som är viktigt här i livet – jobbet, vännerna, fritidsaktiviteterna och 
naturen. Att vi har den stora stadens utbud, kraft och driv, men den lilla 
stadens bekvämlighet och trygghet. Att vi är en stad full av liv, kreativitet, 
nyfikenhet, kultur och upplevelser; en stad som med stolthet förvaltar sitt 
historiska arv, och samtidigt är öppen för det nya. Att vi alltid har havet 
och horisonten nära, en plats för att ladda och landa. En plats där det är 
lätt att trivas och få ut mer av livet. 

HEMSTADEN

Vi är en kommun  
där människor möts  

– med trygghet,
respekt och kärlek.

KUNSKAPSSTADEN

Vi är en kommun  
där människor växer 

och utvecklas – genom 
livslångt lärande  
och kreativitet,  

företagsamhet och 
innovativt tänkande.

Vi har utbudet, 
kraften och  
drivet hos en 
större stad, men 
bekvämligheten 
och tryggheten 
hos en mindre. 

 
 

UPPLEVELSESTADEN

Vi har en atmosfär 
som ger livslust  

– genom aktivitet,
gemenskap och

livskvalitet.
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Halmstad och o mvärlden
Vår kommuns verksamhet påverkas i allt större grad av vad som sker i 
vår omvärld. För kommande år finns flera yttre faktorer som påverkar 
Halmstads kommuns förutsättningar för framtiden. En allt mer samman
länkad och komplex omvärld sätter gränser men skapar också möjligheter. 
Halmstads kommun har specificerat en rad större omvärldstrender såsom 
globalisering, urbanisering,  klimatförändringar och den tekniska utveck
lingen. Dessa trender är inte unika för Halmstad, men hur vi väljer att ta 
oss an dem kan vara unikt. Det ligger på oss att avgöra. 

Utgångspunkter att lyfta 

MOT 150 000 INVÅNARE MED EN FÖRÄNDRAD  

BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING  

Halmstads befolkning beräknas öka under de närmaste 20 
åren. De senaste åren har befolkningsökningen vuxit från cir
ka 700 invånare per år till 1 200–1 500 invånare per år. Detta 
innebär en betydligt snabbare befolkningsökning än kommu
nen planerat för tidigare. För att kunna möta denna utveck
ling har kommunen formulerat ett behov av att planera och dimensionera 
verksamheterna utifrån prognosen att Halmstads kommun kommer att ha 
150 000 invånare år 2050.

Men Halmstads kommun kommer inte att öka till 150 000 invånare 
enbart genom ”organisk tillväxt”. Med långsiktighet och framförhållning 

De senaste åren har  
befolkningsökningen vuxit 
från cirka 700 invånare per 
år till mellan 1 200–1 500  
invånare per år.

Andelen unga  
i Halmstad ökar  
i snabb takt.
FOTO: ANDERS  
ANDERSSON
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går det att planera för en befolkning på 150 000 invånare och på det sättet 
ta kommandot över befolkningskurvan snarare än att låta sig ledas av 
den. Att växa snabbare än prognosen förutspår ger en tydlig signal om att 
Halmstad är en kommun som tror på att den kan växa och vill det. 

Utöver befolkningsökningen sker också en förändrad sammansättning av 
befolkningen i kommunen. Andelen unga ökar snabbt, och andelen äldre 
blir fler. Särskilt antalet skolbarn kommer att öka rejält under kommande 
år, medan det procentuellt är äldre över 85 år som ökar mest. Detta ger 
en unik påverkan på välfärdssystemet och innebär att vår planering och 
beredskap behöver matchas mot dessa behov de kommande åren. 

De demografiska förändringarna kommer att medföra stora utmaningar 
kring kommunens ekonomi. Fler kommer att ha behov av välfärd sam
tidigt som färre under denna period befinner sig i arbetsför ålder och 
därmed ska försörja fler.

