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Måndag 15 oktober
Kommunens moderbolag Halmstad rådhus AB har möte under förmiddagen där båda kommunråden deltar.
På eftermiddagen tar Aida Hadzialic hand om en tysk skolklass som är på besök i Halmstad.
Dessutom hålls möte med Socialdemokraternas vice ordföranden under eftermiddagen. Mötet denna gång
har inriktning på kommunikationsfrågor.

Tisdag 16 oktober
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte. Anders Rosén, Aida Hadzialic och Michael Svensson deltar
och bland annat kommer kommunens näringslivsutredning diskuteras.
Under kvällen har Anders Rosén möte med Fylleåns fiskevårdsområde.

Onsdag 17 oktober
Socialdemokraterna har ett antal olika arbetsgrupper för olika politikområden. Under onsdagen träffar
Aida Hadzialic och övriga i Hallands socialdemokraters jobb och näringslivsgrupp näringslivschefen och
kommunalråden i Markaryd och pratar om deras effektiva tillståndshantering.

Torsdag 18 oktober
Möte med Halmstads näringslivs AB (HNAB) inleder dagen för Aida Hadzialic och Anders Rosén.
Anders Rosén fortsätter sedan till öppet hus på AJ produkter och därefter möte med Socialdemkoraternas
representanter i Hemvårdsnämnen.
Aida Hadzialic besöker Vallås socialdemkoratiska förening.

Fredag 19 oktober
Aida Hadzialic åker till USA med Sveriges kommuner och landstings demokratiberedning där hon är invald.
Beredningen ska titta på hur arbetet med presidentvalet, som hålls 6 november i år, fungerar. Beredningen
ska bland annat titta på elektroniskt röstningsförfarande som påbörjats i USA och som ska utredas i Sverige.
Dessutom kommer beredningen undersöka hur kampanjorganisationerna jobbar inför valet.

Ett bra företagsklimat betyder också välfärd
Halmstad sjunker djupt från plats 41 till plats 250 i en färsk näringslivsrankning av Företagarna. Det är
ett enormt ras som bekräftar vår bild av en tämligen uddlös näringspolitik som präglar både Halmstad
och Sverige. Samtidigt gläds vi åt att socialdemokratiskt styrda Norbergs kommun korades till årets
företagarkommun i samma rankning.
Enbart under det senaste året har varslen duggat tätt i Halmstad och Halland. Stora företag och regionala
flaggskepp som Albany International, Pilkington, Getinge, Lokaldelen med flera har aviserat uppsägningar.
Totalt handlar det om ca 250 anställda som varslats hittills i år.
I andra änden har vi små- och medelstora företag i kommunen som vill växla upp men saknar som oftast
riskkapital eller humankapital. Särskilt det sistnämnda manifesteras som ett rekryteringsgap där företag vill
nyanställa men har svårigheter att finna arbetskraft med matchande kvalifikationer.
På det nationella planet har vi presenterat en näringspolitik som generellt ska stärka företagarnas
förutsättningar. Vi halverar sjuklöneansvaret för att ge företagare ekonomi att nyanställa. Vi sänker av
samma skäl bolagsskatten, men vår politik är fullt finansierad till skillnad från Moderaternas lånade
skattesänkning som skuldsätter Sverige. Vi finansierar också bättre tillgång till riskkapital och ger
mer resurser till forskning och innovationer. Det här ger nya tjänster och produkter vilket expanderar
arbetsmarknaden.
Här i Halmstad har socialdemokratin också ett företagspaket som vi vill sjösätta omedelbart 2014.
Inriktningen är framför allt tillkomsten av fler jobb och anställningsbarhet av arbetskraften. När det kommer
till anställningsbarheten vill vi exempelvis ge Halmstads unga jobb som ger arbetslivserfarenhet eller
utbildning som matchas till yrken med rekryteringsbehov. Därmed dämpas arbetslösheten samtidigt som
företagens behov tillgodoses.
Vi vill verka för fler jobb bland annat genom att tillföra Halmstads näringslivs AB mer resurser för att bli
ännu bättre på företagsrekryteringar. Grundläggande är naturligtvis också att sådant som infrastrukturen,
tillståndshanteringen och mark- och planberedskapen vässas. Likaså länken mellan kommun, region,
akademin och näringslivet.
Avslutningsvis vill vi säga att näringslivet är viktigt för oss socialdemokrater och det är av största vikt
att företagens förutsättningar förbättras eftersom ett bra företagsklimat också betyder jobb, ekonomi och
välfärd.
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