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Måndag 16 januari
På måndagen är det sedvanlig veckoplanering.
Senare på dagen träﬀar Aida Hadzialic sin intressegrupp ”Uppleva och göra” för att diskutera turism, idrott,
kultur. Socialdemokraterna har delat in sig i olika intressegrupper utefter de målområden som används i
kommunens visionsstyrningsmodell och i planeringsdirektiven och Uppleva och göra är en av dessa
grupper.
Tisdag 17 januari
Kommunstyrelsen har möte och innan dess träﬀar Anders Rosén och Aida Hadzialic de andra Socialdemokrater
som sitter i kommunstyrelsen.
Onsdag 18 januari
Anders Rosén träﬀar kommunens handikappkonsulent för att diskutera arbetet i kommunala
handikapprådet.
Aida Hadzialic beger sig till möte i Örebro för att prata med Socialdemokraterna där om deras goda valresultat
och hur de lyckades i valet. Därefter tar hon sig vidare till Stockholm för möte på Sveriges kommuner och
landsting (SKL).
Förra året blev Aida Hadzialic invald som ersättare i SKL:s beredning för demokratifrågor.
SKL är en politiskt styrd arbetsgivar - och intresseorganisation för Sveriges alla kommuner, landsting och
regioner. Under kongressen, som är högst beslutande organ finns en styrelse och under denna nio olika
beredningar. I beredningen för demokratifrågor bereder man frågor om relationen mellan medborgare och
förtroendevalda.
Ett projekt som drivs av SKL är utveckling av kultur och värderingar. Halmstad är en av åtta kommuner som
valts ut av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att delta i ett tvåårigt utvecklingsnätverk. Syftet är att
ta fram helhetsbilder kring kultur och värderingar som råder i organisationen utifrån de tre perspektiven
medarbetare, förtroendevalda och medborgare.
Anders Rosén sitter i styrgruppen för projektet och under onsdagen har de styrgruppsmöte.
Torsdag 19 januari
Arbetet med att ta fram Socialdemokraternas och Vänsterpartiets planeringsdirektiv pågår för fullt. I
planeringsdirektivet presenteras partiernas övergripande och konkretiserade mål för kommunen och deras
budgetplanering kopplat till detta. Under torsdagens möte diskuterar kommunråden och representanter från
Vänsterpartiet de konkretiserade mål som ska vara med i planeringsdirektivet som presenteras i maj i år.
Fredag 20 januari
Fredagen ägnas åt möte kring kommunens omvärldsbevakning. Under mötet presenteras kommunens
egen så kallade OPUS-rapport kring omvärldsbevakning. Dessutom får deltagarna ta del av SCB:s
medborgarundersökning för hösten 2011 och undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. Därefter
finns möjlighet att ställa frågor kring omvärldsbevakning till kommunens så kallade målsamordnare.
Målsamordnarna har hand om var sitt av kommunens nio olika målområden (till exempel Bygga och bo,
Demokrati och dialog och Uppleva och göra).

Lördag 21 januari
Wigforssföreningen håller årsmöte som denna gång handlar om näringslivsutveckling. Båda kommunråden
deltar.
”Allting hänger ihop. Privat och oﬀentlig sektor. Trygghetslagstiftning, utbildning och sociala förmåner samhör
med företag som utvecklas i produktion av varor och tjänster. Sparande, konsumtion, finansiella institutioner,
investeringar, legala system, utbildning och så vidare hänger också ihop. Hur kan målen för delarna bättre förenas
för gemensamma framsteg?”
Så står det formulerat i inbjudan till Wigforss-seminariet med rubriken ”Företagande och välstånd”. Mer
information om dagen hittar du på föreningens hemsida wigforss.org.

Ernst Wigforss

Unikt tillfälle att diskutera Halmstads
kommuns näringslivsfrågor
Just nu har vi en unik chans att diskutera vad vi vill med kommunens näringslivspolitik. Vi Socialdemokrater
tycker att det är viktigare med innehållet och våra viljeinriktningar än att låsa fast oss i organisations- och
personfrågor. Kommunchefen Fredrik Geijer har ett uppdrag att föreslå direktiv för en översyn av kommunens
näringslivsarbete.
Målet är att Halmstads Kommun skall ha en organisation som skapar goda förutsättningar för att starta,
etablera och driva företag. Organisation skall kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till
företagande och ska arbeta efter devisen ” enkelt – snabbt- tydligt – rättssäkert.
Vi kommer på vårt möte med våra vice ordförande 23 januari att diskutera
dessa frågor. Vårt unika läge i Halmstad gör att vi har ett antal bra
förutsättningar. Då tänker jag på infrastruktur, geografiskt läge, strukturen
på befintligt näringsliv och sist men inte minst kommunens egen ekonomi.
En ekonomi som gör att vi själva kan göra vissa investeringar i
infrastrukturen.

”Målet är att Halmstads
kommun skall ha en
organisation som skapar
goda förutsättningar för
att starta, etablera och
Vi kommer också att diskutera hur vi kan bli bättre på att locka hit nya driva företag.”

etableringar. Ett område där vi nog kan bli lite bättre om vi vågar tänka nytt
och marknadsföra oss på ett bra sätt både nationellt och internationellt.
Sist men inte minst kommer vi att diskutera Halmstads kommuns sätt att dels ge god service och dels ha ett
gott bemötande av vårt näringsliv.
Som ni förstår så tar vi Socialdemokrater dessa frågor på största allvar där vi vill diskutera innehåll innan vi ritar
rutor och placerar in folk i dessa fyrkanter. Av den anledningen tycker vi det var synd att Kommunstyrelsens
ordförande så snabbt var ute i media med ”färdiga lösningar”. Sådana utspel skapar bara låsningar och ett
begränsat tänkande vad det gäller uppdraget.
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