DET KOMMUNALA UPPDRAGET

Den ekonomiska hållbarheten är av grundläggande vikt, både för övri
ga hållbarhetsperspektiv och för vår förmåga att utföra det kommunala 
uppdraget. En ekonomi som står stark och kan finansiera kommunens 
verksamheter möjliggör en god välfärd. 

Dessutom ökar kompetensförsörjningsbehovet i många sektorer samtidigt 
vilket ger utmaningar kring att locka arbetskraft till kommunen. Lägg 
därtill att kommunen fortsatt står inför en hel del infrastrukturella inves
teringar. Den ekonomiska situationen kommer att kräva agerande på både 
nationell och kommunal nivå. För Halmstads kommun behövs många 
lösningar för att klara av att finansiera framtidens välfärd och det behövs 
inte minst ett långsiktigt perspektiv på frågan. 

AGENDA 2030 OCH HÅLLBARHET – I ALLA DELAR 

Att utvecklas hållbart är en given utgångspunkt och återfinns därför också 
inom flera områden i denna plan. Redan när kommunens värdegrund 
arbetades fram för över tolv år sedan var hållbar utveckling ett viktigt 
perspektiv och det är kanske än mer aktuellt idag. 

Halmstads kommun ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömäs
sigt hållbart sätt. För oss är alla de tre dimensionerna viktiga. Genom FN:s 
globala utvecklingsmål – Agenda 2030 – vägleds och stödjs kommunens 
utveckling i denna riktning. 

Halmstads  
kommun ska  

växa på ett  
ekonomiskt,  

socialt och  
miljö mässigt  
hållbart sätt. 
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Strategiska utvecklingsområden  
och inriktningar
För att lyckas uppnå visionen och infria löftet om att alla som bor, besöker 
och verkar i Halmstad ska få ut mer av livet, samtidigt som omvärldens 
allt större utmaningar påverkar oss, har ett antal områden identifierats 
som särskilt viktiga att utveckla. Dessa strategiska utvecklingsområden 
utgår från politiska ambitioner med en förståelse för såväl omvärldsutveck
lingen som vår kommuns  utgångsläge och är följande:

    DEN INKLUDERANDE KOMMUNEN

  MILJÖMÄSSIG OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET

   ATTRAKTIVITET OCH HÅLLBAR TILLVÄXT 
  FRAMTIDENS VÄLFÄRD   

Strategiska utvecklingsområden

DEN  
INKLUDERANDE  

KOMMUNEN

ATTRAKTIVITET  
OCH HÅLLBAR 

TILLVÄXT

MILJÖMÄSSIG 
OCH EKOLOGISK 

HÅLLBARHET

FRAMTIDENS  
VÄLFÄRD
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Genom dessa gemensamma och övergripande strategiska utvecklingsområden 
ska det bli lättare för organisationen att prioritera ur ett helhetsperspektiv. För 
varje område har unika långsiktiga  inriktningar formulerats. Dessa hjälper oss att 
arbeta med rätt fokus inom utvecklingsområdet och i visionens riktning. De är 
följande:

   EN BRA START I LIVET 
  EN KOMMUN SOM HÅLLER SAMMAN

      EN HÅLLBAR KOMMUN FÖR DAGENS   OCH MORGONDAGENS GENERATIONER

  EN LEVANDE PLATS

      UTVECKLING SOM MÖJLIGGÖR

      VÄLFÄRD FÖR FRAMTIDENS BEHOV

  EN SMART ORGANISATION

Den strategiska planens roll

Alla nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är viktiga för att lyckas 
inom  utvecklingsområdena och nå de långsiktiga inriktningarna.  

Den strategiska planen beskriver vilka utveck
lingsområden och långsiktiga inriktningar som 
gäller för kommunen under kommande år. 
Dessa syftar till att förverkliga visionen och 
stödja kommunen i dess utvecklingsarbete.

Den strategiska planens ambitioner omsätts 
varje år till mål och prioriteringar i planerings
direktiv med budget. I verksamhets och affärs
planerna fastställer nämnder och bolagsstyrelser 
hur den strategiska planen och planerings
direktiv med budget ska omsättas till konkret 
handlande i kommunens verksamheter. 

