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Måndag 28 november
Under måndagen är det möte på Arbetarekommunen om kommunens handlingsplan för hållbara transporter
som håller på att arbetas fram.
Sedan träﬀas både Socialdemokraternas kommunfullmäktige- och kommunstyrelsegrupp. Kommunråden
ska tillsammans med grupperna bland annat diskutera ägardirektiven för kommunens bolag och nämnder.
Aida Hadzialic går på möte med distriktstyrelsen där men kommer att diskutera verksamhetsplanering och
ekonomi för 2012.
Tisdag 29 november
Anders Rosén diskuterar lokalöversyn i kommunen med Kristina Johansson och Bertil Andersson från
partiet.
Kommunstyrelsen håller möte där båda kommunråden deltar. Bland annat kommer man att diskutera
ägardirektiven. Där har Socialdemokraterna jobbat för att ha kvar skrivelserna i ägardirektiven om bolagens
uppgift som företrädare för allmännyttan i en egen rubrik. Något som Femklövern från början ville ta bort.
Socialdemokraterna vill även titta på hur man skulle kunna konstruera ägardirektiv för flygplatsen så att de
skulle kunna bära sig själv från 2016.
Dessutom ska det beslutas om partiets motion kring namnbyte av Grönevångstorg i Andersberg till Olof
Palmes torg.
Aida Hadzialic tar också emot Jonathan Johansson från Sturegymnasiet som ska vara praktikant hos Aida
under resten av veckan.
Onsdag 30 november
Anders Rosén träﬀar kommunberedningen på förmiddagen. Kommunberedningen består av företrädare från de
olika kommunerna i Halland och under onsdagens möte ska de bland annat diskutera trafikförsörjningsplanen
och samverkan om hemsjukvården mellan kommunerna i Halland.
Anders Rosén har sedan möte med folkhälsoberedningen, ett samarbete med region Halland, där de bland
annat ska diskutera fokhälsofrågor, föräldrastöd, familjeverkstad och socialt förebyggande arbete.
Därefter har han möte om vindkraften med en medborgare.
På kvällen har båda kommunråden möte med Socialdemokraternas representantskap. Det så kallade repskapet
samlar representanter från fackförbund och olika s-föreningar i Halmstad och kommer under onsdagskvällen
bland annat att diskutera kommnunens handlingsplan för hållbara transporter.
Torsdag 1 december
Anders Rosén åker tilll Stockholm och entreprenörsregionens utvecklingsstämma. Verksamhetsinriktning
2011- 2014 och ekonomi och budget för 2012 ska diskuteras där.
På kvällen är Aida Hadzialic med på dörrknackning i Vårhem där Socialdemokraterna presenterar sin politik
genom personliga möten.

Fredag 2 december
Aida Hadcialic är på möte med förtroenderådet dit hon är inbjuden för nätverksträﬀ med
unga kommunal - och regionråd som Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin kallat till.
Anders Rosén fortsätter sitt möte med Entreprenörsregionen.
Söndag 3 december
Veckan avslutas med öppet hus på Garnisonen där det bjuds på adventskaﬀe med försvaret. Båda
kommunråden deltar.

Vi har länge varit emot privatiseringar
Följande text är svar på en insändare som Sverigedemokraten Ronny Ledström skickat in till Hallandsposten
förra veckan.
SD menar djärvt den 23/11 att de startat diskussionen om privatiseringarna. I samma anda menar SD
att vi socialdemokrater har fått eloge som egentligen borde ha tillfallit dem i den här frågan.
Visserligen vet vi att det finns partier som gärna kapar vår identitet men någonstans får det vara nog. Låt
oss därför klargöra några saker.
Vi socialdemokrater i Halmstad har under flera års tid varit emot
konkurrensutsättningar av välfärden. Det finns dokumenterat i protokoll, har
under flera års tid varit emot konkurrensutsättningar av välfärden artiklar,
insändare och till syvende och sist, i vårt budgetalternativ.

”Vi har under flera
års tid varit emot
konkurrensutsättningar
av välfärden”

Vi har likaså länge begärt utvärderingar av gjorda privatiseringar och tydligt
markerat vår villighet att säga upp kontrakt med bolag som tagit över välfärdsverksamhet, inom exempelvis
äldreomsorgen. Återigen, dokumentation om det här finns bl.a. hos hemvårdsnämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, och så vidare.
Den rapport om privatiseringarna i Halmstad som vi presenterade nyligen började sammanställas i början
av hösten. Det vill säga, långt innan SD:s interpellation i fullmäktige.
Vi hoppas därmed att denna information ska få SD att sluta fara med osanning. Vi vet likaså att SD gärna vill
locka ut oss i debatt, men vi ämnar ingalunda ingå polemik med er. För vår del avslutas denna diskussion
här.
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