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ÅRET SOM GÅTT...
...OCH FORTSATTA UTMANINGAR UNDER NÄSTA ÅR
2013 har på många sätt varit ett speciellt år. Sista året innan nästa års superval år med val
till såväl Europaparlamentet som våra nationella demokratiska arenor – kommun, landsting och riksdag, ett ﬂertal av de förbättringsarbeten som har följt oss under en längre tid
har börjat hitta sin form och det är med tillförsikt och spänning som vi nu blickar framåt
mot nästa år och de utmaningar som väntar.
Fortsatta utmaningar under nästa år
Under 2014 ska kommunens översiktsplan bli klar.
En översiktsplan är ett handlingsprogram som visar
kommunens vilja när det gäller användning av mark
och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet
att skapa en god livsmiljö. Det är därför ett oerhört
viktigt dokument som har tagits fram under en lång
tid.
Översiktsplanen ska visserligen ses över vart järde
år, men planerar för utvecklingen ända fram till 2030,
vilket gör den strategiskt viktig. Den som vill läsa mer
om översiktsplanen kan göra det på kommuns webbplats.

Utveckling kring Resecentrum
Ett viktigt område i översiktsplanen som vi har betonat extra är området runt Resecentrum. När ler och
ler pendlar blir närheten till goda kommunikationer
allt viktigare för en stads utveckling. Halmstads resecentrum och de omkringliggande områdena kommer

Vinterväg i Marbäck - i år kanske inte julen blir vit, men förhoppningsfvis
avkopplande och stämningsfull

att utvecklas mycket framöver. Redan nästa år fortskrider arbetet med att skapa ett resecentrum när
etapp 2 påbörjas. Etapp 2 innebär att stadsbussarnas
hållplatser får nya lägen utmed Laholmsvägen. Det
byggs ett bättre väntutrymme för bussresenärerna
och en gångbro över Laholmsvägen byggs. I mitten av
december 2015 är planen att den andra etappen av
Halmstads resecentrum ska vara klar.

Ett tillgängligt Halmstad
Så en tillbakablick. Under hösten har Brogatan rustats
upp med ett bussfält i mitt, cykelstråk och gångbana.
Kanter har jämnats ut för att göra gatan tillgängligare
för alla. Tillgängligheten i vår stad är i grunden en
mänsklig rättighet. Många gånger utestängs grupper
från att delta i samhällslivet på grund av otillgänglighet. Det är ett viktigt arbete att bygga ett samhälle
som är positivt till sin utformning. Detta gäller såväl
den fysiska miljön i vår stad som att skapa en inkluderande arbetsmarknad eller en skola där utbildningen
utgår ifrån elevens möjligheter och förutsättningar.

”K"RAUTA HAR I FYRA ÅRS TID VERKAT FÖR ATT
PERSONER MED EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING
SKA FÅ EN MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING.”

I höstas förde kommunstyrelsen en dialog på just temat en arbetsmarknad tillgänglig för alla. Diskussionen som var både intressant och givande utgick ifrån
två frågeställningar:
•

•

Vilka möjligheter har vi för att skapa arbete och
en meningsfull sysselsättning på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?
Vad kan olika parter, såsom kommunen och olika
företagare, göra var för sig? Vad kan göras gemensamt?

I det här sammanhanget är det roligt att kunna nämna
ett gott exempel på ovanstående. Företaget - K-rauta
som i fyra års tid, framgångsrikt har samarbetat med
Halmstads kommun och verkat för att personer med
en funktionsnedsättning ska få en meningsfull sysselsättning.
För detta arbete ick K-rauta kommunens tillgänglighets- och bemötandepris i början av december. Efter
att K-rauta i Halmstad mottagit priset meddelade företaget centralt att samarbetsmodellen kan komma
att användas i ler av deras varuhus runt om i landet.
Oerhört glädjande!

Konst i samtiden
Under året har även Söndrumsskolan invigts. Skolan
vann kommunens arkitekturpris och är verkligen ett
gott exempel på modern arkitektur. I samband med
att skolan öppnade blossade en debatt kring konsten i
skolan upp. Debatten ick utrymme i såväl lokala som
nationella dagstidningar, bloggar och i sociala medier.

Oavsett vad en tycker om det konstverk som var i fokus så var det en viktig debatt. Yttrandefriheten och
dess gränser är en ständigt aktuell fråga och det är
viktigt att vi diskuterar frågor som är kopplade till en
av dessa grundstenar för vår demokrati. Demokratin måste vinnas varje dag och det kan vi bland annat göra genom att diskutera frågor som är svåra och
komplexa. Genom samtal lär vi oss av varandra och
kommer fram till bättre lösningar.

Tilltalande utemiljöer
Men konsten ska inte bara leda till diskussioner och
väcka tankar, den har också till uppgift att smycka och
göra vår stad vackrare. Utemiljöerna är viktiga och
här är konsten en stor del. Halmstad har många vackra verk och lera av dem kommer att genomgå upprustning och restaurering framöver. Liksom konsten
fungerar våra parker och planteringar som utsmyckning. Lekplatser, trädplantering och grönytevård har
fått extra pengar i de budgetar vi har lagt fram under
den här mandatperioden.
Även kommunens fastighetsbolag; HFAB har satsat
på parker och grönytor de senaste åren och fortsätter
även under nästa år. Nu under hösten har vi kommit
överens med HFAB om att en del av deras satsning ska
få komma boende i Vallås och på Rotorp till del. Det
känns väldigt roligt. Samordning mellan kommunens
olika verksamheter är viktigt oavsett om parterna är
kommunala bolag eller förvaltningar.
Med dessa rader kring något av det som har hänt under året återstår endast att tacka för goda arbetsinstaser under året och önska en

God jul
Gott nytt år!
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