För att ytterligare stödja genomförandet av 
planen kommer styrdokument kopplas till 
planen. Dessa utgör kunskapsunderlag och ger 
väg ledning i arbetet med att förverkliga planen.

STRATEGISKA  
STYRDOKUMENT

VERKSAMHETSPLANER

AFFÄRSPLANER

STRATEGISK  
PLAN

VISION

PLANERINGSDIREKTIV  
MED BUDGET
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Den  
inkluderande  
kommunen

VARFÖR ÄR OMRÅDET VIKTIGT?

Ett inkluderande samhälle som håller 
samman är en grund som välfärden be-
höver stå på för att kunna fungera och 
utvecklas på det sätt som behövs för att 
möta framtidens utmaningar. Att alla 
människor känner sig lika mycket värda, 
möts av respekt och har möjlighet att 
vara delaktiga i samhället är viktiga 
grundläggande behov och även en 
förutsättning för vår sociala hållbarhet 
och för att Halmstad ska uppfattas som 
en inkluderande kommun. 

Mångfald är en utvecklingskraft som vi 
ska ta vara på. De skillnader i ålder, kön, 
bakgrund, kompetenser och erfaren-
heter som finns i Halmstad är en grund 
för utveckling och tillväxt. För att lyckas 
måste vi motverka segregation och 
försämrade livsvillkor och skapa goda 
och likvärdiga förutsättningar för alla 
invånare att delta i samhället. 

Vilka långsiktiga inriktningar finns 
inom området? 

  INRIKTNING:  
EN BRA START I LIVET
I Halmstads kommun ska 
alla barn få en bra start i livet 
och kunna utvecklas. Oavsett 
uppväxtvillkor, kön eller var 
man bor ska alla barn och 
unga har rätt till en jäm
lik skola och en meningsfull fritid. Tidiga 
insatser ger förutsättningar för trygghet samt 
goda och likvärdiga uppväxtvillkor. Alla barn 
och unga ska tro på sina egna möjligheter 
och sin framtid, känna att de har en plats 
och tillhörighet. Här ska alla barn och unga 
möta livet med tillförsikt.

  INRIKTNING:  
EN KOMMUN SOM HÅLLER SAMMAN
Halmstads kommun ska verka för att skapa 
jämlika och likvärdiga villkor för alla kom
muninvånare. All samhällsplanering ska utgå 
från att bryta segregationen i Halmstad och 
det ska finnas ett gott utbud av bostäder i 
hela kommunen. Det ska finnas bostäder 
till alla kommuninvånare. Våra invånare ska 
känna att de har möjlighet att påverka sin 
livssituation och vara delaktiga i samhället. 
Genom sysselsättning och egen försörj
ning stärks människors självkänsla. Alla 
Halmstadbor ska uppleva en god hälsa och 
känna livslust. Ökad tillit och trygghet är 
en utgångspunkt i arbetet med att skapa en 
kommun som håller samman.

I Halmstads 
kommun 
ska alla barn 
få en bra 
start i livet.



09

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 

Vad behöver vi lyckas med inom 
utvecklingsområdet? 

Nedan följer vad som på en övergripande nivå 
bedöms vara viktiga förutsättningar för att 
lyckas inom utvecklingsområdet och för att nå 
inriktningarna. I det årliga planeringsarbetet 
behöver sedan mer konkreta strategier och insat
ser formuleras för att nå den strategiska planens 
intentioner. 

  TILLIT. En viktig förutsättning för att skapa 
en inkluderande kommun är att det finns 
tillit mellan människor och en tilltro till vårt 
demokratiska system och oss som kommun.  
Invånarna ska känna att de kan lita på 
kommunen och att det finns en ömsesidig 
respekt. Om invånarna känner en tillhörig
het – till vår kommun, till ett föreningsliv, 
till skola, till arbete eller till något annat 
sammanhang som upplevs meningsfullt – då 
stärks också känslan av inkludering. 

