Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 19
MÅNDAG den 9 maj
En delegation från Moshi, Tanzania är på besök i
Halmstad under veckan. Delegationen består av en
projektgrupp om åtta personer som jobbar ihop med
elever och lärare från Kattegattgymnasiet samt en
ledningsgrupp där kommunchef, borgmästare, vice
borgmästare och projektkoordinator ingår.
Besöket är en del av ett kommunalt partnerskapprojekt
som inleddes 2009. Samarbetet inriktas på
erfarenhetsutbyte kring frågor om utbildning samt
kommuners arbete med fokus på demokratiska processer
och kommunal administration.
Kommunråden hälsar välkomna och talar kring
kommunens arbete. Aida Hadzialic är sedan med
delegationen under dagen. På kvällen hålls middag med
kommunråden och Moshis delegation.
Anders Rosén håller möte med vice ordföranden och
därefter med Socialdemokraternas
kommunfullmäktigegrupp.
TISDAG den 10 maj
Anders Rosén har möte med fiskeklubben angående
Nissans fiskevårdsområde. Bland annat diskuteras hur
man kan iordningställa ordentliga fiskeplatser.
Aida Hadzialic spenderar tisdagen med ledningsgruppen
från Moshi.
ONSDAG den 11 maj
Halmstads Rådhus AB (HRAB) har styrelsemöte och
årsstämma där båda kommunråden deltar.
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Anders Rosén har möte med polisen angående regional
samverkan med kommunen.
På eftermiddagen deltar Anders Rosén i ett möte med
kommunens handikappråd.
På kvällen går båda kommunråden på information från
bolagen.
TORSDAG den 12 maj
Furulundsskolan får besök av Aida Hadzialic innan hon
beger sig vidare till möte med Enslövs s-förening.
FREDAG den 13 maj
Alliansen och Miljöpartiet, även kallade Femklövern
presenterar sitt planeringsdirektiv med budget. Klockan
14.00 i Rådhuset håller oppositionen presskonferens och
svarar på majoritetens budget. 25 maj är det dags för
oppositionen att presentera sin.
Anders Rosén hinner även med ett lunchmöte med
delegationen från Moshi på deras sista dag i Halmstad.
SÖNDAG den 15 maj
Pensionärerna i Halmstad har möjlighet till en rundtur i
buss i kommunen där Anders Rosén guidar.
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Från idétorka till visioner
Det finns idag en idétorka inom Alliansen. Det mesta
cirklar runt kring nyckelord som utmaning, privatisering
och nedläggning av verksamheter. Moderaterna har blivit
ett snävt parti där allt kretsar kring att sänka skatterna och
att privatisera till varje pris.
Ett antal moderata kommunalråd erkänner till och med
själva i en debattartikel i Aftonbladet i helgen (7/5) att
Moderaterna misslyckats att nå ett starkt förtroende vad
gäller välfärden. ”Elever som på grund av bristande
kunskaper inte kan studera vidare eller är anställningsbara
har blivit svikna. Äldre som inte får en värdig äldreomsorg
får också ett löfte sviket”, skriver dem.
Man behöver inte ha en spåkula för att lista ut att detta är
vad skattesänkningar leder till. Minskar man på vår
gemensamma kassa får det självklara konsekvenser på
välfärden. Det säger sig självt att ett sådant system
gynnar de som har det bäst ekonomiskt ställt redan från
början, och som får mer pengar i den egna plånboken,
medan de som har det sämre får en försämrad välfärd och
klyftorna ökar. Ändå fortsätter skattesänkningarna.
”Skatten sänks - de sjuka betalar” är en rubrik från dagens
Aftonbladet som talar sitt tydliga språk. Det går inte att
poängtera nog många gånger hur sjuka människor som
redan befinner sig i en påfrestande situation behöver stå
ut med skuldbeläggning och utförsäkring. Det överskott
som samlas när allvarligt sjuka inte längre får stöd från
samhället används sedan till skattesänkningar. Något som
regeringen har sagt rätt ut, utan att verka reflektera över
det djupt orättvisa i detta.
Många sjuka och utförsäkrade tvingas istället att leva på
försörjningsstöd, det som förut kallades socialbidrag.
Nyligen
presenterades
Halmstads
kommuns
årsredovisning för 2010 där det stod klart att kostnaden för
detta har ökat dramatiskt i kommunen. Det innefattar
bland annat även arbetslösa utan rätt till a-kassa. Precis
som vi sa i debatten i kommunfullmäktige är detta orsakat
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av en ökad arbetslöshet och försämrade trygghetssystem.
Detta betyder att ersättningarna från trygghetsförsäkringar
har minskat och bidragen har ökat sedan Alliansen
tillträdde. En ytterligare allvarlig konsekvens av detta är att
barnfattigdomen har vuxit och barn tvingas växa upp
under knappa förhållanden.
Välfärd kostar och måste få kosta. Vi vill ha ett samhälle
där vi bryr oss om varandra. Där alla människor som har
möjlighet ska kunna jobba men där man också måste få
kunna vara sjuk utan att hamna ”utanför” systemet.
Halmstads kommun, precis som övriga Sverige behöver
en politik som inte präglas av idétorka och ensidiga
lösningar där politiken mest handlar om att administrera
eller sälja ut och konkurrensutsätta. Vi behöver en politik
med visioner och det har Socialdemokraterna.

Aida Hadzialic

Anders Rosén
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