Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 22
Måndag 27 maj
Aida Hadzialic har möte med LO:s näringslivsråd och Sydsvenska handelskammaren om läget på
arbetsmarknaden och situationen för näringslivet i Halmstad och Halland.
Anders Rosén inleder veckan med möte med juryn till Årets entreprenör.
Aida Hadzialic och Anders Rosén träffar sedan Socialdemokraterna som sitter i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Tisdag 28 maj
Aida Hadzialic och Anders Rosén gör företagsbesök på det medicintekniska företaget Getinge AB.
Anders Rosén träffar sedan styrgruppen för kommunens kultur-och värderingsprojekt.
Anders Rosén och Aida Hadzialic har möte med kommunstyrelsen. På mötet kommer planeringsdirektiv med
budget att diskuteras och beslutas om för att sedan nå kommunfullmäktige där slutligt beslut tas 18 juni.
Onsdag 29 maj
Anders Rosén har möte med de smeder som gör en stor järnros till minne av offren på Utöya.
Anders Rosén träffar sedan en företagare som sysslar med friskvård.
Under kvällen är Anders Rosén på Vuxenskolans antirasismgala i Stationsparken. Bland annat kommer Alex
Bengtsson från Expo att hålla i en paneldebatt med representanter från de politiska ungdomsförbunden och
senare under kvällen uppträder elever från Studieförbundet Vuxenskolan.
Aida Hadzialic träffar två fotografer för att prata om hur partiet kan anlita dem under valet.
Aida Hadzialic träffar sedan två partivänner från Varberg för att diskutera hur Socialdemokraterna ser på olika
näringslivsfrågor och hur partiet kan arbeta med det.
Aida Hadzialic håller i partidistriktets jobb och näringslivsgrupp som hon sedan även ska träffa på kvällen.
Torsdag 30 maj
Under torsdagen hålls kommunens så kallade ledardag och båda kommunråden deltar. Ledardagen är till
för chefer, presidier, personer som jobbar med personalfrågor samt för de som är så kallade processtödjare
i kommunens kultur och värderingsprojekt. Syftet med dagen är att synliggöra och konkretisera kommunens
gemensamma önskvärda kultur. Dagen ska skapa medvetenhet och intresse för utvecklande ledarskap och
stimulera till arbete med kultur och värderingar i det politiska rummet.
Under eftermiddagen är Anders Rosén på Folkhälsorådet.
Vallås Socialdemokratiska förening får sedan besök av Anders Rosén som ska prata om Socialdemokraternas
kongress.
Aida Hadzialic har möte med Science park och tar sig sedan vidare på möte med Socialdemokraterna i
Halmstads verkställande utskott.

Fredag 31 maj
Anders Rosén är på EU-projektbyrån West Swedens årsstämma i Vänersborg hela dagen.
Aida Hadzialic åker till Stockholm för återträff med Bommersvikakademien där de bland annat kommer att
prata parti-och organisationsutveckling under hela helgen.
På kvällen är Anders Rosén på tioårsjubileum på Kärnhuset. Kärnhuset är ett resurscentrum för föräldrar
och personal med barn/ungdomar mellan 1-20 år i behov av särskilt stöd. Resurserna som erbjuds är bland
annat råd, stöd och service inom ett brett spektrum: teknik, IKT, läromedel, specialpedagoger med olika
inriktning, miljö, hälsa men även undervisning i modersmål och svenska 2, på sjukhus samt skolenheter med
specialinriktning. Anders Rosén var med och invigde huset för tio år sedan som dåvarande ordförande i barnoch ungdomsnämnden.
Lördag 1 juni
Anders Rosén inviger Andersbergsfestivalen klockan 15 på Stora scenen. Hela dagen, från 13.00-23.00, bjuds
det på underhållning och aktiviteter för besökare i alla åldrar.
Aida Hadzialic är fortsatt på Bommersvik.
Söndag 2 juni
Aida Hadzialic är på Bommersvik.

Anders Rosén, Mariann Norell (V), Tania Bengtsson (V) och Aida Hadzialic som i fredags
presenterade sitt budgetförslag för kommunen.

Fler jobb och bättre utbildning
I fredags presenterade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sitt förslag till Planeringsdirektiv med
budget. Följande debattartikel var med i lördagens Hallandsposten.
I går presenterade vi vår budget för 2014 med plan för 2015 och 2016. En offensiv budget grundad på en
omvärldsanalys som bygger på nationella rapporter och statistik men framför allt på information från möten
och samtal med våra kommuninvånare och personal i kommunen. Vi har träffat allt ifrån föreningsledare
och lärare till småföretagare och företrädare för de stora företagen i vår kommun. Gemensamt för samtliga
samtal är synpunkten att det som behövs nu är fler jobb och investeringar i utbildning.
I vår budget finns en stor satsning för fler jobb i allmänhet och för våra ungdomar i synnerhet. Vårt jobbpaket
innebär att 100 miljoner kronor satsas under två år för att rivstarta i vår strävan mot full sysselsättning i
Halmstad. Satsningen kommer först och främst få positiva effekter för den enskilda människan som får
egen försörjning och möjlighet att forma sitt eget liv men också skapa vinster för kommunen i form av
minskade kostnader för försörjningsstöd och istället ökade skatteintäkter. Genom arbetsmarknadsprojekt
där ungdomar anställs för att utföra projekt som vi vill genomföra i kommunen kan vi vinna dubbelt. Exempel
på saker som skulle kunna genomföras är anläggandet av en spontanidrottsplats i anslutning till Kärlekens
IP och byggandet av ett kallbadhus i Halmstad. Vi vill också bland annat ge möjlighet till traineetjänster och
studentmedarbetare i kommunen.
Vår andra riktigt stora satsning i budgeten är på barn och unga i skolan. Vårt förslag bygger på en mycket
kraftig ökning av antalet lärare på samtliga nivåer. Vi satsar 38 miljoner kronor årligen på att anställa fler
lärare. Det skulle innebära att Halmstads kommun skulle kunna anställa omkring sjuttio nya lärare. Fler lärare
ger positiva effekter på skolresultaten och behövs för att underlätta lärares tunga arbetsbörda och höja
kvaliteten i skolan.Vårt alternativ innebär även en välbehövlig satsning på högre personaltäthet i förskolan.
Våra satsningar på jobb och utbildning är goda investeringar som kommer att ge människor jobb och bättre
utbildning och göra att kommunen på längre sikt får minskade utgifter och ökade intäkter. På det sättet tar vi
ansvar för såväl Halmstadborna som för Halmstads långsiktiga ekonomi och framtid.
Anders Rosèn, kommunråd (S), Aida Hadzalic, kommunråd (S) Mariann Norell, gruppledare (V) Tanja
Bengtsson, ordförande (V)
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