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Måndag 19 november
Aida Hadzialic träffar en elev från Kattegattsgymnasiet, en person från Kattegattsskolans personal och en del
av ledningen för företaget Västkustägg för att prata om hur kommunen, skolan och företag kan samverka.
Socialdemokraterna håller under eftermiddagen vice ordförandeträff och pratar om aktuell politik.
Tisdag 20 november
Aida Hadzialic går på företagarlunch.
Onsdag 21 november
Aida Hadzialic praktiserar på ett boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Mellan 13.30 och 21 kommer Aida att följa en i personalen på Spelmansvägen 6.
Anders Rosén har dialogmöte med kommunala handikapprådet. Mötet är öppet, gratis och utan
föranmälan och börjar klockan halv sex i Klarasalen på Stadsbiblioteket. Rubriken för mötet är ”Ett
användbart samhälle”.
Anders Rosén fortsätter sedan till höstmöte på Travet.
Torsdag 22 november
Anders Rosén deltar på Sparbanksstiftelsens stipendieutdelning på högskolan. Under dagen tilldelas utvalda
examensarbeten mellan 25 000 och 50 000 kronor. Dessutom kommer bland annat Nicolas Hassbjer,
grundare av HMS Industrial Networks att föreläsa.
Fredag 23 november
Aida Hadzialic åker till Stockholm på förtroenderåd med Socialdemokraterna. På förtroenderådet
förbereder de bland annat för partikongressen.
Lördag 24 november
Under lördagen är Aida Hadzialic på en träff som leds av Carin Jämtin där man bland annat ska diskutera
framtidens välfärd, offensiv arbetsmarknadpolitik och en framgångsrik socialdemokratisk jobbpolitik på
kommunnivå.

Socialdemokraterna - framtidspartiet i svensk politik
Denna vecka skickar vi med en text från Stefan Lövén och Carin Jämtin.
Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa
imorgon, inte om det vi redan har byggt. Till skillnad från regeringens lösningar där var och en ska gå in i
framtiden ensam, oberoende av andra, så har den socialdemokratiska politiken alltid gått ut på att skapa
en bättre framtid för alla.
Efter två valförluster i rad inledde vi därför ett gediget arbete som har pågått i alla partidistrikt och
med alla sidoorganisationer. Vi har haft en process där vi utgått från samhällsproblemen i dag och de
värderingar som vi står för. Vi har lyssnat på medlemmarna och på väljarna och vilka utmaningar de ser –
men också tagit till oss av deras kritik med målet att förtydliga vår riktning till medborgarna.
Vi vet att våra grundläggande värderingar delas av de flesta människor i Sverige. Vi ska vara den politiska
kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför
idag:
•
•
•

Den höga arbetslösheten
De sjunkande skolresultaten
Hur välfärden ska finansieras i framtiden

Socialdemokraterna ska därför bli framtidspartiet i svensk politik. Vi brinner för att förverkliga vår vision:
att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det kräver förändringar i partiets politik,
organisation och kommunikation – i den ordningen.
Det här är ett långsiktigt arbete som redan har påbörjats. Vi har satt innovation i centrum för svensk
politik. Vi har föreslagit investeringar i näringspolitik och klimatinnovationer som ger nya jobb. Vi har
utvecklat vår skolpolitik och vi vill investera i utbildning för att stänga rekryteringsgapet på svensk
arbetsmarknad. Vårt mål är att Sverige ska ha världens bäst utbildade befolkning!
Att vara framtidspartiet i svensk politik ställer höga krav, men vi vet att vi kommer att klara det. Nyckeln till
framgång är samarbete, uthållighet och ett tydlig fokus. Tillsammans kan vi skapa ett Sverige där alla kan
leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.
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