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Måndag 12 november
Fackförbundet Metall har kallat Anders Rosén och Hans Hoff till en gemensam presskonferens om läget på
arbetsmarknaden som hålls klockan 14 på Metallhuset.
Anders Rosén och andra vice ordförande i samhällsutskottet, partikamraten Bertil Andersson träffar
byggarbetsgivare för att diskutera hur vi gemensamt utvecklar Halmstad. Senare träffar de två även de
fackliga organisationerna för att planera en träff kring arbetsmarknadsläget.
Anders Rosén fortsätter sedan till möte med Euro commercial för att diskutera utvecklingen av Eurostop.
Aida Hadzialic jobbar på kontoret under dagen.
Tisdag 13 november
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte där Anders Rosén och Aida Hadzialic deltar. Det är ett stort
antal ärenden som ska diskuteras och beslutas om den här gången. Bland annat ansökningar till kommunens
så kallade tillgänglighetsmiljon. Anders Rosén sitter i kommunens handikappråd och tycker att det är viktigt
att tillgänglighetsmiljonen används till sådana saker som inte skulle bli gjort annars eller finansierats på annat
sätt.
Anders träffar ordförande för Oskarströms brukshundsklubb tillsammans med partikamraten Leif Grenlund
för att diskutera deras nya klubblokal.
Aida Hadzialic går på medlemsmöte med s-kvinnor. En jämställdhetsfråga Aida Hadzialic håller högt är lika
lön för lika jobb. En jämställdhetsfråga som halkat efter, vilket bland annat visades i Agendas inslag i söndags.
Onsdag 14 november
Anders Rosén är på möte på travet om hästnäringens utveckling. Hästnäringen i Halland har stor betydelse
för utvecklingen på en rad olika områden både på kommunal och regional nivå. Miljö och fritid är de områden
inom kommunen som kanske mest förknippas med häst, men hästen och hästnäringen har även betydelse
för näringslivet, i samhällsplaneringen, inom hälsa och omsorg, i skolan, för räddningstjänsten och inom
turismen. Målsättningen för dagen är bland annat att öka kunskapen om hästnäring och hästhållning och
dess betydelse för sysselsättning och näringsliv.
Anders Rosén, Aida Hadzialic och partikamraten samt vice ordförande i personalutskottet Krissie Johansson
träffar sedan Marianne Norell från Vänsterpartiet för att diskutera personalpolitik.
På kvällen är det facklig politisk aftonskola och Aida Hadzialic pratar om arbetsmarknadsläget och varselvågen
som sköljer in över Halmstad.
Anders Rosén har sen höstmöte med fiskeklubben Laxen.
Torsdag 15 november
Anders Rosén, som tidigare arbetat som fritidsledare är under förmiddagen på kulturförvaltningen och pratar
om ungdomars fritidsvanor.

Anders Rosén besöker sedan Drotts ”Kings club” där Eleiko sport håller föredrag och tittar sedan på handboll.
Aida Hadzialic har styrelsemöte med Arbetarekommunen (AK). De ska bland annat börja organisera sig inför
valrörelsen.
Fredag 16 november
Halmstads näringslivsbolag, HNAB har möte och Anders Rosén och Aida Hadzialic deltar. På förekommen
anledning kommer man att ta upp och diskutera arbetsmarknadsläget. Även Kommunala gruppen har möte
och båda kommunråden deltar.
Aida Hadzialic tar även emot tre praktikanter från Getingeskolan som kommer att vara med under hela dagen
för att få se hur ett kommunråd jobbar och hur kommunen fungerar.
Lördag 17 november
På lördag håller Socialdemokraterna kommunkonferens. Förmiddagen är ett öppet möte för alla intresserade
och kommer att fokusera på en ekonomisk politik för jobb. Som final på förmiddagen talar Socialdemokraternas
ekonomisk-politiska talesperson och finansministerkandidat Magdalena Andersson. Eftermiddagen är riktad
till socialdemokratiska förtroendevalda i kommun och region samt riksdag för att diskutera framtida politiska
frågor och forma strategier för Halland. Under eftermiddagen kommer bland annat Aida Hadzialic att prata
om jobb för unga.
Anders Rosén och Aida Hadzialic deltar sedan i firandet av Albaniens självständighet.

Varselvåg över Halmstad
Texten publicerades först i Halland(s)bloggen 8 november
Idag har jag och min kommunrådskollega Aida Hadzialic varit ute på Pilkington efter chockbeskedet att de
lägger ned sin verksamhet. Vi är drabbade av en varselvåg, inte bara i vår kommun, utan i hela Halland. Och
nu kommer det här oerhört tuffa beskedet.
Jag har själv, en gång i tiden, arbetat på företaget och när jag idag besökte anläggningen så går ju så
klart tankarna först och främst till de som nu blir utan arbete. Totalt sett kommer det drabba långt fler
än de 230 anställda vid Pilkingtons anläggning, snarare pratar vi om runt 500 arbetstillfällen totalt med
underleverantörer och annat som påverkas. Det är ett oerhört tufft slag för vår kommun, det är vår tredje
största privata arbetsgivare vi talar om.
Man får inte heller glömma bort att det i grund och botten inte enbart handlar om 500 arbetstillfällen. Det
är 500 människoöden och alla med sina olika förutsättningar. Människor som alla oss andra med villalån,
barn med fritidsaktiviteter, räkningshögar och allt annat att tänka på. Men för många handlar det inte bara
om att man förlorar 60 % av sin disponibla inkomst, för väldigt många är arbetet också en social plats med
arbetsgemenskap, vänner, trygghet och allt annat vad ett arbete betyder.
Idag är vi alla chockade och försöker hantera beskedet. Men snart måste vi också praktiskt hantera
situationen. Redan imorgon beger jag mig till ett första möte för att med arbetsförmedlingen och
funktioner inom kommunen diskutera läget. Men det är imorgon, idag går mina tankar till alla de som har
fått beskedet att de inom kort står utan arbete.
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