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Måndag 4 juni
Aida Hadzialic går på styrelsemöte på flygplatsen och har senare under dagen möte med Socialdemokraternas
distriktstyrelse.
Anders Rosén träﬀar Steningebor som inte vill ha en ny skola i Steninge. På kvällen är Anders Rosén på
invigning av nya lokaler på travet.
Tisdag 5 juni
Styrgruppen för kommunens kulturprojekt håller möte. Kulturprojektet handlar om att se vad Halmstadbor,
politiker och medarbetare i kommunen har för syn på andan i kommunen och hur man skulle önska att det
såg ut. Detta ska sedan ligga till grund för ett förändringsarbete där man jobbar med attityder i kommunen
för att förbättra servicen till invånarna och komma närmre det önskade tillståndet för Halmstads kommun.
Anders Rosén har möte med Socialdemokraternas gruppledare Ulla Winblad om Halmstads Socialdemokraters
partidag.
Aida Hadzialic jobbar med diverse uppgifter för partidistriktet.
Onsdag 6 juni
Under onsdag firar kommunråden nationaldagen.
Torsdag 7 juni
Aida Hadzialic åker till Stockholm och träﬀar partistyrelsen. Aida Hadzialic kommer att vara samtalsledare
för ett samtal mellan tidigare statsminister Ingvar Carlsson, tidigare statsråd Anna-Greta Leijon, SSU:s
förbundssekreterare Ellinor Eriksson och partisekreterare Carin Jämtin som ska handla om moderniseringen
av Socialdemokraterna.
Innovationsstaden har möte och Anders Rosén deltar. Innovationsstaden är ett samarbete mellan försvaret,
högskolan och kommunen. Under dagen kommer man bland annat att diskutera Halmstad som idrottens
kunskapsstad, om det finns möjlighet för kommunen och försvaret att ta emot praktikanter och gemensamma
utvecklingsmöjligheter mellan högskolan och kommunen.
Senare på dagen har Anders Rosén träﬀ med Oskarströms brukshundsklubb angående deras verksamhet.

Jobb och näringsliv för välfärd
Socialdemokraterna i Halland har ambitionen att lyfta jobb- och näringslivsfrågorna i vår region. För oss är
ekvationen enkel, jobb och näringsliv ger ekonomi som ger välfärd. Vår ansats är att till 2014 formulera ett
konkret jobb- och näringslivsprogram för Halland som vi ska presentera i god tid innan valet.
För det här ändamålet har Hallands partidistrikt bildat en särskild arbetsgrupp för jobb- och näringsliv.
Gruppen ska fram till valet träﬀa och samtala med viktiga röster för arbetslivet, såsom halländska företagare,
akademi, arbetsmarknadens parter, tankesmedjor, myndigheter, med flera. Underlaget som samlas in ska
användas i vår politik för att således spegla behoven och idéerna som uttrycks
”För oss är
under vår resa.
Gruppen består av socialdemokrater som jobbar med just dessa sakområden
såväl politiskt som civilt. Gruppen representerar hela Halland och har själva
bakgrunder både som arbetstagare och företagare. Likaså har de inblandade
verkat inom såväl det oﬀentliga som privata arbetslivet vilket torde ge oss en
bredd av referensramar.

ekvationen enkel jobb och näringsliv
ger ekonomi som
ger välfärd.”

Vi kan redan nu avisera några av frågorna gruppen tänker jobba med. Exempelvis ska gruppen titta på
infrastrukturen och kollektivtrafiken. Hur expanderar vi och skapar rörlighet på den halländska arbetsmarknaden?
Hur eﬀektiviseras kommunernas service- och tillståndshantering? Hur ökas anställningsbarheten för att lösa
matchningsproblemet på arbetsmarknaden där hög arbetslöshet och rekryteringsproblem möts i en paradox?
Hur kan vi vidare rekrytera fler företag till Halland och vilken roll spelar Halland som bästa livsplatsen för alla
i detta? Hur ska Halland dra nytta av den unika forskaranläggningen ESS som håller på att etableras i Lund?
Hur ska vi utforma vuxenutbildningen för att optimera till exempel branschomställningar? Vi vill likaså verka
för neutrala elpriser och generellt sett en bättre samverkan mellan kommunerna och regionen, näringslivet
och akademin.
Det nämnda är enbart några områden som är relevanta att lyfta fram och finna konkreta lösningar på. Under
tiden som vi jobbar kommer också en rad öppna möten att genomföras med syftet att öka dialogen kring
dessa så viktiga frågor. Vi vill också säga att alla är varmt välkomna att framföra sina idéer och synpunkter till
oss.
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