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ÅRETS BUDGETFÖRSLAG !
REALISTISKT OCH FRAMÅTSYFTANDE
Barn och utbildning, näringsliv och arbete, hållbar utveckling - är även fortsättningsvis de tre prioriterade områdena i Planeringsdirektiv med budget.

Svåra omständigheter
Det har varit ett tufft budgetarbete i år på grund av det
ekonomiska läget. Framförallt tre omständigheter påverkar kommunens ekonomiska resultat de närmaste åren.
•

skatteintäkterna hålls tillbaka av en svag tillväxt i vår
omvärld

•

den demogra iska förändringen och de ökande behov
som den ger upphov till

•

det nya skatteutjämningssystemet som gör att vi i solidaritet med andra kommuner har ett mindre ekonomiskt utrymme i år och åren framöver, än vad vi har
haft tidigare.

Dessa faktorer gör sammantaget att vårt investerings- och
reformutrymme är mindre i år än tidigare år. Vi menar
dock att det är viktigt att vi använder de goda ekonomiska
resultat som vi har haft de närmaste åren och göra satsningar som kan mildra den lågkonjunktur som vi be inner
oss i just nu.
Därför gör vi både stora investeringar och satsar på att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra verksamheter samt
på att motverka framförallt ungdomsarbetslösheten genom satsningen på ”Ökade livschanser för unga” om 16
miljoner kronor under planperioden.

Fler barn i förskola och grundskolan
Liksom förra året ger vi full in lationskompensation, full
volymkompensation samt full löne- och hyreskompensation till kommunens verksamheter. Det är nästintill unikt i
kommunsverige att ha möjlighet att göra det.
För framförallt barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden handlar det om stora summor. I grundskolan
rör det sig om 9 miljoner kronor 2014, 18 miljoner kronor
2015 och 32 miljoner kronor år 2016. Motsvarande siffror
för förskolan är 12 miljoner kronor 2014, 19 miljoner kronor 2015 och 17 miljoner kronor 2016.
När det föds ler barn behövs det även ler förskoleavdelningar och vi har satt av medel i budgeten för att det ska
vara möjligt att bygga minst 33 nya förskoleavdelningar
fram till och med 2016. Därutöver tillskjuter vi särskilda

”VI SATSAR PÅ ATT BIBEHÅLLA
OCH UTVECKLA KVALITETEN I
VÅRA VERKSAMHETER”

driftsmedel för att det ska vara möjligt att förhyra lokaler
till åtminstone fyra ytterligare avdelningar i Halmstads
centrum där trycket på förskoleplatser är som störst.

Utveckling i hela kommunen
När Halmstad växer vill vi att utvecklingen sker i hela kommunen. Därför har vi gett LBVA i uppdrag att bygga en
kommunal vatten- och avloppsledning till Marbäck som
ska vara klar år 2015. På så sätt skapas förutsättningar
från områdena kring Simlångsdalen och Marbäck att
växa och Gården Ön får förutsättningar att utveckla sin
lägerverksamhet.
Vi vill också att ler hushåll på landsbygden ska ha tillgång
till en säker och stabil internetuppkoppling. Vi ger därför
Halmstads Stadsnät AB i uppdrag att ha ansvaret för att
hjälpa iberföreningar att söka stöd både från Region Halland och från staten via Länsstyrelsen.
Vi vill också att en bredbandsstrategi ska tas fram och att
den ska klargöra hur minst 90 procent av alla hushåll i
kommunen ska kunna vara uppkopplade senast 2020.
Budgeten innehåller dessutom satsningar på baden i Getinge och Oskarström och på isbana och omklädningsrum
i Oskarström.
Vi vill också att Halmstads stadskärna ska utvecklas och
har hittills avsatt 32 miljoner kronor för ändamålet. Just
nu byggs Brogatan om och när den är klar vill vi fortsätta
med Storgatan.
Hur fort detta går att genomföra beror dock även på fastighetsägarna eftersom vi, likt vi gjorde på Brogatan, vill använda oss av principen om sam inansiering. När detta är
klart menar vi att det är angeläget att både Lilla torg och

området kring Bastionen kan utvecklas.

Investeringar i resecentrum och cykelbanor

”NÄR DET FÖDS FLER
BARN BEHÖVS DET FLER
FÖRSKOLEAVDELNINGAR”

Investeringsnivåerna i budgeten är fortsatt höga. Högre
än vad som är långsiktigt hållbart för att vi ska nå de ekonomiska mål som kommunfullmäktige har satt upp för att
kommunen som helhet ska ha nå upp till kommunallagens
skrivning om en god ekonomisk hushållning.
Vi menar dock att de höga investeringsnivåerna under de
kommande tre åren kan motiveras av att vi be inner oss i
en lågkonjunktur. Under lågkonjunkturer är det billigare att
investera samtidigt som kommunen på så sätt bidrar till att

mildra effekterna av konjunkturen.
I investeringsbudgeten ryms bland annat satsningar på
att förverkliga Transportplanen. Det rör sig om 63,5 miljoner kronor 2014, 80,5 miljoner kronor 2015 samt 42,5
miljoner kronor år 2016. Pengarna ska bland annat gå till
Södra infarten, till att bygga om hållplatser, tra iksäkra
korsningar, färdigställa Kattegattleden och bygga klart
etapp 2 av Halmstads resecentrum.
Inom budgeten för transportplanen ryms också utbyggnaden av kommunens cykelvägnät, en satsning på tio miljoner kronor 2014, 15 miljoner kronor 2015 och tio miljoner kronor 2016.

Konst och kultur
Vi vill också skapa förutsättningar för Hallands konstmuseum att exponera konst på ett utmanande, tilltalande och
säkert sätt.
Därför har vi avsatt totalt 30 miljoner kronor för ändamålet åren 2015-2016. Region Halland har genom överläggningar med kommunen meddelat sin avsikt att göra
motsvarande markering med 20 miljoner kronor.
Vi ger även ökade anslag till Kulturskolan om en miljon
kronor årligen för att de ska klara av att möta den ökande
efterfrågan. Köerna till de kurser dit många lickor söker
sig är idag långa och det vill Femklövern åtgärda genom
dessa extra medel.
Sammanfattningsvis är detta en realistisk och framåtsyftande budget. Det har varit vår utgångpunkt att de satsningar som har påbörjats ska slutföras och att vi vårdar de
vi har innan nya satsningar genomförs. Det tror vi är den
enda och hållbara vägen.

Vi gör stora investeringar för att bibehålla och utveckla kvaliteten
våra verksamheter
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