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Måndag 24 september
Dagen inleds med möte kring branden i hamnen i helgen. Kommunråden med flera får då uppdaterad
information om läget.
Båda kommunråden har lunchmöte med Svenskt näringsliv på Trade center för informera sig om hur
situationen ser ut för företagarna i Halmstads kommun.
Aida Hadzialic har möte med Socialdemokraternas distriktsstyrelse under kvällen. De kommer bland annat
att diskutera läget i regionen, vinster i välfärden och studieverksamheten i distriktet.
Tisdag 25 september
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte och ska bland annat diskutera ökade livschanser för unga.
Senare har även kommunfullmäktige möte och innan dess samlas Socialdemokraternas
kommunfullmäktigegrupp för förmöte.
Onsdag 26 september
Anders Rosén har möte med kommunberedningen under hela dagen. Kommunberedningen
i Region Halland är ett organ för information, samråd och samverkan mellan Region Halland och Hallands
kommuner. Under mötet kommer man bland annat att ha uppföljningsmöte med samordningsförbundet
för att se över om syfte och mål med förbundet följs. Samordningsförbundet är ett samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland och kommunerna i Halland som syftar till att
myndigheterna tillsammans arbetar effektivare, samordnar och organiserar sig så att de personer som
behöver stöd från flera myndigheter får ett samlat stöd. Under kommunberedningens möte kommer man
bland annat även att diskutera framtidens hemsjukvård.
Aida Hadzialic åker till Kungsbacka och debatterar mot förbundsordförandena i de politiska
ungdomsförbunden. Debatten kommer att handla om jobb, skola och bostäder.
På eftermiddagen går båda kommunråden på invigning av näringslivsbolagets nya lokaler i Fattighuset.
Aida Hadzialic håller föredrag om kampanjarbete för en socialdemokratisk förening och andra intresserade i
Varberg.
Torsdag 27 september
Aida Hadzialic har styrelsemöte för Science park vilket är det första mötet med den nya styrelsen. Science
park är ett samarbete mellan Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad och Science Park Halmstads
företagarförening. Science park ska fungera som en växtplats för nya företag och erbjuder coaching,
utbildning, lokaler och stöd till företagare.
Anders Rosén har en tidningsintervju och fortsätter sedan till möte med Halmia för att diskutera framtiden.
På kvällen hålls styrelsemöte med Arbetarekommunen. De ska bland annat diskutera de kommande valen.
Kyrkovalet hålls om ett knappt år i september, europaparlamentsvalet hålls i juni 2014 och sedan, självklart
riksdags-, kommunal- och landstingsvalet i september 2014.
Aida Hadzialic fortsätter sedan till möte med Gustavsfält-Lineheds s-förening.

Fredag 28 september
Båda kommunråden är på kommunens jämställdhetsdag. Jämställdhetsdagen är en dag kring jämställdhet
och mångfald för alla kommunråd, personer som arbetar i kommunorganisationen med jämställdhetsfrågor
och samtliga chefer med personal- och verksamhetsansvar med flera.
I år inkluderas det pågående så kallade kulturprojektet i jämställdhetsdagen när Lena Langlet från Sveriges
kommuner och landsting pratar om resultatet från kommunens enkät om kultur och värderingar i Halmstad.
På eftermiddagen föreläser Gabriella Fägerlind om hur man kan lyckas skapa inkluderande organisationer
utifrån ett jämställdhets– och mångfaldsperspektiv, följt av Siri Wikander, HR-specialist från Axfood som
föreläser om hur Axfood lyckades bli ”årets mångfaldsföretag”.
Lördag 29 september
Aida Hadzialic beger sig åter till Varberg och är moderator på en utbildningsdag om kommunikation.
Söndag 30 september
Aida Hadzialic har styrelsemöte med Wigforssföreningen. Wigforssföreningen är en socialdemokratisk
förening inom Arbetarekommunen i Halmstad och uppkallad efter Halmstadpolitikern och före detta
finansministern Ernst Wigforss. Föreningen anordnar föreläsningar i Halmstad.

Folkbildning – helt avgörande för ett livslångt lärande
Rätten att lära sig under hela livet handlar om att människor ska ha möjlighet att fullvärdigt leva ett
innehållsrikt liv och kunna delta i demokratin.
Samhället och arbetslivet förändras hela tiden vilket innebär att vi människor måste ha nya verktyg för att
kunna navigera i en ny verklighet. Det måste finnas olika platser för lärande och olika sätt att lära sig på.
Bildning måste bli tillgänglig för alla och det måste finnas möjlighet att
utbilda sig genom hela livet.
”Vi tycker att rätten

till vuxenutbildning är

För att detta skall kunna göras krävs ett antal åtgärder. För det första
en självklar rättighet i
måste vi återställa de ekonomiska förutsättningarna för studier. Vi
måste se över studiemedelssystemet så att även äldre kan komma
ett demokratiskt samatt innefattas av ett stöd. Vi måste återupprätta den kommunala
hälle”.
vuxenutbildningen som kan bedrivas i Komvux regi men också av
folkhögskolor och studieförbund. Vi Socialdemokrater tycker att rätten
till vuxenutbildning är en självklar rättighet i ett demokratiskt samhälle. Vi vill ha en vuxenutbildning med
hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Så får vi ett demokratiskt och livskraftigt samhälle.
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