Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 48
Måndag 25 november
Planeringsmöte inleder som alltid veckan för de båda kommunråden. Anders Rosén har sedan möte
med samordningsförbundet. Förbundet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och kommunen för samordnade insatser mot arbetslösheten. Temat för dagen är vad som konkret har
hänt sedan samordningsförbundet startade. Anders Rosén är sedan på ABF och har därefter möte med
Socialdemokraternas gruppstyrelse, KS-grupp och KF-grupp under kvällen.
Aida Hadzialic har möte med Socialdemokraternas distriktstyrelse.
Tisdag 26 november
Kommunstyrelsen har möte. Anders Rosén och Aida Hadzialic deltar och ska bland annat ha
demokratiworkshop under mötet. KS kommer bland annat att besluta om Socialdemokraternas motion om
återinförande av hemvårdsbidraget som Femklövern har tagit bort.
Aida Hadzialic ska träffa halläningar som deltar i Socialdemokraterna i Västsveriges utbildning 600-ledare.
Där ska hon tala om politiskt ledarskap.
Onsdag 27 november
Anders Rosén ska träffa en Halmstadskonstnär som har skrivit en bok.
Aida Hadzialic ska träffa kompositören Tommy Haglund och tala om Halmstads attraktivitet som kommun.
Anders Rosén föreläser sedan på kommunens bas-utbildning för ledare och pratar där om att leda i en
politiskt styrd organisation.
Anders Rosén och Arbetarekommunens ordförande Stefan Hansson går sedan på pensionärsrådet för att
prata med pensionärerna om deras villkor. Anders Rosén fortsätter sedan till ägarsamråd. Därefter bär det
iväg till debatt på Stadsbiblioteket kring näthat.
Aida Hadzialic är i Laholm och medverkar i Socialdemokraternas och fackets fackligpolitiska aftonskola.
Torsdag 28 november
Anders Rosén och Aida Hadzialic deltar på kommunens ledardag där arbetet med kommuens gemensamma
önskvärda kultur och ledarbeteenden som stödjer denna fortsätter. Under dagen kommer det att lyftas
fram goda exempel på ledarskap som på olika nivåer i organisationen bidragit till en engagerad och
utvecklande kultur.
Anders Rosén och Aida Hadzialic är sedan båda möte med det kommunala bolaget Halmstads Näringlivs AB
(HNAB) och därefter så kallat repskap där representanter från kommunens olika s-föreningar möts.
Aida Hadzialic har även möte med Tengbom arkitekter.
Fredag 29 november
Båda kommunråden träffar de stora företagen i kommunen. Senare deltar de även under invigning på
dataföretaget Entergate.
Lördag 30 november
Aida Hadzialic och Anders Rosén är på Storgatan för att prata med folk mellan klockan 11 och 13.

Kommentar - Hallandspostens ledarsida
Ledarsidan i Hallandsposten anser idag att vi socialdemokrater är ovana vid opposition. Vi väljer sällan att
kommentera sådant som Hallandspostens ledarskribent skriver om men idag tycker vi att det är angeläget
att kommentera ledarsidan.
För det första, Hallandspostens ledarsida har rätt i att vi Socialdemokrater är ovana vid att vara i opposition.
Under nästan 90 år gavs det Socialdemokratiska partiet svenska folkets förtroende att leda landet. Inget
annat demokratiskt land och parti har givits ett så högt förtroende. Därmed har vi också fått chansen att
forma den svenska modellen och framgångssagan som är Sverige.
Samma sak gäller för Halmstad, vårt parti har under decennier styrt kommunen. Dagens ekonomiskt
välmående Halmstad är därför i mångt och mycket format under socialdemokratisk ledning. Även vid valet
2010 – som ändå får anses vara ett dåligt socialdemokratiskt val nationellt sett – blev Socialdemokraterna
Halmstads enskilt största parti. Moderaterna var inte ens i närheten av våra förtroendesiffror i kommunen.
Det som satte stopp för en socialdemokratisk ledning 2010 var koalitionsbygget. Miljöpartiet valde att
ingå en borgerlig allians vilket partiet självfallet är fritt att göra. Men Socialdemokraterna – det parti
Halmstadborna främst ville se leda kommunen – miste chansen att leda Halmstad. Detta tycker vi
naturligtvis är beklagligt och något vi måste hantera.
Därför har vi sagt att inför valet 2014 går vi till val själva och låter Halmstads medborgare avgöra vilka
som ska leda kommunen. Vi är öppna för samverkan därför att vi vill bygga ett starkt Halmstad även
framöver. För oss är god ekonomisk hushållning en ledstjärna och därför vill vi investera i sysselsättningen,
utbildningen och välfärden. Det räcker inte att ha en stor pengapåse men låta arbetslösheten skena iväg
och välfärden stegvis krackelera. Halmstad går därför helt enkelt åt fel håll och för oss är det angeläget att
vända den utvecklingen, vi tror att Halmstad kan bättre. Vi har visat det förr och tänker göra det igen.
För det andra, Hallandspostens ledarskribent skriver ett par saker som vi vill lämna upplysningar om.
Socialdemokraterna vill att kallbadhuset ska vara på Östra stranden, inte Västra stranden som det står i
Hallandsposten.
Ledarsidan ifrågasätter likadant finansieringen av vår politik. Låt oss därför klarlägga, alla våra politiska
förslag är till fullo finansierade. Precis som dagens politiska ledning presenterar ett budgetförslag varje
år så lägger vi Socialdemokrater en fullgod alternativbudget. Den är framtagen genom stadskontorets
ekonomienhet och tekniskt riktig. Vår ekonomiska (S)-princip är dock att vi ska investera i välfärden och
stadsbyggnaden för att skapa framtidens tillväxt. Enbart genom att vara en attraktiv kommun, för dagens
och framtidens Halmstadbor och näringsliv så kan vi klara ekonomin, skatteintäkterna och välfärden.
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