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Måndag 14 januari
Under måndagen hålls ett flertal planeringsmöten.
Tisdag 15 januari
Anders Rosén och Aida Hadzialic har möte med kommunstyrelsens ledningsutskott under hela dagen. Bland
annat kommer utskottet att diskutera ungdomars inflytande i den demokratiska processen.
Onsdag 16 januari
Anders Rosén och Aida Hadzialic åker till Stockholm för att ha möte med beredningar på Sveriges
kommuner och landsting.
Anders Rosén har möte med beredningen för internationella frågor och Aida Hadzialic har möte med
beredningen för demokratifrågor.
Torsdag 17 januari
Under torsdag och fredag har Anders Rosén och Aida Hadzialic möte med Socialdemokraternas kommunala
grupp. De kommer bland annat att diskutera nationell utbildningspolitik och Socialdemokraternas
skolpolitiska talesperson Ibrahim Baylan. kommer. Dessutom behandlas ett antal praktiska frågor som
gäller Halland däribland hemsjukvården, kollektivtrafiken och järnvägen.
Fredag 18 januari
Kommunala gruppens möte fortsätter under fredagen.
Lördag 19 januari
Wigforssföreningen har seminarium på Söndrums Folkets Hus mellan klockan 10-15 innan årsmötet för
föreningen tar vid. Bland annat kommer privatiseringar av välfärden diskuteras på seminariet. Temat för
dagen är nämligen välstånd för frihet med parollen ”generell välfärd ger jämlik frihet”. Seminariet tar upp
kopplingen mellan frihet och välfärdssystemen och kopplar till debatten om privata företag som utförare
av välfärdstjänster. Medverkande är Förbundsordförande för SSU Gabriel Wikström, kommunalrådet Helen
Fritzson, riksdagsledamoten Morgan Johansson och forskaren Jörgen Johansson.

Att arbeta i SKL:s beredningar - möjligheter till
utveckling och inflytande
Att arbeta politiskt i en kommun av vår storlek kräver att vi har en god kunskap om vår omvärld och hur
andra kommuner och regioner hanterar olika frågor. Det blir också allt viktigare att ha ett stort nätverk
med politiker från andra kommuner och regioner.
I Halmstad är vi socialdemokrater lyckligt lottade då vi båda kommunråd sitter med i SKL:s beredningar.
SKL – Sveriges kommuner och landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner,
landsting och regioner. I organisationens nio beredningar sitter politiker från olika partier och från olika
delar av landet.
Jag, Anders Rosén har sedan årsskiftet förmånen att sitta som tillfällig ledamot i beredningen för
internationella frågor i egenskap av att jag är ersättare i EU:s regionkommitté.
SKL:s beredning för internationella frågor bereder sektorsövergripande internationella och EU-relaterade
frågor. Det handlar bland annat om att stödja medlemmarnas internationella engagemang och att stödja
övriga beredningar. Regionkommittén är ett rådgivande organ som representerar regionala och lokala
myndigheter inom EU. Kommittén har till uppgift att föra fram regionala och lokala synpunkter på EU:s
lagstiftning. En annan viktig funktion som kommittén har är att utfärda rapporter om kommissionens
förslag till exempel inom arbetsmarknadsfrågor, miljö, utbildning och folkhälsa.
Som medlem i regionkommittén vill jag föra fram Västsveriges regionala perspektiv i förhoppningen om
att stärka regionens konkurrenskraft i Sverige och i Europa.
Jag, Aida Hadzialic är ersättare i demokratiberedningen som jobbar med sådant som rör relationen
medborgare, förtroendevalda och hur den svenska demokratin ständigt kan förädlas. I detta ingår
demokratiutvecklingsfrågor och arbetet med att motverka utanförskap och öka människor delaktighet.
Förutom att bereda ärenden åt styrelsen ska vi ledamöter följa utvecklingen inom demokratiområdet.
I uppdraget ingår även att ta initiativ i olika frågor och lämna förslag till styrelsen om åtgärder. Det kan
handla om att ta initiativ till remissmöten eller rapporter, att utföra kunskapsstudier och kartläggningar
eller att föreslå att SKL:s styrelse ska arbeta med en viss fråga.
En god medborgardialog är viktigt för att ge oss bättre kunskaper inför vårt beslutsfattande. Det skapar
också en förtroendebro mellan allmänheten och kommunen. Halmstads arbete med demokratifrågor är
inriktat på att medborgarna ska ha möjlighet att påverka kommunala verksamheter som berör dem och
att ingå i SKL:s demokratiberedning är en bra möjlighet att föra det arbetet vidare.
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