Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 15
Måndag 8 april
Anders Rosén och Aida Hadzialic inledde veckan med möte med kommunens moderbolag Halmstad rådhus
AB (HRAB). På mötet diskuterades bland annat flygplatsen, kommande investeringar och flygets framtid.
Aida Hadzialic träffar sedan bandet Debut för att planera deras uppträdande på första maj. Första maj i
Halmstad kommer att vara en väldigt stor tillställning i år. Bland annat kommer partisekreteraren Carin Jämtin
att tala.
Socialdemokraterna i Halmstad träffas inför distriktskongressen i helgen. Anders Rosén har styrelsemöte
med ABF under kvällen.
Tisdag 9 april
Under tisdagen har kommunstyrelsen diskussionsmöte. Förutom diskussion om allt från muddring i hamnen
till årets bästa arbetsplats kommer kommunstyrelsen bland annat att ha en workshop kopplat till kommunens
projekt kring organisationskultur och värderingar.
Aida Hadzialic träffar senare en anställd på kommunen som jobbar med sociala företag. Hon träffar sedan
andra socialdemokrater för att diskutera valstrategier från Obamakampanjen.
Anders Rosén har möte med hamnens VD Björn Alvengrip. Anders Rosén håller sedan föredrag på Halmiaringen,
en mötesplats för Halmianer, om utvecklingen av Örjans vall tillsammans med samhällsbyggnadskontorets
chef Fredrik Ottoson och projektledare för Örjans valls ombyggnation Torsten Rosenqvist.
Onsdag 10 april
Anders Rosén har möte med Kommunala handikapprådet (KHR).
Kommunråden har sedan möte om planeringsdirektiv med budget.
På kvällen deltar Anders Rosén på årsmöte med Halmstad Travet. Bland annat kommer man att få info om
Halmstad Travets samarbete med Åby travbana i Göteborg.
Torsdag 11 april
Anders Rosén och Aida Hadzialic har möte med verksamhetsberedningen för att diskutera frågor som kan
lösas gemensamt med Femklövern.
Under kvällen har Socialdemokraterna i Halmstad så kallat representantskap. Representanter från
s-föreningarna och facket samlas då för att diskutera aktuella frågor.
Fredag 12 april
Tillsammans med vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden Krissi Johansson har Anders Rosén träff
med Mikael Anderberg på Lärarnas riksförbund
Senare har kommunråden möte med arbetsförmedlingen om hur situationen ser ut med unga arbetslösa på
Vallås.
Lördag 13 april
Distriktskongress hålls under lördagen. Thomas Eneroth, nyvald in i s verkställande utskott kommer bland
annat dit för att tala.

Socialdemokraternas partikongress
– en enighetens kongress
Den socialdemokratiska kongressen i Göteborg 2013 kommer sannolikt att gå till historien som en enighetens
kongress. Entusiasmen inför kongressen var påtaglig och på plats var atmosfären varm.
Socialdemokraterna som framtidsparti som återigen vill återupprätta Sveriges kraft och välstånd var
sannerligen devisen som präglade i princip allt; ombuden, personalen, diskussionerna, förhandlingarna och
givetvis politiken.
Kongressens enskilt viktigaste politiska område var jobben, sysselsättningen, arbetsmarknaden och
näringslivet. Här enades kongressen kring ambitionen full sysselsättning och jobbmålet att Sverige ska ha
EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
Kongressen lyfte företagandet bland annat genom beslut om halverat sjuklöneansvar för företag,
ekonomisk trygghet för småföretagare, jobb- och utbildningskontrakt som ger kvalifikationer för en modern
arbetsmarknad samt SSU:s förslag om en 90:s dagars regel för ungas sysselsättning.
Även om många antog att frågan om vinsterna i välfärden skulle skapa dramatik inträffade det motsatta. Med
känsla för samling, ordning och reda samt ansvar för Sverige enades kongressombuden för ett regelverk för
välfärden som värnar om skattepengarna, kvaliteten och valfriheten, som många sympatiserar med.
Bland annat antog kongressen ett skärpt regelverk för etablering av friskolor där kommunerna har ett
avgörande inflytande. Detta är alldeles nödvändigt eftersom ordningen för friskoleetableringar är misslyckad.
Detta gör att kommunen läcker skattepengar, kvalitet drabbas och även seriösa enskilda aktörer som tänker
seriöst och långsiktigt.
Självklart behandlade kongressen många, många andra frågor utöver dessa. Skolan var också ett prioriterat
område och där hade vi socialdemokrater från Halmstad flera motioner inskickade.
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