Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 39
Måndag den 26 september
Anders Rosén inleder veckan med att träﬀa chefen för samhällsbyggnadskontoret, Fredrik Ottosson och
diskutera just samhällsbyggnadsfrågor.
Aida Hadzialic träﬀar kommunens ekonomichef Stefan Sorpola för att prata om kommunens framtida
finansiering.
Tisdag den 27 september
Båda kommunråden träﬀar under tisdagen gruppledaren för Socialdemokraterna i Halmstad, Ulla Winblad. De
ska bland annat diskutera kommande motioner och hur arbetet kring dessa kan läggas upp. Socialdemokraterna
är mycket aktiva i sitt motionsskrivande och har flera motioner uppe som kommer att diskuteras och beslutas
om under tisdagkvällens sammanträde med kommunfullmäktige. Motionerna som lämnats in handlar om
frukost i grundskolan, inrättandet av ett ungdomsfullmäktige och planering för folkparkens framtid.
Motionerna kring frukost i grundskolan och ungdomsfullmäktige finns mer ingående beskrivning av i
veckobrevet från vecka 36 som du kan hitta på kommunens webb här: http://bit.ly/pzGBXn Detta veckobrev
samt alla tidigare veckobrev från i år finns att hitta under kommunrådens sidor på halmstad.se http://bit.ly/
p7YoRU.
Under fullmäktigemötet kommer man även att dikustera Folkets hus i Oskarström som Socialdemokraterna
värnar starkt om. Dessutom vill industrier i industriområdet i Öster flytta ut i Kårarp vilket är mycket glädjande
för Socialdemokraterna. Detta ligger helt i linje med partiets vilja att frigöra ytorna i Öster för bostäder och
skapa ett mer öppet och attraktivt område där.
Mer om tisdagkvällens fullmäktige kan du läsa om på kommunens hemsida: http://bit.ly/oD0lWF.
Onsdag den 28 september
Anders Rosén träﬀar näringslivet.
Aida Hadzialic sitter i Sveriges kommuner och landstings (SKL) demokratiberedning som arbetar med utveckling
av demokratifrågor. På onsdag åker hon till Stockholm för möte med beredningen som bland annat kommer
att följa upp verksamhetsplaneringen som de satte upp vid sitt förra möte och diskutera hur de kan bli bättre
att jobba mot riksdagsutskott och departement. Dessutom kommer beredningen att prata om demokrati på
nätet och sociala medier. De regler som gäller i ”verkligheten” måste också gälla på nätet. Samtidigt är frågan
hur man kan vitalisera demokratin i kommuner och landsting.
Torsdag den 29 september
Aida Hadzialic fortsätter mötet med demokratiberedningen i Stockholm.
På kvällen har Arbetarekommunen (AK) styrelsemöte. Där kommer man bland annat att diskutera en remiss
för hållbara transporter och gå igenom motioner från Getinges s-förening. Dessutom kommer Sebastian
Stenholm att prata om sociala medier. Ni vet väl föresten att Socialdemokraterna i Halmstad finns på
Facebook? (Sök på Socialdemokraterna Halmstad). Tillsammans med hemsidan uppdateras facebooksidan
och partiets twitterkonto (sihalmstad) kontinuerligt med saker som händer i partiet.
Fredag den 30 september
Innan helgen träﬀar kommunråden de marina föreningarna i hamnen. Socialdemokraterna har länge velat
skapa ett maritimt centrum i hamnen vilket kommer att diskuteras på mötet.

Vi har inte råd att ha sysslolösa
ungdomar i Halmstad!
Nu tycker vi Socialdemokrater att det är dags att avskaﬀa aktivitetsförbudet och införa nolltolerans mot
ungdomsarbetslösheten.
Vi har i tidigare budgetar lagt oﬀensiva förslag
Exempel på sådana förslag är
-

Sommarjobb till alla gymnasieungdomar.
Kommunala arbetsmarknadsprojekt som till exempel ”gröna jobb”.
Alla ungdomar skall fullfölja en gymnasieutbildning av hög kvalitet som leder till vidare studier eller
jobb.
Fler ungdomar bör också skaﬀa sig en eftergymnasial utbildning.
På sikt skall alla som läser in en examina på högskolan få en praktikperiod i arbetslivet.
Vid all kommunal upphandling skall det finnas med som ett krav för att få anbudet om att ta emot
trainee elller praktikplatser eller allra helst riktiga jobb.

För att få bäst eﬀekt på våra förslag måste det till en samverkan mellan oss i kommunen, högskolan och inte
minst näringslivet.
Vår vision är att vi gör ett Halmstads handslag mellan de tre ovanstående aktörerna och deklarerar att vi
tillsammans skall införa nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet i vår kommun.
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