Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 16
Måndag 15 april
Anders Rosén träffar styrgruppen för resecentrum. Under tisdagen beslutar kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott om samråd kring etapp 2 i projektet.
Aida Hadzialic arbetar med texterna till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets planeringsdirektiv med
budget.
Öppet möte om näringslivet i Halmstad som anordnas av Gustavsfälts-Lineheds s-förening. Aida Hadzialic är
där. Även Michael Kulanko från Svenskt näringsliv och Karolina Davidsson från HNAB deltar.
Socialdemokraterna som sitter som vice ordförande i kommunen har möte och budgetdiskussion med fokus
på investeringar.
Tisdag 16 april
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte under dagen. Där behandlas bland annat utdelning av
tillgänglighetsmiljonen som går till projekt som förbättrar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Anders Rosén har budgetdiskussion om bolagen med Mariann Norell från Vänsterpartiet.
Under kvällen är det kommunfullmäktigemöte där bland annat kommunens årsredovisning är ett ärende.
Onsdag 17 april
Både Anders Rosén och Aida Hadzialic åker till Stockholm för att ha möte med sina respektive beredningar i
SKL. Efter gruppmöten med partiet har Aida Hadizliac möte med demokratiberedningen där de bland annat
ska diskutera vallagskommitténs betänkande om den nya vallagen. Anders Rosén har möte med beredningen
för internationella frågor.
Torsdag 18 april
Aida Hadzialic har fortsatt möte med beredningen för demokratifrågor.
Anders Rosén är på Kommuninvests årsstämma.
Fredag 19 april
Anders Rosén och Aida Hadzialic åker till Falkenberg och träffar kommunala gruppen. Kommunala gruppen
består av Hallands kommunalråd, regionråd och riksdagsledamöter samt ombudsmannen Sebastian
Stenholm.
Under kvällen går Anders Rosén på middag med HFAB efter deras årsstämma.
Söndag 21 april
Aida Hadzialic och Anders Rosén har budgetkonferens med Socialdemokraterna i Halmstad.

Att satsa är också att ta ansvar för ekonomin
Denna vecka är vi mitt uppe i budgetarbetet inför 2014. Ett arbete som i år präglas av ett antal parametrar
som tyvärr försämrar vår ekonomi.
För det första så går skatteintäkterna ner. Inte så överraskande efter som vi vet att en hög arbetslöshet ger
denna effekt. För det andra är Halmstads kommun en stor förlorare i det nya skatteutjämningsförslaget. Ett
förslag som starkt påverkar vår budget negativt.
Till dessa båda eländespunkter ska det läggas ökade kostnader för det ekonomiska biståndet som tyvärr,
under den borgerliga majoriteten, fullständigt exploderat. Det är vår bestämda uppgift att det inte går att
bromsa sig uppför en uppförsbacke.
I detta läge kan man välja att som Moderaterna fortsätta med sin defensiva politik och lägga ut besparingar
på verksamheterna inom till exempel äldreomsorg och skola. Men man kan också välja att göra offensiva
satsningar för att på sikt förbättra både människors vardag och på köpet få en bättre ekonomi. Vilka dessa
offensiva satsningar är kan vi inte i skrivandes stund redovisa för av förståliga skäl men att fokus kommer
att ligga på att bekämpa arbetslösheten är väl ingen direkt högoddsare. Det finns så många goda effekter
av att vi får folk i arbete.
En effekt är förbättrad folkhälsa i hela kommunen, ett för oss Socialdemokrater prioriterat mål i
planeringsdirektiven.En annan tydlig effekt är ökad integrering i boendet, om du har jobb har du också
större möjlighet att välja var du ska bo.
Men den största effekten är ändå för den enskilde människan som genom ett jobb får en helt annan och
positivare livssituation med allt vad det innebär.
Vi kommer aldrig ge upp kampen mot arbetslösheten och det stora målet om FULL SYSSELSÄTTNING.
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