Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 11
Måndag 10 mars
Veckan inleds för båda kommunråden med presskonferens om Socialdemokraternas Framtidskontrakt för
Halmstad.
Under eftermiddagen träffar Aida Hadzialic även Radio Halland och pratar om framtidskontraktet.
Anders Rosén har möte med Jennie Nilsson, halländsk riksdagsledamot och gruppledare i näringsutskottet.
De kommer bland annat ska diskutera arbetsmarknadsprojekt och lyckade lokala exempel på detta.
Anders Rosén har sedan möte med Tina Kraft som är VD på Signerat Halland, en sammanslutning som
arbetar för att öka produktionen och användningen av Halländska livsmedel. De ska diskutera utveckling av
fiskenäringen i Halmstad och hur man kan göra bland annat Nissan mer attraktiv.
Under ytterligare ett möte diskuterar Anders Rosén sedan vattenfrågan för hela Nissan.
Aida Hadzialic är under kvällen på stormöte på Medborgarservice om Andersbergs vårdcentral.
Anders Rosén har träff med de socialdemokrater som är vice ordföranden i bolagen.
Tisdag 11 mars
Under tisdagen har kommunråden möte med kommunstyrelsens ledningsutskott. Det kommer bland annat
handla om arbete för att öka tryggheten för tjejer och äldre kvinnor i kommunen och om kommunens
årsredovisning för 2013.
Under kvällen har Anders Rosén möte på Tylöhus angående Tylösands utveckling medan Aida Hadzialic har
möte med Socialdemokraternas valledning.
Onsdag 12 mars
Både Anders Rosén och Aida Hadzialic åker till Stockholm för möten med sina beredningar på SKL, Sveriges
kommuner och landsting.
Under onsdag och torsdag har Anders Rosén möte med Internationella beredningen och gruppmöte med
CIVEX vilket är det utskott han sitter i för EU:s regionkommitté.
Aida Hadzialic har under dessa dagar möte med Beredningen för demokratifrågor.
Torsdag 13 mars
Kommunrådens möten på SKL i Stockholm fortsätter under hela torsdagen.
Fredag 14 mars
Anders Rosén har möte med ABF där han sitter i styrelsen.
Både Aida Hadzialic och Anders Rosén går sedan på Tillväxtdagen på Halmstad Arena. Det kommer att vara
en mängd seminarier och Socialdemokraterna kommer att stå på utställningsytan på Arenan under hela
dagen. Inträdet till mässan är gratis och Tillväxtdagen är öppen för alla.
Lördag 15 mars
Anders Rosén är ordförande på DHR:s årsmöte.

En framtidsinriktad politik för Halmstad
Idag presenterade vi vårt lokala Framtidskontrakt. Socialdemokraternas Framtidskontrakt för Halmstad
är våra prioriteringar för åren 2014-2018. Vi har en politik som är framtidsinriktad och tar ansvar för hela
Halmstad. Några av punkterna i Framtidskontraktet är:
•
Alla unga i Halmstad ska ha sysselsättning. Ungdomsarbetslösheten i Halmstad är högre än i resten
av Sverige. Vår ambition är att alla unga ska ha ett jobb, praktik eller utbildning att gå till istället för att vara
beroende av socialbidrag.
•
Skolan ska lyftas. Vi vill garantera mindre skolklasser och anställa fler lärare. För mer kunskap istället
för fortsatta neddragningar inom skolan.
•
Investeringar i välfärden och äldreomsorgen. Halmstads äldre ska få den goda välfärd, vård och
omsorg de förtjänar. Därför kommer vi prioritera investeringar i välfärden framför privatiseringar och
vinstjakt.
•
Alla ska kunna åka buss för 1000 kr/år. Vi vill införa ett 1000-kronorskort där du kan åka buss hur
mycket som helst, var som helst i Halmstad, för 1000 kronor per år. Det är bra för miljön och för plånboken.
På vår hemsida hittar du en kort video om framtidskontraktet (http://www.socialdemokraterna.se/
Webben-for-alla/Arbetarekommuner/halmstad/Hem/Halmstads-Framtidskontrakt/)
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