Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 17
Tisdag 23 april
Aida Hadzialic träffar en representant från Företagarna.
Anders Rosén träffar Mariann Norell (V). Han har sedan uppföljningsmöte om kommunens arbete kring
organisationskultur och värderingar där han sitter i styrgruppen.
Både Anders Rosén och Aida Hadzialic har bolagsstämma för kommunens moderbolag Rådhus AB.
Onsdag 24 april
Anders Rosén träffar kommunrådet Henrik Oretorp (C).
Han träffar sedan Lärarnas riksförbund.
Den socialdemokraternas riksdagsledamoten och gruppledaren Mikael Damberg besöker Halmstad.
Aida Hadzialic fotograferas för partidistriktet och filmas för fackförbunden om jobb åt unga inför valet.
Aida Hadzialic har sedan möte med valledningen.
Torsdag 25 april
Anders Rosén har möte med socialdemokrarenas kommunala grupp. Han har sedan möte med juryn
till Årets entreprenör. Därefter följer allträff med pingstkyrkan där Anders Rosén ska berätta om
Socialdemokraterna.
Aida Hadzialic har styrelsemöte med Arbetarekommunen.
Båda kommunråden är sedan med och knackar dörr för att berätta om Socialdemokraternas politik på
Kärleken och få veta vad invånarna i området tycker är viktiga frågor.
Fredag 26 april
Anders Rosén träffar en partikamrat och går igenom bilder från partiets olika aktiviteter. Han har sedan träff
om Idrottshistoriska muséet.
Aida Hadzialic arbetar med valfrågor.
Lördag 27 april
Under lördagen har Anders Rosén årsmöte med ABF Halland.

Sänkt skatt för pensionärer i (S) vårmotion
I Socialdemokraternas vårmotion föreslås att skatten för pensionärer ska sänkas nästa år. Det innebär att
en garantipensionär får ungefär 50 kronor i månaden i sänkt skatt.
- Det är fel att pensionärer betalar högre skatt än vanliga löntagare, säger Magdalena Andersson,
socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.
Pensionen ska beskattas som lön. Regeringen har skapat en klyfta i beskattningen mellan löntagare och
pensionärer och det vill vi ta bort. Vi föreslår att skatten för pensionärer ska sänkas redan nästa år. Det
innebär att en garantipensionär får ungefär 50 kronor i månaden i sänkt skatt.
Socialdemokraterna kommer att föreslå en skatteväxling år 2015 där skatten för miljoninkomster höjs och
skatten för pensionärer sänks.
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