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Måndag 5 november
Anders Rosén inleder veckan med möte med styrgruppen för resecentrum. Arbetet med resecentrum
består av flera etapper och nu är etapp 1 – stationsbron och kringarbete, färdigt. Under mötet kommer det
att ges information kring det pågående arbetet. Dessutom presenteras en utredningen kring Halmstads
centralstation som pågår och två analyser som handlar om ett sammanhängande transportsystem i
Halmstad och om västkuststråket. Det har också kommit en infrastrukturproposition från regeringen och
mötesdeltagarna kommer att få information om Trafikverkets arbete med underlag till ny nationell plan för
transportinfrastrukturen.
Under eftermiddagen diskuterar Anders Rosén, Aida Hadzialic och partikamraten Kristina Johansson, vice
ordförande i barn-och ungdomsnämnden nämndens lokalöversyn med de borgerliga partierna.
Kvällen fortsätter med möte med fullmäktigegruppens gruppstyrelse och Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp och sedan kommunfullmäktigegrupp.
Tisdag 6 november
Under hela tisdagen har kommunstyrelsen möte. På dagordningen står bland annat beslut om lägenheter
ska byggas på fastigheten Klotet på Enslövsvägen. Fastigheten är efter rivning av en bensinstation idag
obebyggd och utgörs av en grusyta. Eftersom det i dagsläget är brist på smålägenheter för flera målgrupper
föreslås mindre lägenheter inrymmas i den nya bebyggelsen. Under mötet kommer man även få
information om ekonomiskt bistånd och arbetslösheten i kommunen. Det ekonomiska biståndet ven kallat
socialbidrag ökar idag bland flera grupper och arbetslösheten stiger. Om detta handlar också veckans text
längre ned i veckobrevet.
Aida Hadzialic går efter kommunstyrelsemötet på så kallat ungdomscafé om jobb och näringsliv anordnat av
Svenskt näringsliv.
Anders Rosén träffar kulturnämndens s-ledamöter för att bland annat diskutera fritidsgårdsverksamheten.
Under kvällen är det även valvaka för det amerikanska presidentvalet arrangerat av Halmstads
socialdemokratiska studentklubb, Unga socialdemokrater och SSU Halmstad. Vakan håller på mellan 21
och 07 på Kåren på Halmstad högskola och Aida Hadzialic ska prata om sin syn på läget i USA. Hon kommer
bland annat lyfta diskussionen om den påstådda konflikten mellan individen och det starka samhället.
En fråga som är omdebatterad i USA, drivs ivrigt av republikanerna men även finns representerad på
högersidan i Sverige. Sverige anses vara världens mest individualiserade land samtidigt som Sverige i mångt
och mycket gestaltar välfärdsstaten, något som står i motsats till de teorier som menar att frihet kommer ur
en minimal välfärdsstat.
Onsdag 7 november
På onsdagen har Kvibille allförening så kallade politikerträff. Anders Rosén och partikamraten Ante Hultin
är där tillsammans med politiker från andra partier. Kvibille allförening är en samhällsförening med syfte att
tillvarata Kvibilles intressen. Träffen är utformad som ett dialogmöte mellan politikerna och kvibilleborna
och allföreningen kommer att redovisa vad som är på gång i Kvibille för samhällets framtid och utveckling.
Aida Hadzialic är på plats när Socialdemokraternas verkställande utskott har möte och kommer bland annat
att diskutera hur partiets valorganisation ska se ut. Närmst förestående val är kyrkovalet 15 september
nästa år.

Torsdag 8 november
Innovationsstaden har möte och Anders Rosén och de andra mötesdeltagarna ska prata om innovation
och tillväxt. Bland annat kommer de att få lyssna på ett föredrag om Högskolans profilering ”det
innovationsdrivande lärosätet”. Innovationsstaden består av representanter från politiken och tjänstemän
från stadskontoret, regionen, Högskolan i Halmstad och garnisonen.
Vid lunchtid har Anders Rosén, Aida Hadzialic och Sebastian Stenholm möte om utvecklingsarbete inom
Socialdemokraterna.
Båda kommunråden går sedan på Swedbanks näringslivsdag. Årets tema är framtidstro och
handelsutveckling.
Aida Hadzialic avslutar dessutom arbetsdagen med styrelsemöte med s-kvinnor.
Fredag 9 november
Under hela dagen hålls extrastämma på EU-projektbyrån West Sweden. Halmstads kommun är medlem och
Anders Rosén deltar på mötet tillsammans med Carl Fredrik Graf.
Aida Hadzialic har möte om skola och arbetsmarknad.
Lördag 10 november
Aida Hadzialic och Anders Rosén deltar i 100-årsjubileumet för Albaniens självständighet. Under dagen
står allt från konstutställning på Stadsbiblioteket till referatläsning, brobyggande och musik – och
dansunderhållning på programmet.

Kunskap och erfarenhet för att motverka
ungdomsarbetslösheten
Antalet långtidsarbetslösa unga mellan 18 och 24 år har ökat med över 500 procent i Sverige sedan
2006. I Halmstad är 54 personer mellan 18 och 24 år idag långtidsarbetslösa. Med öppet arbetslösa och
arbetslösa i program med aktivitetsstöd är över tusen ungdomar i Halmstad idag arbetslösa och fler och
fler tvingas att leva på socialbidrag
För en dryg månad sedan presenterade LO en rapport som visar att 22 procent av eleverna i Halmstad
inte har fullföljt gymnasieutbildningen inom fyra år. Personer utan gymnasieutbildning är tydligt
överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Unga utan fullgjord gymnasieutbildning är ofta inte
intressant för arbetsgivarna att anställa. Full sysselsättning för unga kräver därför att betydligt fler lämnar
gymnasiet med godkända betyg.
Den stora utmaningen för gymnasieskolan är att få alla elever att fullfölja sina studier och att stärka
övergången mellan utbildning och arbetsmarknad. Gymnasieskolan har trots sin formella frivillighet ett
uppdrag att skapa förutsättningar för att alla ska tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter, även
generella sådana, som arbets- och samhällsliv ställer krav på. Avhoppen i gymnasieskolan måste därför
mötas med mycket tidigare insatser. Fokus för våra lösningar är att förbättra de ungas arbetslivserfarenhet
och att ge dem fullständig gymnasiekompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Vi föreslår bland annat att Halmstads kommun ska ge sysselsättning för alla arbetslösa under 25 år
inom en månad från sin arbetslöshet. Sysselsättningen ska vara ett steg in på arbetsmarknaden och ge
kvalifikationer som ökar anställningsbarheten inom hela arbetsmarknaden. Kommunen ska erbjuda jobb,
traineeplatser och praktik. De yrkesförberedande programmen ska ge eleverna grundläggande behörighet
till högskolan och utbildningen ska formas utefter de kvalifikationer som näringslivet efterfrågar.
Under juli i år var antalet påbörjade insatser för socialbidrag till unga vuxna under 25 år den högsta på
fem år och kommunens kostnader för socialbidrag blir bara större och större. Att andelen unga med
ekonomiskt bistånd ökar under sommarmånaderna beror sannolikt på svårigheten i att få sommarjobb
efter att skolan slutat. Vi vill ge sommarjobb åt alla gymnasieelever under två veckor med avtalsenlig lön.
Det ger förstås inte bara lön utan även erfarenhet och ytterligare ett steg in på arbetsmarknaden.
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