  DELAKTIGHET. Genom demokrati och in
flytande skapas delaktighet och tillhörighet. 
Därför är insatser som stärker möjligheten 
att påverka både det egna livet och det som 
händer i kommunen väsentligt för oss som 
inkluderande kommun. Vår vision och 
värdegrund bygger på demokratiska värden 
och därför ska detta perspektiv finnas med i 
allt vi gör. 

  KUNSKAP. En förutsättning för att lyckas 
skapa en mer inkluderande kommun är 
att vi ökar vår kunskap och utvecklar våra 

arbetssätt inom kommunen så att vi kan 
 synliggöra och fånga upp skillnader samt 
förmå att motverka dem. En jämlik skola  
är en viktig grund för allas kunskap och 
utbildning samt för en socialt hållbar och 
inkluderande kommun.  

  HÄLSA. En grundläggande förutsättning 
inom området som även har stor påverkan 
på vår samhällsutveckling är en frisk och 
välmående befolkning. Att skapa en god och 
jämlik hälsa är väsentligt för ett inkluderan
de samhälle. 

  TILLSAMMANS. Ett utvecklat och välfung
erande samarbete, inom kommunen likväl 
som med näringsliv, den ideella sektorn och 
civilsamhället, är även här angeläget för att 
lyckas. 

Att skapa en god och jämlik hälsa är väsentligt för ett inkluderande samhälle.  
FOTO: ANDERS ANDERSSON
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Miljömässig  
och ekologisk 
hållbarhet

VARFÖR ÄR OMRÅDET VIKTIGT?

Klimatförändringar och negativ 
miljöpåverkan hör till vår tids stora 
globala utmaningar. Som en del i det 
globala systemet där klimatpåverkan är 
gränsöverskridande behöver Halmstads 
kommun ta en aktiv roll i arbetet. På ett 
lokalt plan medför Halmstads kommuns 
läge vid kusten stora utmaningar som 
alla kommunens verksamheter behöver 
förhålla sig till och arbeta aktivt kring. 
Eftersom konsekvenser är svåra att för-
utspå är det viktigt att ha kunskap och 
beredskap för många olika scenarier 
inom området.  

Området är också viktigt för attrak-
tivitet, hållbar tillväxt och för att vi 
ska uppfattas som en inkluderande 
kommun. Ett miljömässigt och proaktivt 
agerande leder till en trygg livsmiljö 
med framtidshopp. Genom att vi ökar 
våra positiva miljöavtryck kan vi utmär-
ka oss som kommun och klargöra vad 
vi gör för den långsiktiga och hållbara 
utvecklingen. 

Vilka långsiktiga inriktningar finns 
inom området? 

  INRIKTNING:  
EN HÅLLBAR KOMMUN FÖR DAGENS 
OCH MORGONDAGENS  GENERATIONER
Halmstads kommun ska ha en miljömäs
sigt hållbar utveckling som inte äventyrar 
kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. Halmstad ska växa och 
bli större på ett miljömässigt hållbart sätt. 
Vi ska vara ett robust samhälle med stark 
motståndskraft mot klimatpåverkan, sam
tidigt som vi ställer om utifrån framtidens 
klimatutmaningar. Halmstads kommun ska 
garantera en långsiktigt hållbar vatten och 
energiförsörjning. Varje invånare har ett eget 
ansvar att hushålla med våra gemensamma 
resurser. Kommunen har ett ansvar att skapa 
förutsättningar för detta. Vi är föregångare 
och innovativa i arbetet med att minska 
klimatpåverkan och det ska vara lätt att göra 
rätt. 

Vad behöver vi lyckas med inom 
utvecklingsområdet? 

Nedan följer vad som på en övergripande nivå 
bedöms vara viktiga förutsättningar för att 
lyckas inom utvecklingsområdet och för att nå 
inriktningarna. I det årliga planeringsarbetet 
behöver sedan mer konkreta strategier och insat
ser formuleras för att nå den strategiska planens 
intentioner. 

