Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 41
Måndag den 10 oktober
Anders Rosén inleder veckan med att träﬀa vice ordförande i Barn-och ungdomsnämnen (BUN), Kristina
Johansson för att diskutera nämndens mål.
På eftermiddagen håller kommunråden en träﬀ med Socialdemokraternas vice ordföranden i nämnder
och bolag. De kommer under mötet att få besök från kommunrevisionen och ska diskutera privatiseringar i
kommunen.
Aida Hadzialic fortsätter kvällen med möte med Unga sossar. Unga sossar är ett nätverk med personer mellan
20-30 år som träﬀas och diskuterar politik under avslappnade former. Under kvällen diskuterar de bostäder,
kollektivtrafik och familjepolitik.
Tisdag den 11 oktober
Båda kommunråden gör företagsbesök på Hemsida 24. Ett företag i expansionsfas med rötter på Högskolan
som har utvecklats via Science Park. Hemsida 24 är ett bra exempel på den samverkan Socialdemokraterna
vill ha mellan högskolan, kommunen och näringslivet.
På eftermiddagen får alla kommunråd pensionsinformation.
Onsdag den 12 oktober
Rådhus AB är kommunens moderbolag som har möte under onsdagen. Båda kommunråden deltar.
10-16.00 hålls en workshop i Oskarström. Både Anders Rosén och Aida Hadzialic deltar under dagen. Förutom
politiker kommer även representanter för näringslivet, föreningar, boende, skola och kommunala förvaltningar
att diskutera hur bästa möjliga Oskarström ska kunna skapas. Projektet ska landa i en gemensam målbild och
förslag på konkreta åtgärder.
På kvällen håller kommunråden i repskapsmöte. Repskapet är en sammanslutning med representanter från
alla de olika s-grupper och LO-fack som finns i kommunen. Under kvällen diskuterar de stadens fördjupade
översiktsplan och handlingsprogram för hållbara transporter.
Torsdag den 13 oktober
Aida Hadzialic beger sig under torsdagen till Sannarpsgymnasiet för att träﬀa elever från
naturvetenskapsprogramet och omvårdsprogramet. Därefter träﬀar hon även lärarna och pratar om den nya
lärarreformen med lärarlegitimation och allt vad det innebär.
Fredag den 14 oktober
I slutet av veckan får kommunråden besök av lärarfacken som kommer till rådhuset.

En Socialdemokratisk skuggbudget
- med viktiga satsningar för Halmstad
Den Socialdemokratiska skuggbudgeten är presenterad och ur ett Halmstadsperspektiv ser vi skillnaden
mellan den sittande regeringens politik och våra ambitioner. Med en Socialdemokratisk regering skulle
våra förutsättningar här i Halmstad växa och underlätta arbetet kring såväl den rådande arbetslösheten
som barnfattigdomen för att nämna två exempel.
Ekonomiska lösningar som investeringar i fler utbildningsplatser (57 600), satsning på lärare och
gymnasieskolan, lyft ur försörjningsstöd, investeringsstöd för bostadsbyggande, anslag för lokala
miljöinvesteringar är bara några exempel på hur en Socialdemokratisk budget skulle få stor inverkan på vår
kommunala ekonomi och politiska möjligheter. Den i kombination med vår lokala budget skulle innebära
en väg bort från ett Halmstad med massarbetslöshet bland unga och där nästan 8 % av våra barn lever
i fattigdom. Med en sådan politik kan vi klara av att bygga Halmstad starkt utan att vare sig höja skatten
eller säga upp personal inom välfärden.
I budgeten presenteras branschprogrammen (utbildningar i samarbete mellan gymnasieskola och
arbetsliv) på nytt och över två miljarder anslås för samverkan mellan stat/kommun och näringsliv. Detta
är mycket välkomnande besked och svarar väl uppemot de önskemål vi möter i våra många samarbeten
med näringslivet här i Halmstad. I princip varje vecka besöker vi företag och deltar på andra sätt aktivt
för att samarbeta med näringslivet med målet att Halmstad ska bli än mer attraktivt ur det perspektivet.
Beskeden i skuggbudgeten ligger helt i linje med vår lokala näringslivspolitik och skulle göra det möjligt
att än mer utveckla det arbetet och därmed skapa fler jobb och företag.
I Halmstad innehöll vår budget en rad satsningar för arbeten och inte minst bland de unga. Vi står fast vid
att ingen under 25 år ska behöva vara arbetslös i vår kommun! Detta handlar inte om kostnader utan om
investeringar och att få våra unga att känna tilltro till samhället och sina möjligheter. Vi har inte råd att
glömma bort en hel generation och det har vi Socialdemokrater tydligt sagt att vi är beredda att ta ansvar
för. Den kunskapsbaserade ekonomin är nödvändig och det syns också tydligt i vår lokala skuggbudget.
Waidelich besked på nationell nivå kompletterar denna syn och förstärker våra möjligheter att än mer
satsa oﬀensivt i den riktningen.
Det är fortfarande flera år kvar till nästkommande val och vi ser med oro på hur den borgerliga politiken,
såväl nationellt som här i Halmstad, kommer att påverka både ekonomin och våra invånare. Men det råder
ingen tvekan om att vi redan nu är ett starkt och kraftfullt alternativ till borgerligheten. Här i Halmstad
är vi redo att ta matchen kommande val och inte minst är vi beredda att ta ansvar och leda Halmstad
därefter.
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