Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 11
Måndag 11 mars
Ledamöterna i kommunens moderbolag Halmstad Rådhus AB (HRAB) har träffat representanter för stadsnätet
och näringslivsbolaget. Stadsnätet och utbyggnaden går väldigt bra men det behövs ett strategiskt grepp
kring hur infrastrukturen ska se ut i framtiden.
Anders Rosén, Aida Hadzialic träffar Lärarförbundet och pratar om aktuella skolfrågor.
Anders Rosén går sedan på träff på ABF inför partikongressen.
Tisdag 12 mars
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte under hela tisdagen. Bland annat ska man diskutera kommunens
måltidsutredning.
Onsdag 13 mars
Aida Hadzialic har valledning med Halmstad socialdemokrater. Valledningen planerar inför valen. Nu närmast
förestående kyrkovalet i september i år.
Under eftermiddagen deltar Anders Rosén på möte med kommunberedningen. De kommer bland annat att
diskutera framtidens hemsjukvård samt utbyggnad av den så kallade Kattegattleden.
Under kvällen firar kommunråden Litauens självständighet.
Torsdag 14 mars
Anders Rosén har möte med kommunens folkhälsoråd. Folkhälsorådet kommer bland annat att få återkoppling
från årsmöten som hållits för Healthy cities och EU- projektet SMS som Halmstads kommun är involverade i.
Man kommer även få information och diskutera pågående implementering av föräldrastöd.
Verksamhetsberedning får reda på budgetförutsättningarna för kommunen. I maj presenterar
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sitt budgetförslag.
Aida Hadzialic har möte med Science parks styrelse då de ska diskutera strategier för framtiden.
Kommunråden har sedan möte med vänsterpartiet för att prata om budgetförutsättningarna.
Senare under dagen träffar Anders Rosén LO och pratar om arbetsmarknadsläget.
Fredag 15 mars
Under fredagen är det tillväxtdag och både Anders Rosén och Aida Hadzialic är på plats. Socialdemokraterna
har som enda parti en egen monter och de vill lyssna av näringslivet och deras behov.
Det kommer även att hållas en presskonferens om Socialdemokraterna och näringslivet i Halland utifrån det
arbete som partidistriktet har hållit i under året.
Anders Rosén har möte med Hallands fotbollsförbund.

Lördag 16 mars
Både Anders Rosén och Aida Hadzialic har delegationsträff med de andra ombuden som ska åka till
Socialdemokraternas partikongress.

Politik för full sysselsättning i Halmstad
Vi socialdemokrater i Halmstad och Halland håller i frågorna som handlar om full sysselsättning,
arbetsmarknad och näringsliv. Dessa centrala frågor för Sveriges tillväxt, välfärd och ekonomi måste alltid
vara prioriterade men särskilt nu när den internationella och svenska ekonomin är i turbulens.
I en tid när arbetsmarknaden och ekonomin är svaga är det viktigt att trots dessa förutsättningar blicka
framåt och formulera en politik med framtidstro. Vi
socialdemokrater har historiskt tagit ansvar för Sverige och klarat av att bygga ett
starkt, konkurrenskraftigt och modernt Sverige även då tuffa förutsättningar har
förelegat.
Vi kommer att klara det igen.
För socialdemokratin är det en självklarhet att vi ska verka för att det svenska näringslivet ska bestå av fler
och växande företag. Vi inser att ett välmående näringsliv ger jobb som i sin tur genererar ekonomi och
välfärd.
Den här veckan kommer ha ett tydligt näringslivstema för oss, på flera sätt. Bland annat på fredag, när
Tillväxtdagen hålls i Halmstad, kommer Socialdemokraterna vara det enda partiet på plats med egen
utställning.
För oss är det viktigt att vara där som utställare för att illustrera att näringslivet är prioriterat av
socialdemokratin. Vi vill också vara på plats för att föra en dialog med Hallands företagare. När vi nu
formulerar vår jobb- och näringslivspolitik för 2014 är det betydelsefullt att få inspel från företagare och
andra aktörer på arbetsmarknaden.
Under våren kommer vi socialdemokrater i Halmstad naturligtvis också att fortsätta lyfta vår jobbpolitik. Vi
har satt dagordningen för Halmstads arbetsmarknads- och näringslivspolitik och kommer att fortsätta göra
det.
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