Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 12
Måndag 19 mars
Aida Hadzialic träffar pensionärer och hemvårdare för att prata om Hemvårdsnämndens verksamhet.
Träffen hålls på Alla hjärtans hus. Bland annat kommer man att diskutera anhörigvården och
privatiseringarna inom hemvården.
Anders Rosén träffar lokala byggherrar under förmiddagen. Kommunråden håller sedan i en träff med
Socialdemokraternas vice ordförande om budgetfrågor. Detta är en del av det omfattande arbete som görs
med planeringsdirektiv med budget som presenteras 25 maj.
Anders Rosén agerar mötesordförande för Hyresgästföreningen.
Tisdag 20 mars
Aida Hadzialic träffar Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent på socialförvaltningen. För att prata om
kommunens arbete kring personer med funktionsnedsättning.
Anders Rosén träffar en medborgare och pratar om utveckling av Folkparken.
Kommunråden har budgetträff med partikamraterna Rose-Marie Henriksson och Gullvi Johansson samt
Tania Bengtsson och Mariann Norell från Vänsterpartiet.
Onsdag 21 mars
En smed i Halmstad har fått det tunga uppdraget att utforma och smida en jättelik ros i järn till minne av
offren på Utöya. Projektet är initierat av Norges statsminister Jens Stoltenberg och bedrivs inom ABF:s
verksamhet. Anders Rosén sitter med i styrgruppen för projektet och har möte med ABF om järnrosen
under onsdag förmiddag.
Anders Rosén fortsätter sedan dagen på Hallands partidistrikt med den så kallade skolgruppen.
Socialdemokraterna har 26 partidistrikt i olika län där man samverkar kring frågor som går över
kommungränserna. Under onsdagen diskuterar Hallands partidistrikt skolfrågor.
Torsdag 22 mars
Torsdagen inleds för Anders Rosén med besök av medborgare som vill prata om Najaden.
Därefter fortsätter både Anders Rosén och Aida Hadzialic på företagsbesök.
Anders Rosén har sedan möte med Handikapprådet.
Fredag 23 mars
Veckan avslutas för båda kommunråden med möte med företagsgruppen ”Stora företag”.
Anders Rosén har möte med styrgruppen för kommunens projekt om att utveckla kultur och värderingar.
Femhundra Halmstadbor har nu svarat på enkäten om hur de uppfattar och skulle önska att ”andan” var
i kommunen. Nu inväntas svar från politiker och kommunens medarbetare innan kommunen får fram
resultatet och kan jobba vidare på att utveckla kommunens verksamheter efter det som har kommit fram i
undersökningen.

En aktiv näringspolitik för fler jobb
Fler jobb är Sveriges största tillgång. När alla har ett jobb och när människor trivs och utvecklas i arbetslivet blir Sverige rikare. Med fler i arbete kan vi finansiera utbildning, vård och omsorg för alla.
Den självklara utgångspunkten för hållbar tillväxt och fler jobb är ordning och reda i statsfinanserna. Men
en stark ekonomi är inte tillräckligt, vi behöver också en aktiv näringspolitik med fler och växande företag
som skapar efterfrågan på arbetsmarknaden, och en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik som
rustar människorna så att de kan ta de nya jobben när de växer fram.
Det som andra länder gör billigare ska vi göra bättre. Sverige ska konkurrera med kunskap och innovation –
inte med sänkta löner och dåliga arbetsvillkor.
Det krävs aktiva åtgärder för att bygga ett näringsliv som står sig starkt i den internationella konkurrensen.
Vi behöver stärka samverkan mellan högskola och näringsliv. Vi behöver bättre och effektivare tillgång till
riskkapital. Vi behöver återigen ta tag i samverkan och dialog mellan näringsliv och politik. Sverige är ett
litet land, och vi måste hålla ihop.
Också inom näringspolitiken bygger vi Sverige starkast tillsammans.
Ett välmående näringsliv i landet ger ett välmående Halmstad. För varje företag som startas eller växer,
skapas fler jobb och enskilda drömmar kan förverkligas. Alla företag är viktiga, stora som små.
I Halmstad behövs en rad konkreta åtgärder för ett bättre näringslivsklimat. Infrastrukturen behöver
förbättras genom bättre kommunikationen in till kommunen, såväl söder- som norrifrån. Ytan av
etableringsklar mark måste öka, för att snabbt kunna tillmötesgå
näringslivets behov.
Kommunens service gentemot företag ska ha hög kvalitet, inte minst vid handläggning av tillstånd och
liknande ärenden. Ett näringslivsområde med kunskapsbaserade företag och huvudkontor bör skapas runt
högskolan.
Dagens företagsinkubator Science park (som ägs att kommunen, högskolan och näringslivet) ska breddas
till att omfatta alla branscher, men även gymnasiestudenter som driver företag. Entreprenörskap bör även
introduceras för årskurserna 6-9. Likaså bör sommarlovsentreprenörerna uppmuntras.
Kommunens upphandlingsförfarande ska ses över för att bättra förutsättningarna för små- och medelstora
företag i Halmstad. Kommunen ska vidare aktivt rekrytera företagsetableringar till Halmstad. Rekryteringen
bör riktas mot både befintliga företag och lärosäten som forskningscentret ESS i Lund.
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