  SMARTA LÖSNINGAR. Halmstad ska vara en 
innovativ kommun som använder smarta 
lösningar för att begränsa klimatpåverkan.  
Det kräver både kunskap och utvecklade ar
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betssätt. Vi behöver våga pröva nya lösning
ar, inte minst digitala sådana.  

  DELAKTIGHET. Alla som bor och verkar 
i Halmstads kommun är viktiga för detta 
område. Det är viktigt att tro på att invånare 
och näringsliv vill vara delaktiga i arbetet för 
miljön. En viktig förutsättning är därför att 
underlätta miljö och klimatsmarta val. När 
fler invånare, besökare och företagare väljer 
det som är bra för miljön får vi kraft i vårt 
arbete för en ekologiskt hållbar kommun.

  FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Att möjliggöra och 
förenkla klimatsmarta val är en viktig faktor 
men det handlar också om att på andra vis 
påverka förhållningssätt och beteenden. 
Kommunen behöver sprida kunskap och 
skapa en vilja att ställa om till att leva ett 
mer hållbart liv. En viktig förutsättning är 
att vi själva ligger i framkant när det gäller 

klimatomställningsar
betet och agerar som 
ett föredöme. 

  HELHETSPERSPEKTIV.  

En övergripande förutsättning för att lyckas 
växa hållbart är att vi har ett helhetsperspek
tiv i vår samhällsplanering. Ett samhälle som 
klarar av dagens och morgondagens utma
ningar är beroende av en genomtänkt, håll
bar och framtidsorienterad fysisk planering. 
Vi ska hantera översvämningsrisker, men 
också arbeta proaktivt genom exempelvis en
ergieffektivt byggande, hållbara transporter 
och hushållning med god åkermark genom 
förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur.

  TILLSAMMANS. Med tanke på områdets 
karaktär är det av avgörande vikt att vi ar
betar tillsammans med näringsliv, högskola, 
civilsamhälle och omgivande regioner.  

Genom demokrati 
och inflytande  
skapas delaktighet 
och tillhörighet. 

Halmstads kommun ska ha en miljömässigt hållbar utveckling som inte äventyrar kommande generationer.  
FOTO: ANDERS ANDERSSON
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Attraktivitet 
och hållbar  
tillväxt

VARFÖR ÄR OMRÅDET VIKTIGT?

Attraktivitet och hållbar tillväxt är nära 
sammankopplade. Att vi har en befolk-
ningstillväxt och attraherar människor 
som vill flytta hit signalerar att kom-
munen mår väl och utvecklas positivt. 
Det lockar till sig företag som gärna 
flyttar till platser där många människor 
bor eller vill bo och där kunskap finns. 
Attraktiviteten är därmed en förutsätt-
ning för tillväxt, som i sin tur skapar de 
förutsättningar vi behöver för att ta oss 
an framtidens utmaningar och möjlig-
heter. 

Tillväxt, oavsett om den är ekonomisk 
eller befolkningsmässig, är viktig då den 
skapar förutsättningar för att fortsätta 
vara en välmående kommun. Samtidigt 
finns det utmaningar kring att växa, 
inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Detta utvecklingsområde är därför  
också viktigt för att betona att den  
tillväxt som sker i Halmstads kommun 
ska vara hållbar och ansvarfull. Vi ska 
växa men inte på bekostnad av vår miljö 
eller de kommande generationer som 
ska leva, bo och verka här. 

Vilka långsiktiga inriktningar finns 
inom området? 

  INRIKTNING:  
EN LEVANDE PLATS
Trygghet är en utgångspunkt för att skapa  
en levande plats för invånare, besökare och 
näringsliv. Halmstad ska vara en levande 
plats med attraktiva boendemiljöer, goda 
kommunikationer och närhet till jobb,  
sysselsättning och kommunal service. Här 
finns en mångfald av kultur, idrott, fritid  
och natur. Vi ska ha den stora stadens  
kraft och atmosfär, men den lilla stadens 
bekvämlighet och närhet.
 

