Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 10
Måndag 5 mars
Veckan inleds med möte med kommunens moderbolag Halmstad Rådhus AB.
Under hela veckan kommer Paulina från Sannarpsgymnasiet att praktisera hos Anders Rosén. Paulina går på
samhäll/ledarskapsprogrammet och kommer att följa kommunrådsvardagen med allt vad det innebär.
På eftermiddagen diskuterar Anders Rosén miljöfrågor med partikamraterna Tony Stané och Leif Grenlund.
Därefter möts Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp och sedan även fullmäktigegrupp för att diskutera
frågorna inför kommunstyrelsens möte på tisdagen.

Tisdag 6 mars
Kommunstyrelsen har möte hela dagen. Bland annat har Entreprenörsregionen, kommunberedningen och
kommunchefen informationspunkter med på dagordningen.

Onsdag 7 mars
Företagsbesök fyller onsdagen. Först ut är företaget Murningsarbeten. Sedan får Structab och C.W Ericssons
plåtslageri besök.
Företagsbesöken är en del i kommunrådens arbete som återkommer ofta. Socialdemokraterna i Halmstad
värnar mycket om det lokala näringslivet och vill gärna få in-put från alla de företag som redan etablerat sig i
kommunen för att höra deras åsikter om hur det är att bedriva företag i Halmstad.

Torsdag 8 mars
Näringslivsbolaget har möte.
På eftermiddagen informerar tjänstemännen som arbetar med det så kallade SMS-projektet om arbetet med
detta. SMS står för Sociala Aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen och syftar till att hitta nya sätt
att arbetare med medborgarinflytande. Information om hur långt man har kommit i projektet.

Fredag 9 mars
Anders Rosén avslutar veckan med en resa med HBK. Tillsammans ska de titta på fotbollsanläggningar i Växjö
och Kalmar.

Avslag på ansökan om socialbidrag ökar

I Dagens arena kan vi läsa att en av fyra kommuner avslår allt fler ansökningar om ekonomiskt bistånd, det
som förrut kallades socialbidrag, i jämförelse med hur det såg ut 2005.
I flertalet kommuner skjuter kostnaderna för ekonomiskt bistånd i höjden och kommunerna vittnar om
att allt fler människor kommer i kläm när de står utanför a- kassan. En förklaring är att när kostnaderna
blir höga försöker man att spara in på utbetalningarna genom hårdare krav och avslår då fler ansökningar.
Andra orsaker kan vara att det är relativt nya grupper som nu tvingas söka bistånd och som inte alltid vet
hur systemet fungerar.
Ekonomiskt bistånd är, till skillnad från a-kassan, ingen
trygghetsförsäkring, det är ett biståndsbeslut och samhällets yttersta
skyddsnät. Det innebär att du måste vara helt utan tillgångar och
kapital. Många av de nya ansökande grupperna kanske dock äger en
bostad eller en sommarstuga och måste i så fall sälja den först.

Hög arbetslöshet och sämre säkerhet
Orsakerna till ökningen av ekonomiskt bistånd är framför
allt den höga arbetslösheten och förändringarna av
socialförsäkringssystemet.

”Detta är det yttersta
beviset på Alliansens
misslyckande med den så
kallade arbetslinjen, där
Sverige som ett av EU:s
rikaste länder ändå har en
ungdomsarbetslöshet över
EU-snittet.”

2006 höjde Alliansregeringen kraftigt avgifterna till a-kassan. Dyrast blev det för de som tillhörde sektorer
där det är störst risk för arbetslöshet. Resultatet blev ett massivt avhopp från det trygghetssystem som
a-kassan innebär. För dem som ändå är kvar är reglerna för att beviljas a-kassa hårdare och endast ett fåtal
av alla arbetslösa får idag ut åttio procent av sin tidigare inkomst idag. De flesta arbetslösa tvingas att söka
”socialbidrag” som är förenat med helt andra villkor.
Vi måste börja diskutera orsakerna att fler och fler hamnar i beroende av ekonomiskt bistånd. För oss
Socialdemokrater är detta det yttersta bevisen på Alliansens misslyckande i den så kallade arbetslinjen, där
Sverige till exempel som ett av EU:s rikaste länder ändå har en ungdomsarbetslöshet över EU-snittet.
Att så många går långtidsarbetslösa är ett problem, inte enbart för den negativa utvecklingen av det
ekonomiska biståndet och de kostnader det innebär för samhället, utan även och mest för den enskilda
individen som kommer allt längre bort ifrån arbetsmarknaden. Detta är något vi vill ta tag i.
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