Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 14
MÅNDAG den 4 april
Veckan inleds intensivt med
kommunstyrelsesammanträde, vice ordförandeträff med
diskussion om konkretiserade mål samt möte med
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp inför
fullmäktigemötet i april.
TISDAG den 5 april
Anders Rosén åker till Uppsala på
tillgänglighetskonferensen Funktionshinder i tiden. På
konferensen diskuteras brukarinflytande och hur patienter
och brukare inte bara kan ses som mottagare utan även
som medskapare i sin vård. Dessutom tar man upp en
mängd andra aktuella frågor på funktionshindersområdet
som till exempel skydds- och begränsningsåtgärder och
arbetsmarknadsfrågor. Fokus ligger på individanpassning
av vård och omsorg.
Aida Hadzialic använder dagen till planeringsarbete.
ONSDAG den 6 april
Tillgänglighetskonferensen i Uppsala fortsätter. På
programmet för dagen står bland annat personcentrerad
vård.
Aida Hadzialic har styrelsemöte med s-kvinnor.
TORSDAG den 7 april
Eleverna på Kattegattsgymnasiets teknikcollege får besök
av Aida Hadzialic som anser att programmet är viktigt för
att skapa god teknisk kompetens och för att få ett
livskraftigt framtida näringsliv i kommunen. Aida Hadzialic
besöker därefter även en grundskola i Oskarström.
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Anders Rosén lämnar Uppsala för att representera
kommunen på Kommuninvests årsstämma i Stockholm.
På kvällen har kommunråden möte med partiets
verkställande utskott.
FREDAG den 8 april
På morgonen träffar Anders Rosén elever från Da Vinciprogrammet. Mötet, som hålls i kommunfullmäktigesalen
är en del av förberedelserna inför minifullmäktige som ska
hållas på onsdag veckan därpå. Eleverna ska bland
annat få lära sig hur ett fullmäktigemöte går till och hur
man skriver motioner. 13 april är det sedan dags för
”riktigt” möte med diskussioner och röstning kring
motioner.
Budgetarbetet är i full gång och oppositionen tillbringar
eftermiddagen i budgetdiskussioner innan de beger sig ut
på företagsbesök till Dormer tools.

LÖRDAG den 9 april
Anders Rosén och Aida Hadzialic är på partidistriktets
kongress där förslag på motioner ska tas upp och ny
styrelse ska väljas.
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Aida: Kongressen en nystart!
Den här krönikan skrivs ett par timmar efter den
socialdemokratiska extrakongressens avslutande. Många
tankar och känslor är alltså fortfarande färska, men
kanske just därför desto mer intressanta eftersom
intrycken ännu inte hunnit lägga sig.
Många har under det senaste halvåret nästan med
spänning inväntat vår extrakongress; frågorna har varit
många, vem blir partiledare, hur kommer det verkställande
utskottet och partistyrelseuppställning att se ut och hur
kommer framtidsdiskussionerna att utfalla? Enkelt uttryckt,
kan Socialdemokraterna åter igen bli den kraft som bygger
Sverige?
När man ställer en sådan fråga måste den naturliga
följdfrågan vara, vad är det ni vill bygga, vad är det ni
söker mandat för? Såhär sa jag på kongressen;
humanismens och optimismens socialdemokrati handlar
om frigörelse och människovärde genom något så
grundläggande som jobb och välfärd. Och bäst av allt,
idén kan omvandlas från tanke till verklighet.
Vår grundidé om social rättvisa och ekonomisk tillväxt är
alltså tidlös och har skapat ett av världens mest
konkurrenskraftiga samhällen. Och jag vill verkligen
betona att för oss är den sociala rättvisan och den
ekonomiska tillväxten varandras förutsättningar, inte
motsättningar.
Nu måste vi fundera på hur-frågan. Det vill säga, vilken
politik behövs för framtidens goda välfärd, ekonomiska
välmående och var och ens möjligheter till livskvalitet?
Mycket av det vi gjort och gör är rätt – men naturligtvis det finns ett och annat som är föråldrat också. Men märk
väl, det är skillnad på föråldrat och gammalt. Det finns gott
om bra politik som har hängt med länge och som bör vara
med även framöver.
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Själv valde jag att lyfta fram näringslivspolitiken som en
gren där det behövs en starkare socialdemokratisk vilja.
Men jag sa också att vi måste ryta ifrån om
privatiseringsvågen av våra sjukhus, äldreboenden och
skolor. Samma gäller demonteringen av A-kassan och
sjukförsäkringen.
Och Håkan Juholt, vilken kraft att räkna med! Visst är jag
part i målet, men han imponerar genom en ovanlig
kombination av entusiasm och humor. Vi fick skratta
mycket under hans installationstal och det kändes som att
ombuden, från Skåne till Norrland, kände glädje. Precis
den nystart som vi behöver!
Aida Hadzialic (S), kommunråd och halländskt ombud på
extrakongressen
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