Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka
Måndag 7 november
Måndagen inleds med planering inför veckan. Som vanligt står en mängd aktiviteter och möten på programmet för kommunråden.
På eftermiddagen träﬀar kommunråden de Socialdemokrater som sitter som vice ordföranden i kommunens nämnder och bolag och diskuterar privatiseringar i Halmstad.
Tisdag 8 november
Arbetsgivar - och intresseföreningen för Sveriges kommuner och landsting, SKL håller kongress. Både Aida
Hadzialic och Anders Rosén deltar. Förutom att det anordnas en mängd intressanta seminarier om kommunpolitik kommer kongressen att behandla motioner från ledamöterna i SKL. Bland annat har kommunråden
lämnat in ett förslag angående partisymboler på valsedlarna.
Vid förra riksdagsvalet rapporterades att ett flertal väljare röstade fel på
grund av att de blandat ihop partinamnen på valsedlarna. Väljare som
ville rösta på Socialdemokraterna tog, av misstag valsedlar från Sverigedemokraterna, ett parti som står för åsikter som förstås går tvärs emot
den socialdemokratiska idén om jämlikhet och solidaritet. Förslaget från
Aida Hadzialic och Anders Rosén är att även partisymbolerna ska vara tryckta på valsedlarna för att undvika
förvirring. Aida Hadzialic sitter med i SKL:s demokratiberedning och motionen är ett enkelt och konkret sätt
att förbättra demokratin.
Onsdag 9 november
SKL:s kongress i Norrköping fortsätter.
Aida Hadzialic diskuterar privatiseringar med Jenny Nilsson, riksdagsledamot från Halland. I Halmstad, liksom i övriga landet har det skett och pågår en mängd olika privatiseringar. I förra veckan beslutades till exempel att flera områden inom hemvården ska konkurrensutsättas.
Torsdag 10 november
Aida Hadzialic och Anders Rosén återvänder till Halmstad och går på Swedbanks näringslivsdag under eftermiddagen. Detta är ett viktigt forum för näringslivet i Halmstad och därför är det en självklarhet att kommunråden finns på plats.
Aida Hadzialic träﬀar Söndrums s-förening under kvällen och pratar om infrastruktur och transporter i Halmstad.
Fredag 11 november
Halmstads Näringslivs AB (HNAB) är ett kommunalt bolag där båda kommunråden sitter i styrelsen och på
fredag har bolaget styrelsemöte. HNAB har som uppdrag att skapa förutsättningar för nyföretagande, utveckla det befintliga näringslivet i kommunen samt att medverka till nyetableringar. Bolaget arbetar med
service, rådgivning, utvecklingsprojekt, förmedlar kontakter och marknadsför Halmstad som en attraktiv
etableringsort. Enkelt sagt ska Halmstads Näringslivs AB fungera som näringslivets väg in i den kommunala
verksamheten och hjälpa företagare i kommunen.
Söndag 13 november
Aida Hadzialic träﬀar S-kvinnor och riksdagsledamoten Lena Sommestad som även
är ordförande för s-kvinnor. Aida Hadzialic vill framför allt diskutera lika villkor på
arbetsmarknaden för män och kvinnor.

Börja bygga fler mindre bostäder nu
Bostaden är en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva bra till rimliga kostnader och i en trygg miljö.
Bostadspolitiken är en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken, men också central för en
långsiktig tillväxt och hållbar utveckling.
Så är det inte nu. Det är skriande bostadsbrist och problemen kommer att växa i-samma takt som människor
flyttar till tillväxtregioner, som Halmstad. Flaskhalsar skapas, människor förhindras från flytt till ett nytt arbete
eller utbildning, arbetslösheten stannar på en hög nivå och tillväxten bli lägre än vad den annars skulle vara.
Bostadsbyggandet i Sverige 2009 var det lägsta på tio år, och 2010 var det ännu lägre. 2010 färdigställdes
endast 125 studentbostäder. Det betyder en ny lägenhet på fler än 500 nya studenter. Samma år färdigställdes
endast 2045 lägenheter med ett rum och kök/kokvrå. Det är den lägsta nivån sedan år 1989, trots rekordstora
ungdomskullar. Volymen på bostadsbyggandet räcker inte på långa vägar till för att täcka de behov som
finns.
För att komma igång med byggandet av fler hyresrätter, och framför allt små lägenheter och studentlägenheter,
har vi föreslagit en bostadsmiljard.Investeringsstimulansen ska utgå med ett belopp motsvarande skillnaden
mellan den moms fastighetsägaren betalat för projektet och den moms som skulle ha betalats om momsen
varit sex procent – helt enkelt ett nybyggnadsavdrag. Stödet bedöms som mycket träﬀsäkert och eﬀektivt.
Det leder till fler bostäder.
Förslaget har självfallet också bäring i Halmstad. Här saknas framför allt lägenheter för unga vuxna. Därför är
det ytterst välkommet med incitament som motiverar fastighetsbolag att bygga bostäder åt människor som
är nya på bostadsmarknaden.Det här är särskilt viktigt eftersom Halmstad vill profilera sig som en attraktiv
etableringsort för unga.
Ska Halmstads goda ekonomi vara stark även fortsättningsvis behöver ännu fler studerande och arbetande
yngre bosätta sig i kommunen. Det är dags att komma igång med byggandet omedelbart – det går inte att
vänta. Dagens unga har stått i en hopplöst lång bostadskö länge nog.
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