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Kommunråden inleder veckan med möte med partiets representanter i
kommunstyrelsen och fullmäktige. Under dagen planerar de även den stora
kommunkonferens som kommer att äga rum nästa lördag (19 november.) Då
kommer bland annat Håkan Juholt till Halmstad och ska prata om Socialdemokratins
visioner. Från 09.00 på Halmstad teater är det öppet för alla som vill komma och
lyssna. Mötet är ett inslag under kommundagen och eftermiddagen kommer vara
inriktat mot förtroendevalda inom kommun, landsting och riksdag. Det interna
mötet innehåller en mängd seminarier, bland annat ett om jobb för unga som
Anders Rosén och Aida Hadzialic ska hålla i.
Tisdag 1 november
Anders Rosén ägnar förmiddagen åt diskussion med Krissi Johansson som sitter med i kommunstyrelsens
personalutskott, om hur kommunen kan bli en ännu mer attraktiv arbetsplats. Ett viktigt mål för
Socialdemokraterna i Halmstad är utvecklingen av kommunen till en mönsterarbetsplats där bland annat rätt
till heltid står på agendan.
Under tisdagen hålls också möte med kommunstyrelsen där båda kommunråden deltar.
Under mötet ska kommunstyrelsen bland annat diskutera en utredning om hamnens utveckling. Utredningen
ska visa på hur verksamheten för hamnarna kan organiseras och bedrivas i syfte att stärka den regionala
utvecklingen, öka lönsamheten och öka Halmstads hamns attraktions- och konkurrenskraft i ett nationellt
perspektiv.
Under 2011 har ett initiativ startat där Varbergs hamn och Halmstads hamn ser en lönsamhet och stor
utvecklingspotential i samarbete mellan kommunernas hamnverksamheter. Utredningen ska konkretisera en
möjlig lösning till samarbete. Hamnen är förstås en oerhört viktig bit i kommunens näringslivsutveckling som
Socialdemokraterna värnar om.
Senare har Aida Hadzialic möte med Arbetarekommunen som kommer att handla arbetarekommunens
långsiktiga verksamhetsplanering. Därefter har hon träff med Unga sossar där de ska diskutera hur de vill att
Halmstads bostadsmarknad ska utvecklas och se ut i framtiden.
Anders Rosén har möte med socialnämndsgruppen.
Onsdag 2 november
Aida Hadzialic inleder onsdagen med företagsbesök. Detta är ett återkommande inslag för de socialdemokratiska
kommunråden som anser att det är oerhört viktigt att få en närmare inblick i hur det är att vara företagare
i Halmstad och vad kommunen kan göra för att underlätta för etablering av nya företag och ett livskraftigt
näringslivsklimat för de som redan är etablerade i kommunen.
På eftermiddagen diskuterar båda kommunråden de kommunala bolagens ägardirektiv. Det är de regler som
övergripande styr bolagens verksamhet varför det är en viktig politisk fråga.
Senare träffar Aida Hadzialic återigen Unga sossar. Denna gång för att diskutera en transportplan för
Halmstad.

Torsdag 3 november
Anders Rosén och Aida Hadzialic håller informationsmöte med alla krisledningsnämnder i Halland. Därefter
har de möte med Örebros arbetarekommun om deras valarbete

Matcha unga med jobb i kommunen
- en vinst för alla parter

Fredag 4 november
Veckan avslutas med ett besök från Veronica Palm, Socialdemokraternas talesperson i bostadsfrågor i
riksdagen. Programmet inleds på förmiddagen med besök
hos Halmstads fastighets AB (HFAB) för att prata om vad
bolaget gör för att minska bostadsbristen i kommunen.
Detta följs åt av ett besök hos HFAB:s mobila kontor med
arbetsförmedlare. Efter lunch blir det besök på bolaget
PEAB som berättar om sitt bygge av hyresrätter i Andersberg
och dagen avslutas med en öppen föreläsning på högskolan
där Veronica Palm föreläser om vilken bostadspolitik som
behövs för ett starkt framtida Sverige. Mer detaljerad
information om besöket kommer att skickas ut senare i
veckan som pressmeddelande. Information om såväl Palms
som Juholts besök finns som vanligt förstås även på Facebook och Twitter (adress/uppgifter hit hittar du alltid
längst ned i veckobrevet).

Ungdomsarbetslösen är en av vår samtids största problem. Uppemot 22 % av alla unga saknar jobb, vilket
är djupt oroväckande.

På kvällen går båda kommunråden på Guldgalan arrangerat av Halmstads näringslivs AB. Galan är till för att
hylla företagsamheten i kommunen och lyfta fram människor och företag i kommunen som har presterat
något utöver det vanliga.

Vi vet av erfarenhet vad som behöver göras för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden; arbetskraften
måste helt enkelt få rätt kvalifikationer för ökad anställningsbarhet. Och kvalifikationer fås bland annat
genom arbetslivserfarenhet.

Vi vet att ungdomsarbetslösen orsakas av bland annat matchningsproblem på arbetsmarknaden. Samtidigt
som alltför många saknar jobb blir det alltså allt svårare för arbetsgivare att hitta arbetskraft med
kvalifikationer som matchar deras behov.
Enligt rapporter från näringslivet har uppemot 70 % av företagen svårt att nyrekrytera och 20 % har fått
tacka nej till inkommande order på grund av rekryteringsproblem. Företagen anger då att det är svårt att
rekrytera personer med rätt arbetslivserfarenhet eller rätt utbildning. Arbetsförmedlingen bedömer också
att bristen på arbetskraft kommer att stiga inom alltfler näringsgrenar.
Det råder alltså en allvarlig paradox på arbetsmarknaden som måste lösas snarast. En fortsatt god ekonomisk
tillväxt kräver full sysselsättning och ett näringsliv vars arbetskraftsbehov är tillgodosett. Trenden för Sverige
är dessutom att problemet aldrig förr har varit såhär påtagligt vilket också visar på situationens allvar.

Därmed bör unga arbetslösa i Hallands kommuner erbjudas jobb av kommunerna för att komma in på
arbetsmarknaden. Erfarenheten säger oss att när kommuner har anställt unga får den stora majoriteten av
dem jobb tämligen snabbt inom det privata näringslivet. Den arbetslivserfarenhet som kommunen ger blir
helt enkelt steget in på arbetsmarknaden.
Det finns många jobb som unga hade kunnat utföra i kommunerna. Exempelvis upprustning och byggande
av anläggningar och grönområden. Likaså behöver en generationsväxling förberedas inom flera kommunala
verksamheter. Yngre skulle därför kunna beredas traineetjänster inom tjänstesidan i kommunen.
Vinsten blir således tredubbel; unga får jobb, kommunen får arbeten utförda och näringslivets behov
tillgodoses i slutändan.
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