Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 34
MÅNDAG den 22 augusti 2011
Anders Rosén och Aida Hadzialic inleder veckan på
Najaden där de tittade på ett mycket spännande
jobbskapande projekt. Båten renoveras nu av
långtidsarbetslösa, på initiativ från Socialdemokraterna.
På kvällen hålls sedan vice ordförandeträff där respektive
vice ordförande i nämnd eller bolag rapporterar om
nuläget. Dessutom förbereder man sig för
internbudgetarna ute i nämnderna.
TISDAG den 23 augusti
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte där man
bland annat kommer att diskutera två motioner som
Socialdemokraterna har tagit fram. Dessa handlar om att
inrätta ett ungdomsfullmäktige i kommunen och om att
erbjuda frukost till eleverna i grundskolan. Den senare
inlämnad av bland andra Aida Hadzialic.
Socialdemokraterna kommer att kämpa för att få
genomföra båda dessa åtgärder som de anser viktiga för
såväl demokratin som för elevhälsan.
Socialdemokraternas verkställande utskott i Halmstad
håller möte.
ONSDAG den 24 augusti
Kommunens moderbolag, Rådhus AB håller möte.
Aida Hadzialic är i Stockholm för möte med SKL:s
demokratiberedning. Hon kommer då bland annat ta upp
ett förslag om att införa partisymboler på valsedlarna. Som
det är nu står endast namn på partierna vilket gör att det
finns en del väljare som råkat ta en annan valsedel än för
det parti de tänkt rösta på. Särskilt bekymmer har funnits
kring att väljare inte sett skillnad på Socialdemokraternas
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och Sverigedemokraternas valsedlar. Med partisymboler
på valsedlarna skulle det bli lättare att se skillnad.
Anders Rosén sitter i juryn för entreprenörspriset som
delas ut varje år till en, som juryn bedömer, framstående
entreprenör i kommunen.
Han har sedan möte om underhåll och effektivisering av
kommunens lokaler med en partikamrat och företrädare
för Femklövern.
TORSDAG den 25 augusti
Aida Hadzialic fortsätter sitt möte med SKL:s
demokratiberedning, i Stockholm.
Anders Rosén är på näringslivsdagen ”Tillväxt Halland” i
Falkenberg.
FREDAG den 26 augusti
VD:n för Halmstads Näringslivs AB, Anders Ekblom
avtackas.
SÖNDAG den 28 augusti
Båda kommunråden är bjudna till Hallands Akademins
högtidsdag på Halmstad slott.
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Politik för jobb
Halmstads kommun har god ekonomi. Vårt fördelaktiga
läge på västkusten och många års välskötta kommunala
finanser har gjort att Halmstad på många sätt är
välmående.
Men precis som resten av Sverige har vi problem med en
hög arbetslöshet, framför allt bland unga människor. Vi ser
att arbetslösheten leder till dåliga livsvillkor och vi har
följaktligen dessvärre mycket dålig folkhälsa, främst i de
östra delarna av staden.
Vår utgångspunkt i det här läget är att se till att folk får
arbete. Jobb är nämligen det mest grundläggande för att
enskilda individer ska få kvalitet i vardagen. Fler jobb
betyder också att vår ekonomi i Halmstad stärks och att
vår välfärd blir ännu bättre.
Vi bedömer att jobb ska skapas på olika sätt. Vi har ett bra
näringsliv som i mångt och mycket växer, och som vi
gärna hjälper bli ännu större och starkare. Genom fler
växande företag får vi allt fler människor som arbetar,
vilket vi välkomnar. Den andra linjen i vår jobbpolitik i
Halmstad är att ge människor – och främst unga – jobb
inom kommunen.
Den senaste tiden har vi sett hur lyckat det kan bli när
kommunen ger arbetslösa jobb samtidigt som Halmstad
utvecklas. Den nyinvigda skateparken och Najaden är två
utmärkta exempel på socialdemokratiska jobbidéer som
har gett arbetslösa tillträde till arbetsmarknaden. Vårt
resonemang är helt enkelt att det finns mycket som
behöver byggas, renoveras och rustas upp här i Halmstad
och de här jobben bör utföras av arbetssökande för att ge
dem avstamp mot andra jobb.
Och mycket riktigt har det nu visat sig att vår analys ger
effekt. Bara idag när vi besökte Najaden visade det sig att
de flesta av arbetstagarna som renoverar skeppet
(tidigare långtidsarbetslösa) redan har gått vidare till andra
jobb.
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Vi vill därför att Halmstad kommun ger fler jobb på
motsvarande sätt. Men här skiljer sig vår politik från
Alliansens. Även om vi är nöjda med att Alliansen valde
att genomföra våra idéer om att skapa jobb via
skateparken och Najaden så vill vi finansiera betydligt fler
liknande arbeten. Alliansen säger istället nej och förlitar
sig helt och hållet på konjunkturen – som idag ser ut att gå
mot mörka tider.
Den avgörande skillnaden i vår och Alliansens analys är
förmodligen att de ser jobb i kommunen som en kostnad
medan vi ser jobben som en vinst. Vi ser helt enkelt hellre
att människor jobbar än att kommunen betalar för
ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag), som ökar från
kvartal till kvartal. Vi tror också att kommunen får tillbaka
mycket genom att Halmstad växer och rustas upp genom
våra olika jobbskapande byggen. Och slutligen, den
största vinsten av allt är att kommunens jobb leder till
andra jobb på arbetsmarknaden, vilket ger oss framtidens
skattebetalare.
Vi socialdemokrater kommer nu snarast att ta initiativ till
ännu ett bygge som kan leda till jobb, nämligen
renoveringen av amfiteatern på Linehed. Här hoppas vi att
arbetslösa ungdomar kommer att få sysselsättning
samtidigt som en fin kulturanläggning kommer att rustas
upp. Vi hoppas självfallet att Alliansen även i det här fallet
kommer att lyssna på oss även om de valde att bortse
från vårt jobbpaket på 50 miljoner kronor som vi
presenterade inför årets budgetförhandlingar.

Aida Hadzialic

Anders Rosén
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