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Måndag 23 januari
Anders Rosén och Aida Hadzialic håller i möte med alla Socialdemokraterna som sitter som vice
ordföranden i kommunens nämnder och bolag samt S ledamöter i kommunstyrelsen. Under mötet kommer
gruppen bland annat att diskutera den utredning om näringslivsarbetet i kommunen som presenterades för
ett tag sedan och vad Socialdemokraterna vill med näringslivsfrågorna i kommunen. Dessutom diskuterar
man kommande planeringsdirektiv med budget och då framför allt konkretiserade mål kring olika så kallade
målområden som till exempel Uppleva och göra, Bygga och bo samt Näringsliv och arbete.
På kvällen träffar Aida Hadzialic föreningen för anhörigvårdare för att prata om besparingarna och Femklöverns
beslut om att inte längre ge ekonomiskt stöd till anhöriga för att vårda sina nära och kära. Under kvällen håller
även Socialdemokraternas distriktstyrelse möte.
Tisdag 24 januari
Båda kommunråden deltar på stadsvandring som hålls inom projektet Stadens hjärta -centrumutveckling i
fokus. Projektet handlar bland annat om att försköna och tillgängliggöra stadskärnan. Socialdemokraterna
tycker att de är viktigt att utveckla en attraktiv stadskärna som sätter Halmstad på kartan och som kan bidra
till att företagarna i centrum får en lönsam verksamhet. Partiet har många förslag kring stadsutvecklingen.
Det handlar bland annat om att rusta upp torgen och Bastionen, att utveckla Folkparken och att staden ska
”vända ansiktet mot Nissan”. Läs mer om stadsvandringen på Halmstads kommuns hemsida.
På eftermiddagen träffar båda kommunråden Badmintonklubben på Andersberg och därefter Kurdiska
fotbollsföreningen.
Onsdag 25 januari
På förmiddagen besöker Aida Hadzialic eleverna på IVIK-programmet på Sannarpsgymnasiet. IVIK är en
introduktionskurs för invandrare inom det individuella programmet. Det är elever mellan 16-20 år som inte
har tillräckliga kunskaper i svenska för att börja på ett nationellt gymnasieprogram.
På eftermiddagen går kommunråden på företagsbesök.
Torsdag 26 januari
Kommunråden har möte med Halmstads näringslivsbolag (HNAB) innan de beger sig på möte med Kommunala
gruppen.
Kommunala gruppen är en sammanslutning som består av Socialdemokratiska riksdagsledamöter, regionråd
och kommunråd. Tillsammans diskuterar de övergripande frågor och försöker samordna politiken på alla
nivåer. Under mötet som pågår under två dagar kommer man bland annat att diskutera strategier för att
skapa fler jobb.
Fredag 27 januari
Kommunala gruppen fortsätter sitt möte.
Lördag 28 januari
Varje lördag klockan 14-16 kommer Socialdemokraterna att finnas i caféet på Stadsbiblioteket för att prata
politik med de som vill. På lördag är bland andra Aida Hadzialic på plats för att prata med Halmstadsborna.
Söndag 29 januari
SSU har kommunårskonferens och Aida Hadzialic deltar.

Privatisera inte vuxenutbildningen
Äldreboenden, hemtjänst, skolor, kultur, gruppboenden, handikappomsorg, med mera är numera till salu i
Halmstads kommun. Vi varnade redan förra året för att Halmstad höll på att dränkas av en privatiseringsvåg
och nu besannas vår farhåga.
Nu senast har M bestämt sig för att sälja ut vuxenutbildningen. Vi socialdemokrater har vid flera
tillfällen försökt stoppa privatiseringen av vuxenutbildningen men M-koalitionen har idogt drivit igenom
konkurrensutsättningen.
Som vid andra privatiseringar beklagar vi utvecklingen. I fallet med
vuxenutbildningen är vi särskilt bekymrade, dels för att ännu en
välfärdsverksamhet drabbas av allvarliga skatteläckor, dels för att den är ett
viktigt verktyg vid branschomställningar på arbetsmarknaden. Sverige har idag
historiskt stora matchningsproblem där alltfler företag vittnar om svårigheten
att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Detta samtidigt som arbetslösheten
är hög.

”Ännu en verksamhet
drabbas av allvarliga
skatteläckor”
”Istället för att sälja
ut vuxenutbildningen
vill vi ge den mer
resurser”

Istället för att sälja ut vuxenutbildningen vill vi socialdemokrater ge den mer
resurser för att klara av alla branschomställningar. Detta är särskilt viktigt nu när vi väntar ännu en finansiell
kris och behöver vara redo att underlätta människors övergång från jobb i en bransch till en annan.
Rapporter och dokumentärer har hela hösten bekräftat vår syn på att privatiseringar skadar välfärden.
Det vore därför klargörande om Alliansen motiverade varför ännu en central välfärdsverksamhet som
vuxenutbildningen säljs ut?
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