Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 42
Måndag den 17 oktober
Aida Hadzialic förbereder sig för en presentation kring översiktsplaner och politikens roll i detaljplaneprocessen
som ska hållas för en klass naturettor från Sannarpsgymnasiet.
Kommunstyrelsen har möte där både Anders Rosén och Aida Hadzialic ingår och deltar. På agendan finns
bland annat hyresavtalet som presenterades nyligen med Internationella Engelska skolan. Socialdemokraterna
motsätter sig att Engelska skolan hyr lokaler på Örjansskolan som de istället gärna hade sett som en nyrenoverad
skola med kulturprofil.
Skateklubben får besök av kommunråden på sitt styrelsemöte på
kvällen. Skateparken har blivit en otroligt populär satsning som
initierat av Socialdemokraterna.
Tisdag 18 oktober
Under dagen har kommunstyrelsens ledningsutskott möte där
både Anders Rosén och Aida Hadzialic deltar. På dagordningen står
bland annat projektet ”ökade livschanser för unga” och fortsatt
diskussion kring ägardirektiven som styr de kommunala bolagens
verksamheter.
Rädda barnen är i Halmstad och håller öppen föreläsning på
Stadsbiblioteket på kvällen. I samband med detta (klockan 16.00)
träﬀar kommunråden tillsammans med Barn-och ungdomsnämndens
vice ordförande bland annat verksamhetsutvecklaren Linus Torgeby
från Rädda barnen. Tillsammans ska de diskutera barnfattigdomen
och hur politiken kan jobba för att bekämpa barnfattigdomen på ett
lokalt plan.
Onsdag 19 oktober
Anders Rosén träﬀar arbetsförmedlingen för att diskutera projekt ”Bumerang” – ett projekt för de
arbetssökande som har svårast att komma in på arbetsmarknaden.
Aida Hadzialic åker till Stockholm och Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att ha möte med SKL:s
beredning för demokratifrågor där hon är invald. Denna gång kommer beredningen bland annat diskutera hur
de ska verka för att samarbeta med konstitutionsutskottet och justitieutskottet i riksdagen. Dessutom kommer
de att diskutera regionbildningen med den socialdemokratiska riksdagsledamoten Sven-Erik Österberg.
Torsdag den 20 oktober
Anders Rosén sitter i Halmstads handikappråd som under torsdagen får studiebesök från Alingsås handikappråd.
Halmstads handikappråd ska då berätta hur de jobbar.
Aida Hadzialic fortsätter mötet med demokratiberedningen i Stockholm.
Anders Rosén ägnar eftermiddagen till att diskutera ”Giganten” , den tänkta bostadsbyggnationen på
Nyhem.
Fredag den 21 oktober
Arbetsveckan avslutas för båda kommunråden med Halmstad näringslivs AB:s (HNAB) styrelsemöte.

Nu behövs arbetsro

Visst är det tacksamt för majoriteten att skylla på tidigare styre istället för att svara på de frågor som i artikeln
ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande Inger Larsson (FP). Varken hon, Suzanne Åkerlund (FP)
eller Henrik Oretorp (C) har i sina artiklar 9/9 och 23/9 i Hallandsposten lyckats besvara våra frågor. Den
viktigaste handlar om varför den borgerliga majoriteten har nonchalerat beslutet av kommunfullmäktige att
rusta upp Örjansskolan och låta eleverna återvända. Nu syns det dock som om delar av femklövern i alla fall
har vaknat och lovat Frennarpsborna något slags lösning. Efter så lång tid i ovisshet är det så klart det minsta
man kan begära.
Vi vill erinra skribenterna Suzanne Åkerlund och Henrik Oretorp om att lokalunderhåll pågår ständigt.
Åren innan den borgerliga majoriteten tillträdde hade åtskilliga medel
investerats i kommunens fastigheter. Då fanns inte mer pengar i de borgerliga ”Barnen och kvaliteten
budgetförslagen.
Om nu femklövern menar allvar med att vilja ”sudda ut upptagningsområdenas
statiska gränser” och finna ”eﬀektiva lokallösningar”, undrar vi varför ni
vill slösa bort åtskilligt av skattebetalarnas pengar till att bygga en ny skola
i Steninge för ett fåtal elever. Och om ni menar allvar med att hela kommunen
ska leva, undrar så klart många varför inte kommunledningen uppmuntrar
friskolor att starta utanför stadskärnan.

i alla skolor måste
utgöra den centrala
utgångspunkten – inte
driftsformen.”

Den borgerliga majoriteten slår sig för bröstet för att den renovering man nu erbjuder Internationella
Engelska skolan kostar 100 miljoner kronor mindre än vad vi önskade för Örjansskolan. Men Suzanne Åkerlund
och Henrik Oretorp glömmer berätta att Socialdemokraternas satsning innebär en modern F-9 skola med
kulturprofil, där tanken är att även kunna inrymma Kulturskolans verksamhet.
Utmärkande för majoritetens politik på skolområdet i Halmstad är uppenbarligen att man gång efter annan
skjuter från höften. I stället för att avvakta resultatet av den pågående översynen av kommunens skollokaler,
spär kommunledningen på överetableringen genom att utan behovsanalys möjliggöra för nya fristående
verksamheter att starta. Det om något är slöseri, eftersom det dels handlar om skattepengar som genom
bidrag delas ut till fristående verksamheter, dels att varje sådant bidrag hela tiden ökar kostnaderna för
kommunens egna skolor.
Vi menar att skolan i Halmstad – elever och skolpersonal nu måste få arbetsro. Barnen och kvaliteten i alla
skolor måste utgöra den centrala utgångspunkten – inte driftsformen.
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