  INRIKTNING:  
UTVECKLING SOM MÖJLIGGÖR
Halmstad ska vara en kommun där 
människor växer och utvecklas – genom 
livslångt lärande, innovation och företagsam
het. Vi är en kunskapsstad med högklassig 
utbildning och kreativa lärmiljöer. Genom 
innovation skapar vi utveckling och attrak
tivitet. Goda förutsättningar för företagande 
skapar tillväxt och arbetstillfällen. En hållbar 
tillväxt lägger grunden för en välmående och 
attraktiv kommun för alla invånare och besö
kare. En väl fungerande välfärd är också en 
förutsättning för ett starkt näringsliv. Men 
även det omvända gäller. Ett väl fungerande 
näringsliv är en förutsättning för den gene
rella välfärden. 

Vad behöver vi lyckas med inom 
utvecklingsområdet? 

Nedan följer vad som på en övergripande nivå 
bedöms vara viktiga förutsättningar för att 
lyckas inom utvecklingsområdet och för att nå 
inriktningarna. I det årliga planeringsarbetet 
behöver sedan mer konkreta strategier och insat
ser formuleras för att nå den strategiska planens 
intentioner. 
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  TRYGGHET. För att skapa en attraktiv och 
levande plats behövs attraktiva och hållbara 
boendemiljöer där tillgången till bostäder 
motsvarar det invånarna behöver och vill ha. 
Kommunen förväntas bygga en attraktiv och 
hållbar stad och ett samhälle där upplevelsen 
av trygghet är central.

  SAMHÄLLSUTVECKLING. Med en snabbt väx
ande befolkning och urbanisering behövs en 
välfungerande fysisk planering som leder till 
hållbara och smarta lösningar med inbyggd 
flexibilitet för framtiden. Det är av stor 
vikt att samhällsutveckling, och inte enbart 
samhällsbyggnad, finns med som perspektiv i 
planeringen. Hela vår kommun ska utvecklas 
positivt, både stad och landsbygd.

  INFRASTRUKTUR. En växande kommun har 
allt större behov av en välutvecklad infra
struktur, inte minst avseende transporter av 
såväl människor som gods. En viktig för
utsättning blir därför att i ännu högre grad 
planera för hur vi vill att människor på ett 
hållbart sätt ska förflytta sig i framtiden. 

  UNIKA KVALITETER. Vi behöver identifiera 
och ta till vara på kommunens unika kva
liteter. Det innebär ett rikt och spännande 
kulturliv samt möjligheter till en meningsfull 
fritid viktiga fördelar för kommunen. Vi 
jobbar hårt för att invånare, besökare och 
företagare ska få ut mer av livet i Halmstad. 
Att lyckas med det arbetet kommer att vara 
en viktig del i att definiera det som gör 
Halmstad unikt.

  ATTRAKTIV MILJÖ. Halmstads miljövärden 
är en viktig del av kommunens attraktivi
tet. En fortsatt attraktiv miljö kring våra 
stränder, sjöar och vattendrag, skogar och 
jordbrukslandskap och stadsmiljöer är därför 
viktiga förutsättningar för att vi ska lyckas 
inom utvecklingsområdet. Att växa hållbart 
är en självklar och angelägen förutsättning.

  UTBILDNING. Halmstad 
behöver fortsatt profilera sig 
som en kunskapsstad som 
har högklassig utbildning 
från förskole till högskolenivå. Attrakti
va utbildnings och lärmiljöer lockar nya 
invånare, studenter och företagare till vår 
kommun.

  ARBETE. Möjligheter för nya och befintli
ga invånare att utbilda sig, hitta ett arbete 
och kunna starta ett företag är väsentliga 
förutsättningar för att lyckas inom området. 
Med en växande befolkning behöver vi både 
arbetskraft och arbetstillfällen. Genom egen 
försörjning växer både stad och människor. 

