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Måndag 14 november
Tillsammans med riksdagsledamoten Jennie Nilsson håller kommunråden
presskonferens kring privatiseringar. I samband med pressträffen presenteras
en rapport där man sammanställt de privatiseringar som gjorts och som
planeras i Halmstad. Dessutom innehåller rapporten Socialdemokraternas syn
på välfärdstjänster som utförs av företag i vinstintresse samt vad forskningen
och ledande myndigheter och organisationer säger om privatiseringens
effekter.
Många av de artiklar som skrevs efter pressträffen finns länkade på
facebooksidan för Socialdemokraterna i Halmstad: http://www.facebook.com/
profile.php?id=100000986299149
Rapporten – ”Välfärd inte vinstuttag” finns att ladda ner på Socialdemokraternas hemsida: http://www.
socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/halmstad/Val-2010/Politik-for-Barn-ochUtbildning/S-besokte-Sannarpsgymnasiet/?id=277804
På kvällen går kommunråden runt i Vallås med partikamrater för att berätta om Socialdemokraternas
politik.
Tisdag 15 november
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) har möte där båda kommunråden deltar. Där diskuterar de bland
annat målområdet näringsliv och arbetsmarknad, går igenon översyn av ägardirektiven och behandlar
Socialdemokraternas motion om att döpa om Grönevångs torg i Andersberg till Olof Palmes torg. Namnbytet
syftar till att hedra Olof Palme som också har varit på Andersbergs torg och talat och samtalat med invånarna.
Dessutom beslutas om höjda avgifter för vård- och omsorgstjänster i kommunen. Förutom den vanliga så
kallade indexhöjningen (där priser bland annat justeras pga inflation osv.) kommer avgifterna att höjas ännu
lite mer. Socialdemokraterna tycker dock att det räcker med indexhöjningen. (Då veckobrevet skickas ut lite
senare denna gång vet vi nu också att ärendet om höjda avgifter inte gick igenom utan kommer att utredas
igen).
Onsdag 16 november
Anders Rosén träffar ungdomar som jobbat med Najaden. De har alla fått jobb genom ett av kommunens
projekt för långtidsarbetslösa ungdomar. Detta är ett av många exempel på hur kommunen kan ge jobb och
samtidigt få jobb gjort i kommunen vilket blir en vinst för alla inblandade parter.
Aida Hadzialic håller minifullmäktige med elever från Sannarpsskolan där hon agerar
kommunfullmäktigeordförande för dagen och eleverna har skrivit motioner som ska diskuteras och röstas
om i kommunfullmäktigesalen.
På eftermiddagen diskuterar Anders Rosén hållbara transporter och intervjuas därefter av en student från
Göteborgs universitet för en masteruppsats i offentlig förvaltning. Uppsatsen handlar om kommunalpolitiker
som aktivt arbetar med medborgardialog som verktyg i politiken. Något som båda Socialdemokraternas
kommunråd håller väldigt varmt om hjärtat och jobbar med dagligen på olika sätt.
Anders Rosén avslutar dagen med att gå på höstmöte på travet där han sitter med i Hallands travsällskap.

Torsdag 17 november
Anders Rosén åker på Nordisk infrastrukturkonferens i Helsingborg. Konferensen fokuserar på de övergripande
frågorna kring hur de nordiska länderna kan knytas närmare samman genom utbyggd infrastruktur. Tanken
är att bättre förbindelser mellan städer, regioner och länder ökar samarbete, tillväxt och integration. Årets
konferens lyfter fram europeiska perspektiv på infrastrukturplaneringen i Skandinavien och ser över vad det
finns för behov vad gäller infrastruktur. Konferensen framhäver också motiven för infrastruktursatsningar i en
verklighet där statliga anslag inte räcker till.
Aida Hadzialic har sedan möte med HNAB:s (Halmstads Näringslivs AB) VD Karolina Davidsson och diskuterar
hur man kan stärka näringslivet i Halmstad.
På kvällen är det styrelsemöte med Arbetarekommunen och Aida Hadzialic är där. Under mötet behandlas
bland annat kommunens transportplan och man diskuterar de många idéer som finns från partiet.
Fredag 18 november
Anders Rosén är i Helsingborg och diskuterar integrationsfrågor med bland annat Arbetsförmedlingen.
Lördag 19 november
Håkan Juholt besöker Halmstad i samband med partiets kommunkonferens. 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 kommunråden presentera sina
idéer om nolltolerens mot ungdomsarbetslöshet. Till hjälp har de ungdomar som fått jobb genom kommunens
arbetsmarknadsprojekt.

