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Måndag 20 augusti
Aida Hadzialic inleder veckan med möte med Halmstad Rådhus AB som bland annat diskuterar Hallands
hamnar.
På kvällen är det möte med socialdemokraterna som sitter som vice ordföranden i nämnder och bolag. Bland
annat ska man diskutera differentierade fjärrvärmetaxor, lokalöversyn inom barn-och fritidsförvaltningen och
en fritidsgård i Oskarström.
Senare under kvällen har distriktstyrelsen för Socialdemokraterna möte och Aida Hadzialic deltar.
Tisdag 21 augusti
Kommunstyrelsens ledningsutskott där såväl Anders Rosén som Aida Hadzialic sitter håller heldagsmöte.
Bland annat kommer man att diskutera en s-motion om att återinföra det hemvårdsbidrag som togs bort i
november förra året. Hemvårdsbidraget är en frivillig insats för kommunerna och togs bort när budgetramen
minskades.
På kvällen åker Aida Hadzialic till Varberg och träffar Hallands socialdemokraters relativt nystartade jobboch näringslivsgrupp som hon leder Tillsammans ska de bland annat diskutera infrastruktur och hur en god
rörlighet i Halland ger en välmående arbetsmarknad.
Onsdag 22 augusti
Anders Rosén åker till Malmö och mässan Kommek där semnarierna lägger tonvikten på ekonomi och
styrning. Rosén kommer bland annat att gå på seminarium kring arenabyggen och ekonomisk realism och
hur kommuner skulle kunna fondera pengar i goda tider till sämre tider.
Aida Hadzialic deltar samtidigt på boendedemokratidagarna i Andersberg som även fortsätter under
torsdagen. Under kvällen träffar Aida Hadzialic Halmstads socialdemokraters verkställande utskott för att
planera inför hösten.
Torsdag 23 augusti
Anders Rosén går på andra dagen av mässan Kommek och Aida Hadzialic deltar i andra dagen på
boendedemokratidagarna.
Fredag 24 augusti
Under fredagen är Aida Hadzialic i Stockholm på mässan Swedish American Life Science Summit. Evenemanget
innehåller paneldiskussioner och presentationer med ett flertal framstående företagsledare och andra
representanter i hälso- och näringslivsfrågor.
Söndag 26 augusti
Stefan Lövéns sommartal sänds på storbildsskärm på Stora torg. Politiker finns på plats däribland Anders
Rosén och Aida Hadzialic.

Ett livskraftigt näringsliv - centralt för Sveriges
välstånd
Att företag kan växa är helt centralt för Sveriges välstånd. Under de senaste 20 åren har de flesta nya jobben
skapats inom små och medelstora företag. Om den utvecklingen ska fortsätta är det viktigt att nya och växande
företag ges så bra stöd som möjligt.
I hela Halland, och inte minst i Halmstad, går det åt fel håll. Varslen duggar tätt, det är en missmatchning på
arbetsmarknaden och neddragningar i utbildningen försämrar anställningsbarheten. Det borgerliga styret i
Halmstad står handfallet och utan idéer.
Flera undersökningar visar att många företagare har svårt att dra till sig investeringskapital, vilket bromsar
deras utveckling. Vi socialdemokrater är bekymrade över den borgerliga regeringens passivitet inför detta
problem.

”För oss socialdemokrater
företagens villkor
inget särintresse, utan
För det första vill vi skapa en statlig riskkapitalfond med ett särskilt fokus en helt avgörande fråga
på innovativa små och medelstora företag. Fonden ska stötta företag i den för Sveriges välstånd och
tidiga, och så viktiga, utvecklingsfasen innan det är möjligt att stå på egna utveckling. ”
Därför föreslår vi tre insatser som skulle förbättra tillväxtmöjligheterna för är
mindre företag med goda idéer.

ben.

Vi vill också, i dialog med näringslivet, genomföra en kartläggning av hur kapitalförsörjningen för små och
medelstora företag egentligen ser ut. Vi tror nämligen att de olika aktörerna på området skulle kunna
samordnas på ett betydligt smartare sätt än i dag.
Vårt tredje förslag går ut på att stärka de ekonomiska incitamenten för investeringar i onoterade bolag. En
lösning kan vara att koppla en skattereduktion till den typen av investeringar – ett så kallat riskkapitalavdrag.
För oss socialdemokrater är företagens villkor inget särintresse, utan en helt avgörande fråga för Sveriges
välstånd och utveckling. Många av de företagare som vi träffar pekar på tillgången till kapital som en av de
viktigaste faktorerna för ett bra företagsklimat. Vi är övertygade om att företagens problem måste tas på
allvar och leda till verkningsfulla åtgärder. Sverige har inte råd att låta fler goda företagsidéer gå till spillo.
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