  NÄRINGSLIVSKLIMAT. Företagens vilja och 
möjlighet att erbjuda arbete är central. För 
att lyckas ska företagen uppleva att kommu
nen är en attraktiv plats att etablera sig på. 
Att kommunen har en positiv inställning 
och erbjuder ett förstklassigt och samord
nat bemötande är en viktig del. Dessutom 
behövs ett gott innovationsklimat med ett 
framåtblickande arbetssätt. Det gäller för 
kommunen likaväl som näringslivet. 

  TILLSAMMANS. Liksom för övriga identifie
rade strategiska utvecklingsområden är sam
arbete grundläggande. Inte minst gäller det 
mellan kommun, näringsliv, högskola och 
civilsamhälle men även med internationella 
aktörer. Här handlar det både om att utveck
la Halmstads kommun som en regional nod 
och om att ta tillvara lokala initiativ som vill 
utveckla platsen Halmstad.

Att växa hållbart  
är en självklar  
och angelägen  
förutsättning.
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Framtidens 
välfärd
VARFÖR ÄR OMRÅDET VIKTIGT?

Att utveckla välfärden och den offentliga 
sektorn har alltid behövts. Det är särskilt 
viktigt under kommande år av två övergripan-
de skäl. Människors behov och förväntningar 
förändras i en mycket snabbare takt än vad vi 
är vana vid, bland annat till följd av digitalise-
ring, individualisering och globalisering. Det 
ställer krav på vilken välfärd vi levererar och 
på vilket sätt. Invånare organiserar sig utanför 
traditionella strukturer för att driva frågor 
inom välfärdsområdet vilket ställer krav på 
kommunen för att på ett bra sätt kunna  
möta denna typ av invånarinflytande.

Den andra delen handlar om den kommunala 
ekonomin som behöver stå stark för att kunna 
finansiera kommunens verksamheter och 
möjliggöra en god välfärd. I detta är arbetet 
med strategiskt långsiktig kompetensförsörj-
ning en grundläggande förutsättning för att 
säkerställa en god välfärd. Detta är särskilt 
viktigt nu då demografiska förändringar 
innebär att färre ska försörja fler och behovet 
av välfärd ökar. När kommunens kostnader 
ökar i snabbare takt än intäkterna behöver vi 
hitta sätt att hantera välfärdens finansiering. 
En hållbar ekonomi är grundläggande för ett 
hållbart samhälle. 

Området är också en viktig del i att utveckla 
demokratin. Inom kommunen pågår ständigt 
demokratiska diskussioner om fördelning av 
resurser, finansiering av verksamheter och 
vilka budgetförslag som skapar bäst förutsätt-
ningar för Halmstad. När kommunen befinner 
sig i en situation med begränsade resurser, och 
invånarna samtidigt har krav på en relevant 
och nära välfärd, är det särskilt viktigt med 
dialog och möjlighet till inflytande över  
utvecklingen och den framtida välfärden. 

Vilka långsiktiga inriktningar finns 
inom området? 

  INRIKTNING:  
VÄLFÄRD FÖR FRAMTIDENS BEHOV
Halmstads kommun ska ha en väl fungeran
de välfärd som tillgodoser framtidens behov 
och förväntningar. Vi ska ha en likvärdig 
kommunal service som är tillgänglig för 
alla invånare. Vi ska göra rätt insatser i rätt 
tid och över tid. Alla kommuninvånare ska 
kunna lita på att den kommunala välfärden 
fungerar när de behöver den.

  INRIKTNING:  
EN SMART ORGANISATION 
Vi ska skapa en ändamålsenlig kommunal 
organisation som har kapacitet att lösa fram
tidens välfärdsutmaningar. Vi tar vara på 
digitaliseringens möjligheter för att underlät
ta för våra medarbetare att leverera tjänster 
av hög kvalitet till våra 
invånare och besökare. 
Halmstads kommun 
ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som skapar 
ett hållbart arbetsliv för 
våra medarbetare och 
tar väl vara på den kom
petens som finns. Samtidigt ska vi utveckla 
vår organisation och attrahera ny kompetens 
för dagens och framtidens behov. En utveck
lad samverkan med andra externa aktörer är 
en förutsättning för att klara av det framtida 
välfärdsuppdraget.

