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Måndag den 24 oktober
Kommunråden Anders Rosén och Aida Hadzialic samtalar om näringslivsutvecklingen i Halmstad med
ledamöter från kommunfullmäktigegruppen. Ett bra företagsklimat är viktigt för socialdemokraterna; i
Halmstad ska företag växa och nya företag ska vilja etablera sig här.
På kvällen deltar båda kommunråden i medborgarceremonin som hålls på Rådhuset. FN-dagen firas och årets
nya medborgare välkomnas genom en ceremoni fylld med tal, magik, körsång, dans och mat. I år har antalet
anmälningar för att delta i högtidligheterna slagit rekord. Ett 70-tal nyblivna medborgarna samt cirka 100
medbjudna gäster i form av familj och vänner har anmält intresse för att delta.
Tisdag den 25 oktober
Båda kommunråden är på företagsbesök under dagen. Under eftermiddagen träffar kommunråden
den socialdemokratiska fullmäktigegruppen och förbereder kvällens sammanträde.
Några av punkterna på dagordningen för fullmäktigesammanträdet är näringslivsdebatt och två
socialdemokratiska interpellationer. Halmstads kommun har de senaste åren placerat sig allt sämre i
näringslivsrankningar vilket är oroväckande. Näringslivet är centralt för en stark kommunal ekonomi och
en kvalitativ välfärd. Socialdemokraterna kommer därför att göra näringslivet till en prioriterad fråga inför
framtiden.
Kvällens interpellationer handlar om Alliansens bristfälliga förhållningssätt gentemot lagstiftning och
demokratiska processer. Kristina Johansson och Ante Hultin frågar kulturnämndens ordförande Lena Ekman
(M) varför barn- och ungdomsnämnden inte har fått yttra sig om överflyttningen av kvartersteaterns
verksamhet – trots att nämnden har rätt till det enligt kommunallagen. Kristina Johansson frågar också barnoch utbildningsnämndens ordförande Inger Larsson (FP) varför det saknas redovisning om kommunens
översyn av skollokaler.
Onsdag den 26 oktober
Anders Rosén sammanträder med kommunberedningen i Region Halland. Där diskuteras bland annat tillväxt
och regional trafikförsörjning. Senare under dagen träﬀar han och Carl-Fredrik Graf (M) aktionsgruppen för
dialog om Kistinge-deponin.
Aida Hadzialic och Henrik Oretorp tar emot studenter och samtalar om kommunens översiktsplanering. Aida
håller styrelsemöte med S-kvinnor senare under kvällen
Torsdagen den 27 oktober
Anders Rosén, Aida Hadzialic och representanter från vänsterpartiet för inledande diskussioner om
nästkommande budget för Halmstads kommun. Fokus för den här gången är planeringsdirektivets övergripande
mål, vilka beskriver politiskens visioner inom olika sakområden.
Senare under dagen träﬀas Anders Rosén och kompositören Tommy Haglund för att tala om nästkommande
kulturprojekt.
Fredagen den 28 oktober
Aida Hadzialic beger sig till Stockholm för utbildning med socialdemokraterna under helgen.
Kommunråden önskar alla en trevlig helg!

Intressant debatt att vänta.
På morgondagens kommunfullmäktigemöte ska vi ha en allmänpolitisk debatt om näringslivsfrågor. Det blir
en diskussion som förhoppningsvis visar på de politiska skillnader som finns inom detta, för vår kommun så
viktiga spörsmål.
För oss Socialdemokrater är näringslivet en grundförutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas ekonomiskt
men också i vår välfärd. Men sällan eller aldrig är något så bra att det inte finns förbättringsområden.
Vi tycker exempelvis att det är viktigt att det finns företag och arbetstillfällen i hela kommunen. Det är en
av huvudanledningarna till att vi har engagerat oss särskilt i Oskarström; ett samhälle ca 1.5 mil öster om
staden, men som alltför ofta upplevs ligga betydligt längre bort. Ett samhälle som på senare år brandskattats
på just arbetstillfällen, nu senast genom att Johns Manville flyttat sin verksamhet till Helsingborg. Här måste
trenden vända!
En annan viktig framtidsfråga för näringslivet är att förbättra kommunikationerna till och från hamnen.
Verksamheten där utvecklas i en snabb takt och behöver således en stärkt infrastruktur. En förbättrad
infrastruktur till hamnen kommer dessutom att medföra positiva eﬀekter på Öster. Vi kommer att möjliggöra
för företagen på Öster att flytta till lämpligare platser och därmed frigöra verksamhetsytorna i området.
Ytterst skapar vi potential för ett vackert bostadsområde och stråk mot havet.
Ett tredje diskussionsområde i morgon kan vara vilken typ av verksamheter vi vill skall etablera sig och
utvecklas i vår kommun? Idag har vi både väl fungerande och utvecklade logistik- och serviceföretag som
skapar både arbetstillfällen och goodwill åt kommunen.
Enligt vår uppfattning behöver vi hjälpas åt att etablera mer kunskapsintensiva företag, gärna med en
inriktning mot miljö och folkhälsa. Denna typ av etableringar är nödvändiga ur många perspektiv. Men likväl
vill vi poängtera vikten av att Halmstad har en diﬀerentierad arbetsmarknad med många olika branscher.
Det är en styrka som gör oss mindre känsliga vid konjunktursvängningar och ger arbetstillfällen åt människor
med många olika kompetenser.
Högskolans verksamhet är också ett perspektiv som vi måste beakta eftersom näringslivets
kompetensförsörjning beror på högskolans möjligheter att utbilda kvalificerade medarbetare. Samtidigt är
det viktigt att kommunen är en aktiv partner gentemot såväl högskolan som våra företagare.
Välkomna till rådhuset på tisdag kväll klockan 18.00 för en intressant debatt!
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