Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 41
Måndag 7 september
Anders Rosén inleder veckan med idrottspolitisk konferens.
Socialdemokraternas höstkampanj drar igång och måndag - tisdag är det dörrknackning runtom i Halmstad.
Aida Hadzialic har möte med regionrådet Per Persson om innovationsfrågor och regional utveckling.
Tisdag 8 september
Kommunstyrelsen har möte med tema arbetsmarknad och näringsliv. Diskussionen under KS-mötet kommer
att kretsa kring vilken roll kommunstyrelsen ska ha för att utveckla förutsättningar för en stark arbetsmarknad
för framtidens krav.
Onsdag 9 september
Anders Rosén har lunchmöte med Bumerang om deras verksamhet. Bumerang är ett projekt som arbetar
med arbetsintegrerade sociala företag där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden år möjlighet till
jobb.
Aida Hadzialic arbetar med planering inför hösten och träffar sedan s-föreningen Furet-Frennarp och pratar
om aktuella politiska frågor.
Anders Rosén har möte med kommunberedningen.
Anders Rosén träffar sedan Imre Gulyas för att diskutera nämndsspecifika frågor för teknik-och fritidsnämnden.
Under kvällen deltar Anders Rosén i öppet möte med Handikapprådet på ungdomshuset NollTreFem. På
mötet mellan klockan 18 och 20 bjuds unga in för att prata om upplevelser och erfarenheter och om vad som
behövs för att Halmstads kommun ska bli en kommun för alla, med betoning på barns och ungas villkor i skola
och samhälle. Dessutom föreläser simmaren och utvecklingsingenjören Christoffer Linde.
Torsdag 10 september
Anders Rosén träffar juryn för entreprenörspriset som kommunen delar ut i kommunen varje år.
Under eftermiddagen har Anders Rosén möte med det kommunala handikapprådet.
Aida Hadzialic har möte med styrelsen för Socialdemokraterna i Halmstad.
Fredag 11 september
Anders Rosén har möte med en partikamrat om Socialdemokraternas kommunikation.
Under eftermiddagen träffar Anders Rosén Arbetarekommunens ordförande, Stefan Hansson och diskuterar
organisatoriska frågor.

Höstkampanj för jobb
Idag börjar vår höstkampanj som handlar om jobb. Vi ska båda knacka dörr och berätta för Halmstadborna
om socialdemokraternas jobb- och näringslivspolitik för Halmstad och Sverige. Socialdemokraterna
vill att full sysselsättning ska råda och 2020 ska Sverige ha EU:s lägsta arbetslöshet. Så är det inte idag.
Arbetslösheten är hög och fortsätter att växa under 2013.
Förra veckan presenterade Stefan Löfven och Magdalena Andersson vår budget för Sverige. Där var
jobben, näringslivet, tillväxten och välfärden en röd tråd. Jobbpolitiken som presenterades vilade på tre
ben: samverkan för innovationskraft och kompetens, underlättande för småföretag att anställa och bättre
möjligheter till utbildning för att få jobb.
Ambitionen är också att knäcka ungdomsarbetslösheten. Unga ska jobba eller studera, inte fastna i
arbetslöshet. (S) föreslår därför en unik och kraftfull investering genom den så kallade 90-dagars garantin
som ska ge unga arbete, praktikplats eller utbildning inom 90 dagar från deras arbetslöshet. Detta är i
linje med Socialdemokraterna i Halmstads jobbpaket där vi vill att Halmstads kommun erbjuder unga
traineetjänster och praktik. Kommunen ska också anställa studentmedarbetare vilket hade gett studenter
vid högskolan möjlighet att jobba i kommunen inom sitt studiefält under studietiden.
Vi hoppas att vi ses under höstkampanjen! Vill du hjälpa oss i vårt arbete – hör av dig till vårt kansli, du
hittar kontaktinformationen på socialdemokraterna.se/halmstad
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