Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 6
Måndag 6 februari
Anders Rosén inleder veckan med möte på Samordningsförbundet i Halland. Myndigheten som startades
hösten 2010 är en finansiell samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Halland.
Samordningsförbundet syftar till att samordna resurser för att personer utanför arbetsmarknaden ska få stöd
i att få arbete. Under måndagsförmiddagen ska man diskutera samordningsförbundets kommande roll.
På eftermiddagen planerar kommunråden för den kommande veckan och diskuterar planeringsdirektiv.
Tisdag 7 februari
Under tisdagen har både kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) och kommunstyrelsen möte.
Förmiddagen ägnas åt KLU där man bland annat kommer att diskutera en jämställdhetskartläggning av
kultur - och fritidsnämndens verksamheter som gjorts med anledning av en Socialdemokratisk motion. Aida
Hadzialic menar att kommunen har kommit långt med jämställdhetsarbetet men det finns mycket kvar att
göra, vilket kartläggningen visar. Socialdemokraterna vill vidta åtgärder för att komma åt de problemen som
kartläggningen visar på.
På kommunstyrelsens möte kommer man bland annat att besluta om ett handlingsprogram för hållbara
transporter.
På kvällen går Anders Rosén på årsmöte för Fylleåns fiskevårdsområde.
Onsdag 8 februari
Anders Rosén är med i styrgruppen för ett projekt kring ”kultur och värderingar” som drivs i kommunen
i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projektet syftar till att mäta upplevelsen av
kommunens kultur och värderingar bland förtroendevalda, medborgare och medarbetare i kommunen.
I slutet av januari deltog både Anders Rosén och Aida Hadzialic i en stadsvandring ramen för projektet Stadens
hjärta – centrumutveckling i fokus. Aktiviteten handlade om att prata med näringsidkare i centrum för att få
reda på vad de vill ha för att kunna upprätthålla sin verksamhet och kunna utvecklas. Dessutom passade man
då på att bjuda in till det möte för företagare som nu hålls på onsdagkvällen på Scandic hotell.
Stadens hjärta är ett samarbetsprojekt mellan Halmstads kommun, Halmstads City och fastighetsägarna
Halmstad. Syftet med projektet är att skapa bättre samverkan mellan kommun och näringsliv för att kunna
utveckla och förbättra stadskärnans attraktivitet. På mötet under onsdag kväll kommer man att presentera
ett program för fortsatt utveckling av stadskärnan och de konkreta projekt som planeras i city.
På kvällen har Arbetarekommunen möte och Aida Hadzialic deltar.
Torsdag 9 februari
Torsdagen är för ovanlighetens skull en mötesfri dag där kommunråden har tid för lite av allt det
förberedelsearbete som krävs för arbetet.
Fredag 10 februari
Politikerna fotograferas för kommunens tidning Hjärtefrågor. Senare i vår kommer alla kommuninvånare i
Halmstad att få ett exemplar av specialutgåvan som fokuserar på politiska satsningar inom olika områden.

Politik för jobb åt unga
Ungdomsarbetslösheten är en av vår samtids största problem. Över en femtedel av alla unga saknar jobb,
vilket är djupt oroväckande.
Vi vet att ungdomsarbetslösen orsakas av bland annat matchningsproblem på arbetsmarknaden. Samtidigt
som alltför många saknar jobb blir det alltså allt svårare för arbetsgivare att hitta arbetskraft med
kvalifikationer som matchar deras behov.
Enligt rapporter från näringslivet har uppemot 70 % av företagen svårt att nyrekrytera och 20 % har fått
tacka nej till inkommande order på grund av rekryteringsproblem. Företagen anger då att det är svårt att
rekrytera personer med rätt arbetslivserfarenhet eller rätt utbildning. Arbetsförmedlingen bedömer också att
bristen på arbetskraft kommer att stiga inom alltfler näringsgrenar
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arbetsmarknaden; arbetskraften måste helt enkelt få rätt kvalifikationer för ökad
anställningsbarhet. Och kvalifikationer fås bland annat genom arbetslivserfarenhet.
Därmed bör unga arbetslösa i Hallands kommuner erbjudas jobb av kommunerna för att komma in på
arbetsmarknaden. Erfarenheten säger oss att när kommuner har anställt unga får den stora majoriteten av dem
jobb tämligen snabbt inom det privata näringslivet. Den arbetslivserfarenhet som kommunen ger blir helt
enkelt steget in på arbetsmarknaden.
Det finns många jobb som unga hade kunnat utföra i kommunerna. Exempelvis upprustning och byggande
av anläggningar och grönområden. Likaså behöver en generationsväxling förberedas inom flera kommunala
verksamheter. Yngre skulle därför kunna beredas traineetjänster inom tjänstesidan i kommunen. Vinsten
blir således tredubbel; unga får jobb, kommunen får arbeten utförda och näringslivets behov tillgodoses i
slutändan.
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