Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 22
Måndag 28 maj
Kommunrådens vecka inleds med möte med Socialdemokraternas kommunstyrelseledamöter och därefter
med kommunfullmäktigeledamöterna från partiet.
Anders Rosén har lunchmöte med Anna Hammarlund från Kattegattsgymnasiet och Da Vinci-programmet
om minifullmäktige. De har arrangerat fullmäktigerollspelet där elever skriver motioner i flera år och
funderar på hur det kan utvecklas ytterligare.
Kommunråden har haft ett mycket intensivt arbete med bland annat budgeten de senaste veckorna
och tar nu tag i en mängd arbetsuppgifter. Det är bland annat ett flertal ärenden som ska tas upp på
kommunstyrelsens möte under morgondagen som ska jobbas igenom.
Tisdag 29 maj
Kommunstyrelsen har möte under hela dagen och det är en välfylld agenda. Bland annat kommer man att
rösta om budgetförslagen.
Aida Hadzialic har styrelsemöte med S-kvinnor på kvällen.
Onsdag 30 maj
Anders Rosén går på den så kallade Tylösandsveckan. Tylösandsveckan är ett nationellt arrangemang
som innefattar fristående större konferenser och mindre seminarier inom områden som berör oﬀentlig
verksamhet. Bakom arrangemanget står Regionförbundet södra Småland.
På kvällen deltar Anders Rosén på IF Metalls fackliga möte.
Aida Hadzialic jobbar med partiets hemsida för att lyfta den ytterligare.
Torsdag 31 maj
Halmstads näringslivsbolag har styrelsemöte och båda kommunråden deltar.
Aida Hadzialic beger sig till besök på Hallägraskolan. Ett viktigt inslag i kommunrådens arbete är att komma
ut i kommunens verksamheter och få inblick i hur man jobbar på olika ställen genom att träﬀa personalen
och till exempel elever och vårdtagare.
Båda kommunråden träﬀar sedan Karolina Davidsson, VD för Halmstads Näringslivs AB.
Fredag 1 juni
Fredagen ägnas åt att komma ikapp med allt arbete som fått läggas åt sidan under en hektisk period.
Lördag 2 juni
Andersbergsfestivalen bjuder på mängder med händelser och kommunråden besöker evenemanget.

Vi tar ansvar för Halmstad
I slutet på förra veckan presenterade vi vårt budgetförslag för 2013-2015. Vi har under hösten och våren
fört många samtal med oﬀentliga och privata arbetsplatser, företag, föreningar och andra som har berättat
vad de ser att kommunen har för förtjänster och brister. Dessa samtal har varit ovärderliga för vårt
budgetarbete. Nu är vi klara och presenterar en budget som fokuserar på jobb, företagande, välfärd och
miljö.
Tillkomsten av fler jobb är vår främsta prioritet. Med tanke på det allvarliga läge som svensk ekonomi
befinner sig i är det nödvändigt att kommunen tar ansvar för att minska arbetslösheten, särskilt bland unga.
Vi strävar efter full sysselsättning bland unga och vill att kommunen ska skapa trainee-och praktikplatser,
erbjuda sommarjobb och jobbskapande arbetsmarknadsprojekt. Dessutom vill vi anställa en rekryterare
på heltid, ge bättre förutsättningar för företagande och öka anställningsbarheten genom utbildningar som
matchar arbetsmarknadens behov. Med fler i jobb får vi även ökade skatteintäkter och minskade utgifter
för bidrag.
Kommunen står även inför en enorm generationsväxling när en stor del av personalen snart går i pension.
Vi har därför ytterligare en anledning att arbeta för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill
att kommunen ska erbjuda goda anställningsvillkor med rätt till heltid och möjlighet till deltid.
Vi vill skapa trygga anställningsförhållanden och ta vara på personalens kunskap och erfarenhet i
organisationen.

Aida Hadzialic och Anders Rosén tillsammans med Mariann Norell från Vänsterpartiet när de presenterade sitt budgetförslag på Sturegymnasiet i fredags. Även Tania Bengtsson från Vänsterpartiet har varit
med i kärngruppen som jobbat med budgeten.

”För oss är det centralt med en gemensamt
finansierad och kvalitativ välfärd. ”
För oss är det även centralt med en gemensamt
finansierad och kvalitativ välfärd. Vi satsar därför bland
annat på bättre äldreomsorgen. Äldre ska mötas med
respekt och tilltro. Det finns äldre som behöver vård
dygnet runt, medan andra mest är i stort behov av socialt
umgänge och mötesplatser. Därför vill vi satsa på både
ökad bemanning inom vården och kultur och sociala
mötesplatser för äldre. Kommunens omsorg ska omfatta
alla.
Vi måste även jobba för en hållbar utveckling och sänka
våra koldioxidutsläpp. Trafiken står för nästan hälften av
koldioxidutsläppen och det är därför ytterst angeläget att
ändra våra resvanor. För att skapa ett hållbart resande
behöver många ersätta bilen med kollektivtrafik eller
cykel. För att uppmuntra till denna omställning och
belöna dem som redan idag åker kollektivt vill vi sänka
taxorna på bussresor. Med ett så kallat tusenkronorskort
ska man kunna åka med kollektivtrafiken i Halmstad
under ett helt år för tusen kronor.
Vi värnar en hållbar utveckling och den röda tråden
genom hela budgeten är att vi tar ekonomiskt och socialt
ansvar för Halmstad.
Planeringsdirektivet finns att läsa i sin helhet på kommunens webbplats: http://bit.ly/Jwv8AZ
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