Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 18
Måndag 29 april
Planeringsdirektivsdiskussion under förmiddagen inleder veckan.
Aida Hadzialic hade sedan möte med Arbetarekommunens ordförande Stefan Hansson.
Därefter har Aida Hadzialic ”Walk and talk” med företagare i Halmstad där det pratades mycket om
företagsrekryteringen i kommunen och hur kontaktytorna mellan politiken och näringslivet kan bli fler
och bättre. Walk and talk är en relativt ny mötesform som kombinerar innehållet i ett möte med en trevlig
promenad.
På eftermiddagen deltog båda kommunråden i kommunstyrelsemöte.
Aida Hadzialic hade sedan möte med Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp medan Anders Rosén
var på ABF-distriktets årsmöte där han blev vald till ordförande.

Tisdag 30 april
Aida Hadzialic förbereder för första maj.
Anders Rosén träffar en partikamrat och pratar om Socialdemokraternas paket för full sysselsättning.
Han går sedan på avtackning för Julle på Najaden som gjort ett fantastiskt fint jobb med att leda
arbetsmarknadsprojektet att renovera skeppet.

Onsdag 1 maj
I Halmstad blir det stort första maj-firande med budskapet ”Jobb och framtidstro”. Partisekreterare
Carin Jämtin och SSU:s förbundsordförande Gabriel Wikström är på besök. Klockan 12-18 är det allt
ifrån hoppborg, streetbasket och korvgrillning till bandet Debut som spelar på Stora torg. 13.30 avgår
demonstrationståget från torget och återvänder 14.00 då Carin Jämtin och Gabriel Wikström talar.

Torsdag 2 maj
Inga schemalagda aktiviteter.

Fredag 3 maj
Anders Rosén har möte med Attention för att diskutera barn i behov av särskilt stöd.
Han diskuterar sedan utveckling av solceller med en norsk entreprenör.
Under hela fredagseftermiddagen har Anders Rosén och Aida Hadzialic budgetmöte med statskontorets
ekonomer samt representanter för Vänsterpartiet.

Söndag 5 maj
Kommunstyrelsen åker på studieresa till Hamburg och Lübeck med tema infrastruktur.

Första maj - en framtidsdag
Första maj är en framtidsdag. Under årtionden har första maj samlat människor som i en anda av framtidstro
framfört budskap om allmän och lika rösträtt, välfärdens utbyggnad och att jobb är grunden för allt.
Idag är Sverige, Halland och Halmstad i ett läge där just framtidstro behövs. Sverige är i grunden ett
bra land, men oron för framtiden ökar. Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit sex år i rad. Över 400
00 människor går arbetslösa. Sverige behöver en politik som säger att en bättre framtid är möjlig. Vi
socialdemokrater har genom åren tagit oss an och löst svåra uppgifter och vi vill ta ansvar för Sverige igen.
Med Stefan Löfven som partiledare fokuserar vi tydligt på framtidens stora utmaningar: hur jobben ska bli
fler och skolan ge alla barn och unga en bra start i livet.
För fler jobb och företag vill vi bland annat införa en nationell 90-dagarsgaranti för arbete och utbildning
åt arbetslösa ungdomar, halvera företagares sjuklöneansvar och stärka småföretagares trygghet. Vi vill
prioritera skolan genom investeringar i mindre skolklasser och se till att alla barn har rätt till läxhjälp. För
att möta de sjunkande skolresultaten föreslår vi i vår vårmotion i riksdagen en obligatorisk sommarskola för
niondeklassare utan gymnasiebehörighet där skolplikten förlängs med upp till 20 dagar under sommarlovet.
Samtidigt föreslår vi en satsning på sommargymnasium, där elever med ofullständig gymnasieexamen
erbjuds möjligheten att studera under sommaren. Genom att investera i de unga investerar vi i Sveriges
framtid.
Jobben och skolan är också prioriterade av Halmstads socialdemokrater. Sedan länge föreslås ett jobbpaket
för unga där alla arbetslösa under 25 år ska få jobb, traineeplatser, praktik eller utbildning som matchar
arbetsmarknadens efterfrågan. För att lyfta skolan föreslås högre lärartäthet för att möjliggöra för lärare att
fokusera på eleverna och undervisningen.
Imorgon firar vi första maj tillsammans på Stora torg i Halmstad. Det är ett firande för att vi är stolta över
socialdemokratins bedrifter i bygget av Sverige. Det är också en demonstration för ett Sverige med högre
ambitioner, för ett Sverige med jobb och framtidstro. Välkommen att delta!
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