Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 11
MÅNDAG den 11 mars
Anders Rosén jobbar med budgeten och beger sig sedan
ut på cityvandring tillsammans med andra politiker,
tjänstemän och Halmstads citys styrelse. Under
vandringen kommer han att besöka näringsidkare i
stadskärnan med syfte att skapa dialog med handlarna i
city. Anders Rosén vill i samband med detta bland annat
poängtera vikten av en levande stad med handel på
torgen men också öppna mötesplatser där medborgare
kan mötas för gratis aktiviteter. Mer om cityvandringen kan
du läsa på kommunens webbsida under ”Nyheter” på
startsidan.
På kvällen träffas Socialdemokraternas fullmäktigegrupp
för att informeras om infrastruktur och diskutera
investeringsbudget och hamnens utveckling. I samband
med detta kommer även hamnchefen att vara där.
TISDAG den 12 mars
På morgonen träffar Anders Rosén kulturarbetare och
dagen fortsätter för båda kommunråden med diskussion
om Socialdemokraternas planeringsdirektiv tillsammans
med sina partikamrater.
Ett företagsbesök på KZ-städ avslutar dagen i Halmstad
och Anders Rosén åker sedan till Oskarström och
diskuterar utvecklingen på arbetsmarknaden efter den
senaste nedläggningen av Tasso.
.
ONSDAG den 13 mars
Diskussionen om planeringsdirektivet fortsätter och
Anders Rosén träffar dessutom kommunberedningen och
går på ägarsamråd med Hallandstrafiken.
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TORSDAG den 14 mars
Aida Hadzialic håller tal om internationell politik på
Sannarpsgymnasiets FN-rollspel.
Anders Rosén och Aida Hadzialic deltar sedan i
Tillväxtdagen på Halmstad Arena. Mässan, som har gratis
entré, har Arbetsförmedlingen som
huvudsamarbetspartner och riktar sig till alla som söker
jobb, ny karriär eller vill starta eget. Mer information om
mässan hittar du under Nyheter på startsidan för
kommunens webbplats.
Oppositionens diskussion om planeringsdirektivet
fortsätter och Aida Hadzialic besöker dessutom en
förskola på Östergård. På kvällen möter hon delegationen
där hon är en av dem som blivit valda som ombud för att
åka till Socialdemokraternas partikongress 25-27 mars.
FREDAG den 15 mars
Hela fredagen ägnas åt verksamhetsberedning där det
kommer att informeras om de ekonomiska
förutsättningarna för planeringsperioden 2012-2014. Även
detta hänger ihop med det intensiva arbete som nu pågår
kring planeringsdirektiven.
LÖRDAG den 15 mars
Eftermiddagen tillbringar Anders Rosén tillsammans med
Hallands Handikappidrott på deras årsmöte.
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Större krafttag mot
ungdomsarbetslösheten
Ungdomsarbetslösheten i Halmstads kommun är oroande
hög bland unga under 25 år. Den rådande
ungdomsarbetslösheten är oacceptabel. Vi har nu
sommarkraft med trehundra jobb inför sommaren vilket är
bra, men det räcker dessvärre inte hela vägen fram. Vi
kan och måste bemöta arbetslösheten bland unga genom
snabba och omfattande insatser.
Snart börjar en generationsväxling i kommunen som
innebär både utmaningar och möjligheter. Utmaningarna
består bland annat i hur kunskap som den stora avgående
generationen besitter ska föras vidare till de unga och hur
vi ska kunna skapa ett intresse för yrken inom vård, skola
och omsorg för framtida välfärd. Möjligheterna handlar
förstås om att fler arbetstillfällen finns åt den yngre
generationen. Men för att komma in och få en plats på
arbetsmarknaden krävs ofta kontakter och tidigare
erfarenheter, ett moment 22 för många ungdomar som
aldrig jobbat innan och för de unga vars föräldrar inte har
ett brett kontaktnät eller ett eget företag som kan erbjuda
plats.
En mätning från förra året visar en stor skillnad mellan
ungdomar från Halmstads östra och västra delar av
staden. I öster hade långt färre ungdomar sommarjobb.
Men det finns lösningar. Genom att erbjuda feriejobb
under ungdomars gymnasietid kan kommunen underlätta
inträdet på den ordinarie arbetsplatsen. 2007 drog
Alliansregeringen in det stöd på 100 miljoner kronor per år
för
sommarjobb
i
Sveriges
kommuner
som
Socialdemokraterna infört. Som en följd av detta minskade
många feriejobb som erbjöds i kommunen. Under valåret
2010 återinfördes statens stöd och Halmstad ställde förra
året över trehundra platser till förfogande för ungdomar,
liksom man gör i år. Men platserna är attraktiva och lottas
ut. Långt ifrån alla som önskar får en plats.
Socialdemokraternas förslag var istället att alla
3 (2)

Anders Rosén
anders.rosen@halmstad.se
035 – 13 73 06

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

socialdemokraterna.se/halmstad

gymnasieungdomar under sommarlovet, mellan 1:an och
2:an samt mellan 2:an och 3:an, skulle erbjudas två
veckors arbete med full lön. Detta innebär lite extra
pengar för ungdomarna men framförallt en fot in på
arbetsmarknaden.
Vi vill dessutom ha avtalsenliga lärlingsplatser när
kommunen bygger och renoverar. Vi ska vara generösa
med jobberbjudanden och traineeprogram för studenter.
Kommunens samarbete med högskolan bör fördjupas och
ett teknikcollege som vi står bakom kan bidra till ökad
attraktionskraft för kommunen och en starkare koppling för
eleverna till näringslivet och jobben.
Sommarkraft är bra men ytterligare kraft behövs. Ingen
under tjugofem ska behöva gå sysslolös!
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