Skattepengar ska gå till välfärd,
inte till vinstuttag
Blöjor som vägs och inte byts, brist på personal, en äldre som får sova på en madrass på golvet och
en patient som lämnas att dö framför TV:n. Den senaste veckans skriverier om Carema är en sorglig
påminnelse över vad som händer när man sätter vinst före kvalitet.
Vi Socialdemokrater har högre ambitioner än att låta våra kommuninvånare förvandlas från medborgare i
vår kommun till kunder på en vinstdriven marknad. Ingen ska tjäna pengar på att våra äldre är sjuka och har
behov. Detta är inte enbart otillbörligt utan moraliskt förkastligt. Vår socialdemokratiska målsättning är en
kvalitativ välfärd för alla, där skattemedel återinvesteras in i välfärden istället för att användas till vinstuttag.
Den allmänna utvecklingen i produktionen av välfärdstjänster, framför
allt inom äldreomsorgen, går mot allt fler och större vinstdrivande bolag.
Koncentrationen är tydligast inom äldreomsorgen där Attendo Care och
Carema Care står för halva den privata marknaden (Dagens Samhälle nr 30
2011). Attendo Care och Carema Care ägs båda av olika riskkapitalbolag med
säten på Jersey, ett känt så kallat skatteparadis.

”Valuta för
skattepengarna
och kvalitet är inte
kompatibelt med
vinstmaximering i
välfärden.”

I Halmstad driver Attendo äldreboenden på Andersberg, Patrikshill och Nissastrand och Carema Care har
kontrakt på inte mindre än tjugo LSS-boenden (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).
I september i år kom forskningsantologin: Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?
(SNS Förlag). Rapporten är skriven av ett antal framstående forskare på Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle (SNS). SNS rapport visar på att privatiseringens effekter inte utvärderats tillräckligt och att det inte
finns några som helst bevis på att privatiseringarna, som lovats och även idag framhålls, höja effektiviteten
och förbättra kvaliteten på välfärdstjänster.
De få utvärderingar som finns visar tvärtemot att privatiseringarna gett en del negativa effekter. Vad
gäller till exempel friskolor har man tittat på ett antal faktorer vilket visar att konkurrensen inte har gett
bättre genomsnittsresultat, däremot betygsinflation och segregation. Skillnaderna mellan skolorna har
ökat genom att högpresterande elever från välbeställda familjer samlas i vissa skolor. Enligt statistik från
Skolverket har också friskolor sämre lärartäthet, lägre andel behöriga lärare och mindre lokalyta per elev än
de kommunala skolorna. Och det är på skolområdet privatiseringstakten går snabbast. Här i Halmstad finns
idag 27 friskolor och fler vill etablera sig.

Det finns alltså inga bevis för att privata utförare skulle effektivisera och höja kvaliteten på
välfärdstjänsterna. Dessutom rinner skattepengar ut som bonusar till chefer, utdelning till aktieägare
och placeringar i skatteparadis. Dessa pengar är våra gemensamma som skulle kunna användas till att
förbättra servicen för medborgarna.
Bra utbildning, vård och omsorg kostar. För att kunna skapa vinst åt aktieägarna skär man därför ned på
kvaliteten. Valuta för skattepengarna handlar om sunt förnuft och att vi får det vi efterfrågar till rimliga
kostnader. Att vara för denna hållning handlar inte om att vara emot privata alternativ i sig utan det
handlar om hur vi använder våra pengar och hur effekten av detta blir. Valuta för skattepengarna och
kvalitet och är inte kompatibelt med vinstmaximering i välfärden.
Vår vilja är enkelt formulerad. Vi vill att pengar som ska gå till välfärd används till välfärd, inte till
vinstuttag.
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