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Måndag 2 december
Anders Rosén har haft möte om framtidens hemsjukvård med tjänstemän och politiker från Hylte och
Falkenberg. Därefter hade Anders Rosén möte med ”delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet” - en
organisation som arbetar för ett samhälle utan rörelsehinder. Anders Rosén hade senare möte om hur
Halmstad kan bli bättre ur tillgänglighetssynpunkt.
Aida Hadzialic arbetar med valplanering.
Tisdag 3 december
Anders Rosén är på folkhälsokonferens.
Aida Hadzialic arbetar med valplanering under dagen och har sedan möte med S-kvinnorna.
Onsdag 4 december
Anders Rosén har möte med utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen där de ska tala kring kreativa
jobbskapande lösningar.
Anders Rosén har möte med ABF och är sedan på rådhuset för att ta emot personer från den västsvenska
ledarskapsutbildning ”600 ledare” och pratar om Halmstads förutsättningar och socialdemokraternas politik
Aida Hadzialic åker till Stockholm för att ta emot ett diplom från magasinet Veckans affärer som utsett
henne till en av årets supertalanger.
.
Torsdag 5 december
Anders Rosén har möte kring framtidens hemsjukvård och träffar sedan det kommunala handikapprådet
(KHR).
Under torsdagen fortsätter Aida Hadzialic med möten i Stockholm. Bland annat träffar hon det
socialdemokratiska kommunrådet från Haninge.
Fredag 6 december
Aida Hadzialic deltar på Guldmorgon på Arbetsförmedlingen.
Aida Hadzialic och Anders Rosén har möte med den kommunala gruppen i Halmstad.
Under kvällen går Aida Hadzialic på Företagarnas julfest.
Lördag 7 december
Under lördagen är det julmarknad på Vallås och socialdemokraterna har utåtriktade aktiviteter där. Anders
Rosén har även en vigsel senare under dagen.
Aida Hadzialic är på Storgatan och träffar Halmstadbor. Varje lördag fram till jul kommer
Socialdemokraterna att finnas på plats där mellan kl. 11 till 13.
Söndag 8 december
Båda kommunråden går på adventsfika på försvaret.
Under kvällen ska Aida Hadzialic träffa socialdemokraternas föreningar och prata om valplanering.

S säger nej till besparingar i förskolan
Socialdemokraterna har reserverat sig mot internbudgeten i BUN. Ikväll 18.30 i Klarasalen på Stadsbiblioteket har föräldrarna i Holm bjudit in alla föräldrar med barn i förskolan i Halmstads kommun för att diskutera
den uppkomna stuationen.

Om vi socialdemokrater hade fått bestämma hade förutsättningarna varit helt andra i skola och förskola.
För det första hade vi lagt en budget som tog höjd för volymökningar och samtidigt mötte de behov vi ser
av att öka personaltätheten och minska barn- och elevgrupper. Vår tydliga ambition är att gör stora klasser
mindre och se till att alla barn blir sedda.
För det andra hade vi tidigare och med seriositet tagit oss an utmaningen att anpassa skolverksamheten
efter ny skollag och läroplan för att både nå ökad kvalitet och effektivitet. För det tredje hade vårt fokus
varit att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra egna kommunala skolor och förskolor, istället för de
halvhjärtade satsningar vi sett under senare år, vars syfte enbart tyckts varit att få fler att välja friskolor.
Idag är det stora dilemmat för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter att man arbetar med ständiga
underskott som man inte kommit ifatt, samtidigt som nya besparingskrav och omprövningar hänger
över förvaltningen. Majoriteten i nämnden har hittills skjutit de stora problemen framför sig, vilket nu
innebär att förvaltningen får ge sig ut och släcka bränder. Ett sådant exempel är förslaget om nedläggning
avFrennarps byskola.
Vi noterar samtidigt den ryckighet som finns i den politiska styrningen av Barn- och ungdomsnämndens
verksamhet. På en rad punkter har majoriteten ändrat sig och backat från sina förslag. Vi välkomnar så
klart att man nu återställer resursfördelningsmodellen, till den tidigare nivå där 10 procent fördelas till
skolor utifrån socioekonomiska faktorer. Problemet är, det som även många i verksamheten upplever -en
redan tight organisation och bemanning. Oavsett hur medlen fördelas, blir det enbart en flytt av pengar
där hål sedan uppstår någon annan stans. Ett sådant exempel är att barngrupperna återigen kommer att
öka på fritids, trots att nämnden tidigare uttalat en ambition i motsatt riktning. Det här blir i högsta grad
anmärkningsvärt mot bakgrund av att skolinspektionen riktat allvarsam kritik och rått kommunen till att öka
kvaliteten samt minska barngrupperna på fritids. Nu görs tvärtom.
Allt annat lika kommer konsekvenser av föreliggande budget. Konsekvensbeskrivningarna från
rektorerna talar för sig själva. Risk för uppsägningar och neddragningar, ökade sjuktal och sämre
förutsättningar att möta barnens behov, är återkommande. Det allvarliga läget blir än tydligare av
att arbetstagarorganisationerna pekar på en redan högarbetsbelastning , låg lärartäthet och risker i
arbetsmiljön.
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