Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 25
MÅNDAG den 20 juni 2011
Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp har möte
inför det stora budgetmötet under morgondagen.
TISDAG den 21 juni
Kommunfullmäktige håller möte hela dagen. Tid är avsatt
från 8.30-21.00 och först på dagordningen står
oppositionens och majoritetens budgetalternativ. Självklart
är allmänheten välkommen att följa presentationen från
åhörarläktaren i Rådhuset.
ONSDAG den 22 juni
Anders Rosén är på kommunberedningen och pratar om
hur kommunen får ansvar för hemsjukvården.
Efter lunch träffar kommunråden Sebastian Stenholm som
är kunnig inom fältet om sociala medier. (På tal om det: ni
vet väl att Socialdemokraterna i Halmstad finns på
Facebook och ”sihalmstad” på Twitter? Även Anders
Rosén har ett eget twitterkonto som ni kan följa.)
Eftermiddagen ägnas åt utvärdering av detta års arbete
med planeringsdirektivet.
TORSDAG den 23 juni
Anders Rosén går på avtackning av VD:n för HEM, Bo
Eliasson och har sedan en träff med Roger Holm på
arbetsförmedlingen där de ska diskutera sociala företag.
Aida Hadzialic har möte med Unga sossar för att lägga
upp verksamheten för året.

Vi önskar er en glad sommar!
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

Politik med stora skillnader
Denna vecka står det stora slaget. Slaget om hur vi skall
fördela de av kommuninnevånarna inbetalade pengar som
vi skall förvalta och utveckla vår verksamhet för.
Vi har förmånen att verka i en rik kommun där
skatteintäkter, finansnetto och låg belåning gör att våra
förutsättningar är goda.
Vår visionsstyrningsmodell gör det tydligt att det finns två
förslag till beslut om planeringsdirektiven. Två förslag som
vid en första anblicken kan se rätt lika ut. Båda
budgetarna har väl tilltagna resultat, båda budgetarna har
också en väl stor investeringsram. Vi är dessutom
överrens om att satsa både på att renovera Örjans vall
och att färdigställa resecentrum. Sedan slutar tyvärr
likheterna.
Det är skillnad på att sänka skatten och att satsa mer
pengar på, exempelvis hemvården.
Det är skillnad på att genomföra generella besparingar
och på att satsa stora nya resurser på våra barn och
unga.
Det är skillnad på att privatisera stora delar av vår
verksamhet och att som vi, göra stora satsningar på
Halmstad kommun som arbetsgivare.
Det är skillnad på att ha idéer på hur vi skall bygga
framtidens Halmstad och att enbart förlita sig på att
marknaden sköter all utveckling och kommunen bara blir
en passiv åskådare.
För att skapa ett Halmstad där alla har möjlighet att bo,
studera, arbeta och verka i krävs det en politik med vilja
och ambitioner. Det har vi.

Aida Hadzialic

Anders Rosén
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