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Måndag 9 januari
Anders Rosén inleder veckan med möte kring hamnarna i Halland. Barn- och ungdomsnämndsgruppen träﬀas
för att diskutera internbudget.
Aida Hadzialic jobbar med kommunikationsfrågor.
Tisdag 10 januari
Båda kommunråden har möte med kommunstyrelsens ledningsutskott. På eftermiddagen har kommunråden
möte med ett lokalt byggföretag för att diskutera lokala projekt och Aida Hadzialic beger sig sedan till Kärleken
för ett möte kring busslinjerna.
Onsdag 11 januari
Aida Hadzialic har möte med ekonomiavdelningen på stadskontoret för att gå igenom internrevision och
Anders Rosén är på möte med lokala byggherrar.
Under eftermiddagen har kommunberdning i regionen möte där det diskuteras regionalisering och samordning
av biogas samt trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet handlar om samverkan kring tåg
och kollektivtrafik mellan de sex Hallandskommunerna och region Halland. Man kommer även att diskutera
framtidens hemsjukvård.
Kvällen avslutas med möte på Vallås s-förening där Anders Rosén deltar. På agendan står bland annat
nominering till ordförande i Arbetarekommunen.
Torsdag 12 januari
Torsdagen inleds med årsplanering för aktuella frågor.
Aida Hadzialic har möte med en lokal företagare.
Kommunråden träﬀar Karolina Davidsson, VD på Halmstads Näringslivs AB för att diskutera just näringslivsfrågor.
På kvällen har styrelsen för Arbetarekommunen möte.
Anders Rosén träﬀar tillsammans med partikollegan Kristina Johansson träﬀar en rektor för att diskutera
Barn-och ungdomsnämndens internbudget.
På kvällen är Anders Rosén på Byggnads för att presentera de 10 punkter som presenterades 19 december
förra året då det var 1000 dagar kvar till valet 2014.
Aida Hadzialic går på möte med Arbetarekommunens styrelse.
Fredag 13 januari
Fredagen ägnar Aida Hadzialic åt ledarutbildning för unga socialdemokrater.
Lördag 14 januari
Heldag med Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp hålls på Fackens hus. Under dagen kommer
bland annat samhällsbyggnadsfrågor att diskuteras och riksdagsledamoten Jennie Nilsson inspirerar för det
vidare arbetet med konkretiserade mål inför planeringsdirektivet.

Nytt år, nya möjligheter och fortsatt arbete
I det senaste veckobrevet presenterade vi tio punkter som vi vill genomföra vid en valseger. Då var det
exakt tusen dagar kvar fram till kommunalvalet 2014. Nu är det något färre än så och arbetet är i full gång.
Vi är optimistiska inför det kommande året. Vi har en stor vilja och många idéer om hur Halmstad ska
kunna bli en bättre kommun att leva i. Några av dem presenterade vi också i vårt tiopunkts-program som vi
tog fram när det var tusen dagar kvar till valet. ( http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/
Halmstad/1000dagarkvar%5b1%5d.pdf )
Vi kommer, med ny kraft att arbeta för våra idéer kring jobben, näringslivet och en kvalitativ välfärd, för att
nämna några av de saker vi verkligen brinner för. Vi kommer att fortsätta att synas och berätta om vad vi vill
med Halmstad.
2012 kommer vi att träﬀa ännu fler medborgare och vara ute bland organisationer, verksamheter och
företag. Det är så vi får bäst grepp om hur vi ska forma politiken för Halmstadsbornas bästa.
Vi kommer dock alltid att stå fast vid våra grundvärderingar. Värderingar som är för en kvalitativ välfärd, på
solidarisk grund där våra gemensamma pengar alltid återinvesteras i välfärden. Vi ska fortsätta att kämpa
för jobben, för en politik som skapar jobb och för en politk som gör arbetsvillkoren bra för dem som redan
jobbar. För att få ett starkt Halmstad krävs att kommunen, näringslivet, högskolan och fackföreningar arbetar
tillsammans och det kommer vi att jobba för.
Fler jobb ger också minskad barnfattigdom som är en sorglig realitet i dagens Sverige, så också i Halmstad.
Vi kommer att fortsätta driva en politik för ett starkt förenings- och kulturliv med låga avgifter som ger
möjlighet för dem som vill, att delta och att skapa.
Vi skulle kunna räkna upp många fler saker där vi kommer att jobba för förbättringar utifån våra
grundvärderingar och med målet att få en kvalitativ välfärd, för alla. De saker som inte får plats här kommer
dock ändå att märkas. Genom besök, debattartiklar, motioner och en hel del övrigt.
Jobbet för en valseger 2014 fortsätter.
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