Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 36
MÅNDAG den 5 september 2011
Anders Rosén inleder veckan med att träffa
kulturförvaltningen för att prata om
fritidsgårdsverksamheten i kommunen.
Aida hadzialic träffar kulturarbetare från olika sektorer i
Halmstad vilket sammanträffar med ett besök av Berit
Högman som är ordförande i riksdagens kulturutskott.
På kvällen har kommunråden möte med
Arbetarekommunen för att diskutera planeringen av
kommunens fördjupade översiktsplan och en
handlingsplan för hållbara transporter som håller på att tas
fram i kommunen.
Senare är det möte med Socialdemokraternas ledamöter i
kommunstyrelsen vilket följs av möte med partiets
fullmäktigeledamöter och gruppstyrelse.
TISDAG den 6 september
Båda kommunråden har en politisk diskussion med övriga
kommunråd kring hållbara transporter och den plan som
nu håller på att tas fram.
Kommunstyrelsens möte hålls på eftermiddagen där man
bland annat ska ta ställning till ett par s-motioner. Dessa
beskrivs mer utförligt i veckans längre text i veckobrevet.
Utöver motionerna diskuterar kommunstyrelsen bland
annat folkparkens framtid.
På kvällen träffar Aida Hadzialic en lokal s-förening och
pratar om demokratifrågor och hur kommunen fungerar.
Anders Rosén deltar i en skolpolitisk debatt mot folkpartiet
som arrangeras av Lärarnas Riksförbund. Debatten äger
rum utomhus på Storgatan 31 framför expeditionen till
Lärarnas Riksförbund.
ONSDAG den 7 september
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Diskussionen om kommunens fritidsgårdar
fortsätter. Den här gången under ett möte med Eva-Marie
Paulsson som är vice ordförande i kulturnämnden i
Halmstad.
Dagen fortsätter sedan med en träff med lokala företagare
för att diskutera kommunens näringslivspolitik.
Mellan 15 och 20 hålls sedan ett möte om den planerade
deponin i Kistinge. Tanken är att intresserade kan komma
och ställa frågor och prata med politiker och tjänstemän
som kommer att finnas tillgängliga på Gullbrannagården
under kvällen. Mer information om kvällen hittar du på
kommunens webb: http://bit.ly/n8nJPM.
Medan Anders Rosén befinner sig på Gullbrannagården
träffar Aida Hadzialic unga socialdemokrater och
diskuterar bostadsfrågor, familjepolitik och kollektivtrafik i
Halmstad och Halland.
TORSDAG den 8 september
Under torsdagen träffas den så kallade kommunala
gruppen i Hylte. Den kommunala gruppen består av
Socialdemokraternas samtliga regionråd och kommunråd i
regionen samt alla socialdemokratiska riksdagsledamöter
från Halland. Den kommunala gruppen jobbar med
regionalpolitisk utveckling och samverkan.
Tillbaka i Halmstad fortsätter diskussionen kring
Halmstads kommuns näringsliv. Nu genom ett möte med
Mikael Kulanko från Svenskt näringsliv.
FREDAG den 9 september
Laxens hus i Mörrum får under fredagen studiebesök från
Nissans vattenråd där Anders Rosén sitter med.
På kvällen har Aida Hadzialic möte med ledamöter från
Arbetarekommunens styrelse för att prata om
organisationsutveckling i Arbetarekommunen.
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Frukost och fullmäktige för unga
Under tisdagens möte med kommunstyrelsen kommer
bland annat två socialdemokratiska motioner att
diskuteras.
Frukost
i
grundskolan
och
ett
ungdomsfullmäktige i kommunen är två ämnen som
Socialdemokraterna vill ska bli verklighet i
kommunen.
Frukost i grundskolan – en rättvisefråga
Aida Hadzialic (S) och Kristina Johansson (S) föreslår i en
motion att stadskontoret i samråd med servicekontoret
och barn- och ungdomsförvaltningen ska utreda
förutsättningarna för Halmstads kommun att servera
frukost
på
kommunens
grundskolor
till
ett
självkostnadspris.
I såväl barn – och ungdomsnämnden som i
ledningsutskottet röstade dock Femklövern nej till
Socialdemokraternas förslag om servering av frukost i
grundskolan och utslaget lär inte bli annorlunda under
veckans kommunstyrelsemöte.
Studier visar att elever som äter en ordentlig och
näringsrik frukost mår och presterar bättre i skolan. Det är
dock inte alla barn som har goda frukostvanor vilket kan
bero på tidsbrist, på bristande hemförhållanden eller på
långa resvägar mellan hem och skola. Att servera frukost i
grundskolan är därför en rättvisefråga och ett sätt att öka
elevhälsan.
Chansen till frukost handlar om att alla elever ska
möjlighet att ha en god hälsa och att kunna koncentrera
sig på skolan.
Ungdomsfullmäktige, för demokrati och dialog
Den andra motionen som ska diskuteras under tisdagens
kommunstyrelsemöte
är
inrättandet
av
ett
ungdomsfullmäktige
som
rådgivande
organ
för
kommunens nämnder och styrelser.
Motionen
är
undertecknad
social-demokraternas
gruppledare i kommunfullmäktige, Ulla Winblad vars
motion diskuterades och avslogs på höstens första
ledningsutskottsmöte i förra veckan.
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Ungdomsfullmäktige i Halmstads kommun skulle enligt
förslaget ligga under kommunstyrelsen och skulle, förutom
att ge råd till kommunens nämnder och styrelser även
genomföra informationsinsatser på högstadie- och
gymnasieskolor i Halmstad.
Femklövern
valde
att
avslå
motionen
men
kommunstyrelsen ska diskutera vidare hur kommunen kan
utveckla demokratin och dialogen med medborgarna och
där man särskilt kommer att titta på ungdomsdemokrati.
Syftet med ungdomsfullmäktige är att ge ungdomar
möjlighet att påverka politiska beslut som direkt eller
indirekt berör deras vardag. Det ger en dubbel vinst för
demokratin eftersom ungdomarna i fullmäktige lär sig och
elever ute på skolorna om demokrati i praktiken och får
känna sig delaktiga, samtidigt som politikerna får en
inblick i vad ungdomar vill ha och därmed bättre kan
anpassa sin politik till ungdomars verkliga behov.
Ledamöterna i ungdomsfullmäktige ska utses via val på
kommunens högstadie- och gymnasieskolor och få sitta i
församlingen i ett år. Jämn köns - och åldersfördelning
och geografisk spridning ska eftersträvas.
Ungdomsfullmäktiges kandidater ska inte representera
politiska partier utan ska företräda en bred uppfattning
bland kommunens ungdomar och stå för demokratiska
värderingar. Kandidaterna ska sätta upp egna mål och ge
förslag på hur man kan organisera sig för att nå dit. Målet
är att alla högstadie - och gymnasieskolor ska ha
representanter i ett eventuellt ungdomsfullmäktige.
Vi hoppas att diskussionerna i kommunstyrelsen ska leda
fram till ett ungdomsfullmäktige. Det skulle alla, såväl
ungdomarna som vi politiker och kommunen i stort vinna
på

Aida Hadzialic

Anders Rosén

4 (2)
Anders Rosén
anders.rosen@halmstad.se
035 – 13 73 06

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

socialdemokraterna.se/halmstad

