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Måndag 1 oktober
I Gislaved har kommunen kommit långt med så kallad inkluderad undervisning. Med några få undantag är
elever mottagna i särskolan inkluderade i grundskolans ordinarie klassundervisning. Med utgångspunkt
i varje elevs behov och förutsättningar görs individuella lösningar där behovet av socialt umgänge med
jämnåriga kamrater vägs mot behovet av undervisning utanför klassens ram. Anders Rosén har lämnat in en
motion till Socialdemokraternas partikongress som just handlar om inkluderad undervisning och är därför i
Gislaved under förmiddagen för att se hur de jobbar.
Aida Hadzialic som sitter i styrelsen för Science park har möte med Science parks VD.
Under kvällen är Anders Rosén sedan på möte med Socialdemokraternas gruppstyrelse och båda
kommunråden har sedan möte med kommunstyrelsegruppen och kommunfullmäktigegruppen.
Tisdag 2 oktober
Anders Rosén har möte med Halmstad hamns VD Björn Alvengrip och får en lägesrapport om
sammanslagningen med Varbergs hamn, kallat Hallands hamnar.
Under hela dagen har kommunråden möte med kommunstyrelsen. Förutom en mängd remissyttranden
att ta ställning till kommer bland annat Hallands hamnar och ändringar i avgiftsreglementet för hemvården
diskuteras.
Under kvällen har Anders Rosén möte med HBK och Aida Hadzialic har möte med Västers s-förening där
hon ska prata om kommunens översiktsplan.
Onsdag 3 oktober
Aida Hadzialic sitter med som ersättare i SKL:s beredning för demokratifrågor och åker till Stockholm för
möte med beredningen under onsdag och torsdag. Bland annat ska beredningen jobba med vallagen
som utreder hur valsystemet ska se ut i framtiden. Frågor att diskutera är bland annat elektroniskt
röstförfarande och dess för- och nackdelar.
Torsdag 4 oktober
Vallås s-förening har aktiviteter för daglediga på torsdagarna och den här förmiddagen är Anders Rosén där
och berättar om det politiska arbetet i kommunen.
Under torsdagen fortsätter Aida Hadzialic med möte
Fredag 5 oktober
På fredagen är Aida Hadzialic tillbaks i Halmstad medan Anders Rosén åker på infrastrukturkonferens i
Helsingborg.
Aida Hadzialic ägnar sig bland annat åt att jobba med partiets kommunikationsfrågor under dagen.
Lördag 6 oktober
IF Centern har familje-och aktivitetsdag och Anders Rosén är där.

Jobb åt unga
Ingen under 25 år ska behöva gå arbetslös längre än sex månader. Det är något som vi Socialdemokrater i
Halmstad har kämpat för länge. I vårt jobbpaket ingår att erbjuda unga sommarjobb med avtalsenlig lön,
traineeplatser, praktikplatser, lärlingsplatser och utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov.
Nu får vi ett tydligt stöd från nationellt håll. Idag presenterade partiledningen en satsning som innebär
att ingen under 25 år ska vara arbetslös i längre än sex månader. Och förstås, sex månader är ett tak,
ambitionen är att unga ska arbeta eller studera mycket tidigare än så.
Arbetslösheten bland unga i Sverige är fortfarande oroväckande hög. Idag är den svenska
ungdomsarbetslösheten högre än i jämförbara europeiska länder - såsom Norge, Finland, Danmark,
Nederländerna, Tyskland och Österrike. Mest allvarligt är att långtidsarbetslösheten bland unga har ökat
kraftigt.
I Halmstad är över tusen unga idag arbetslösa, en ökning med drygt 23 procent jämfört med samma
period förra året. Allt fler tvingas också att leva på försörjningsstöd. Den största andelen av unga med
ekonomiskt bistånd är personer som kan jobba, men som är arbetslösa. Den största andelen av unga med
försörjningsstöd är personer som inte har fullvärdiga gymnasiebetyg. Förra året var det 22 procent av
Halmstads unga som inte hade fullföljt gymnasiet under fyra år. Därför krävs insatser för såväl utbildning
som för jobb.
Vi socialdemokrater vägrar acceptera att unga är arbetslösa. Med våra förslag ska ingen ung längre vara
arbetslös mer än sex månader.
Vi föreslår en mängd åtgärder som sammantaget innebär att alla unga under 25 år som är arbetslösa får
antingen arbete eller utbildning.
1. För det första vill vi införa ett utbildningskontrakt för unga utan fullgjord gymnasieutbildning.
2. För det andra vill vi brett satsa på yrkesintroduktionsjobb. Inom dessa ges unga nyanställda ges
möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket.
3. För det tredje vill vi brett satsa på kunskap. Vår ambition är att attackera rekryteringsgapet.
Totalt vill vi skapa mer än 35 000 nya jobb och utbildningsplatser för unga i Sverige, utöver regeringens
förslag. På kort sikt minskar vi den höga arbetslösheten. På lite längre sikt underlättar vi den
generationsväxling som kommer att äga rum på arbetsmarknaden.
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