Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 40
Måndag den 3 oktober
Anders Rosén går på arbetslunch med en företagare. Socialdemokraterna tycker att det är viktigt att träﬀa
det lokala näringslivet och har ofta möten med företagare för att bland annat få en bra bild av hur det är att
vara näringsidkare i Halmstad idag.
På kvällen har båda kommunråden möte med Socialdemokraterna som sitter i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.
Tisdag den 4 oktober
Nätverket för utveckling av kultur och värderingar håller sitt första möte i Stockholm och Anders Rosén
deltar. Nätverket består av åtta kommuner och en stadsdel. Idén med nätverket är att jobba med kultur och
värderingar som finns i en kommun utifrån tre perspektiv: medborgare, förtroendevalda och medarbetare.
Kommunstyrelsen har möte och beslutar bland annat om kulturskolan och om sommarevenemang i Norre
katts park utifrån en motion från Socialdemokraternas gruppledare, Ulla Winblad.
Onsdag den 5 oktober
Aida Hadzialic träﬀar tre klasser på Sannarpsgymnasiet för att prata om demokrati och hur det politiska
arbetet i kommunen fungerar. Två av klasserna kommer till Rådhuset.
Anders Rosén träﬀar, tillsammans med barn-och ungdomsnämndens vice ordförande, Kristina Johansson
fackförbundet Kommunal för att diskutera hur kommunen kan bli en mönsterarbetsplats.
Handikapprådet håller sedan möte där Anders Rosén sitter med. På mötet ska man diskutera allt ifrån
badrullstolar till pengar från tillgänglighetsmiljonen och såkallat bemötandepris.
Aida Hadzialic har styrelsemöte med S-kvinnor.
Med början 18.30 är det öppet möte på Metallhuset om ungdomarnas situation i Vallås där det råder hög
ungdomsarbetslöshet och allmän oro i området.
Torsdag den 6 oktober
Anders Rosén går på frukostmöte på Datahalland.
Aida Hadzialic träﬀar ytterligare en Sannarpsklass och pratar om demokrati och hur politiken arbetar i
kommunen.
På kvällen träﬀas Socialdemokraternas vice ordförande i kommunens bolag där båda kommunråden deltar.
Nissans vattenråd som Anders Rosén ingår i, har möte.
Från 18.30 hålls öppet möte på Folkets hus i Oskarström om sitationen i området.
Fredag den 7 oktober
Kommunråden fortsätter att träﬀa företagare. Under fredagen träﬀar kommunråden företaget SeeU. Sen
ytterligare ett företag på eftermiddagen.

Kort rapport från SKL:s demokratiberedning

SKL är en arbetsgivar-och intresseorganisationen för Sveriges kommuner och landsting. Medlemmar är alla
Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland.
SKL är en politiskt ledd organisation och har nio olika beredningar. Aida Hadzialic är invald som ersättare i
Beredningen för demokratifrågor. Senaste mötet hölls i förra veckan. Sveriges kommuner och landsting (SKL)
har valt att lyfta fram två frågor som beredningen kommer att driva extra mycket under mandatperioden.
1. Demokratifrågor ska få upphöjd status inom skolans värld. Elever
ska förstå innebörden av demokrati och varför den är viktig.
2. Hot och våld mot förtroendevalda framförallt via sociala medier.
Dessutom diskuterades en motion från Aida Hadzialic och Anders
Rosén rörande att partisymboler bör finnas med på valsedlar för att
undvika missförstånd vid röstning. Här höll sig beredningen positiv.

Kunskap och kreativitet

- svaret på en stark och konkurrenskraftig svensk ekonomi och välfärd
Idag presenterade den socialdemokratiska riksdagsgruppen vilka investeringar i utbildning vi vill göra i en
kommande budget. Vi socialdemokrater i Halmstad välkomnar förslaget som formulerar både en ambitiös
och klok utbildningslinje.
Förslaget har som utgångspunkt att kunskap och kreativitet är svaret på en stark och konkurrenskraftig
svensk ekonomi och välfärd. Ska det svenska samhället, företag och enskilda klara av att ständigt utvecklas
och växa måste också utbildningsväsendet vara kvalitativt och framtidsinriktat.
En kunskapsbaserad ekonomi med en skola i världsklass är alltså visionen. Vår socialdemokratiska
budgetmotion innehåller därför kraftiga investeringar i lärarna för bättre kunskapsresultat i skolan. Även
ett kunskapslyft presenteras med fler platser i vuxenutbildningen, yrkeshögskolan samt vid våra universitet
och högskolor.
Satsningarna på vuxenutbildningen och de kvalificerade yrkesutbildningarna ser vi särskilt positivt på
eftersom näringslivet i Halmstad har signalerat behov av detta. Som på många håll i landet råder det en
matchningsproblematik här som gör att arbetskraften i Halmstad saknar de kompetenser som företagen
efterfrågar. Det är en paradox och problem som vi måste lösa snarast eftersom det är ett enormt resursslöseri
som drabbar enskilda, företag och samhällsekonomin.
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det finns en skarp skillnad mellan Alliansens och vår syn på
kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Alliansregeringen, i Sverige och Halmstad, har kraftigt
skurit ner på anslagen till exempelvis vuxenutbildningen vilket redan manifesteras via matchningsproblem
på arbetsmarknaden. I en tid när Sverige genomgår betydande strukturomvandlingar är chansen till
kompetensutveckling av central betydelse för landets överlevnad och konkurrenskraft.
Sannolikheten att riksdagen antar vår budgetmotion är i dagsläget tyvärr begränsad. Men vi säger återigen
att det är förnuftigt av våra socialdemokratiska riksdagsvänner att presentera en utbildningslinje som
bejakar bandet mellan utbildning och arbetsmarknad.
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