Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 13
Måndag 26 mars
Anders Rosén träffar skolledarförbundet och pratar om skolledarnas situation i Halmstads kommun.
Elever från italienska Asti kommer till rådhuset. Halmstads kommun samarbetar sedan ett par år tillbaka med
Asti kring bland annat utbildnings- och ungdomsfrågor, kultur, näringsliv och stadsplanering. Anders Rosén
ska träffa eleverna från Asti och prata om lokal demokrati.
Senare på eftermiddagen har Anders Rosén möte med Socialdemokraternas gruppstyrelse.
Aida Hadzialic har möte på flygplatsen. Det strategiska arbetet fortsätter med att stärka flygplatsens position
och styrelsen där Aida Hadzialic sitter är mycket aktiv i arbetet. Nu gäller arbetet inte bara hur Halmstadbor
ska ta sig inom Sverige och ut i världen utan hur Sverige och världen ska komma till Halmstad.
Tisdag 27 mars
En masterstudent från Förvaltningshögskolan i Göteborg intervjuar Anders Rosén om organisationsformer i
offentlig sektor.
Kommunstyrelsen håller möte och diskuterar bland annat resecentrum samt stöd till ungdomars internationella
engagemang.
Efter kommunstyrelsens möte fortsätter de båda kommunråden med möte med kommunfullmäktige. På
KF kommer man bland annat att diskutera S-motionen om att införa replik på allmänhetens frågestund.
Dessutom ska man ta eslut om ”Handlingsprogram för hållbara transporter”
Onsdag 28 mars
På onsdagen är det exakt 900 dagar till (kommunal)valet 2014. Socialdemokraterna bjuder in till presskonferens
på tema hållbarhet.
Under eftermiddagen filmas och fotas kommunråden. Detta kommer sedan att presenteras på Facebook (sök
på Socialdemokraterna Halmstad) bland annat.
På kvällen beger sig Anders Rosén till Furet-Frennarp s-förening för att prata aktuell politik.
Torsdag 29 mars
Under torsdagen får kommunråden besök av sina kollegor från Helsingborg. Under besöket kommer man bland
annat att diskutera ungdomsarbetslösheten och Helene Blomberg från Halmstads kommunala bostadsbolag
HFAB kommer att berätta om deras satsning på sommarjobb åt unga. Dessutom kommer projektledaren på
Najaden och en av ungdomarna som fått jobb i arbetsmarknadsprojektet kring renoveringen av fartyget och
pratar.
På eftermiddagen besöker sällskapet KRIS och pratar om trygghetsfrågor.
På kvällen har kommunråden träff med de socialdemokrater som sitter som vice ordföranden i kommunens
bolag.
Fredag 30 mars
Under fredagen har kommunråden möte med socialdemokraternas kommunala grupp.

Vi bygger för framtiden
På onsdag är det 900 dagar kvar till kommunalvalet 2014. En valdag där valresultatet kommer att bli
avgörande i många avseenden.
Miljöfrågorna är kanske det tydligaste området där de båda blocken skiljer sig åt.
Det är i det skenet som vi på onsdag presenterar våra idéer kring hur vi bygger det hållbara Halmstad.
För oss Socialdemokrater har boendet alltid spelat en huvudroll när det gäller att bygga stabila samhällen.
Boendet är helt avgörande för om en ort anses attraktiv eller inte. Senaste exemplet är ju gruvboomen i
Kiruna. En positiv utveckling inom gruvnäringern håller helt på att kapsejsa därför att det saknas boenden.
Saken blir ju inte bättre av statsministerns nonchalans avseende statligt stöd för bostadsproduktion.
Självklart innehåller vårt program satsningar på Öster där utvecklingen av bostadsområdets
strävan att komma närmre havet är en viktig del. Lika självklart är det för oss att vi under perioden ser praktiska
exempel på att områden eller delar av områden bebyggs med passiv/lågenergihus där energibesparande
åtgärder är en förutsättning för en klimatsmart stadsdel.
Infrastruktur är en annan hjärtefråga för oss. Vi står inför stora beslut i dessa frågor till exempel handlingsplan
för hållbara transporter och resecentrum. Vi prioriterar kollektivtrafik och cykelvägar och vill även underlätta
för den spårbundna trafiken och satsa på en ökad tågpendling. Detta känns helt rätt och modernt när vi i
framtiden bygger helt andra typer av samhällen med en annan infrastruktur.
Avslutningsvis vill vi lyfta fram det lokala näringslivets betydelse för miljöarbetet.
Det måste bli lättare att använda offentlig upphandling som smörjmedel i denna utveckling.
Dels därför att förbättra miljön men inte minst ur ett näringslivsperspektiv med lokala entreprenörer som
skapar lokala jobb.
En viktig förutsättning i denna utveckling är högskolan. Genom att högskolan kan initiera olika typer av
projekt eller forskning gör att vi blir mer konkurrenskraftiga som kommun.

Aida Hadzialic

Anders Rosén

Aida Hadzialic
aida.hadzialic@halmstad.se
035 – 13 73 69

Anders Rosén
anders.rosen@halmstad.se
035 – 13 73 06

www.socialdemokraterna.se/halmstad
Facebook: Socialdemokraterna Halmstad
twitter.com/sihalmstad

