VALPROGRAM FÖR

Våra värdeord är:

Lyhördhet, Respekt, Trygghet
Dessa ord går som en gemensam tråd i allt vi vill åstadkomma tillsammans
med Er
Visionen kommunen, ska vara en kommun som är lyhörd inför sina
kommuninvånares synpunkter och åsikter, respektera sina
kommuninvånare och man ska som kommuninvånare, känna sig trygg i vår
fina stad.

Arbete är nyckeln till integration och inkludering i samhället.
Hjärta för Halmstad står för en politik där alla oavsett bakgrund, kön, ålder eller etnicitet ska få
en chans att komma in på arbetsmarknaden och bidra till att utveckla samhället. Fler arbeten
behöver skapas, såsom lärlingsplatser, bättre matchning och utbildningsinsatser, allt för att bli
anställningsbar.
En självklarhet för oss, är att en arbetsprestation krävs för att erhålla försörjningsstöd.
Barnen är vår framtid! Tidiga insatser och trygga förskolor och skolor i hela kommunen.
Hjärta för Halmstad står för en politik, där trygga förskolor skolor ska finnas i hela vår kommun
och där barnens behov står i centrum. Det ska finnas resurser för att ge barn rätt förutsättningar
för att utvecklas och förbereds inför skolan, därför behövs det fler speciallärare och mindre
klasser.
Vi vill ge lärarna möjlighet att arbeta med det som de är utbildade för och därför behövs även
andra personalkategorier i skolan, såsom elevassistenter och ”klassmorfar” (dvs en vuxen
person som är med i klassrummet, rasten etc. för att vara ett stöd till läraren).
Vi vill att enheterna på daglig verksamhet blir mindre och mer anpassade efter behoven samt
att utbudet på arbetsgivare och arbetsuppgifter breddas.
Vi vill ge Halmstad en framtidsinriktad skola och fritidsverksamhet med bra lokaler och digitala
verktyg.
Vi vill öppna upp den öppna förskolan i Norre Katts Park.
Vi vill verka för att fler lekplatser ska finnas i hela kommunen.

En äldreomsorg som skapar livskvalitet, valfrihet och trygghet.
Hjärta för Halmstad vill ha en trygg äldreomsorg, där den äldre får leva det livet man är van
vid, även på ålderns höst. En självklarhet är att Du som äldre väljer vem som utför Din
hemtjänst och till vilket äldreboende som Du flyttar till, det är en rättighet.
Hjärta för Halmstad vill att de äldre ska mötas med tillit och respekt och att den äldre själv har
makt och inflytande över hela sin livssituation. Hjärta för Halmstad vill ha en sammanhållen
vårdkedja mellan kommun och region, med en personcentrerad vård där man tar tillvara
patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper.
En äldrevårdscentral innebär att det är en bemannad telefon, utan knappval, för dem som är 75
år eller äldre. Återkommande hembesök hos dem med störst vårdbehov.
Personalen som arbetar på en äldrevårdscentral ska ha specialistutbildning för vård av äldre.
Vi vill att äldre ska ha större självbestämmande över innehållet i sin hemtjänst, utifrån
individuella behov samt att kontinuiteten (färre hemtjänstpersonal som besöker de äldre)
blir betydligt bättre.
Vi vill utveckla nya digitala välfärdslösningar.
Vi vill förbättrat stöd till anhörigvårdare t.ex. avlastning och växelvård och tillgång till
korttidsplatser, samt ett "minnenas Hus" *, och träffpunkt för anhöriga.
Vi vill verka för en äldrevårdcentral.
Vi vill erbjuda gratis buss för +70-plussare, alla tider på dygnet.
Vi vill få fler trygga bostäder för äldre, med närhet till service, i både centrum som på
landsbygden.
Vi vill att det ska bli bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen, slopa (”O”) hälsosamma scheman.
Vi vill ge medarbetaren inflytande över sin arbetssituation och sitt arbetsschema.

Ett blomstrande näringsliv
Hjärta för Halmstad står för en näringslivspolitik, som utvecklar vår stad och har fokus på
möjligheter och förenkling och där företagarnas synpunkter tas på allvar .
Vi vill göra det enklare för nya företag att etablera sig i kommunen, och enklare för redan
etablerade företag att expandera.
Vi vill att Halmstad kommun alltid står för en hög servicenivå.
Vi vill se till att det är politiken som styr och inte tjänstemännen.
Vi vill öka tillgängligheten för fysiska möten med handläggare för, bygglov och tillstånd av olika
slag.
Vi vill förbättra samverkan mellan näringsliv, kommun, region och högskolan och därmed skapa
nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften och bidrar till en hållbar utveckling
samt skapar fler jobb i Halmstads kommun.
Vi vill se en bowlinghall i Halmstad. Vi har i Halmstad flera bowlingklubbar som tvingats utöva
sin sport i närliggande kommuner, det vill vi ändra på.

Vi vill arbeta för att fler ungdomar får praktik inom näringslivet och att utbildning sker efter
företagens behov. Fler lärlingsjobb som leder till anställning.
Vi vill att ödehusen på landet får nya ägare, till en låg kostnad.
Vi vill säkerställa att alla som bor och har sin arbetsplats på landsbygden, får tillgång till snabb
och tillförlitlig bredbandsuppkoppling.

Ett tryggare Halmstad
Hjärta för Halmstad vill att det sätts upp fler trygghetskamror, införa kommunala
ordningsvakter som genomför trygghetsskapande patrullering, ingripanden vid
ordningsstörningar, vägledning till allmänheten samt samverkan med polis.
Vi vill att parker och mörka platser får mer belysning.
Vi vill att det ska finnas säkra cykelparkeringar, i centrum, på flera platser, ett bra projekt för
ungdomar.

Miljö
Klimatfrågan är en viktig framtidsfråga och vi vet att miljöarbetet måste drivas både lokalt,
nationellt och internationellt, enligt agenda 2030.
Vi vill säkra dricksvattentillgången för Halmstads kommuns invånare.
Vi vill att lokalproducerade och närproducerade livsmedel används i högre utsträckning inom
kommunens verksamheter.
Vi värnar om åkermarken, och vi anser att vi har ett ansvar mot framtida generationer att
bevara odlingsmarken. Vi vill bevara och utveckla jordbruksmarkens värden och samtidigt
utveckla landsbygden.
Vi vill rusta Halmstad mot framtida översvämningar.
Vi vill ha en ren kommun, fler sopkärl och hundlatriner.
Vi vill bevara de fina rekreationsområden som Eketånga, Frösakull och Tylösandsskogen
representerar.
Vi vill bevara den unika miljön på söder och göra så lite åverkan på området som möjligt, därför
vill vi verka för en tunnel, och ingen bro.
Vi vill inte bygga ett hotell enligt nuvarande förslag. Vi vill utveckla Österskans till en levande
plats, med inbjudande grönytor där människor kan umgås och ha trevligt.
Hjärta för Halmstad´s motto :
Vårt motto är att tala i klarspråk. Våra invånare skall förstå vad vi säger och inte inges i några
falska förhoppningar. Hjärta för Halmstad går från ord till handling.
Ann-Charlott Mankell
Ann-Kristin Nilsson
Håkan Wallin
Yasmine Möllerström Henstam
* ”minnenas Hus”
En anpassad lokal att samlas i, för personer med kognitiv funktionsnedsättning och deras anhöriga.
Dagverksamhet som är anpassad till olika stadier av kognitiv funktionsnedsättning.

