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Halmstad, vecka 41
Måndag 8 september
Anders Rosén inleder veckan med en heldagsworkshop för utvecklingen av Getinge.
Workshopen är en del i projektet Framtid Getinge som är ett pilotprojekt inom EU-projektet SMS - Sociala
aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen. Projektet ska tydliggöra de sociala frågornas roll i
samhällsbyggnadsarbetet. Syftet med arbetsformen är att flera olika parter ska jobba tillsammans för att
utveckla Getinge. Till workshopen kommer, förutom politiker, bland annat representanter från skolan,
boende, näringsliv, BVC, Getinges samhällsförening, HFAB och teknik- och fritidsförvaltningen. Inför
workshopen har sjuttio boende och verkande i Getinge fått ge sin bild av Getinge idag och i framtiden.
Aida Hadzialic jobbar med kommunikations- och organisationsfrågor under dagen. Inom kort kommer hon
att lansera en egen blogg.
Tisdag 9 september
Anders Rosén sitter i juryn för Årets entreprenör, ett pris som delas ut från kommunen varje år till en
näringsidkare i Halmstad som har utmärkt sig särskilt. Under tisdagen har de möte. Anders Rosén träffar
därefter Arbetarekommunens ordförande om mötesplanering inför 2013.
Aida Hadzialic har sammanträde med styrelsen för Halmstads flygplats. Därefter fortsätter hon till möte
med föreningsrådet som är ett forum för alla ordförandena i de socialdemokratiska föreningarna i
Halmstad.
Onsdag 10 september
Socialdemokraterna i Halmstad tycker att det är viktigt med erfarenhetsutbyte och samarbete över
kommungränserna och har under onsdagen möte med de socialdemokratiska kommunalråden från Laholm
och Hylte.
Aida Hadzialic har även arbetsmöte med Science Parks styrelse där den framtida inriktningen för Science
Park ska diskuteras. Science Park ska fungera som en växtplats för nya företag och erbjuder coaching,
utbildning, lokaler och stöd till företagare. Science Park är ett samarbete mellan Halmstads kommun,
Högskolan i Halmstad och Science Park Halmstads företagarförening.
På kvällen är Aida Hadzialic på medlemsmöte med de socialdemokratiska kvinnorna i Halmstad.
Socialdemokraternas partidistrikt har en skolgrupp som Anders Rosén sitter med i. Skolgruppen träffas
under onsdagen i Falkenberg för att diskutera en gemensam regional skolpolitik.
Torsdag 11 september
Anders Rosén och Aida Hadzialic går på Guldmorgon arrangerad av Halmstads Näringslivsbolag (HNAB).
Denna gång handlar frukostseminariet om samarbete mellan skola, näringsliv och arbetsmarknad med
fokus på tillväxt och utveckling. Föredragen hålls av ett flertal olika representanter från såväl skolan som
näringslivet och handlar bland annat om entreprenörskap i skolan.
Under förmiddagen tar Aida Hadzialic emot besök från Högskolan i Halmstad. Under kvällen håller
representantskapet möte där de bland annat kommer att diskutera kommande motioner och både Aida
Hadzialic och Anders Rosén deltar.
Fredag 12 september
På fredagen har Anders Rosén och Aida Hadzialic presskonferens tillsammans med Socialdemokraternas
näringspolitika talesperson i riksdagen, Jennie Nilsson.

Kunskap och arbete bygger Sverige och Halmstad
- En budget för fler jobb och bättre utbildning

I onsdags presenterade Magdalena Andersson (S), finanspolitisk talesperson, den socialdemokratiska
budgeten för Sverige. Ledorden var ekonomi, full sysselsättning, näringsliv och skola. Vi socialdemokrater
i Halmstad vill härmed belysa vad denna budget – och i förlängningen en socialdemokratisk regering –
hade inneburit för Sverige och Halmstad.
God ekonomisk hushållning är grunden för hela landets välmående. Socialdemokraterna står fast vid det
finanspolitiska ramverket som vårt parti har byggt och som har säkrat Sveriges goda offentliga finanser. Vi
socialdemokrater vet att ramverket är ryggraden som ger ekonomisk stabilitet och långsiktighet vilket i sin
tur möjliggör välfärd.
Socialdemokratins mål är full sysselsättning. Målet nås genom tillkomsten av
fler jobb och en rad offensiva förslag presenteras för att främja nyanställningar.
Exempelvis föreslås en halvering av sjuklöneansvaret, där vi redan hört
företagare i Halmstad beskriva detta som den mest angelägna reformen
för att de ska nyanställa. Här är dock den socialdemokratiska politiken till
skillnad från moderaternas belånade politik fullt finansierad enligt statens
budgetregler.

Socialdemokraternas
nationella politik
förstärker det jobbpaket för unga som
(S) i Halmstad vill
genomföra

När företag efter företag i Halmstad varslar och vår kommun sjunker som en sten från plats 41 till 250 i
företagsrankningen uppskattar vi att Stefan Löfven och Magdalena Andersson presenterar en politik för just
nyanställningar.
Vi välkomnar också att den socialdemokratiska centrala politiken är offensiv mot rekryteringsgapet på
arbetsmarknaden – vilket också benämns som ett brännande problem. Precis som i resten av Sverige
råder en paradox i Halmstad där många vill nyanställa utan att hitta rätt kvalificerad arbetskraft.
Samtidigt som arbetslösheten är hög, särskilt bland unga. Vårt parti riktar därför resurser till att ge
unga arbetslivserfarenhet genom kommunala och regionala jobb samt utbildning som matchas till
rekryteringsbehovet. Detta förstärker dessutom det jobbpaketet för unga som (S) i Halmstad vill genomföra.
Vi vill avrunda med att lyfta skolan. All forskning visar att investeringar i lärarna ger högre skolresultat.
Socialdemokraterna centralt finansierar därför kompetensutveckling som öppnar karriärmöjligheter för
lärarna.
Därjämte finansieras bland annat minskning av stora klasser i lågstadiet och läxhjälp till alla elever. Det är
viktigt att barnen får goda kunskaper i tid för att klara sig väl genom hela skolgången.
Vi har sagt det sedan förut men vi säger det igen, kunskap och arbete bygger Sverige och Halmstad.
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