Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka
Måndag 21 januari
Veckan inleds med planeringsmöte för veckan och inför budgetarbetet i vår.
Socialdemokraterna håller sedan träff med de som är vice ordförande i kommunens nämnder och bolag. På
mötet diskuteras bland annat kommune ns projekt kring kommunens organisationskultur och värderingar
samt de konkretiserande målen inför årets planeringsdirektiv.
Anders Rosén och Aida Hadzialic är valda som ombud till Socialdemokraternas partikongress och har möte
tillsammans med de andra ombuden för att förbereda sig inför kongressen.
Aida Hadzialic har under kvällen även möte med Socialdemokraternas distriktstyrelse.

Tisdag 22 januari
Kommunen har en dag för omvärldsanalys där kommunråden deltar. Under dagen presenteras analyser kring
nuläge och framtid som sedan är en del av underlaget till planeringsdirektivet.
Anders Rosén har möte med Arbetarekommunens grupp för förnyelse av Arbetarekommunens
styrelsearbete.
Senare har Fylleåns fiskevårdsområde möte där Anders Rosén deltar.

Onsdag 23 januari
Aida Hadzialic och Anders Rosén deltar i dialogmöte om arbetspendling.Företag, organisationer,
myndigheter, politiker och tjänstemän från kommunen deltar i diskussionerna.

Torsdag 24 januari
Aida Hadzialic jobbar med planering och förberedelser.
Anders Rosén har möte med Arbetsförmedlingen som ska presentera ett nytt projekt.

Fredag 25 januari
Under fredagsförmiddagen hålls minifullmäktige. Elever från Da Vinci-programmet på Kattegattgymnasiet
har under hösten förberett sig genom att skriva motioner och lärt som om politiken i kommunen och ska
nu visa sina färdigheter i kommunfullmäktigesalen. Både Aida Hadzialic och Anders Rosén har coachat
eleverna och berättat om hur man skriver motioner och hur den demokratiska processen fungerar i
kommunen.
Aida Hadzialic har möte med Science Park. Hon har även möte med arbetsmarknadsenheten i
Halmstad kring hur läget på arbetsmarknaden kan bli bättre. Dessutom träffar Aida Hadzialic lärare
på Kattegattgymnasiet som är oroliga för hur kvaliteten urholkas på grund av de borgerliga partiernas
besparingar. Samtidigt är mötet till för att höra hur lärarna kan få det bättre.

Minifullmäktige - ett möte på max
På fredag är det åter dags för årets höjdpunkt i fullmäktigesalen.
Minifullmäktige intar stolarna och diskussionerna kan börja. Ungdomarna ifrån Kattegattskolans
naturvetenskapliga program Da Vinci har under året jobbat med olika motioner och fått vederbörlig
coachning från kommunråden.
Hela tanken med minifullmäktige har växt fram i ett samarbete mellan kommunråden och läraren Anna
Hammarlund. Ett samarbete som hela tiden utvecklas och bara blir bättre och bättre. Det hela startade med
att jag, Anders Rosén blev inbjuden till Annas klasser för att prata om hur det är att jobba med politik i vår
kommun. Jag blev grymt imponerad av det engagemang och den kunskap som ungdomarna visade upp.
Där någonstans föddes ett antal idéer om hur vi skulle gå vidare och utveckla projektet så att dessa idéer
fick bli offentliga och framförallt att de fick diskuteras under ordnade former i kommunfullmäktigesalen.
Det är en oerhörd glädje att få sitta ordförande för en sådan påläst och engagerad grupp. En grupp som
dessutom visar på en stor mognad när det gäller att respektera andras synpunkter och att hålla sig till
ämnet. Något för en hel del ”vanliga” fullmäktigeledamöter att ta efter. Innehållet i motionerna är
dessutom mycket intressanta. Där diskuteras allt ifrån kollektivtrafik till skolmat och ungdomsmiljöer.
Ungdomarnas engagemang går inte att ta fel på när de glatt och tillsynes helt obekymrade över att stå i
talastolen inför sina klasskamrater, där dessutom en del av dem är motståndare till deras förslag och gör
allt för att ”skjuta sönder” argumenten.
Nu är det nog snart dags att ta detta till en ny nivå. En av ingångarna har tidigare varit hur man påverkar
politiken i olika frågor. Nästa steg borde vara att de aktivt försöker påverka oss förtroendevalda för att få
sina åsikter hörda.
Så är ni intresserade av samhällsfrågor, bege er till Rådhuset på fredag klockan nio så lovar jag att ni får en
mycket givande förmiddag där ungdomarna får visa upp sina kunskaper i sakfrågorna men också briljera
med god retorik och inlevelse.
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