Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 12
MÅNDAG den 21 mars
Förmiddagen ägnar Aida Hadzialic och Anders Rosén åt
budgetplanering med Mariann Norell från Vänsterpartiet.
Efter lunch är det så kallat diskussions-KS, det vill säga
diskussionsmöte med kommunstyrelsen, denna gång med
inriktning på översiktsplaner. För kommunråden är det
spännande att jobba i Halmstads kommun som ständigt
växer och Socialdemokraterna är måna om att det
dessutom byggs hållbart och på ett sätt som gynnar
integration och social sammanhållning.
TISDAG den 22 mars
Aida Hadzialic och Anders Rosén har först möte med
kommunstyrelsens ledningsutskott vilket följs av möte
med gruppstyrelsen samt, direkt därefter möte med
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp innan
sammanträde med kommunfullmäktige på kvällen.
På kommunfullmäktigemötet kommer politikerna bland
annat att diskutera handlingsprogram för
bostadsförsörjning. Där ingår att man tar grepp om frågan
kring bostäder för unga. Andelen unga som har en egen
bostad har minskat och många bor motvilligt kvar hos sina
föräldrar då det lilla utbud som finns är för dyrt för de som
inte har föräldrar som kan betala eller gå i borgen för en
bostadsrätt. Därför anser kommunråden att utvecklingen
av kommunens bostadsförsörjning, framför allt för de
unga, är en ytterst angelägen fråga.
ONSDAG den 23 mars
För det resecentrum som planeras i Halmstad åker ett
antal politiker och tjänstemän till Amsterdam på
studieresa. Anders Rosén är med i delegationen som, i tre
dagar ska göra en mängd olika studiebesök på
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resecentrum i orter runtom i Holland. Syftet med resan är
att studera kompletta resecentrumanläggningar som
förbinder tåg, bussar, taxi, bil-, cykel - och gångtrafik, samt
att få tillfälle att samlat diskutera projektet Halmstad
resecentrum mer ingående. Första dagen i Holland
innehåller ett studiebesök på Amsterdam Bijlmer - ett
resecentrum som pekas ut som en katalysator för
utvecklingen i närområdet med ett flertal nyetableringar av
näringsverksamheter runtom stationen.
Samtidigt åker Aida Hadzialic till Socialdemokraternas
extrakongress. Extrakongressen har till uppgift att utse en
ny partiordförande för Socialdemokraterna, vilket sannolikt
kommer att bli Håkan Juholt. Dessutom ska en
allmänpolitisk debatt föras och eventuella fyllnadsval
genomföras. Aida Hadzialic ser kongressen och
partiledarvalet som en nystart för partiet och ser fram
emot partiets framtidsdiskussioner som hon tror, och
hoppas kommer att handla om jobb och välfärd.
TORSDAG den 24 mars
Anders Rosén hinner med studiebesök på tre olika
resecentrum under dagen. Den genomgående tanken
kring de utvalda resecentrumen är att de är belägna i orter
som ungefär motsvarar Halmstads storlek och som kan ge
kunskap och idéer inför byggandet av Halmstads eget
resecentrum. Bland dessa märks bland annat Amersfoort
där tre närliggande stationer har förts samman och som
nu utgör knutpunkt för alla intercitytåg som korsar landet.
FREDAG den 25 mars
Extrakongressen i Stockholm, där Aida Hadzialic finns på
plats, inleds och på agendan står bland annat
allmänpolitisk diskussion och val av partiordförande.
Anders Rosén avslutar sitt Amsterdambesök med ett sista
studiebesök innan han beger sig hemåt till Halmstad.
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LÖRDAG den 26 mars
Ett tal med Socialdemokraternas nyvalda partiordförande
inleder kongressens andra dag. Dagen i Stockholm
fortsätter sedan med val av partisekreterare och ett antal
andra val och fyllnadsval och avslutas med avtackning av
Mona Sahlin.
Söndag:
Veckan avslutar Anders Rosén som ordförande på
årsmötet för NHR, neurologiskt handikappades
riksorganisation. På kvällen åker även han till
huvudstaden för att delta på skolriksdagen som inleds
morgonen därpå och där även Aida Hadzialic ska delta.
Ännu en fullbokad vecka väntar och den inleds i
Stockholm.
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