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Måndag 4 februari
Anders Rosén inleder veckan med möte med Innovationsstaden. Innovationsstaden är ett forum för
informella överläggningar mellan Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad och Militärhögskolan
Halmstad. Tillsammans behandlar de frågor inom forskning, utbildning och tillväxt som är av gemensamt
intresse och som bidrar till Halmstad som kunskapsstad. Under måndagens möte diskuterar de bland annat
hur Halmstad högskola skulle kunna bli ett riksidrottsuniversitet.
Anders Rosén har sedan lunchsamtal med lokala entreprenörer.
Aida Hadzialic ägnar förmiddagen åt förberedelser och planering.
Hon har sedan möte med partiets kommunikations- och organisationsombudsman Sebastian Stenholm för
att gå igenom vårens verksamheter och planera kampanjer.
Anders Rosén har träff med gruppledaren Ulla Windblad kring frågor som rör kommunfullmäktigegruppen.
På kvällen går Aida Hadzialic på medlemsmöte med Unga sossar.
Tisdag 5 februari
Aida Hadzialic har studiebesök från en högstadieklass på Trönninge och ska berätta om rådhuset,
kommunen och politiken.
Anders Rosén är på Skanska. Mötet har fokus på nya möjligheter att lösa bostadsutmaningarna i
kommunen.
Under eftermiddagen beger sig Anders Rosén till kommunens ledardag som i år fokuserar på kommunens
projekt kring organisationskultur-och värderingar bland medarbetare, politiker och Halmstadbor.
Han har sedan möte med Arbetarekommunens grupp angående utveckling av partiet. Arbetarekommunen
är en samorganisation för arbetarrörelsens alla organisationer.
Onsdag 6 februari
Förra veckans inplanerade presskonferens om skolfrågor blev flyttad och hålls nu på onsdagen. På
presskonferensen kommer Socialdemokraterna att presentera konkreta idéer för framtidens skola
på kort och längre sikt. Förutom Aida Hadzialic kommer även Michael Svensson från utbildnings-och
arbetsmarknadsnämnden och Krissi Johansson från barn-och ungdomsnämnden att delta.
Anders Rosén deltar i ett dialogmöte om arbetsrelaterade resor. Mötet hålls inom inom ramen för EUprojektet QUEST och deltar gör representanter för olika organisationer som påverkar eller berörs av
trafikfrågor i Halmstad. På det första mötet har deltagarna diskuterat och identifierat områden där
det finns utrymme för förbättring. Nu ska det diskuteras konkreta lösningar och förbättringsförslag.
Diskussionen handlar bland annat om hur kommunen som arbetsgivare kan underlätta och stimulera till fler
arbetsresor med kollektivtrafik.
Under eftermiddagen har kommunråden möte kring planeringsdirektivet med Vänsterpartiet.
På kvällen går Aida Hadzialic på styrelsemöte med Arbetarekommunen.

Torsdag 7 februari
Anders Rosén förbereder en konferens med partiets kommunstyrelsegrupp som ska hållas under fredag och
lördag.
Aida Hadzialic har möte med ombudsmannen Sebastian Stenholm och Ewa Klang från kommunstyrelsen
i Varberg som tillsammans har hand om planeringen av Framtidskonferensen för partimedlemmarna i
Halland 23 februari. Dagen är en form av kick-off för starten med arbetet med Framtidspartiet. Dagen
kommer att innehålla diskussioner kring den socialdemokratiska politiken om jobben och skolan och
fokusera på kommunikation. Carin Jämtin kommer att närvara via videolänk.
Under kvällen är Anders Rosén på så kallade Kings club för att lyssna på föredrag och se handbollsmatchen
med Drott. Kings club är ett forum för idrottssponsorer där det finns möjlighet att gå på föredrag med mera.
Fredag 8 februari
Kommunstyrelsegruppen för Socialdemokraterna åker till Laholm för en tvådagarskonferens kring
kommunstyrelsens arbete. Första dagen kommer de bland annat att utvärdera kommunstyrelsens
relativt nya organisation som sedan valet 2010 nu har nya utskott (personal-, lednings- och
samhällsbyggnadsutskottet).
Aida Hadzialic träffar personen som tar fram en teknisk plattform för Socialdemokraterna i Halland.
Plattformen ska vara ett verktyg för att kunna skapa föreningar på nätet på samma sätt som att det finns
fysiska organisationer i Socialdemokraterna. Plattformen ska göra det möjligt att samordna kampanjer och
organisera sig samt hålla medlemsmöten och liknande via nätet.
Lördag 9 februari
Under lördagen fortsätter konferensen med kommunstyrelsegruppen. De kommer då att koncentrera sig på
arbetet med strategi inför valet 2014.

Ett framtidsparti som satsar på skolan
I höstas släppte LO i Västsverige en rapport som visade på sambandet mellan ofullständig
gymnasieutbildning, arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Kartläggningen visade hur
viktigt det är med fullständiga gymnasiebetyg för att ungdomar ska få jobb. Över en femtedel av eleverna
i Halmstad hade 2011 inte fullföljt gymnasieutbildningen inom fyra år. Långtidsarbetslösheten biter sig
fast bland unga och allt fler tvingas att leva på socialbidrag. Personer utan gymnasieutbildning är tydligt
överrepresenterade i denna grupp.
Men vi hade inte varit socialdemokrater om vi bara hade konstaterat dagens
dystra läge utan att göra något åt det. Politiken måste alltid blicka framåt. Att
se utmaningar och sedan hitta lösningar. Att ha en vision om hur samhället
bör se ut och jobba för att det ska bli så.
Vi är framtidspartiet. Vår vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre
liv, känna frihet och framtidstro. För att nå dit behöver vi lösa de stora
framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Det handlar om den höga
arbetslösheten, de sjunkande skolresultaten och hur välfärden ska finansieras
i framtiden.

”Vi hade inte varit
socialdemokrater
om vi bara hade
konstaterat dagens
dystra läge utan
att göra något
åt det. Politiken
måste alltid blicka
framåt.”

De här problemen hänger förstås ihop och en väldigt viktig del av det
här är skolan. Vi har därför utvecklat en skolpolitik för en mer jämlik utbildning och för att stänga
rekryteringsgapet på svensk arbetsmarknad. Vårt mål är att Sverige ska ha världens bäst utbildade
befolkning.
Fullständiga gymnasiebetyg är oerhört viktigt för jobb och frihet. Vi föreslår därför en obligatorisk
gymnasieskola och skolplikt upp till 18 år. Det behöver förstås kompletteras med ytterligare lösningar.
Samtidigt som kraven på de unga höjs måste stödet till eleverna stärkas. Vi måste förbättra kvaliteten på
undervisningen och lyfta den administrativa bördan från lärarna. En satsning på skolan är en investering för
framtiden.
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