Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka v.15
MÅNDAG den 11 april
Aida Hadzialic inleder veckan med en konferens på
Sannarpsskolan. Konferensen anordnas av projektet
SMILE- Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande
(Europa) och fokus ligger på hur barn och ungdomar ska
bli mer intresserade av naturvetenskapliga ämnen.
Skolledare, beslutsfattare och politiker från Danmark,
Norge och Sverige möts för att lyfta frågan.
Anders Rosén har möte med Kristina Johansson, vice
ordförande i barn- och ungdomsnämnden och diskuterar
investeringar i nämnden.
TISDAG den 12 april
Båda kommunråden har sammanträde med
kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU).
Direkt efter sammanträdet beger de sig till HFAB:s
årsstämma.
ONSDAG den 13 april
Anders Rosén anordnar så kallat minifullmäktige
tillsammans med Da Vinci-programmet från
Kattegattgymnasiet. Gymnasieeleverna presenterar en
mängd olika motioner som de sedan även röstar om i
kommunfullmäktigesalen. Motionerna kommer sedan även
att skickas ut till berörda nämnder för kännedom.
Anders Rosén träffar sedan de marina föreningarna ute i
hamnen.
Sannarpsgymnasiet får samtidigt besök av Aida Hadzialic
som ska berätta om politikers och kommunens arbete. På
kvällen pratar hon på Västers s-förening om erfarenheter
1 (2)

Anders Rosén
anders.rosen@halmstad.se
035 – 13 73 06

Aida Hadzialic
aida.hadzialic@halmstad.se
035 – 13 73 69

socialdemokraterna.se/halmstad

från extrakongressen där Aida Hadzialic var ett av
Hallands ombud.
TORSDAG den 14 april
Nästa vecka håller oppositionen budgetkonferens och
torsdagsförmiddagen används till att planera denna
tillsammans med ekonomiavdelningen på stadskontoret.
Aida Hadzialic hinner först med ett besök på Guldmorgon
för att träffa det lokala näringslivet.
Eftermiddagen ägnar kommunråden sedan åt
budgetplanering med oppositionen och på kvällen är det
styrelsemöte med Arbetarekommunen.
FREDAG den 15 april
Fredagen ägnas åt gemensam verksamhetsberedning för
de båda kommunråden.
LÖRDAG den 16 april
Anders Rosén leder en konferens om fördjupad
översiktsplan och handlingsplan för hållbara transporter
på Arbetarekommunen. Aida Hadzialic firar
stadsbibliotekets 5-årsjubileum och agerar sedan
ordförande på Riksteatern Hallands årsmöte.
.
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Kulturen som drivkraft
Att olika former av kultur är viktigt när det gäller att
utveckla samhället är vi Socialdemokrater rörande
överens om. För att kulturen skall förbli en drivkraft i
samhällsutvecklingen måste vi politiker vara noga med att
skapa bra förutsättningar för alla olika kulturarbetare. En
sådan förutsättning är att behålla verksamheten på
kvartersteatern.
På onsdag skall kulturnämnden diskutera det avtal som
styr deras verksamhet. Vi Socialdemokrater föreslår att vi
inte säger upp gällande avtal. En uppsägning skulle leda
till ett stort antal negativa konsekvenser för verksamheten.
Enligt några i personalen skulle ett nytt avtal förändra
husets inriktning, från att ha varit en verksamhet som
starkt bidragit till ett generationsöverskridande, till en ren
barn - och ungdomsverksamhet med mycket mindre
resurser. Detta går emot den ambition som finns att hitta
på kvartersteaterns hemsida där man skriver att
verksamheten skall vara ”öppen för alla som är
intresserade av att spela teater oavsett personliga
förutsättningar som kön, ålder, social och etnisk bakgrund
samt livsåskådning”.
En annan förutsättning för att kulturen fortfarande ska
kunna fungera som drivkraft är skapandet av en
grundskola med kulturprofil på Örjanskolan innehållande
både kulturskolan och delar av kulturförvaltningen. Vi
tycker det skulle vara spännande av många skäl att
genomföra denna ide. Ett av skälen är att vi tror att
mycken god pedagogik kan se dagens ljus när vi på detta
konkreta sätt samlokalisera skola och kultur. Ett annat
skäl att vi lokaleffektiviserar våra gemensamma lokaler.
Lokaler som får ett mycket bättre utnyttjande eftersom vi
kommer att ha verksamhet där under stora delar av
dygnet.
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