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Måndag 11 februari
Under hela veckan har kommunråden föreningsvecka. Det innebär flera studiebesök hos föreningar och
en avslutande presskonferens där Socialdemokraterna släpper en motion kopplat till föreningslivet. Under
måndagen (kl. 16.30) besöker kommunråden Halmstad Basket på Andersberg.
Under morgonen har både Anders Rosén och Aida Hadzialic möte med kommunens moderbolag Halmstad
Rådhus AB (HRAB). De träffar HEM och pratar bland annat om hur de ska skapa tillväxt och om deras
miljöarbete.
Anders Rosén har sedan träff med regionen för att diskutera infrastrukturfrågor.
Verksamhetsberedningen sammanträder under eftermiddagen kring kommunens bokslut och båda
kommunråden deltar.
Senare under eftermiddagen träffar Aida Hadzialic ombudsmannen Sebastian Stenholm för att prata om
Socialdemokraterna som framtidspartiet.
Tisdag 12 februari
Anders Rosén och Aida Hadzialic sammanträder med kommunstyrelsens ledningsutskott. Mötet behandlar
bland annat höjda kostavgifter inom hemvården som Socialdemokraterna sätter sig emot och ett
kulturområde vid Örjanskolan.
Klockan sex beger de sig till Söndrum och Halmstad Frigymnaster.
Aida Hadzialic går sedan på konsert på Sannarpsgymnasiet.
Onsdag 13 februari
Aida Hadzialic är sammankallande för partidistriktets jobb- och näringslivsgrupp som nu träffas och ska
börja skriva på ett jobb-och näringslivsprogram som ska vara en del av partidistriktets valplattform inför
valet 2014. Gruppen har tidigare träffat diverse aktörer inom arbetsmarknads- och näringslivssfären för att
ta in kunskap om området. Nu tar man nästa steg och arbetar fram ett program för utveckling.
Anders Rosén är i Kungsbacka under hela onsdagen och har träff med Kungsbacka kommun, bland annat
om näringslivsutveckling. Eftermiddagen ägnas åt kommunberedning där avtalet med hemsjukvården är en
av de saker som diskuteras.
På kvällen lyssnar Anders Rosén på ett föredrag på IF Centern om föreningsutveckling.
Torsdag 14 februari
Torsdagen inleds för Anders Rosén med Guldmorgon på Nordifa. Han har sedan samtal med kommunens
handikappkonsulent om framtiden för tillgänglighetsarbetet i kommunen.
Senare träffar han Martin Olsson på rederiet Tre hjärtan för att diskutera framtiden för rederiet.
Aida Hadzialic har årsmöte med s-kvinnorna. Aida Hadzialic håller framför allt fram jämställdhetsfrågorna:
lika lön för lika arbete, lika karriärsmöjligheter för kvinnor och män och rätten till heltid.

Torsdagen innehåller även ytterligare ett besök på en idrottsförening.
Fredag 15 februari
Klockan 10 på Kärlekens IP släpper Socialdemokraterna i Halmstad en motion om Centerns IF – ”Föreningen
mitt i byn”.
Anders Rosén har sedan träff med företrädare för Halmstad hamn för att diskutera aktuella frågor.
På eftermiddagen har kommunråden möte med vice ordförande från bolagen för att diskutera sitt
budgetförslag för kommunen som ska presenteras i maj.
Lördag 16 februari
Under lördagen är det kongressupptakt. Från Halland åker åtta ombud och från Halmstad är Anders Rosén,
Aida Hadzialic och regionföreträdaren Margit Bik utvalda att delta. Kongressdelegation kommer att träffas i
Halmstad. Carin Jämtin och Stefan Lövén kommer att finnas med via videolänk.

Ett levande föreningsliv ger många vinster
Den här veckan har vi haft en så kallad föreningsvecka. Vi vill ha ett levande Halmstad med ett brett
föreningsliv. Det är viktigt att vi satsar på breddidrotten och då främst på våra barn och ungdomar, i hela
kommunen. Föreningslivet skapar sammanhang och en meningsfull fritid för många unga. Allas möjlighet
till idrottsaktiviteter bygger på ett starkt föreningsliv, välanpassade lokaler, goda förbindelser samt ett
stort frivilligt engagemang.
Satsning på föreningslivet ger bättre folkhälsa
En satsning på föreningslivet ger inte bara ett levande föreningsliv utan också
positiva effekter på folkhälsan. Undersökningar visar att vår stad är oerhört
segregerad med ett enormt mycket sämre folkhälsotal på Öster än i Väster. Vi vill
ha en god och jämlik folkhälsa i hela kommunen. Därför föreslår vi att det görs en
satsning på föreningslivet i våra Östra stadsdelar.

”Vi vill ha en
god och jämlik
folkhälsa
i hela
kommunen”

Ökat kontantstöd till föreningarna
För att alla våra goda ambitioner ska fungera krävs det att vi ökar på det kontantstöd
som vi idag betalar ut till föreningarna. Ett kontantstöd som ständigt ifrågasätts och
diskuteras inom Femklövern. För oss är det självklart att öka på exempelvis det lokala aktivitetsstödet så
att föreningarna får en någorlunda rimlig situation att bedriva sin verksamhet.

Förbättrade förutsättningar och samordning
Idag vet vi att över trettio föreningar driver sin egen anläggning. Detta tycker vi de ska fortsätta med och
gärna att det blir fler föreningar som provar på denna driftsmodell. Däremot måste dessa föreningar ges
ordentliga förutsättningar för att sköta sin anläggning. Dels vill vi ge bättre ekonomiska förutsättningar
med bidrag både till skötseln och via det investeringsstöd som vi så länge haft med i budgetar, dels genom
att hitta samordningsfördelar med övriga kommunala förvaltningar och bolag.
Ett exempel på det sista kan vara ett utökat samarbete med Halmstads Energi och Miljö (HEM) vad det
gäller energilösningar. Ett annat exempel är den satsning vi gör på arbetsmarknadsprojekt för unga där
stora pengar finns avsatta för att till exempel rusta upp idrottsplatser runt om i vår kommun
En ledarskapsakademi för utveckling
Stödet till föreningslivet handlar dock inte enbart om det ekonomiska utan också om att stödja
nyrekrytering och kompetensutveckling av ledare. Därför föreslår vi att det skapas en ledarskapsakademi,
där högskolan, idrottens organisationer och kommunen gör gemensam sak för att utveckla ledarskapet i
föreningslivet.
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