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Måndag 12 december
Aida Hadzialic inleder veckan med att besöka IVSI och IVEA-programmet på Sannarpsgymnasiet.
IVSI och IVEA är individuellt utformade program för personer med behov av anpassad fysisk aktivitet och
kommunikation på sin nivå. IVEA är speciellt anpassat för personer med autism.
Båda kommunråden besöker Alla hjärtans hus och pratar med och lyssnar till pensionärerna. Rubriken på
arrangemanget är Seniorernas Halmstad och där kommer kommunråden svara på frågorna hur Halmstad kan
bli den bästa livsplatsen för äldre, vad som är bra och vad som kan bli bättre.
Aida Hadzialic har sedan möte med partiets intressegrupp för ”Uppleva och göra”. Detta är en av de grupper
som jobbar tematiskt med vissa politiska frågor i partiet utifrån målområdena i planeringsdirektiven.
Anders Rosén går på möte med medborgare om den planerade deponin i Kistinge.
Kommunråden har tillsammans med Vänsterpartiet redan kommit långt med de övergripande mål som ska
vara med i nästa års planeringsdirektiv med budget. Under eftermiddagen kvalitetssäkras målen för varje
målområde med tjänstemän på Stadskontoret.
Tisdag 13 december
Båda kommunråden åker på företagsbesök på Leco/Buttericks. De deltar sedan på ledardag på
Sannarpsgymnasiet. Varje år har kommunen träff med samtliga chefer i kommunen och även politikerna är
inbjudna. Senare under dagen har kommunråden avstämning kring kommunens framtida näringslivspolitik
med Halmstad Näringslivs AB (HNAB).
Onsdag 14 december
Båda kommunråden åker till Helsingborg och träffar Socialdemokratiska politiker med intresse och kunskap om
näringslivsfrågor. Tanken är att kommunråden och politikerna från Helsingborg ska ta lärdom av varandra.
Torsdag 15 december
Kommunråden har träff med Lärarförbundet. Där ska de prata om skolans utveckling i allmänhet och
internbudgeten i Barn-och ungdomsnämnden i synnerhet.
Anders Rosén är sedan traditionsenligt jultomte på Medborgarcentrum på Andersberg.
Aida Hadzialic är på möte med Beredningen för demokratifrågor på SKL i Stockholm. Där kommer man bland
annat att diskutera e-demokrati.
Fredag 16 december
Kommunråden håller pressträff om investeringarna i Halmstads kommun. Dagen fortsätter med träff med
lokala byggherrar. Därefter är det avtackning av Sigge Olsson som slutar som chef på Kulturförvaltningen.
Lördag 19 december
Aida Hadzialic deltar i lärarnas demonstration på Stora Torg mot nedskärningarna i grundskolan.
Socialdemokraterna syns också på stan där de står på Storgatan där de pratar om sin politik för Halmstad.
Denna dag framför allt om sin skolpolitik.
Söndag 18 december
Aida Hadzialic står på Storgatan med SSU för att kampanja mot barnfattigdomen.

Nej till privatisering av Komvux
Äldreboenden, hemtjänst, skolor, kultur, gruppboenden, handikappomsorg, med mera är numera till salu i
Halmstads kommun. Vi varnade redan förra året att Halmstad höll på att dränkas av en privatiseringsvåg och
nu besannas vår farhåga.
Nu senast har M bestämt sig för att sälja ut vuxenutbildningen. Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen försökt
stoppa privatiseringen av Komvux men M-koalitionen har idogt drivit igenom konkurrensutsättningen.
Som vid andra privatiseringar beklagar vi utvecklingen. I fallet med Komvux är vi särskilt bekymrade dels för
att ännu en välfärdsverksamhet drabbas av allvarliga skatteläckor, och
dels för att Komvux är ett viktigt verktyg vid branschomställningar på
”I fallet med Komvux är
arbetsmarknaden. Sverige har idag historiskt stora matchningsproblem
särskilt
där alltfler företag vittnar om svårigheten att hitta arbetskraft med rätt privatiseringen
bekymrande”
kompetens. Detta samtidigt som arbetslösheten är hög.
Istället för att sälja Komvux vill vi socialdemokrater istället ge mer
resurser till Komvux för att klara av alla branschomställningar som vi står inför. Detta är särskilt viktigt nu
när vi väntar ännu en finansiell kris och behöver vara redo att underlätta människors övergång från jobb i en
bransch till en annan bransch.
Rapporter och dokumentärer har hela hösten bekräftat vår syn på att privatiseringar är defekta och
skadar välfärden. Det vore därför klargörande om Alliansen skulle vilja motivera varför ännu en central
välfärdsverksamhet som vuxenutbildningen säljs ut.
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