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Måndag 5 december
Veckan inleds som vanlig med planeringsmöte. Därefter träﬀar Anders Rosén en företagare för att diskutera
utvecklingen av ett marint centrum i Halmstad.
En del av eftermiddagen ägnas åt planering inför vårens arbete.
Vice ordförandeträﬀ hålls på kvällen och där kommer man bland annat att ta upp den uppkomna ekonomiska
situationen på Barn-och ungdomsförvaltningen samt planera inför nästa år.
Aida Hadzialic går på planeringsmöte inför besök av en delegation från Moshi, Tanzania som kommunen har
ett demokratisamarbete med.
Tisdag 6 december
Ledningsutskottet håller möte under hela dagen och båda kommunråden deltar.
Under mötet kommer man bland annat att diskutera en utredning om kommunens måltidsservice. En tidigare
måltidsutredning strandade och nu har en ny initierats. Enligt direktiven ska man bland annat undersöka om
placeringen av köken och om det då kan centraliseras. Socialdemokraternas kommunråd är förvånade över
att Miljöpartiet ställer sig bakom direktiven för måltidsutredningen med tanke på deras ställning i frågan
sedan innan. Kommunen har god ekonomi och utredningen är helt och hållet ideologiskt motiverad.
Aida Hadzialic går sedan på julavslutning med Unga sossar.
Onsdag 7 december
Anders Rosén träﬀar Kommunal och diskuterar kommunen som en attraktiv arbetsplats.
Därefter går Anders Rosén på möte med Handikapprådet.
På kvällen går Aida Hadzialic på Kulturskolans lussekoncert.
Torsdag 8 december
På förmiddagen är kommunråden på företagsbesök. Under eftermidd gen träﬀar kommunråden Vänsterpartiet
för att stämma av övergripande politiska mål. Detta är en del i processen med att ta fram budget med
planeringsdirektiv för förvaltningar och bolag i kommunen. Budgeten ska presenteras först nästa år kring juni
men för att få en väl genomarbetad och förankrad budget har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet redan
påbörjat arbetet.
På kvällen är Anders Rosén gäst hos Västers s-förening och pratar om idén med ett maritimt centrum.
Fredag 9 december
Aida Hadzialic är på frukost på Science park.
Senare besöker båda kommunråden Pilkington.

(M):s hjärtlösa och falska matematik
De senaste dagarna har många oroliga personer vars nära och kära snart kommer att förlora sina
hemvårdsbidrag kontaktat oss. Ofta handlar det om multisjuka personer, exempelvis stroke-drabbade, som
får hjälp i vardagen av sina närstående. Den sjuke kan bland annat. få hjälp med inköp, tvätt, kläder, medicin,
transport, matlagning, och så vidare. Moderaterna med sina stödpartier tar nu bort detta.
För det första ska tydligt sägas, (M)-koalitionens beslut är hjärtlöst.
För det andra, (M):s matematik är falsk. Nedskärning efter nedskärning, har blivit moderaternas signum.
Fast det heter ”omprövning” och sägs bero på dålig ekonomi.
Vad (M) låter bli att säga dock är att Halmstads kommun kommer att göra
en vinst på ca 140 miljoner kr i år. Kommunen har alltså gott om pengar
och behöver inte spara.
Vi frågar oss också, varför tycker (M) att Halmstad har råd med en
skattesänkning på 25 miljoner kronor men inte med äldreomsorg?
Det rimmar ytterst falskt när moderaterna sänker skatter i ena ändan
men argumenterar att välfärden kostar för mycket i andra ändan. Den
ekvationen går inte ihop, Graf.

”Vi frågar oss varför
M tycker att Halmstad
har råd med en
skattesänkning
på
25 miljoner men inte
med äldreomsorg?”

Faktum är alltså att Halmstad har råd med äldreomsorg och annan
välfärd. Det är andra, ideologiskt präglade skäl som motiverar (M), privatiserings-, skattesänknings- och
besparingshetsen är tydliga tecken på det.
Låt oss också lämna ett klart besked, vi kommer att återställa välfärden. Det moderaterna gör nu är
vedervärdigt och kommer att nå sitt slut.
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