Halmstads  
kommun ska  
vara en attraktiv 
arbetsgivare
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Vad behöver vi lyckas med inom 
utvecklingsområdet? 

Nedan följer vad som på en övergripande nivå 
bedöms vara viktiga förutsättningar för att 
lyckas inom utvecklingsområdet och för att nå 
inriktningarna. I det årliga planeringsarbetet 
behöver sedan mer konkreta strategier och insat
ser formuleras för att nå den strategiska planens 
intentioner. 

  ORGANISATIONSKULTUR. Ska vi lyckas forma 
framtidens välfärd behöver vi ha smarta 
arbetssätt som leder till önskade resultat. Vi 
behöver ta tillvara kraften i organisationen 
och skapa ett förhållningssätt och en kultur 
som gör att vi hela tiden utvecklar våra verk
samheter. Små förbättringssteg är lika viktiga 
som stora utvecklingskliv. För detta krävs 
engagerande ledare, delaktiga medarbetare 
och en organisationskultur som ger kreativa 
lösningar. Vår styrning och ledning behöver 
vara en möjliggörare i arbetet.

  DIGITALISERING. I Halmstad ska vi tillvarata 
de möjligheter som teknik och digitalisering 
ger. Med stöd av teknologi kan vi bidra till 
människors ökade trygghet, tillgänglighet, 
självständighet och delaktighet. Vi ska arbeta 
för att utveckla alternativ till traditionella 
tjänster. För våra medarbetare kan bra och 
användbar teknik möjliggöra att administra
tion minskar och beslutsfattande underlättas 
genom tillgången till rätt information i rätt 
tid.

  POLITISKT LEDARSKAP. Det politiska 
 ledarskapet kommer att vara viktigare än 
någonsin – och mod, tydlighet och en öppen 
dialog med invånarna, men också övriga 
aktörer, kommer att vara viktiga faktorer för 
att lyckas. 

  ATTRAKTIV ARBETSGIVARE. Ett strategiskt 
långsiktigt arbete med kompetensförsörjning 
är en förutsättning för att skapa ett hållbart 
arbetsliv. Kontinuerlig kompetensutveckling 
för våra medarbetare skapar mervärde och 
kvalitet i våra välfärdstjänster. Vi behöver 
lyfta blicken för att tillgodose dagens – men 
framför allt morgondagens – kompetensbe
hov. 

  HÅLLBAR EKONOMI. En hållbar ekonomi 
är en förutsättning för att kunna finansiera 
kommunens verksamheter och det som ger 
möjligheter till en god välfärd. När vi växer 
behöver fler använda kommunens tjänster. 
Vi behöver därför ha ett långsiktigt perspek
tiv på vår ekonomi så att vi skapar förutsätt
ningar för kommande generationer samtidigt 
som vi bevarar kommunens goda ekonomis
ka ställning.

  SAMVERKAN. Vi behöver även ta tillvara 
kraften i lokalsamhället. Skapandet av fram
tidens välfärd är vårt ansvar, men behöver 
lösas tillsammans med andra. Vi lyckas om vi 
hittar nya samarbetsformer och släpper fram 
många olika idéer när framtidens välfärdsfrå
gor ska lösas. Samverkan med region, andra 
kommuner och övriga aktörer kommer också 
vara av avgörande vikt för att lyckas inom 
området. Nära förenat med samverkan finns 
påverkan. Som större kommun behöver vi 
aktivt använda våra påverkansmöjligheter 
mot stat, region och andra aktörer. 

  TILLSAMMANS. Ska vi lyckas behöver Halm
stads kommun agera som en arbetsgivare 
där hela organisationen har det kommunö
vergripande verksamhetsperspektivet, så att 
alla funktioner arbetar tillsammans mot vår 
gemensamma vision.
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